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Sobota, 6. června 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Čtyřiadvacetiletý opilý muž řídil auto plné lidí. Dva cestující přibral i 

do kufru 

Ve tři hodiny odpoledne ležel na ulici, muž nadýchal přes čtyři a půl promile 

Budějčtí strážníci vyjížděli ve čtvrtek odpoledne do Kanovnické ulice, kde ležel namol opilý 
muž. Nebyl schopný se zvednout ze země a problém měl i s komunikací. Jeho další cesta proto 
vedla na záchytku. 

Hlídka na ležícího muže narazila, když v centru prováděla kontrolní činnost. Komunikace s ním 
byla velmi náročná, a proto u něj strážníci provedli dechovou zkoušku.  

„Ta ukázala alarmující výsledek 4,52 promile. Vysoká hladina alkoholu, která mohla způsobit 
selhání základních životních funkcí dotyčného muže, si vyžádala jeho převoz do 
nemocnice,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková.  

Během několika dní jde už o druhý případ, kdy strážníci v Budějcích řešili silně opilého člověka. 
Ve středu měli plné ruce práce s mužem, který s podobnou hladinou alkoholu kličkoval na 
Dlouhé louce mezi auty.  

 

 

 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27656-ve-tri-hodiny-odpoledne-lezel-na-ulici-muz-nadychal-pres-ctyri-a-pul-promile.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/27656-ve-tri-hodiny-odpoledne-lezel-na-ulici-muz-nadychal-pres-ctyri-a-pul-promile.html
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Pátek, 5. června 2020 

Zdroj: Mladá Fronta DNES (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / České Budějovice 

Autor: Karel Hrdina 

___________________________________________________________________________ 

Opilý řidič vezl v osobním autě sedm lidí, muž a žena si vlezli do 

kufru 

Sedm lidí se nacpalo do osobního auta, které v noci na dnešek projíždělo náměstím Přemysla 
Otakara II. v Českých Budějovicích. Dva pasažéři se nevešli na sedačky, a tak cestovali v 
kufru. Když vůz zastavili strážníci, řidič nadýchal 1,79 promile. Opilé byly i dvě mladistvé 
spolujezdkyně. 

Operátor městského kamerového systému si před druhou hodinou v noci všiml na hlavním 
budějovickém náměstí skupiny sedmi lidí, kteří nastupovali do osobního vozu značky 
Volkswagen. 

Zatímco pět z nich nasedlo obvyklým způsobem, dva zbývající se nechali zavřít do úložného 
prostoru v zadní části vozu. Řidič se poté rozjel do ulice Karla IV., v tu chvíli už na místo vyrazila 
hlídka městské policie. 

„Strážníci auto zastavili. Muž za volantem na jejich výzvu otevřel úložný prostor, odkud 
vystoupila mladá žena a muž. Strážníci přitom z dechu řidiče ucítili alkohol. Orientační dechová 
zkouška ukázala 1,79 promile a podruhé 1,77 promile,“ popsala mluvčí městské policie Věra 
Školková. 

Hlídka měla podezření, že opilí jsou i dva mladiství pasažéři. Sedmnáctiletá dívka 
nadýchala 0,47 promile, její o rok mladší kamarádka dokonce 1,13 promile. 

Přivolaní státní policisté řidiči zakázali další jízdu. Obě mladistvé dívky strážníci s poučením o 
dalším postupu předali do rukou jejich zákonných zástupců. 

„Čtyřiadvacetiletého řidiče z Českokrumlovska nyní čeká obvinění z přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky,“ dodala mluvčí. 

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/opily-ridic-sedm-lidi-osob-osobni-auto-namesti-ceske-budejovice-straznici.A200605_102651_budejovice-zpravy_khr
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/opily-ridic-sedm-lidi-osob-osobni-auto-namesti-ceske-budejovice-straznici.A200605_102651_budejovice-zpravy_khr
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Pátek, 5. června 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

___________________________________________________________________________ 

Čtyřiadvacetiletý opilý muž řídil auto plné lidí. Dva cestující přibral i 

do kufru 

Hned několika prohřešků se v pátek brzy ráno dopustil čtyřiadvacetiletý muž, který ve svém 
osobním autě vezl více osob, než je běžné. Kromě čtyř spolucestujících přibral další dvě 
osoby do kufru. Řidič navíc řídil pod vlivem alkoholu. 

K incidentu došlo dnes po druhé hodině ráno. Operátor městského kamerového systému si 
všiml skupiny lidí, která nastupovala do auta zaparkovaného na náměstí Přemysla Otakara 
II. „Zatímco pět osob nastoupilo do vozidla standardním způsobem, dva zbývající cestující se 
nechali zavřít do úložného prostoru v zadní části vozidla,“ popsala mluvčí městské policie Věra 
Školková. 

Na místo se ihned vydala hlídka městské policie, která auto zastavila. „Muž sedící za volantem 
vozidla na výzvu strážníků otevřel úložný prostor, odkud vystoupila mladá žena a muž. Strážníci 
přitom z dechu řidiče ucítili alkohol,“ uvedla Školková. Následnou dechová zkouška ukázala, že 
řidič opravdu před jízdou alkohol pil, nadýchal 1,79 promile.  

Čtyřiadvacetiletý muž přitom nebyl jediný, kdo pil. U sedmnáctileté dívky bylo naměřeno 0,47 
promile, její o rok mladší kamarádka nadýchala 1,13 promile.  

Strážníci na místo přivolali státní policii, která řidiči zakázala další jízdu. „Obě nezletilé dívky 
strážníci s poučením o dalším postupu předali do rukou jejich zákonných zástupců. 
Čtyřiadvacetiletého řidiče z Českokrumlovska nyní čeká obvinění z přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky," uzavřela Školková. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27647-ctyriadvacetilety-opily-muz-ridil-auto-plne-lidi-dva-cestujici-pribral-i-do-kufru.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/27647-ctyriadvacetilety-opily-muz-ridil-auto-plne-lidi-dva-cestujici-pribral-i-do-kufru.html
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Čtvrtek, 4. června 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Provinilý řidič se raději vydával za spolujezdce 

 
Českobudějovičtí strážníci přistihli muže, který za volant nesmí ještě několik let. Potácející 
se opilec ohrožoval dopravu v ulici Na Dlouhé louce. 

Nejistá jízda řidiče a podezření na nezpůsobilost osobního motorového vozidla k provozu na 
pozemních komunikacích si ve středu večer vyžádalo zásah českobudějovických strážníků. Jak 
se podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové ukázalo, řidič, který 
se před strážníky vydával za spolujezdce, za volant usednout nesmí ještě několik let. Pro 
podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí skončil čtyřiadvacetiletý 
muž z Písecka v rukou policistů. 

Ve středu 3. června krátce po desáté hodině večerní projížděla hlídka městské policie ulicí E. 
Rošického. "Po kruhovém objezdu ze směru od sídliště Vltava právě přijíždělo vozidlo zn. Audi. 
Technický stav vozidla vzbudil u strážníků podezření, že není plně způsobilé k provozu na 
pozemních komunikacích. Jízda řidiče též působila značně nejistě. Když strážníci vozidlo 
zastavili, vystoupili z něj dva muži. Oba však z místa spolujezdců," uvedla k případu Věra 
Školková. 

Muž, který vystoupil ze zadních dveří vozidla, se však nakonec strážníkům přiznal, že seděl za 
volantem vozidla. "Důvodem jeho jednání byla skutečnost, že mu byl uložen trest zákazu 
činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Strážníkům se svěřil, že nechtěl další 
potíže," doplnila Věra Školková s tím, že strážníci na místo mezitím přivolali hlídku Policie ČR, 
která muži zakázala další jízdu a případ si převzala k dalšímu šetření. 

S více než 4 ‰ alkoholu hazardoval se svým životem, skončil proto 

v poutech. 

"Hazardování se svým životem a ohrožování cestujících vozidel projíždějících na po 
frekventované čtyřproudové silnici Na Dlouhé louce byli svědky náhodní kolemjdoucí. Muž se 
ještě před příjezdem strážníků stačil přesunout z dosahu komunikace.  

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/provinily-ridic-se-radeji-vydaval-za-spolujezdce-20200604.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/provinily-ridic-se-radeji-vydaval-za-spolujezdce-20200604.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7625092&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93939&idc=7625092&ids=9380&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7625092&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93808&idc=7625092&ids=2082&idp=89056&url=http%3A%2F%2Fwww.jaktridit.cz%2Fpriroda%2F
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Proti muži, který zjevně nekontroloval své jednání a ohrožoval tím sebe i ostatní přítomné 
osoby, zakročili českobudějovičtí strážníci ve spolupráci s policisty," uvedla k dalšímu zásahu 
strážníků Věra Školková. Třiačtyřicetiletý muž z Českých Budějovic skončil v poutech. Do svých 
rukou si ho poté převzali zdravotničtí záchranáři. 

Ve středu 3. června krátce po třetí hodině odpolední vyjížděla hlídka městské policie na 
oznámení o muži pohybujícím se ve vozovce v ulici Na Dlouhé louce. "Strážníci muže 
odpovídajícího popisu nalezli na nedalekém parkovišti u obchodního centra. Muž se zjevně 
nejistou chůzí právě hrubě obtěžoval osoby procházející kolem. Když strážníci muže vyzvali 
k prokázání totožnosti, muž se choval zmateně a ani na opakované výzvy s výstrahou o použití 
donucovacích prostředků nereagoval," popsala zásah strážníků Věra Školková. 

Muž skončil v rukou strážníka a přítomného policisty, kteří mu následně nasadili pouta. Na 
místo již mezitím zamířila zdravotnická záchranná služba. Výsledek následně provedené 
orientační dechové zkoušky na alkohol byl alarmující. Muž nadýchal více než 4 ‰ alkoholu. 
Třiačtyřicetiletého muže si převzali do svých rukou zdravotníci. Dalším šetřením případu se 
budou zabývat policisté. 

 

 

  

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94416&idc=7625092&ids=1796&idp=92313&url=https%3A%2F%2Fwww.teslasporo.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dklicovaslova%26utm_campaign%3Drocni%26utm_term%3Dcesky
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Čtvrtek, 4. června 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

VIDEO: Na čtyřproudovce kličkoval mezi auty. Se „čtyřkou“ v dechu 

skončil na záchytce 

 

Dopravu na Dlouhé louce včera odpoledne zastavil silně opilý muž, který vbíhal mezi auta. 
Neovládal své pohyby a ohrožoval sebe i ostatní řidiče. Kolemjdoucí proto na místo zavolali 
městskou i státní policii. Strážníci muže našli na nedalekém parkovišti u obchodního domu, 
kde hrubě obtěžoval lidi procházející kolem. Opilec nakonec skončil na záchytce. 

Jak je vidět na videu, doslova gumového opilce ze silnice odtáhl jeden z řidičů. Během chvíle 
ale muž stál opět na nohou a mezi auta se vydal znovu. Lidé na místo přivolali jak státní, tak i 
městskou policii.  

„Strážníci muže nalezli na nedalekém parkovišti u obchodního centra, kde právě hrubě 
obtěžoval osoby procházející kolem,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková. Když po 
muži chtěli občanku nereagoval a choval se zmateně. Policisté mu dali dýchnout a nestačili se 
divit. V dechu měl více než 4 promile. S pouty na rukou si počkal na přivolanou záchranku, 
které ho převezla na záchytku.  

„Celá událost bude pravděpodobně řešena jako přestupek a bude předána do správního 
řízení,“ uvedl tiskový mluvčí policie Milan Bajcura.  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/provinily-ridic-se-radeji-vydaval-za-spolujezdce-20200604.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/provinily-ridic-se-radeji-vydaval-za-spolujezdce-20200604.html

