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Muž vyhrožoval kolemjdoucím. Byl opilý a navíc nesvéprávný 
 

5.1.2021 14:00  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Vyhrožování kolemjdoucím napadením s tím, že má nůž. Takový případ v 

Krajinské ulici v Českých Budějovicích řešili v neděli 3. ledna strážníci městské policie. Hlavním aktérem 

byl devětatřicetiletý muž z Českobudějovicka, který byl zbaven svéprávnosti a trpí duševním 

onemocněním. „Svůj stav jen zhoršil požitím alkoholu. Orientační dechová zkouška na alkohol muži 

vyšla s výsledkem 1,58 promile,“ popsal tiskový mluvčí městské policie David Štýfal. 

Muž se podle něj po příjezdu strážníků zklidnil a spolupracoval s nimi. Na dotaz hlídky, zda má u sebe 

zbraň, odpověděl, že nikoli. „Strážníci následně využili svého oprávnění a přesvědčili se sami. Žádný 

nůž ani jinou zbraň bezpečnostní prohlídka neodhalila. Muž skončil na protialkoholní záchytné stanici, 

kde byl předán do péče lékařů," doplnil David Štýfal. 
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Opilec vykopl dveře azylového domu  
 

V poutech a na protialkoholní záchytné stanici skončil v úterý muž (39) z Vodňanska, který se dobýval 

do českobudějovického azylového domu v Riegrově ulici. Chtěl se tam ubytovat. Jenže byl pod vlivem 

alkoholu a zaměstnanec ho odmítl. To se ale opilci nelíbilo a dveře od azylového domu vykopl. Pak šel 

do kuchyňky a začal si vařit jídlo. Když ho zaměstnanec žádal, aby okamžitě odešel, začal mu 

vyhrožovat. Situaci proto přijeli řešit městští strážníci i Policie České republiky. "Opilý muž, který 

nadýchal 1,82 promile alkoholu, strážníkům řekl, že mu nikdo nebude bránit v tom, aby se ubytoval a 

nechtěl odejít.  

 

 

 

https://www.jcted.cz/budejovicko/muz-vyhrozoval-kolemjdoucim-byl-opily-a-navic-nesvepravny/
http://radnice/files/monitoring-tisku/20210108.html#clanek3
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Za kopání do výloh dostal pokutu, nakonec skončil v poutech 
 

Muž kopající do výloh obchodů na Lannově třídě ve čtvrtek večer v době zákazu nočního vycházení 

neušel pozornosti bdělého oka operátora městského kamerového systému. Na místo okamžitě zamířila 

hlídka městské policie. 

Strážníci na místě zastihli pětadvacetiletého muže z Českokrumlovska. Toho kamera identifikovala jako 

osobu, která se pokusila poškodit cizí majetek. Dotyčný muž se ke svému jednání bez zapírání přiznal. 

Jako důvod svého jednání uvedl, že se nepohodl se svým kamarádem a výlohy mu přišly do cesty. 

Strážníci následně provedli kontrolu všech výloh objektů, kolem kterých muž procházel. K žádné škodě 

na majetku naštěstí v důsledku jednání dotyčného muže nedošlo. Strážníci ho za přestupek proti 

majetku ve fázi pokusu ocenili vysokou pokutou, se kterou dotyčný souhlasil. Přestupek podle 

krizového zákona, kterého se muž dopustil porušením zákazu nočního vycházení, vyřešili domluvou. 

Jakmile strážníci muže vyzvali k odchodu do místa svého bydliště, jeho chování se výrazně změnilo. 

Když začal opětovně před zraky strážníků kopat do výlohy přilehlého obchodu, rázně zakročili. U muže 

následně provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 1,97 ‰. Rozhodnutí o jeho 

převozu na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici se však setkalo s aktivním 

odporem. Muž ani na opakované výzvy strážníků nereagoval a odmítal nastoupit do služebního vozidla. 

O několik vteřin později skončil v poutech. Ani jeho převoz na záchytnou stanici neproběhl bez potíží. 

Muž se po celou dobu aktivně bránil a prudce sebou zmítal až na cílovou stanici, kde ho strážníci předali 

do rukou zdravotnického personálu. 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/za-kopani-do-vyloh-dostal-pokutu-nakonec-skoncil-v-poutech-20210108.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94755&idc=8443738&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94251&idc=8443738&ids=1066&idp=89320&url=http%3A%2F%2Fwww.alcar.cz%2F3DKonfigurator%2Findex.php%3Flcs%3Dzly4htfjss
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94563&idc=8443738&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz

