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___________________________________________________________________________ 

Od začátku července evidují v Budějovicích 45 stížností na rušení 

nočního klidu 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - I tento prázdninový víkend měli budějovičtí strážníci napilno. Jen v noci 
z pátku na sobotu vyjížděli k deseti případům rušení nočního klidu. O dva případy méně řešili 
v noci ze soboty na neděli. Od začátku července zaznamenala českobudějovická městská 
policie 45 stížností na rušení nočního klidu. Je to ale o něco méně než vloni, kdy za stejné 
období bylo oznámeno 62 případů.  

V noci z pátku na sobotu rušil spánek obyvatel krajského města především provoz barů, 
restaurací a předzahrádek, jejich hosté postávající před provozovnami, ale i hlučná mládež 
posedávající na lavičkách. V Krčínově ulici si obyvatelé stěžovali krátce po 22. hodině na hlasité 
túrování motocyklu a na Pražském předměstí měl v jednu hodinu ráno dokonce rušit hlasitý 
hovor z místní pošty. V Holečkově ulici se krátce před půlnocí setkalo přes 50 studentů, kteří 
na sebe upozornili hlasitou zábavou.  

V noci ze soboty na neděli se oznámení o rušení nočního klidu týkala především restauračních 
zařízení. Ať už to byla hlasitá hudba z otevřených oken a dveří nebo hosté postávající před 
nimi. V jednom případě strážníci vyjížděli na oznámení o hlučných sousedech v panelovém 
domě na sídlišti Máj. 

Ve většině případů se strážníkům podařilo okamžitě zjednat klid. Na některých místech se 
rušení nočního klidu již nedělo.  

 

 

  

http://www.jcted.cz/od-zacatku-cervence-eviduji-v-budejovicich-45-stiznosti-na-ruseni-nocniho-klidu/
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Obtěžoval hosty, spal na záchytce 

České Budějovice - Zakročit proti podnapilému 29letému muži, který obtěžoval hosty v baru, 
museli v sobotu českobudějovičtí strážníci. 

Dle slov Věry Školkové, mluvčí městské policie, si mladý muž vyrazil do města, svou štaci 
zakončil v neděli nad ránem v jednom z barů na Pražském předměstí. „Tam mu odmítli nalít 
další alkohol. Muž se totiž sotva držel na nohou,“ vysvětlovala s tím, že na místo vyrazili 
strážníci. Mladý muž si zatím ustlal na chodníku před barem. Strážníci proto rozhodli o jeho 
převozu na protialkoholní záchytnou stanici. Tam muž nadýchal tři promile. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/obtezoval-hosty-spal-na-zachytce-20180712.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/obtezoval-hosty-spal-na-zachytce-20180712.html
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Muž chtěl přenocovat ve stanu, tremp to ale nebyl. Pouze zloděj, 

který sbalil vystavený stan  

Sedmatřicetiletý muž z Jindřichohradecka se rozhodl přenocovat ve stanu. Na tom by nebylo 
nic zvláštního, pokud by se však nejednalo o vystavený stan, který se pokusil odcizit před 
jednou z prodejen sportovního vybavení v Českých Budějovicích. Jeho pohyb zde 
zaznamenala ostraha vedlejšího objektu. Muž měl o pár minut později co vysvětlovat jak 
strážníkům, tak policistům. A stane i před soudem.  

Podezřelý noční pohyb neznámého muže v blízkosti stanů, vystavených před prodejnou 
sportovního vybavení v Českém Vrbném, upoutal pozornost ostrahy sousedního objektu. Ta 
neváhala a okamžitě vše oznámila českobudějovické městské policii. 

„Strážníci dorazili na místo právě v okamžiku, kdy z vystaveného stanu vycházel muž. Ten 
dlouho nezapíral a šel s pravdou ven. Bylo totiž patrné, že jeden z řady stanů na svém místě 
chybí,“ upřesnila informace mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Podle 
mluvčí muž přiznal, že si stan sbalil a hodlal v něm přenocovat jinde, na nějakém klidnějším 
místě. Úmysl mu strážníci překazili a muže předali do rukou policistů.  

„Hlídka policistů z oddělení Čtyři Dvory lustrací zjistila, že muž už byl za krádež odsouzen v 
minulosti. Následně ho převezli na obvodní oddělení na českobudějovickém sídlišti Máj, kde si 
z rukou policistů převzal sdělení podezření ze spáchání stejného přečinu. A teď může očekávat 
opětovné soudní řízení,“ uvedl policejní mluvčí MiIan Bajcura.  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20294-muz-chtel-prenocovat-ve-stanu-tremp-to-ale-nebyl-pouze-zlodej-ktery-sbalil-vystaveny-stan.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20294-muz-chtel-prenocovat-ve-stanu-tremp-to-ale-nebyl-pouze-zlodej-ktery-sbalil-vystaveny-stan.html
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Obtěžoval ostatní hosty v baru, vyspal se na záchytné stanici 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Devětadvacetiletý muž z Českých Budějovic si v sobotu v noci vyrazil do ulic krajského města. 
Popíjel až do rána, když skončil v jednom z barů na Pražském předměstí. Tam mu odmítli 
nalít další alkohol. Muž se totiž sotva držel na nohou a navíc začal obtěžovat ostatní 
zákazníky baru. Jeho nepřístojnému chování učinili přítrž až přivolaní strážníci. Muž nakonec 
skončil v poutech na protialkoholní záchytné stanici. 

Na oznámení o podnapilém muži, vyvolávajícím spory se zákazníky jednoho baru na Pražském 
předměstí, vyjížděla smíšená hlídka městské policie a Policie ČR v neděli 10. července v půl 
osmé ráno. 

Na místě již čekal majitel baru, který hlídce popsal celou událost. Dotyčný host se před 
příjezdem strážníků přesunul z baru na ulici, kde ulehl na chodník. Strážníci vzápětí zjistili, že 
se jedná o devětadvacetiletého muže z Českých Budějovic. Ten nebyl schopen vstát bez 
pomoci a na nohou se neudržel. 

Strážníci proto rozhodli o jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici. Když však u něj 
hodlali provést orientační dechovou zkoušku na alkohol, muž se začal aktivně bránit a 
ohrožovat zasahující strážníky. Na protialkoholní záchytnou stanici se vezl ve služebních 
poutech. 

Zdravotníkům se ještě u muže podařilo provést orientační dechovou zkoušku. Muž nadýchal 
bezmála 3 ‰. Spánek na lůžku záchytné stanice byl pro něj pravděpodobně nečekaným 
zakončením podařeného večírku. 

 

 

  

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-232382-obtezoval-ostatni-hosty-v-baru--vyspal-se-na-zachytne-stanici
http://jiznicechy.regiony24.cz/14-232382-obtezoval-ostatni-hosty-v-baru--vyspal-se-na-zachytne-stanici
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___________________________________________________________________________ 

Muž pod vlivem drog ujížděl, městští strážníci ho ale dopadli 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Nesčíslně dopravních přestupků, ale i dvou trestných činů se v neděli 
8. července dopustil čtyřiadvacetiletý řidič osobního vozidla z Českobudějovicka. Strážníci 
městské policie se ho nejprve snažili zastavit za spáchaný dopravní přestupek. Muž však na 
pokyn k zastavení nereagoval. Naopak přidal plyn a snažil se hlídku setřást. Jeho divoká jízda 
skončila až za hranicí krajského města, kde se ho strážníkům podařilo zadržet. Jak se později 
ukázalo, dotyčný muž měl několik důvodů, proč se nechtěl dostat do křížku se zákonem. 

Co přesně se stalo? V neděli krátce po 11. hodině prováděla hlídka českobudějovické městské 
policie běžnou kontrolní činnost v městské části Mladé. Při vyjíždění z ulice Kpt. Nálepky 
strážníci spatřili vozidlo přijíždějící po Novohradské ulici, jehož řidič držel v ruce telefon. 
Rozhodli se auto zastavit a s řidičem vyřešit dopravní přestupek. Ten však na pokyn k zastavení 
nereagoval a snažil se strážníkům ujet. Následovala divoká jízda ulicemi Mladého a 
pokračovala směrem ven z města. 

Poté řidič ujížděl vysokou rychlostí polními cestami. Ty strážníky dovedly až do nedaleké obce. 
O několik vteřin později pronásledované vozidlo nalezli prázdné. Díky svědkům události se 
však strážníci dozvěděli, kudy řidič utíkal. Během několika minut ho nalezli v areálu místní 
základní školy. Muž se však odmítl podrobit osudu a na zákonné výzvy strážníků stále 
nereagoval. Jeho dalšímu útěku museli strážníci zabránit použitím donucovacích prostředků a 
služebních pout. 

Mezitím na místo přivolali hlídku Policie ČR. Jak se vzápětí ukázalo, muž měl dokonce několik 
důvodů pro to, aby se se strážníky nesetkal. Nejenže mu byl uložen zákaz řízení motorových 
vozidel, ale následně provedený test na přítomnost omamných nebo psychotropních látek u 
něj ukázal pozitivní výsledek na Amfetamin a Metamfetamin. Další šetření případu si převzali 
do rukou přítomní policisté. 

 

 

 

 

http://www.jcted.cz/budejovicko/muz-pod-vlivem-drog-ujizdel-meststi-straznici-ho-ale-dopadli/
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Děti a mladí se opíjejí doma či v parku 

Více času na lumpárničky umožní prázdniny některým mladistvým a nezletilým. Alkohol určitě 
nebude chybět. 

České Budějovice – Popíjet hodlali dva kluci před koncem školního roku v parku 4 Dvory na 
sídlišti Máj. Jejich dýchánek ukončila hlídka městské policie, kterou v podvečer přivolal 
náhodný svědek. Ten na lince 156 oznámil, že sebrali cizí batoh a nalévali se alkoholem. 
Strážníkům pak tvrdili, že šlo o žert a batoh hned vrátili. Když městští policisté dali chlapcům 
dýchnout, 15letý byl čistý, o rok mladší se pochlubil 1,33 promile. 

Jak se dostal k lahvi, neprozradil. Ale možná to z něj dostal otec, jemuž ho předali s ujištěním 
dohry na oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. To je zatím 
poslední případ opilosti mladistvých. 

Podle mluvčího městské policie Davida Štýfala, načapají strážníci za rok pět až deset takových 
hříšníků. 

"Tento problém se přesunul z hospod, kde alkohol nedostanou, jinam. Lahve shánějí v malých 
obchůdcích, kde jim ho snáz prodají a uchylují se mimo dohled. Pijí doma, v parcích, 
zákoutích," přibližuje David Štýfal. 

Namazané děti a nezletilí se prozradí, když ze svých skrýší vylezou. "Alkohol jim nedělá dobře 
a potom se věnují popelnicím, košům, dělají jiné vylomeniny, motají se. Buď je někdo nahlásí, 
nebo je uvidí hlídka," rekapituluje mluvčí s tím, že pokud zjistí mladšího 18 let s více než jedním 
promile, přivolají lékaře, aby posoudil, zda nezletilý není v ohrožení života. Někdy hodně opilé 
děti skončí na dětském oddělení nemocnice. "Před třemi lety přišel mladík do školky pro bratra 
a měl v sobě tři promile," doložil příkladem David Štýfal. Většinou se prý vyšší hodnoty 
pohybují kolem jednoho promile v dechu. 

O prázdninách budou strážníci zvláště ve střehu. 

Policisté budou podle mluvčího Milana Bajcury provádět kontroly při běžném výkonu služby, 
hlavně na hromadných akcích. 

"Lahve shánějí v malých obchůdcích, kde jim je snáz prodají a uchylují se mimo dohled." mluvčí 
Městské policie v Českých Budějovicích David Štýfal. 

  

  

http://regiony.impuls.cz/muz-ridic-mlade-nedabyle-ceske-budejovice-ujizdel-telefon-polni-cesty-drogy-1b9-/jihocesky-kraj.aspx?c=A180709_175010_imp-jihocesky_kov#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=iregiony&utm_content=main
http://regiony.impuls.cz/muz-ridic-mlade-nedabyle-ceske-budejovice-ujizdel-telefon-polni-cesty-drogy-1b9-/jihocesky-kraj.aspx?c=A180709_175010_imp-jihocesky_kov#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=iregiony&utm_content=main
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Zdrogovaný muž měl zákaz řízení. Před hlídkou městské policie se 

snažil ujet  

Honičku jako ze seriálu Kobra 11 zažili českobudějovičtí strážníci v neděli 8. července. 
Čtyřiadvacetiletý muž, který telefonoval za volantem, před nimi ujížděl až do nedaleké 
vesnice, kde se schoval v areálu základní školy. Důvodem jeho útěku ale nebyl jen drobný 
dopravní přestupek.  

„V neděli 8. července krátce po jedenácté hodině dopolední prováděla hlídka městské policie 
běžnou kontrolní činnost v Mladém. Při vyjíždění z ulice Kpt. Nálepky strážníci spatřili vozidlo, 
jehož řidič držel v ruce telefon. Strážníci se rozhodli vozidlo zastavit a s řidičem vyřešit dopravní 
přestupek. Na pokyn k zastavení však řidič dotyčného vozidla nereagoval a snažil se strážníkům 
ujet,“ vysvětlila mluvčí městské policie Věra Školková.  

Čtyřiadvacetiletý muž před hlídkou ujížděl z města až za jeho hranice, kde nechal opuštěné 
vozidlo v nedaleké vesnici. Díky svědkům, kteří řidiče viděli utíkat, se ho strážníkům podařilo 
vypátrat v areálu místní základní školy. „Muž odmítal reagovat na výzvy strážníků. Dalšímu 
útěku už musela hlídka zabránit pomocí donucovacích prostředků a pout,“ uvedla Školková.  

Zadržený muž měl kromě zákazu řízení i pozitivní test na přítomnost omamných a 
psychotropních látek. Na místo byla přivolána policejní hlídka, která si případ převzala k 
dalšímu šetření. Mladíka nyní čeká obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a 
ohrožení pod vlivem návykové látky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20260-zdrogovany-muz-mel-zakaz-rizeni-pred-hlidkou-mestske-policie-se-snazil-ujet.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20260-zdrogovany-muz-mel-zakaz-rizeni-pred-hlidkou-mestske-policie-se-snazil-ujet.html
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__________________________________________________________________________ 

Řidič ujížděl strážníkům po polních cestách, měl zákaz a drogy v těle 

Několika dopravních přestupků i dvou trestných činů se v neděli dopustil čtyřiadvacetiletý 
řidič v Českých Budějovicích. Ujížděl strážníkům, kteří ho chtěli zastavit, protože telefonoval 
za jízdy. Když ho chytili, zjistili, že má zákaz řízení a navíc byl pod vlivem drog.  

Krátce po jedenácté hodině sledovala hlídka dění v budějovické čtvrti Mladé. Při vyjíždění z 
ulice kpt. Nálepky strážníci spatřili auto přijíždějící po Novohradské ulici, jehož řidič držel v 
ruce mobil. 

„Strážníci se rozhodli vozidlo zastavit a s řidičem vyřešit dopravní přestupek. On však na pokyn 
k zastavení nereagoval a snažil se ujet. Následovala divoká jízda ulicemi Mladého a směrem 
ven z města. Poté řidič ujížděl vysokou rychlostí polními cestami,“ popsala mluvčí strážníků 
Věra Školková. 

Honička skončila v obci Nedabyle, kde řidič vůz odstavil a utekl. Díky svědkům se strážníci 
dozvěděli, kam běžel. Během několika minut ho nalezli v areálu místní základní školy. 

Jeho dalšímu útěku museli strážníci zabránit použitím donucovacích prostředků a služebních 
pout. Mezitím na místo přivolali hlídku Policie ČR. 

„Jak se vzápětí ukázalo, muž měl několik důvodů pro to, aby se se strážníky nesetkal. Nejenže 
mu byl uložen zákaz řízení motorových vozidel, ale následně provedený test na přítomnost 
omamných nebo psychotropních látek u něj ukázal pozitivní výsledek na amfetamin a 
metamfetamin. Další šetření případu si převzali přítomní policisté,“ uvedla Školková. 

Čtyřiadvacetiletého muže nyní čeká obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a 
ohrožení pod vlivem návykové látky. 
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Pondělí, 9. července 2018 

Zdroj: Mladá Fronta DNES 

Rubrika: Budějovice a Jižní Čechy 

Autor: bar 

__________________________________________________________________________ 

Ani posedmé se dívce útěk nevydařil 

České Budějovice 

Ve čtvrtek nad ránem prováděli českobudějovičtí strážníci běžnou kontrolu v Rožnově, když 
na Lidické třídě spatřili celostátně hledanou šestnáctiletou dívku. V minulosti s ní měli již 
několikrát co do činění, protože se o útěk pokoušela již šestkrát. Letos na jaře skončila v 
poutech, když se před strážníky dala na útěk. I nyní ji předali Policii ČR. Dívka se odmítá 
podrobit pobytu v diagnostickém ústavu. 

  

 

Pondělí, 9. července 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: redakce 

__________________________________________________________________________ 

Po pacientovi pátrali strážníci 

České Budějovice – Vážně nemocný pacient v sobotu večer opustil lůžko českobudějovické 
nemocnice a bez vědomí zdravotnického personálu odešel do ulic krajského města. Po 
jedenačtyřicetiletém muži z Českých Budějovic začali okamžitě pátrat strážníci jak v terénu, 
tak i prostřednictvím městského kamerového systému. O necelých deset minut později 
zaznamenal operátor městského kamerového systému muže odpovídajícího popisu 
hledaného pacienta procházejícího Lannovou třídou. 

Strážníci pacienta doprovodili v sanitním vozidle zpět do českobudějovické nemocnice, kde byl 
předán do rukou zdravotníků. 
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