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Úterý, 18. června 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 5 

Autor: jd 

Hlídají alkohol na veřejnosti  
Krátce z regionu 

České Budějovice – Strážníci upozorňují na pití alkoholu v krajském městě na veřejných 

místech. Pokuta může vyjít na deset tisíc korun a výše. Podle mluvčí budějovických strážníků 

Věry Školkové platí zákaz alkoholu třeba u zastávek, škol, na hřištích pro děti. 

 

Středa, 19. června 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

Kradli dva, jednoho strážníci hned chytili 
19.6.2019  

České Budějovice - Dva muži sebrali v úterý večer před 22. hodinou nářadí za zhruba 

10 000 korun ze stánku rychlého občerstvení v Nádražní ulici. 

Provozovatel to ohlásil na linku 156. Když strážníkům oba zloděje popisoval, jednoho z nich 

uviděl. Ten po výzvě strážníků přelezl plot přilehlého parkoviště a pokusil se hlídce utéct. To 

se mu ale nepodařilo. Strážníci 31letého muže z Rumunska doběhli a za použití donucovacích 

prostředků mu nasadili služební pouta. Poté ho předali přivolaným policistům. 

 

Čtvrtek, 20. června 2019 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 16 

Autor: Jakub Bartoš 

Pití alkoholu přes zákaz může vyjít na tisíce  
ČESKÉ BUDĚJOVICE Buzení na lavičkách, krabice od vína a nedopalky. Tak v posledních dnech 

vypadají služby českobudějovických strážníků, kteří musí řadu lidí v ulicích města upozorňovat 

na to, že je na některých místech zákaz pití alkoholu. Horké dny k tomu vybízí, ale hříšníkům 

hrozí pokuta. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kradli-dva-jednoho-straznici-hned-chytili-20190619.html
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Minulý týden řešily hlídky hned několik takových případů. V úterý potkaly známou tvář v parku 

Na Sadech. "Šestačtyřicetiletý muž z Jindřichohradecka se hájil tím, že měl žízeň. "Dal jsem si 

akorát krabičáka," uzavřel případ. Ne však strážníci. Ti muže před odchodem poučili o tom, že 

z přestupku se bude zpovídat správnímu orgánu," popsala mluvčí městské policie Věra 

Školková. 

O den později zaměstnal městskou policii podobný scénář na Lannově třídě, kde spal 

šestapadesátiletý bezdomovec. Po probuzení sáhl po lahvi s vínem. Že je na místě, kde je pití 

alkoholu obecně závaznou vyhláškou města zakázáno, věděl. Nestalo se tak totiž poprvé. 

Hlídka proto muže poučila, že se případem bude zabývat správní orgán. "Rozhořčený muž se 

slovy, že není žádný desperát, z místa odešel. Ovšem ne daleko. Strážníci ho o hodinu později 

budili znovu," uvedla Školková a přidala také poslední případ z pátku, kdy jednapadesátiletý 

muž z Českých Budějovic popíjel alkohol znovu v parku Na Sadech. Ačkoliv může městská 

policie přečiny pokutovat, vymáhání je pak složité. "Ti lidé pokutu vezmou a zahodí. Funguje 

alespoň to, že je strážníci upozorní, aby se z místa přesunuli jinam. Důležité je, aby si ostatní 

uvědomili, že na některých místech platí zákaz pít alkohol, aby se kvůli tomu nedostali do 

problémů," upozornil mluvčí strážníků David Štýfal. 

Otevření lahve s alkoholem a jeho popíjení může vyjít až na 10 tisíc korun. Za přestupek proti 

pořádku pak hrozí až desetinásobně vyšší pokuta. Na veřejných místech v Českých 

Budějovicích nesmí lidé pít alkohol na zastávkách a v jejich okolí do 50 metrů, v blízkosti 

dětských hřišť, pískovišť, u škol, zdravotnických zařízení či kostelů. Z jednotlivých částí města 

je zakázáno pít alkohol na území památkové rezervace, na Lannově třídě, Mariánském a 

Palackého náměstí, sídlištích Máj, Šumava, Vltava, na Pražském sídlišti a v centru Suchého 

Vrbného. 

 

Čtvrtek, 20. června 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Jana Urbanová 

Bezmocná koťátka v igelitu někdo vyhodil do popelnice na 

českobudějovickém sídlišti, jedno z nich uhynulo 
20.6.2019 9:20  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Českobudějovičtí strážníci nevěřili vlastním očím, když v jednom z 

kontejnerů v ulici J. Kolářové na sídlišti Vltava našli včera čtyři čerstvě narozená koťátka. Byla 

zabalená v sáčku do koše. Strážníci koťátka převezli do městského kočičího útulku. Koťátka 

byla studená a apatická, navíc mají problém přisát se na lahvičku. Jedno bohužel i přes 

veškerou snahu zaměstnanců kočičího azylu uhynulo. Útulek teď akutně hledá kojnou kočku, 

https://www.jcted.cz/budejovicko/bezmocna-kotatka-v-igelitu-nekdo-vyhodil-do-popelnice-na-ceskobudejovickem-sidlisti-jedno-z-nich-uhynulo/
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která by s odchovem nalezených koťátek pomohla. Po majiteli vyhozených koťat mezitím pátrá 

policie a hrozí mu postih za týrání zvířat.  

 

Čtvrtek, 20. června 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

V Budějcích někdo vyhodil koťátka do kontejneru, jedno zemřelo 
čtvrtek, 20. června 2019, 10:05Strážníci v Budějcích našli v jednom z kontejnerů v ulici J. 

Kolářové koťátka, která někdo vyhodil. Čerstvě narozená kočičí miminka byla zabalená v sáčku 

do koše. Koťátka byla studená a apatická, navíc mají problém přisát se na lahvičku. Jedno 

bohužel zemřelo. Útulek, který se o koťátka stará, hledá kojnou kočku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24138-v-budejcich-nekdo-vyhodil-kotatka-do-kontejneru-jedno-zemrelo.html

