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Opilá žena ležela v blátě, u sebe měla devítiletého syna 
Strážníci městské policie řešili ve čtvrtek ženu bez domova, která ležela na rozblácené cestě. Vedle ní 

stál její devítiletý syn. Hlídka zjistila, že je opilá. Dechová zkouška u ní prokázala téměř tři promile. Její 

další cesta proto vedla na záchytku. Událostí se dál bude zabývat sociálka.  

Hlídka k obchodnímu domu v ulici J. Boreckého vyjížděla ve čtvrtek v půl šesté v podvečer. Na místě 

byla dvaačtyřicetiletá žena bez domova a další dva lidé. Bezdomovkyně nebyla schopna pohybu a ležela 

na rozblácené cestě. U sebe navíc měla malého syna.  

„Dechová zkouška na alkohol u ní vyšla s pozitivním výsledkem 2,68 promile. Otce devítiletého chlapce 

se nepodařilo kontaktovat, a tak byla na místo přivolána pracovnice odboru sociálně právní ochrany 

dětí, která si chlapce převzala a rozhodla o dalším postupu,“ uvedl tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. 

Opilá žena skončila na záchytce. 

 

Úterý, 23. června 2020 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

Zvuky připomínaly střelbu a byly hodně hlasité... 

23.6.2020 7:33  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – K cyklostezce poblíž Nového mostu zamířili v neděli 21. června v půl osmé večer 

strážníci českobudějovické městské policie. Ozývaly se odsud zvuky, které připomínaly střelbu. Byly tak 

hlasité, že rušily obyvatele v okolí. Ukázalo se, že jde jen o dva mladíky ve věku 21 a 22 let, kteří odpalují 

zábavní pyrotechniku. 

 „Jeden z mladíků se přiznal, že nedaleko odpálil několik kusů zábavní pyrotechniky. Stal se tak 

podezřelý ze spáchání přestupku proti pořádku v územní samosprávě. Pyrotechniku používal v místech, 

kde je to zakázáno obecně závaznou vyhláškou města. Muž s přestupkem souhlasil a byl vyřešen na 

místě v příkazním řízení," upřesnil mluvčí městské policie David Štýfal. 

Druhý muž podle něj strážníkům tvrdil, že pyrotechniku měl pouze u sebe, ale nepoužíval ji. S 

projednáním přestupku nesouhlasil, a tak s ním strážníci sepsali oznámení o podezření ze spáchání 

přestupku, které bude předáno ke správnímu orgánu k dořešení. V případě prokázání viny muži hrozí 

pokut až 100 tisíc korun. „Ke strážníkům se přihlásili dva svědci, kteří uvedli, že oba muži byli u řeky 

delší dobu a viděli, jak oba pyrotechniku používají," doplnil David Štýfal. 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27811-opila-zena-lezela-v-blate-u-sebe-mela-devitileteho-syna.html
https://www.jcted.cz/budejovicko/zvuky-pripominaly-strelbu-a-byly-hodne-hlasite/
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Žena měla hlídat syna, válela se ale opilá na zablácené cestě    
Matka v partě bezdomovců měla hlídat svého devítiletého syna, ležela ale na zablácené cestě a 

nadýchala 2,68 promile. 

Jak potvrdil mluvčí českobudějovických strážníků David Štýfal, ve čtvrtek 18. června v půl šesté v 

podvečer přijalo operační středisko městské policie oznámení o trojici podnapilých osob bez domova, 

která se měla nacházet u obchodního domu v ulici J. Boreckého. 

 "Strážníci na místě zjistili, že se jedná o dva muže a jednu ženu, která měla u sebe malého chlapce. 

Dvaačtyřicetiletá žena nebyla schopna samostatného pohybu a ležela na rozblácené cestě. Nebylo 

žádným překvapením, že následná orientační dechová zkouška vyšla pozitivně," uvedl mluvčí s tím, že 

žena nadýchala 2, 68 promile. "Otce devítiletého chlapce se nepodařilo kontaktovat, a tak byla na místo 

přivolána pracovnice odboru sociálně právní ochrany dětí, která si chlapce převzala a rozhodla o dalším 

postupu," dodal mluvčí.  

Podnapilá žena skončila na protialkoholní záchytné stanici. 

 "Událostí se bude dále zabývat odbor sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu," 

konstatoval mluvčí. 

 

Sobota, 27. června 2020 

Zdroj: Českobudějovický denik, str. 1 

Autor: win 

Strážníci v akci    
České Budějovice – Kvůli rušení nočního klidu byli ve čtvrtek v noci povolání budějovičtí strážníci do 

Pekárenské ulice. Agresivní muž se po hádce s partnerkou pokusil napadnout i strážníky, kteří použili 

donucovací prostředky. Muž skončil na protialkoholní stanici, měl 1,55 promile v krvi.  

 

  

 

 
  

 

 

https://jindrichohradecky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zena-mela-hlidat-syna-valela-se-ale-opila-na-zablacene-ceste-20200624.html
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