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Jihočeští preventisté mají za sebou výjezdní zasedání. Tématem byla 

výměna zkušeností a kyberkriminalita 

Jihočeský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje a 
Karlovarským krajem připravil v termínu 16. – 17. května 2022 letošní V. ročník 
výjezdního setkání jihočeských manažerů prevence kriminality z městských policií a 
preventistů policie ČR se zástupcem kraje a ministerstva vnitra ČR v Karlových Varech.  

Preventisté se sešli ve Světě záchranářů – centru zdraví a bezpečí pro celou rodinu, v 
kterém byl pro ně připraven interaktivní program, který byl zakončen vzájemnou 
výměnou zkušeností s vlastními preventivními programy a diskusí nad kriminalitou v 
obou krajích. Společné setkání bylo také zaměřeno na odborný vzdělávací program z 
oblasti kyberkriminality. „Snahou organizátorů těchto každoročních setkání je vždy 
připravit účastníkům zajímavý program, tak aby preventisté mohli načerpat nové 
inspirace ke své práci, měli možnost zažít i něco neobyčejného, poznat nové kolegy, 
letos dokonce i z jiného kraje a porovnat si s ostatními své zkušenosti z realizace 
preventivní práce na svém území“ uvedla k setkání manažerka prevence kriminality 
Jihočeského kraje Veronika Švehlová Bullová s tím, že akce byla hrazena z prostředků 
Jihočeského kraje a dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu rozvoje prevence 
kriminality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prevencekriminality.cz/jihocesti-preventiste-maji-za-sebou-vyjezdni-zasedani-tematem-byla-vymena-zkusenosti-a-kyberkriminalita/
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Opilý řidič vezl kamarády   

České Budějovice 

Devatenáctiletý řidič usedl minulý týden v centru Českých Budějovic nad ránem za 
volant vozidla i přesto, že předtím vypil několik skleniček alkoholu. Přitom se rozhodl 
odvézt z večírku všechny své společníky. Jeho počínání a nejistou chůzi však sledovala 
městská kamera a následně byl zastaven strážníky městské policie. Dechová zkouška 
ukázala 1,35 ‰ a 1,33 ‰. Případ převzala Policie ČR. 
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Úterý, 31. května 2022 

Zdroj: Mladá Fronta DNES (odkaz) 
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Dům hrůzy je prázdný, lidé z okolí si oddychli   

ČESKÉ BUDĚJOVICE  

Na poničených dveřích je řetěz. Uvnitř už teď nikdo nežije, z domu se ale dál line 
nepříjemný zápach moči. Za okny je pár záclon, jinak je místo vybydlené. To je dobrá 
zpráva hlavně pro obyvatele z okolí. Dům hrůzy u Palackého náměstí v Budějovicích je 
konečně prázdný. 

Trvalo to, ale dlouhodobě vyvíjeným tlakem na nájemníky a především 
problematického domovníka se to nakonec vedení radnice ve spolupráci s úředníky či 
strážníky podařilo. "Uvnitř se scházel kde kdo, lidé bez domova, narkomani, byl tady 
pravidelně hrozný hluk a večer bylo lepší přejít alespoň na druhou stranu ulice. Teď je 
tady už několik dní klid," popsala Irena Dobrovská, jedna z obyvatelek Otakarovy ulice, 
v níž dům stojí. Hned naproti je navíc i základní umělecká škola, takže i tam si 
oddychnou. 
Problémy v tomto místě potvrdila i městská policie. "Od začátku roku jsme v Otakarově 
ulici řešili 31 událostí, z toho jedenáctkrát se to týkalo narušování veřejného pořádku," 
spočítal mluvčí strážníků David Štýfal. Na adrese Otakarova 50 se podařilo zadržet i 
hledanou osobu. 

Celou věcí se dlouhodobě zabýval náměstek primátora Tomáš Chovanec, který má na 
starost i sociální oblast. "Jsme v těchto záležitostech limitovaní zákonem, ale často jsme 
zde prováděli různé kontroly a podobně," vysvětlil. 

Velké problémy nastaly ve chvíli, kdy majitel svěřil objekt do správy jednomu z 
nájemníků. Ten pak další prostory pronajímal. Často lidem s kriminální minulostí, 
drogově závislým, dealerům či lidem bez domova. Všem za vysoké ceny, přičemž v 
bytech postupně nebyla k dispozici voda ani elektřina. Obojí byl ale domovník schopný 
za značně přemrštěné ceny dodat. 

Náměstkovi se před několika dny podařilo s majitelem dohodnout, že nyní už prázdný 
dům zabezpečí, aby tam časem nezačal někdo žít znovu takzvaně načerno a potíže se 
nezačaly opakovat. "Zároveň bychom měli zájem o odkup. Po nezbytné rekonstrukci by 
tam mohly vzniknout městské byty," doplnil Chovanec. 

https://www.jcted.cz/65631-patnactileta-divka-se-opila-tak-ze-skoncila-v-nemocnici/
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Patnáctiletá dívka se opila tak, že skončila v nemocnici 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Opilá nezletilá dívka vzbudila v neděli odpoledne pozornost lidí 
v obchodním centru v Českých Budějovicích, když jí při cestě na toalety museli 
podpírat dva kamarádi. Náhodní svědci situace na místo přivolali hlídku městské 
policie. Teprve patnáctiletá dívka nadýchala 1,62 promile alkoholu. Byla v takovém 
stavu, že musela být převezena do českobudějovické nemocnice. 

Na oznámení o zjevně podnapilé dívce v obchodním centru Mercury v Nádražní ulici v 
Českých Budějovicích vyjížděli strážníci městské policie v neděli krátce před 18. 
hodinou. Na místě nalezli patnáctiletou dívku z Českých Budějovic i s jejími společníky. 

„Dívka se strážníky snažila přesvědčit, že žádný alkohol nepila. Její stav tomu však 
neodpovídal. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u ní ukázala 
výsledek 1,62 promile. S tím, kde k alkoholu přišla, se svěřit odmítla," popsala mluvčí 
českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Strážníci mezitím na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu a zároveň o celé 
události vyrozuměli zákonného zástupce děvčete i oddělení sociálně právní ochrany 
dětí českobudějovického magistrátu. „Dívku si převzali zdravotníci, kteří ji převezli do 
českobudějovické nemocnice," dodala Věra Školková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/65631-patnactileta-divka-se-opila-tak-ze-skoncila-v-nemocnici/
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https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings

