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Neděle, 8. května 2022 

Zdroj: Český rozhlas 

Rubrika: Události z regionu 

Autor: Lenka Rybáčková 
__________________________________________________________________________ 

Přístavba nové budovy v areálu českobudějovické Městské policie 

letos nezačne   

Lenka RYBÁČKOVÁ, moderátorka 

Zahájení stavby nové budovy v areálu českobudějovické Městské policie se zpozdí. 
Kvůli rostoucím cenám ve stavebnictví bude projekt podle odhadů stát více než 180 
000 000 Kč. To je zhruba 90 000 000 Kč víc, než se původně předpokládalo. Přístavba 
má zahrnovat například nové výcvikové prostory pro strážníky a počítá se i s opravou 
stávajícího objektu v Haškově ulici. Podle náměstka primátora Petra Holického z hnutí 
ANO měly stavební práce začít už koncem letošního roku. 

Petr HOLICKÝ, náměstek primátora Český Budějovic /ANO/ 

Právě vzhledem k nárůstu těch nákladů bude potřeba ještě velice dobře rozmyslet na 
cash flow té akce a jakým způsobem teda ufinancovat všechno, co i město má 
rozpracováno. 

Lenka RYBÁČKOVÁ, moderátorka 

O navýšení rozpočtu projektu zastupitelé rozhodnou v pondělí, stejně jako v případě 
zdražení přestavby kulturního domu Slavie. 
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Sobota, 7. května 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika:  

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Utekl na půdu 
 

České Budějovice – Strážníci prováděli kontrolu v okolí Palackého náměstí. Na náměstí 

uviděli skupinku, z níž náhle vyběhl mladík a dal se na útěk. Mladý muž byl celostátně 

hledaný. Zaběhl do jednoho z domů, odkud přes zahrady utíkal dál. Díky svědkovi se 

strážníci dostali k objektu, kde se měl mladík ukrýt. Tam hledaného pronásledovali až 

do půdního prostoru. Zatčený pak v poutech putoval na policii. 
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Čtvrtek, 5. května 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Mladí cyklisté soutěžili v Českých Budějovicích ve čtyřech disciplínách 
 

V úterý 3. května 2022 proběhla v areálu Ústředního automotoklubu v ulici Karolíny 
Světlé dopravní soutěž mladých cyklistů pro žáky 2. stupně základních škol. 

"Soutěže se zúčastnilo ve dvou věkových kategoriích 10 družstev složených ze žáků 
2. stupně základní školy. Mladí cyklisté soutěžili ve čtyřech disciplínách. Ověřili si tak 
teoretické znalosti dopravních předpisů, znalost dopravních předpisů při jízdě na 
dětském dopravním hřišti, zásady při poskytování zdravotní pomoci i své dovednosti 
při jízdě zručnosti," uvedla k soutěži Věra Školková, tisková mluvčí Městské policie 
České Budějovice. Znalosti mladých cyklistů při jízdě na dopravním hřišti ověřovali 
strážníci Městské policie České Budějovice ve spolupráci s policisty z Dopravního 
inspektorátu územního odboru Policie ČR České Budějovice. 

Soutěž uspořádal za finanční podpory Jihočeského kraje Aktiv pro BESIP Magistrátu 
města České Budějovice ve spolupráci s odborem dopravy Magistrátu města České 
Budějovice, Úřadem okresního spolku Červeného kříže České Budějovice, Policií ČR a 
Městskou policií České Budějovice. 

Zlatý pohár za vítězství v kategorii mladších žáků si ze soutěže mladých cyklistů odnesla 
Církevní základní škola Rudolfovská, druhé místo získala Základní škola Pohůrecká a 
třetí místo v žebříčku obsadila Základní škola Oskara Nedbala. V kategorii starších žáků 
zvítězila i tentokrát Církevní základní škola Rudolfovská, druhé místo obsadila ZŠ a MŠ 
Dolní Bukovsko a jako třetí se umístilo Gymnázium Týn nad Vltavou. "Vítězům jsme 
spolu s organizátory soutěže srdečně pogratulovali," doplnila za profesionály, kteří 
mladé jezdce hodnotili Věra Školková. 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/mladi-cykliste-soutezili-v-ceskych-budejovicich-ve-ctyrech-disciplinach-20220505.html
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Středa, 4. května 2022 

Zdroj: mpolicie.c-budejovice.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Městská policie České Budějovice se zúčastnila okresního kola 

dopravní soutěže mladých cyklistů 
 

V úterý 3. května 2022 proběhla v areálu Ústředního automotoklubu v ulici Karolíny 
Světlé dopravní soutěž mladých cyklistů pro žáky 2. stupně základních škol. Soutěž 
uspořádal za finanční podpory Jihočeského kraje Aktiv pro BESIP Magistrátu města 
České Budějovice ve spolupráci s odborem dopravy Magistrátu města České 
Budějovice, Úřadem okresního spolku Červeného kříže České Budějovice, Policií ČR a 
Městskou policií České Budějovice. 

Soutěže se zúčastnilo ve dvou věkových kategoriích 10 družstev složených ze žáků 2. 
stupně základní školy. Mladí cyklisté soutěžili ve 4 disciplínách. Ověřili si tak teoretické 
znalosti dopravních předpisů, znalost dopravních předpisů při jízdě na dětském 
dopravním hřišti, zásady při poskytování zdravotní pomoci i své dovednosti při jízdě 
zručnosti. Znalosti mladých cyklistů při jízdě na dopravním hřišti ověřovali strážníci 
Městské policie České Budějovice ve spolupráci s policisty z Dopravního inspektorátu 
územního odboru Policie ČR České Budějovice. 

Zlatý pohár za vítězství v kategorii mladších žáků si ze soutěže mladých cyklistů odnesla 
Církevní základní škola Rudolfovská, druhé místo získala Základní škola Pohůrecká a 
třetí místo v žebříčku obsadila Základní škola Oskara Nedbala. V kategorii starších žáků 
zvítězila i tentokrát Církevní základní škola Rudolfovská, druhé místo obsadila ZŠ a MŠ 
Dolní Bukovsko a jako třetí se umístilo Gymnázium Týn nad Vltavou. Vítězům jsme 
spolu s organizátory soutěže srdečně pogratulovali. 

 

  

https://mpolicie.c-budejovice.cz/mestska-policie-ceske-budejovice-se-zucastnila-okresniho-kola-dopravni-souteze-mladych-cyklistu
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Úterý, 3. května 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Opilá řidička 

 

České Budějovice – Neobvyklý případ opilé řidičky řešili v uplynulých 
dnech českobudějovičtí strážníci a policisté.  

Podle mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové spatřil nejprve krátce 
před půlnocí operátor městského kamerového systému osobní vozidlo jedoucí po 
stezce pro chodce parkem u plaveckého bazénu na Sokolském ostrově. 
Hlídka strážníků zmatenou řidičku zastavila u Solné brány, když se snažila vycouvat z 
úzké uličky. 

 

Úterý, 3. května 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Cestou do nemocnice zabloudila opilá řidička do slepé uličky 

Alkohol v hlavní roli, tak by se dalo shrnout několik zásahů Městské policie České 
Budějovice v uplynulých dnech. 

Oslavu čarodějnic například sedmnáctiletý mladík z Táborska v sobotu prováděl 
s takovou vervou, že byl následně nalezen strážníky nad ránem ležící na Náměstí 
Přemysla Otakara II. Po absolvování lékařské prohlídky si mladíka převzali jeho rodiče. 

Podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové v sobotu 30. dubna krátce před 
třetí hodinou ranní spatřil operátor městského kamerového systému na Náměstí 
Přemysla Otakara II. ležící postavu. "Na místo okamžitě zamířila hlídka městské policie. 
Strážníci v ležící postavě zjistili značně podnapilého sedmnáctiletého mladíka. Nebylo 
divu, že mladý muž nebyl schopen komunikace. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/cestou-do-nemocnice-zabloudila-opila-ridicka-do-slepe-ulicky-20220503.html
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Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 
2,66 ‰. Strážníci na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která chlapce 
převezla do českobudějovické nemocnice," uvedla k případu Věra Školková. O celé 
události byli vyrozuměni rodiče mladíka, následně si syna převzali. Případem se bude 
dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

Alkohol hrál roli i při dalších zásazích. V průběhu víkendu odhalili českobudějovičtí 
strážníci za volanty osobních vozidel tři podnapilé řidiče. Rekordmankou byla 
dvaačtyřicetiletá žena, která zabloudila cestou do nemocnice až do slepé uličky 
v centru města. Nadýchala 3 ‰ alkoholu. 

Po stezce autem 

V pátek 28. dubna krátce před půlnocí spatřil operátor městského kamerového 
systému osobní vozidlo jedoucí po stezce pro chodce parkem u plaveckého bazénu na 
Sokolském ostrově. "Na místo mezitím zamířila hlídka městské policie. Ta zmatenou 
řidičku zastavila u Solné brány, když se snažila vycouvat z úzké uličky. Strážníci se od 
ženy za volantem dozvěděli, že jejím cílem byla českobudějovická nemocnice, ale 
zabloudila. Nebylo divu," uvedla k případu Věra Školková. Následně provedená 
orientační dechová zkouška u řidičky ukázala výsledek 3 ‰, při opakovaných 
zkouškách pak 2,83 ‰ a 2,79 ‰. Strážníci na místě celý případ předali do rukou 
přivolané hlídky Policie ČR. Žena nyní může očekávat obvinění z přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. 

V průběhu víkendu však strážníci odhalili další dva řidiče pod vlivem alkoholu. Jeden 
z nich usedl za volant osobního vozidla na Náměstí Přemysla Otakara II. po noci 
strávené návštěvou několika podniků v centru města. "Řidič vozidla se sice před 
odjezdem z parkoviště rozhodl několik hodin prospat se ve voze, i přesto však čas 
nestačil na vystřízlivění. Strážníci vozidlo s nefunkčním světlometem zastavili v ulici 
Karla IV. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol ukázala 
u devatenáctiletého řidiče výsledek 0,73 ‰ 0,78 ‰. Strážníci na místo přivolali hlídku 
Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření," popsala zásah strážníků Věra 
Školková. 

Třetím podnapilým řidičem byl jedenadvacetiletý cizinec, kterého v neděli nad ránem 
prozradila jízda na Náměstí Přemysla Otakara II. v protisměru. Strážníci vozidlo zastavili 
v ulici Karla IV. Když muže sedícího za volantem vyzvali k předložení příslušných 
dokladů potřebných k řízení motorového vozidla, z jeho dechu ucítili alkohol. Muž 
nadýchal 1,23 ‰ a 1,10 ‰. I tímto případem se budou zabývat policisté z Obvodního 
oddělení Policie ČR – město. 
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Vypátrali čtyři osoby 

Čtyři osoby hledané Policií ČR se podařilo v průběhu víkendu vypátrat v ulicích 
jihočeské metropole českobudějovickým strážníkům. V sobotu 30. dubna v devět 
hodin ráno vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o muži spícím na lavičce před 
obchodním centrem Mercury v Nádražní ulici. "Strážníci zjevně podnapilého muže 
probudili. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala 
výsledek 2,80 ‰. Strážníci však při kontrole jeho totožnosti zbystřili. Zjistili totiž, že 
totožnost čtyřiačtyřicetiletého muže z Jindřichohradecka figuruje v celostátní pátrací 
databázi," uvedla Věra Školková. 

Dalším mužem v hledáčku policistů z jihočeské metropole byl pětadvacetiletý muž 
z Českých Budějovic. Toho strážníci odhalili díky řešení události na Pražské třídě 
v sobotu 30. dubna před druhou hodinou odpoledne. Napolo svlečený muž, pohybující 
se v zastávce MHD, vzbudil v neděli nad ránem pozornost bystrého oka městské 
kamery. Na místo okamžitě zamířila hlídka městské policie. Strážníci na zastávce zastihli 
osmatřicetiletého muže z Českokrumlovska. Kontrolou jeho totožnosti zjistili, že se 
jedná o osobu v hledáčku policistů. 

Dalšího celostátně hledaného, tentokrát ale nezletilce, jehož tvář nebyla strážníkům 
neznámá, spatřili strážníci v neděli krátce po osmé hodině ráno v Nádražní ulici. 
Kontrolou jeho totožnosti v pátrací databázi se podle Věry Školkové strážníci dozvěděli, 
že trefili do černého. Jednalo se skutečně o domnělého sedmnáctiletého mladíka 
z Tachovska. Všechny vypátrané osoby strážníci eskortovali na Obvodní oddělení 
Policie ČR – město, kde je předali do rukou policistů k dalšímu opatření. 
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Úterý, 3. května 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 
__________________________________________________________________________ 

Opilá řidička „zaparkovala“ v průchodu. Při hledání nemocnice 

zabloudila 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Zaklíněný skončil vůz Peugeot 3008 v průchodu Solné brány v 
jihočeské metropoli. „Zaparkovala“ ho tam 42letá řidička a důvod jejího počínání byl 
zřejmý – alkohol. Žena totiž nadýchala tři promile. Kuriózní událost se stala ve čtvrtek 
28. dubna chvíli před půlnocí. 

„Žena pravděpodobně nerespektovala dopravní značení označující stezku pro chodce, 
po které projela kolem plovárny. Poté pokračovala přes dřevěnou lávku, až se s 
vozidlem zaklínila v průchodu Solné brány, přičemž poškodila jak auto, tak obvodové 
zdi přilehlých domů," popsal policejní mluvčí Milan Bajcura. 

Na místo jako první dorazili strážníci městské policie. Ti zmatenou řidičku zastavila u 
Solné brány, když se snažila vycouvat z úzké uličky. „Od ženy za volantem se dozvěděli, 
že jejím cílem byla českobudějovická nemocnice, ale zabloudila," uvedla mluvčí 
městské policie Věra Školková. Hlídka u řidičky následně provedla dechovou zkoušku 
na alkohol, která ukázala výsledek tři promile. Při opakovaných zkouškách pak 2,83 a 
2,79 promile. 

Dopravní policisté ženě zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. „Ve věci zahájili 
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky," dodal Milan Bajcura. 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/64962-opila-ridicka-zaparkovala-v-pruchodu-pri-hledani-nemocnice-zabloudila/
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Úterý, 3. května 2022 

Zdroj: Právo 

Rubrika: Jihozápadní Čechy, str. 12 

Autor: Lucie Kándlová 
__________________________________________________________________________ 

Asi přehnal čarodějnice   

Namol opilého mladíka (17) z Táborska, který ležel na 
českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. našli o víkendu městští strážníci. 
Mladík to zřejmě přehnal s oslavou čarodějnic. Nadýchal přes 2,66 promile alkoholu v 
dechu. 
Mladého opilce, který vůbec nebyl schopen komunikace, převezla záchranná služba do 
nemocnice. Případem se bude zabývat oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí českobudějovického magistrátu. 
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Pondělí, 2. května 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 
__________________________________________________________________________ 

Opilá žena chtěla autem projet Solnou bránou. Namířeno měla do 

nemocnice 

 

Plné ruce práce měla během víkendu policie s opilými řidiči. Naprostou rekordmankou 
byla dvaačtyřicetiletá žena, kterou zastavili policisté u Solné brány, když chtěla 
vycouvat z úzké uličky. Žena přitom mířila do českobudějovické nemocnice. Její zmatení 
nakonec vysvětlila zkouška na alkohol, která ukázala tři promile. Ženu jedoucí autem 
po stezce pro chodce u plaveckého bazénu na Sokolském ostrově si všimli operátoři 
městského kamerového systému krátce před půlnocí ve čtvrtek 28. dubna. Žena 
projela přes dřevěnou lávku a zaklínila se u Solné brány. „Na místo zamířila hlídka 
městské policie, která zmatenou řidičku zastavila, když se snažila vycouvat z úzké 
uličky,“ vysvětlila mluvčí strážníků Věra Školková.  

Žena podle policie poškodila jak auto, tak zdi domů. „Strážníci se od ženy za volantem 
dozvěděli, že jejím cílem byla českobudějovická nemocnice, ale zabloudila,“ dodala 
Školková. Vše vysvětlila dechová zkouška, kterou strážníci u ženy provedli. První test 
ukázal tři promile alkoholu v dechu, další dva jen o několik desetin méně. „Dopravní 
policisté ženě zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Ve věci zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové 
látky,“ uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura.  

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/34733-opila-zena-chtela-autem-projet-solnou-branou-namireno-mela-do-nemocnice.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/34733-opila-zena-chtela-autem-projet-solnou-branou-namireno-mela-do-nemocnice.html
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Pondělí, 2. května 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Opilý sedmnáctiletý mladík ležel na náměstí v Budějovicích. Nadýchal 

přes dvě promile 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Opravdu pořádně oslavil čarodějnice sedmnáctiletý mladík z 
Táborska. Strážníci českobudějovické městské policie ho nad ránem nalezli ležícího na 
Náměstí Přemysla Otakara II. Po absolvování lékařské prohlídky si mladíka převzali jeho 
rodiče. 

Ležící postavu spatřil v sobotu krátce před třetí hodinou ranní operátor městského 
kamerového systému na Náměstí Přemysla Otakara II. Na místo okamžitě zamířila 
hlídka městské policie. Strážníci na náměstí našli značně podnapilého sedmnáctiletého 
mladíka, který nebyl schopný komunikace. „A není divu, následně provedená 
orientační dechová zkouška u něj ukázala výsledek 2,66 promile alkoholu," popsala 
mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Strážníci na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která chlapce převezla do 
českobudějovické nemocnice. „O celé události byli vyrozuměni rodiče, kteří si svého 
syna převzali. Případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu," dodala Školková. 

 

 
  

https://www.jcted.cz/budejovicko/64943-opily-sedmnactilety-mladik-lezel-na-namesti-v-budejovicich-nadychal-pres-dve-promile/
https://www.jcted.cz/budejovicko/64943-opily-sedmnactilety-mladik-lezel-na-namesti-v-budejovicich-nadychal-pres-dve-promile/
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Pondělí, 2. května 2022 

Zdroj: Mladá Fronta DNES (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství/ České Budějovice 

Autor: Karel Hrdina 
__________________________________________________________________________ 

Opilá řidička projela parkem i přes lávku pro pěší, zasekla se v 

průchodu 

 

Kuriózní dopravní nehodu vyšetřují policisté v Českých Budějovicích. Řidička osobního 
auta projela parkem u plovárny a pokračovala přes dřevěnou lávku pro pěší a cyklisty. 
Pak se úzkým průchodem snažila dostat do České ulice, ale tam se vůz zaklínil. Test na 
alkohol ukázal tři promile. Strážníkům žena tvrdila, že hledá nemocnici. 

V pátek před půlnocí spatřil operátor městského kamerového systému osobní vozidlo 
jedoucí po stezce pro chodce parkem u plaveckého bazénu na Sokolském ostrově. 

Tam auta nemají co dělat, proto vyslal na místo hlídku strážníků. Ti zmatenou řidičku 
zastavili u Solné brány, když se snažila vycouvat z úzké uličky, v níž se její vůz zaklínil. 
Ještě předtím přejela se svým Peugeotem 3008 dřevěnou lávku přes slepé rameno 
Malše. 

„Strážníci se od dvaačtyřicetileté ženy z Českobudějovicka dozvěděli, že jejím cílem byla 
nemocnice. Ale prý zabloudila,“ popsala mluvčí strážníků Věra Školková. 

Následná orientační dechová zkouška ukázala výsledek tři promile alkoholu, při 
opakovaných zkouškách žena nadýchala 2,83 a 2,79 promile. Strážníci na místě celý 
případ předali přivolané hlídce Policie ČR. 

„Dopravní policisté ženě zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Ve věci zahájili 
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky,“ upřesnil policejní mluvčí Milan Bajcura. 

 

 

 

 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/opila-ridicka-solna-brana-ceske-budejovice-park-straznici.A220502_144541_budejovice-zpravy_khr
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/opila-ridicka-solna-brana-ceske-budejovice-park-straznici.A220502_144541_budejovice-zpravy_khr
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Pondělí, 2. května 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 
__________________________________________________________________________ 

Opilá řidička projela parkem i přes lávku pro pěší, zasekla se v 

průchodu 

 

Kuriózní dopravní nehodu vyšetřují policisté v Českých Budějovicích. Řidička osobního 
auta projela parkem u plovárny a pokračovala přes dřevěnou lávku pro pěší a cyklisty. 
Pak se úzkým průchodem snažila dostat do České ulice, ale tam se vůz zaklínil. Test na 
alkohol ukázal tři promile. Strážníkům žena tvrdila, že hledá nemocnici. 

V pátek před půlnocí spatřil operátor městského kamerového systému osobní vozidlo 
jedoucí po stezce pro chodce parkem u plaveckého bazénu na Sokolském ostrově. 

Tam auta nemají co dělat, proto vyslal na místo hlídku strážníků. Ti zmatenou řidičku 
zastavili u Solné brány, když se snažila vycouvat z úzké uličky, v níž se její vůz zaklínil. 
Ještě předtím přejela se svým Peugeotem 3008 dřevěnou lávku přes slepé rameno 
Malše. 

„Strážníci se od dvaačtyřicetileté ženy z Českobudějovicka dozvěděli, že jejím cílem byla 
nemocnice. Ale prý zabloudila,“ popsala mluvčí strážníků Věra Školková. 

Následná orientační dechová zkouška ukázala výsledek tři promile alkoholu, při 
opakovaných zkouškách žena nadýchala 2,83 a 2,79 promile. Strážníci na místě celý 
případ předali přivolané hlídce Policie ČR. 

„Dopravní policisté ženě zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Ve věci zahájili 
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky,“ upřesnil policejní mluvčí Milan Bajcura. 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/34733-opila-zena-chtela-autem-projet-solnou-branou-namireno-mela-do-nemocnice.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/34733-opila-zena-chtela-autem-projet-solnou-branou-namireno-mela-do-nemocnice.html
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Pondělí, 2. května 2022 

Zdroj: mpolicie.c-budejovice.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Strážníci odhalili dva podnapilé řidiče a řidičku, která se chtěla s 

vozem vejít do průchodu. Nadýchala 3 ‰ alkoholu   

V průběhu víkendu odhalili českobudějovičtí strážníci za volanty osobních vozidel tři 
podnapilé řidiče. Rekordmankou byla dvaačtyřicetiletá žena, která zabloudila cestou 
do nemocnice až do slepé uličky v centru města. Nadýchala 3 ‰ alkoholu. 

V pátek 28. dubna krátce před půlnocí spatřil operátor městského kamerového 
systému osobní vozidlo jedoucí po stezce pro chodce parkem u plaveckého bazénu na 
Sokolském ostrově. Na místo mezitím zamířila hlídka městské policie. Ta zmatenou 
řidičku zastavila u Solné brány, když se snažila vycouvat z úzké uličky. Strážníci se od 
ženy za volantem dozvěděli, že jejím cílem byla českobudějovická nemocnice, ale 
zabloudila. Nebylo divu. Následně provedená orientační dechová zkouška u ní ukázala 
výsledek 3 ‰, při opakovaných zkouškách pak 2,83 ‰ a 2,79 ‰. Strážníci na místě celý 
případ předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR. Žena nyní může očekávat obvinění 
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

V průběhu víkendu však strážníci odhalili další dva řidiče pod vlivem alkoholu. Jeden z 
nich usedl za volant osobního vozidla na Náměstí Přemysla Otakara II. po noci strávené 
návštěvou několika podniků v centru města. Řidič vozidla se sice před odjezdem z 
parkoviště rozhodl několik hodin prospat se ve voze, i přesto však čas nestačil na 
vystřízlivění. Strážníci vozidlo s nefunkčním světlometem zastavili v ulici Karla IV. 
Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol ukázala u 
devatenáctiletého řidiče výsledek 0,73 ‰ 0,78 ‰. Strážníci na místo přivolali hlídku 
Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření. 
Třetím podnapilým řidičem byl jedenadvacetiletý cizinec, kterého v neděli nad ránem 
prozradila jízda na Náměstí Přemysla Otakara II. v protisměru. Strážníci vozidlo 
zastavili v ulici Karla IV. Když muže sedícího za volantem vyzvali k předložení příslušných 
dokladů potřebných k řízení motorového vozidla, z jeho dechu ucítili alkohol. Muž 
nadýchal 1,23 ‰ a 1,10 ‰. I tímto případem se budou zabývat policisté z Obvodního 
oddělení Policie ČR – město. 

http://mpolicie.c-budejovice.cz/straznici-odhalili-dva-podnapile-ridice-ridicku-ktera-se-chtela-s-vozem-vejit-do-pruchodu-nadychala
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Neděle, 1. května 2022 

Zdroj: mpolicie.c-budejovice.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Čtyři osoby hledané policií se podařilo během víkendu vypátrat 

českobudějovickým strážníkům 
 

Čtyři osoby hledané Policií ČR se podařilo v průběhu víkendu vypátrat v ulicích 
jihočeské metropole českobudějovickým strážníkům. 

V sobotu 30. dubna v devět hodin ráno vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o 
muži spícím na lavičce před obchodním centrem Mercury v Nádražní ulici. Strážníci 
zjevně podnapilého muže probudili. Následně provedená orientační dechová zkouška 
na alkohol u něj ukázala výsledek 2,80 ‰. Strážníci však při kontrole jeho totožnosti 
zbystřili. Zjistili totiž, že totožnost čtyřiačtyřicetiletého muže z Jindřichohradecka 
figuruje v celostátní pátrací databázi. 

Dalším mužem v hledáčku policistů z jihočeské metropole byl pětadvacetiletý muž 
z Českých Budějovic. Toho strážníci odhalili díky řešení události na Pražské třídě 
v sobotu 30. dubna před druhou hodinou odpoledne. 

Napolo svlečený muž, pohybující se v zastávce MHD, vzbudil v neděli nad ránem 
pozornost bystrého oka městské kamery. Na místo okamžitě zamířila hlídka městské 
policie. Strážníci na zastávce zastihli osmatřicetiletého muže z Českokrumlovska. 
Kontrolou jeho totožnosti zjistili, že se jedná o osobu v hledáčku policistů. 

Celostátně hledaného nezletilce, jehož tvář nebyla strážníkům neznámá, spatřili 
strážníci v neděli krátce po osmé hodině ráno v Nádražní ulici. Kontrolou jeho 
totožnosti v pátrací databázi se strážníci dozvěděli, že trefili do černého. Jednalo se 
skutečně o domnělého sedmnáctiletého mladíka z Tachovska. 

Všechny odhalené osoby strážníci eskortovali na Obvodní oddělení Policie ČR – město, 
kde je předali do rukou policistů k dalšímu opatření. 

 

 

 

http://mpolicie.c-budejovice.cz/ctyri-osoby-hledane-policii-se-podarilo-behem-vikendu-vypatrat-ceskobudejovickym-straznikum
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Pondělí 2. května - Pátek 6. května 2022 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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