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Muž na úřadu práce rozbil skleněnou přepážku, skončil v poutech 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Rozbitá přepážka klientského pracoviště zbyla po návštěvě 
osmatřicetiletého muže z Českokrumlovska na Úřadu práce v Českých Budějovicích. 
Ten ji ve středu 13. dubna odpoledne v afektu před zraky několika desítek 
přihlížejících rozbil pěstí, přičemž se i zranil. 

Muž nakonec skončil s pouty na rukou po zásahu strážníků městské policie. „Strážníky 
při příjezdu na místo oslovil ředitel úřadu, který poukázal na muže stojícího mezi 
desítkami čekajících klientů. Dotyčný měl právě pěstí rozbít skleněnou přepážku 
klientského pracoviště. Přitom si způsobil krvácející zranění na ruce. Jakmile však 
zpozoroval hlídku městské policie, proti strážníkům napřáhl ruku se špičatým 
předmětem. Na zákonné výzvy, aby jej odložil, však nereagoval. Strážníci proto muže 
okamžitě odzbrojili a za použití donucovacích prostředků mu nasadili služební pouta," 
přiblížila tisková mluvčí městské policie Věra Školková. 

 

  

https://www.jcted.cz/64496-muz-na-uradu-prace-rozbil-sklenenou-prepazku-skoncil-v-poutech/
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Padají pokuty   
 

České Budějovice – Kvůli opravě vozovky je v Českých Budějovicích uzavřena ulice 
Oskara Nedbala. Od 4. do 12. dubna zde hlídky městské policie zaznamenaly více než 
90 přestupků řidičů osobních vozidel, kteří nerespektovali zákazovou dopravní značku. 
Uloženo bylo 80 pokut. 

 

 

Středa, 13. dubna 2022 
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Opilce vyváděli z vozu dvakrát   

 

České Budějovice – Podnapilému pasažérovi se minulý týden vůbec nechtělo opustit 
bezpečí českobudějovické MHD. Poprvé kvůli němu vyjížděla hlídka městské policie po 
deváté hodině večerní na Lidickou třídu. Muž spal v uličce, strážníci ho probudili a 
vyvedli ho ven. 

Sedmadvacetiletý pasažér přislíbil, že v tomto stavu již veřejnou dopravu nevyužije. 
Hlídka ale zanedlouho kvůli stejnému muži musela vyrazit i na konečnou v ulici A. 
Barcala, kde znovu spal ve voze MHD. 
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https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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