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Dvojice skončila na záchytné stanici 
 
České Budějovice - Narušovali pořádek na sídlišti 

Sedmadvacetiletá žena a její o rok mladší společník se ve čtvrtek odpoledne usídlili 
u benzinové čerpací stanice na budějovickém sídlišti Máj, kde popíjeli alkohol a narušovali 
veřejný pořádek. Jejich chování přimělo provozovatele stanice přivolat na pomoc strážníky. Ti 
případ vyřešili, podle mluvčí budějovické městské policie Věry Školkové však situaci dotyčná 
dvojice vyostřila svým dalším chováním. Oba podnapilí nakonec skončili v poutech strážníků. 
Zbytek dne pak strávili na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici. 

"Ve čtvrtek 18. července v půl třetí odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení 
o dvou podnapilých osobách u benzinové čerpací stanice v ulici Milady Horákové. Strážníci na 
místě zastihli jim dobře známé tváře. Jednalo se o sedmadvacetiletou ženu a 
šestadvacetiletého muže z Českých Budějovic. Žena i během jednání se strážníky popíjela 
alkohol," popsala blíže okolnosti případu Věra Školková. Strážníci ženu poučili o tom, že 
požívání alkoholu na tomto místě zakazuje obecně závazná vyhláška města. Žena si za 
přestupek proti pořádku v místní samosprávě vysloužila od strážníků pokutu. Strážníci poté 
dvojici z místa vykázali. Tím však případ neskončil. 

"Při odjezdu strážníci spatřili dvojici na blízkém parkovišti, kde se opírala o zaparkovaná 
vozidla. Když se pokusila vylézt na kapotu jednoho z vozidel, strážníci neváhali. Ženu i muže 
vyzvali k provedení orientační dechové zkoušky na alkohol," uvedla Věra Školková. 
Šestadvacetiletý muž nadýchal 2,84 promile, u sedmadvacetileté ženy ukázal přístroj výsledek 
dokonce 3,96 promile alkoholu v krvi. Strážníci vzápětí rozhodli o jejich převozu na 
protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici. Dvojice se však odmítla podrobit 
zásahu strážníků. K pobytu na záchytné stanici se proto vezli oba výtečníci v poutech. Zde si je 
převzali do svých rukou přítomní zdravotníci. 

 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dvojice-skoncila-na-zachytne-stanici-20190719.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dvojice-skoncila-na-zachytne-stanici-20190719.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dvojice-skoncila-na-zachytne-stanici-20190719.html
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Senior se ztratil na Máji 
 
České Budějovice - Ve čtvrtek v osm hodin večer vyjížděli českobudějovičtí strážníci 
k panelovému domu na sídliště Máj. V ulici M. Chlajna se totiž při pobytu u dcery ztratil 
91letý senior. 

Podle mluvčí českobudějovických strážníků Věry Školkové se senior vydal vynést odpadky. 
„Když vyšel před dům vynést odpadky, zapomněl, odkud přišel. Zmateného muže nalezli 
u kontejnerů zdejší obyvatelé. Ti na pomoc přivolali strážníky,“ uvedla. 

Strážníci na místě nalezli seniora v přítomnosti muže, který událost oznamoval. Na dotaz 
strážníků na bydliště seniora se však dozvěděli hned několik adres. 

„Ani jedna z nich však nebyla v blízkosti tohoto místa. Až když se strážníkům z centrálního 
operačního střediska městské policie podařilo zjistit příbuzné jedenadevadesátiletého muže, 
událost se vysvětlila. Dcera seniora totiž bydlela v domě, před kterým právě stál. Žena však 
byla v té době mimo město. Jedenadevadesátiletý muž nevykazoval žádné známky zranění 
nebo nemoci, strážníci ho proto dovedli až do bytu jeho dcery,“ doplnila mluvčí 
českobudějovických strážníků Věra Školková. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/senior-se-ztratil-na-maji-20190719.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/senior-se-ztratil-na-maji-20190719.html
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Kradená kola nemizí daleko. Jezdí po Budějovicích 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Jízdní kolo, které před několika dny zmizelo majiteli v ulici U Trojice, se 
díky středeční všímavosti jeho kamaráda a zásahu strážníků městské navrátí zpět. Kolo se 
dostalo do rukou muže bez domova známého jen pod přezdívkou. Ten ho údajně prodal 
svému kamarádovi za tisícovku. Nový majitel prý o původu jízdního kola neměl tušení. 
Známé firmy se na kradených kolech projížděly po městě i minulý týden.  

Ve středu 17. července v půl dvanácté dopoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení 
o nálezu pravděpodobně odcizeného jízdního kola do Otakarovy ulice. Speciálně složené jízdní 
kolo značky Dartmoor totiž poznal kamarád jeho majitele. Kolo nyní držel ve svých rukou 
sedmadvacetiletý muž z Českých Budějovic, který ale původním majitelem rozhodně nebyl. 
Strážníkům se svěřil, že kolo mu před několika dny prodal jeho známý za tisíc korun. Kde 
prodejce k jízdnímu kolu přišel, však údajně nevěděl. 

Na místo se mezitím dostavil i právoplatný majitel. Ten potvrdil, že se skutečně jedná o jeho 
jízdní kolo, odcizené před několika dny z ulice U Trojice. Jelikož si bicykl sám sestavil, spolehlivě 
ho podle speciálních znaků poznal. Strážníci na místo přivolali Policii ČR, která si samozvaného 
majitele jízdního kola převzala, aby případ mohla začít vyšetřovat.   

I v minulém týdnu se českobudějovickým strážníkům podařilo během několika dní vypátrat 
dvě odcizená jízdní kola. V pátek 12. července krátce po poledni projížděla hlídka Strakonickou 
ulicí, kde spatřila strážníkům dobře známého muže jedoucího na jízdním kole. Na první pohled 
bylo patrné, že jízdní kolo nápadně odpovídá popisu jednoho z ukradených kol. Cyklistu proto 
strážníci zastavili a přistoupili ke kontrole jeho totožnosti i prověření výrobního čísla jízdního 
kola. Jejich domněnka se potvrdila. Kde mladý muž k jízdnímu kolu přišel, se však strážníkům 
nesvěřil. Strážníci devatenáctiletého muže z Českých Budějovic i v tomto případě předali do 
rukou přivolaných policistů. Kolo bylo převezeno na obvodní oddělení Policie ČR do Čtyřech 
Dvorů.  

Další jízdní kolo v rukou třiatřicetiletého muže, který se za jeho majitele pouze vydával, 
vypátrali českobudějovičtí strážníci minulé pondělí brzy ráno. Krátce po páté hodině ranní 
projížděli Sukovou ulicí, kde spatřili známou firmu. Třiatřicetiletý muž v doprovodu 
osmadvacetileté ženy vedl zjevně hodnotné jízdní kolo 4E Fever. Jak strážníci vzápětí zjistili, 
výrobní číslo jízdního kola figurovalo v databázi odcizených jízdních kol. Třiatřicetiletý muž i 
s bicyklem skončil o několik minut později v rukou policistů. 

 

https://www.jcted.cz/kradena-kola-nemizi-daleko-jezdi-po-budejovicich/
https://www.jcted.cz/kradena-kola-nemizi-daleko-jezdi-po-budejovicich/
https://www.jcted.cz/kradena-kola-nemizi-daleko-jezdi-po-budejovicich/
https://www.jcted.cz/kradena-kola-nemizi-daleko-jezdi-po-budejovicich/
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Cizí jízdní kolo prodal bezdomovec za tisíc korun 
 
České Budějovice – Muž bez domova prodal cizí kolo kamarádovi za tisíc korun. Jenže nový 
majitel neměl tušení o původu jízdního kola. Ve středu dopoledne vyjížděla hlídka 
českobudějovických strážníků do Otakarovy ulice, kde odcizené kolo stálo. 
Mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková uvedla, že speciálně složené jízdní kolo 
značky Dartmoor poznal kamarád jeho právoplatného majitele. 

„Jízdní kolo držel ve svých rukou sedmadvacetiletý muž z Českých Budějovic. Ten se 
strážníkům svěřil, že jízdní kolo mu před několika dny prodal jeho známý za jeden tisíc korun. 
Kde prodejce k jízdnímu kolu přišel, však údajně nevěděl,“ upřesnila mluvčí 
českobudějovických strážníků Věra Školková. 

Doplnila, že na místo se mezitím dostavil i majitel kola. Ten potvrdil, že se skutečně jedná 
o jeho jízdní kolo, odcizené před několika dny z ulice U Trojice. „Jelikož si bicykl sám sestavil, 
spolehlivě ho podle speciálních znaků poznal. Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, 
která si samozvaného majitele jízdního kola převzala. Dalším šetřením případu se budou dále 
zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR, České Budějovice,“ sdělila mluvčí Věra 
Školková. 

Do vyřešení případu si jízdní kolo převzali z rukou strážníků zdejší policisté. 

 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/cizi-jizdni-kolo-prodal-bezdomovec-za-tisic-korun-20190718.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/cizi-jizdni-kolo-prodal-bezdomovec-za-tisic-korun-20190718.html
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Namol opilý cyklista ohrozil matku s kočárkem, skončil na záchytce 
 
Strážníci v Českých Budějovicích zadrželi opilého cyklistu, který ohrožoval chodce v parku Na 
sadech. Riskantní jízdou ohrozil i ženu s dětským kočárkem. Při kontrole nadýchal 3,5 promile 
alkoholu. Skončil na záchytné stanici, za přestupek mu hrozí pokuta od 2500 do 25.000 korun. 
V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. Zákon alkohol u cyklistů 
netoleruje. Před týdnem se poslanci neshodli v tom, zda toleranci alkoholu u vodáků 0,5 
promile alkoholu v krvi rozšíří i na cyklisty.  

Opilý 41letý cyklista v Českých Budějovicích kličkoval 16. července odpoledne po parku ze 
strany na stranu. Strážníci mu kolo zabavili a převezli ho na záchytku. Se stejným mužem řešili 
městští policisté problém již 4. července, kdy se podle mluvčí potácel po Branišovské ulici a 
nekontrolovaně vstupoval do silnice mezi projíždějící vozidla. 

"Strážníci ho nalezli ležícího v příkopu nedaleko odtud," uvedla Školková. Tehdy muž nadýchal 
přes tři promile alkoholu a také skončil na záchytné stanici. 

Novelu zákona k toleranci alkoholu u vodáků a cyklistů probírali čeští poslanci 10. července. 
Vrátí se k ní možná až v září, pravděpodobně nebude platit ani pro část letošní sezony. 
Navrhovaná tolerance 0,5 promile alkoholu v krvi cyklistů na cyklostezkách nebo silnicích třetí 
třídy vyvolala ve Sněmovně rozsáhlou debatu mezi zastánci a odpůrci. 

  

https://eurozpravy.cz/krimi/263583-namol-opily-cyklista-ohrozil-matku-s-kocarkem-skoncil-na-zachytce/
https://eurozpravy.cz/krimi/263583-namol-opily-cyklista-ohrozil-matku-s-kocarkem-skoncil-na-zachytce/
https://eurozpravy.cz/krimi/263583-namol-opily-cyklista-ohrozil-matku-s-kocarkem-skoncil-na-zachytce/
https://eurozpravy.cz/krimi/263583-namol-opily-cyklista-ohrozil-matku-s-kocarkem-skoncil-na-zachytce/
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Strážníci zadrželi opilého cyklistu, svou jízdou ohrožoval chodce 
 
Strážníci v Českých Budějovicích zadrželi opilého cyklistu, který ohrožoval chodce v parku 
Na sadech. Riskantní jízdou ohrozil i ženu s dětským kočárkem. Při kontrole nadýchal 3,5 
promile alkoholu. Skončil na záchytné stanici, za přestupek mu hrozí pokuta od 2500 do 25 
tisíc korun. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. Zákon alkohol 
u cyklistů netoleruje. Před týdnem se poslanci neshodli v tom, zda toleranci alkoholu u 
vodáků 0,5 promile alkoholu v krvi rozšíří i na cyklisty. 

Opilý 41letý cyklista v Českých Budějovicích kličkoval 16. července odpoledne po parku ze 
strany na stranu. Strážníci mu kolo zabavili a převezli ho na záchytku. Se stejným mužem řešili 
městští policisté problém již 4. července, kdy se podle mluvčí potácel po Branišovské ulici a 
nekontrolovaně vstupoval do silnice mezi projíždějící vozidla. "Strážníci ho nalezli ležícího v 
příkopu nedaleko odtud," uvedla Školková. Tehdy muž nadýchal přes tři promile alkoholu a 
také skončil na záchytné stanici. 

Novelu zákona k toleranci alkoholu u vodáků a cyklistů probírali čeští poslanci 10. července. 
Vrátí se k ní možná až v září, pravděpodobně nebude platit ani pro část letošní sezony. 
Navrhovaná tolerance 0,5 promile alkoholu v krvi cyklistů na cyklostezkách nebo silnicích třetí 
třídy vyvolala ve Sněmovně rozsáhlou debatu mezi zastánci a odpůrci. 

  

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/straznici-zadrzeli-opileho-cyklistu-svou-jizdou-ohrozoval-chodce_527493.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/straznici-zadrzeli-opileho-cyklistu-svou-jizdou-ohrozoval-chodce_527493.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/straznici-zadrzeli-opileho-cyklistu-svou-jizdou-ohrozoval-chodce_527493.html
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/straznici-zadrzeli-opileho-cyklistu-svou-jizdou-ohrozoval-chodce_527493.html
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Kličkující cyklista nadýchal 3,5 promile alkoholu v krvi 
 
České Budějovice - Podnapilý cyklista ohrožoval chodce v budějovickém parku, nadýchal 
3,5 % alkoholu 

V úterý odpoledne se v budějovickém parku Na Sadech projížděl cyklista kličkující ze strany na 
stranu. Svou riskantní jízdou ohrozil i ženu vezoucí dětský kočárek. Strážníci proti němu 
okamžitě zasáhli. Jízdní kolo mu zabavili a převezli ho na záchytnou stanici. Jedenačtyřicetiletý 
muž nadýchal 3,5 promile alkoholu v krvi. 

Podle tiskové mluvčí budějovické městské policie Věry Školkové v úterý 16. července v půl 
čtvrté odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o zjevně podnapilém cyklistovi 
ohrožujícím chodce do parku Na Sadech. Strážníci na místě zastihli jedenačtyřicetiletého muže 
z Českobudějovicka. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala 
výsledek 3,5 promile alkoholu v krvi. "Muž zakončil svůj cyklovýlet po jihočeské metropoli na 
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici. Jeho jízdní kolo strážníci převezli na 
služebnu městské policie," uvedla k případu Věra Školková. 

Po vystřízlivění čeká jedenačtyřicetiletého muže řízení před správním orgánem. Za přestupek 
proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích mu hrozí pokuta od 2,5 do 25 tisíc korun. 

"Za poslední dobu se však nejednalo o první incident, který strážníci s jedenačtyřicetiletým 
mužem řešili. Ve čtvrtek 4. července se totiž dotyčný muž potácel po Branišovské ulici a 
nekontrolovaně vstupoval do vozovky mezi projíždějící vozidla," upozornila Věra Školková. 
Strážníci ho nalezli ležícího v příkopu nedaleko odtud. Muž nadýchal více než 3 promile 
alkoholu v krvi. Pobyt na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici ho ani v tomto 
případě neminul. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/nemanice-si-jako-domov-vyhlidly-i-uzovky-20190716.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/nemanice-si-jako-domov-vyhlidly-i-uzovky-20190716.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/nemanice-si-jako-domov-vyhlidly-i-uzovky-20190716.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/nemanice-si-jako-domov-vyhlidly-i-uzovky-20190716.html
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Cyklista kličkoval Na Sadech. Strážníkům nadýchal tři a půl promile a 

skončil na záchytce 

Strážníci městské policie řešili včera opilce na kole, který se proháněl po parku Na Sadech. 
Svou riskantní jízdou ohrozil i ženu, která vezla dětský kočárek. Hlídka proti němu okamžitě 
zasáhla. Jízdní kolo mu zabavila a převezla ho na záchytnou stanici. Jedenačtyřicetiletý muž se 
totiž před jízdou posilnil alkoholem a nadýchal 3,5 promile alkoholu.  

Hlídka do parku vyjížděla včera v půl čtvrté odpoledne. Podle prvotních informací mělo jít o 
cyklistu, který svou jízdou ohrožuje chodce. „Strážníci na místě zastihli jedenačtyřicetiletého 
muže z Českobudějovicka. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj 
ukázala výsledek 3,5 promile.  Muž zakončil svůj cyklovýlet po jihočeské metropoli na 
záchytce,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Muž bude mít po vystřízlivění rozhodně co vysvětlovat. Za přestupek proti zákonu o provozu 
na pozemních komunikacích mu hrozí pokuta až pětadvacet tisíc korun. 

Cyklista je pro strážníky už známou firmou. „Ve čtvrtek 4. července se dotyčný muž potácel po 
Branišovské ulici a nekontrolovaně vstupoval do vozovky mezi projíždějící vozidla. Strážníci ho 
nalezli ležícího v příkopu nedaleko odtud. Muž nadýchal více než 3 promile alkoholu,“ dodala 
Školková. Ani v tomto případě ho pobyt na záchytce neminul.  

  

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24392-cyklista-klickoval-na-sadech-straznikum-nadychal-tri-a-pul-promile-a-skoncil-na-zachytce.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24392-cyklista-klickoval-na-sadech-straznikum-nadychal-tri-a-pul-promile-a-skoncil-na-zachytce.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24392-cyklista-klickoval-na-sadech-straznikum-nadychal-tri-a-pul-promile-a-skoncil-na-zachytce.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24392-cyklista-klickoval-na-sadech-straznikum-nadychal-tri-a-pul-promile-a-skoncil-na-zachytce.html
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Nemanice si jako domov vyhlídly i užovky 
 
České Budějovice - Had plazící se kolem rodinného domu v Nemanicích překvapil místní 
obyvatele. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby to ovšem nebylo již potřetí za uplynulý 
týden. Ve všech případech se jednalo o dobře rostlou užovku. 

Věra Školková, mluvčí českobudějovických městských strážníků, přiblížila, že v pondělí krátce 
před šestou hodinou odpolední vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o téměř metr 
měřící užovce plazící se kolem rodinného domu v Hosínské ulici. 

"Když had zalezl do přilehlých křovin, místní obyvatelé ho až do příjezdu strážníků drželi 
‚v šachu‘. Strážníkům se zakrátko podařilo užovku odchytit a vypustit jí do volné přírody," 
popsala mluvčí incident. 

Dodala, že poprvé na výskyt hada v této oblasti vyjížděla hlídka městské policie v úterý 
9. července ve večerních hodinách. "Tehdy se jednalo též o užovku, které strážníci pomohli 
dostat se mimo obytnou čtvrť do volné přírody," řekla Věra Školková s tím, že do třetice 
vyjížděla hlídka speciálně vyškolená k odchytu zvířat do Hosínské ulice ještě ve středu 
10. července. V tomto případě se užovka odplazila zahradami Hosínské ulice ještě před 
příjezdem strážníků. 

 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/nemanice-si-jako-domov-vyhlidly-i-uzovky-20190716.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/nemanice-si-jako-domov-vyhlidly-i-uzovky-20190716.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/nemanice-si-jako-domov-vyhlidly-i-uzovky-20190716.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/nemanice-si-jako-domov-vyhlidly-i-uzovky-20190716.html
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Nemanice obsadili hadi. Vědět o sobě dali hned třikrát v rozmezí pár 

dnů 
 
NEMANICE – Had plazící se kolem rodinného domu v Nemanicích, které spadají pod České 
Budějovice, překvapil místní obyvatele. Na tom by nebylo nic zvláštního, ovšem kdyby to 
nebylo již potřetí za uplynulý týden. Ve všech případech se jednalo o dobře rostlou užovku. 

V pondělí 15. července krátce před 18. hodinou vyjížděla hlídka českobudějovické městské 
policie na oznámení o téměř metr měřící užovce plazící se kolem rodinného domu v Hosínské 
ulici. Když had zalezl do přilehlých křovin, místní obyvatelé ho až do příjezdu strážníků drželi 
„v šachu". Strážníkům se zakrátko podařilo užovku odchytit a vypustit jí do volné přírody. 

Poprvé k výskytu hada v této oblasti vyjížděla hlídka městské policie v úterý 9. července ve 
večerních hodinách. Tehdy se jednalo též o užovku, které strážníci pomohli dostat se mimo 
obytnou čtvrť do volné přírody. Poté vyjížděla hlídka speciálně vyškolená k odchytu zvířat do 
Hosínské ulice hned o den později. V tomto případě se užovka odplazila zahradami Hosínské 
ulice ještě před příjezdem strážníků. 

  

https://www.jcted.cz/nemanice-obsadili-hadi-vedet-o-sobe-dali-hned-trikrat-v-rozmezi-par-dnu/
https://www.jcted.cz/nemanice-obsadili-hadi-vedet-o-sobe-dali-hned-trikrat-v-rozmezi-par-dnu/
https://www.jcted.cz/nemanice-obsadili-hadi-vedet-o-sobe-dali-hned-trikrat-v-rozmezi-par-dnu/
https://www.jcted.cz/nemanice-obsadili-hadi-vedet-o-sobe-dali-hned-trikrat-v-rozmezi-par-dnu/
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Agresivní žena ohrožovala pracovnice sociálně právní ochrany dětí 
 
České Budějovice - Potíže sociálních pracovnic s agresivní klientkou na oddělení sociálně 
právní ochrany dětí řešili v pondělí odpoledne českobudějovičtí strážníci. Situaci rychle 
podchytili. 

Podle mluvčí českobudějovických strážníků Věry Školkové v pondělí krátce před čtvrtou 
hodinou odpolední vyjížděla hlídka městské policie na pracoviště oddělení sociálně právní 
ochrany dětí českobudějovického magistrátu do Kněžské ulice. „Sociální pracovnice totiž měli 
plné ruce práce s agresivní klientkou. Matka dvouletého dítěte sem přišla řešit svou rodinnou 
situaci se sociálními pracovnicemi i další rodinnou příbuznou. Předtím se však posilnila 
návykovou látkou. Způsobila zde i drobnou škodu na majetku,“ uvedla mluvčí. 

Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o pětadvacetiletou ženu z Českých Budějovic. 
K fyzickému napadení nedošlo. Strážníci po kontrole totožnosti ženu z budovy vyprovodili. 
Sociální pracovnice se celým případem dále zabývají. 

 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/agresivni-zena-ohrozovala-pracovnice-socialne-pravni-ochrany-deti-20190716.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/agresivni-zena-ohrozovala-pracovnice-socialne-pravni-ochrany-deti-20190716.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/agresivni-zena-ohrozovala-pracovnice-socialne-pravni-ochrany-deti-20190716.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/agresivni-zena-ohrozovala-pracovnice-socialne-pravni-ochrany-deti-20190716.html
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Agresivní žena vyhrožovala sociální pracovnici. Zasáhnout museli 

strážníci městské policie  

Městská policie zasahovala včera na pracovišti oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu. Matka, která tam přišla řešit svou rodinnou situaci, se na 
jednání posilnila návykovou látkou.  

Hlídka strážníků městské policie vyjížděla na magistrát včera před čtvrtou hodinou odpoledne. 
Sociální pracovnice totiž měla plné ruce s agresivní klientkou. „Matka dvouletého dítěte tam 
přišla řešit svou rodinnou situaci se sociálními pracovnicemi i další rodinnou příbuznou. Předtím 
se však posilnila návykovou látkou. Způsobila zde i drobnou škodu na majetku,“ uvedla tisková 
mluvčí strážníků Věra Školková. 

Muži zákona pětadvacetiletou ženu z budovy vyvedli. Sociální pracovnice se celým případem 
dále zabývají. 

   

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24382-agresivni-zena-vyhrozovala-socialni-pracovnici-zasahnout-museli-straznici-mestske-policie.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24382-agresivni-zena-vyhrozovala-socialni-pracovnici-zasahnout-museli-straznici-mestske-policie.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24382-agresivni-zena-vyhrozovala-socialni-pracovnici-zasahnout-museli-straznici-mestske-policie.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24382-agresivni-zena-vyhrozovala-socialni-pracovnici-zasahnout-museli-straznici-mestske-policie.html
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Budějovičtí strážníci vypátrali dvě jízdní kola 
 

České Budějovice – Bicykly byly nalezeny v rukou známých firem 

Během několika dní se podařilo českobudějovickým strážníkům vypátrat dvě odcizená jízdní 
kola. Jejich samozvaní majitelé budou mít jistě co vysvětlovat. Právoplatní majitelé se naopak 
mohou těšit, že se se svými dopravními prostředky opět setkají. 

"V pátek 12. července krátce po poledni projížděla hlídka městské policie Strakonickou ulicí, 
kde spatřila jim známého muže jedoucího na jízdním kole. Strážníci na pohled zjistili, že jízdní 
kolo nápadně odpovídá popisu jednoho z odcizených kol. Cyklistu proto zastavili a přistoupili 
ke kontrole jeho totožnosti i prověření výrobního čísla jízdního kola," uvedla k jednomu 
z případů pro Deník tisková mluvčí budějovické městské policie Věra Školková. "Správná 
domněnka strážníků se vzápětí potvrdila. Kde mladý muž k jízdnímu kolu přišel, se však 
strážníkům nesvěřil. Devatenáctiletého muže z Českých Budějovic následně předali do rukou 
přivolaných policistů. Jízdní kolo převezli na Obvodní oddělení Policie ČR Čtyři Dvory," doplnila 
k případu Věra Školková. Dalším šetřením případu se budou zabývat tamní policisté. 

Další jízdní kolo v rukou třiatřicetiletého muže, který se za jeho majitele pouze vydával, 
vypátrali českobudějovičtí strážníci v pondělí brzy ráno. Podle Věra Školkové krátce po páté 
hodině ranní projížděli Sukovou ulicí, kde spatřili jim známého muže. Třiatřicetiletý muž 
v doprovodu osmadvacetileté ženy vedl zjevně hodnotné jízdní kolo zn. 4E Fever. Jak strážníci 
vzápětí zjistili, výrobní číslo jízdního kola figurovalo v databázi odcizených jízdních kol. 
Třiatřicetiletý muž i s bicyklem skončil o několik minut později v rukou policistů na Obvodním 
oddělení Policie ČR Tř. 28. Října. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/budejovicti-straznici-vypatrali-dve-jizdni-kola-20190715.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/budejovicti-straznici-vypatrali-dve-jizdni-kola-20190715.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/budejovicti-straznici-vypatrali-dve-jizdni-kola-20190715.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/budejovicti-straznici-vypatrali-dve-jizdni-kola-20190715.html
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Žena nebyla schopna vstát z lavičky, nadýchala 4,19 % alkoholu 
 

V budějovické Pražské třídě zasahovali strážníci u staré známé 

České Budějovice – Podnapilá žena ležící na lavičce před bytovým domem na Pražské třídě 
vzbudila v neděli brzo odpoledne pozornost místních obyvatel. Jeden z nich přivolal na pomoc 
strážníky městské policie. Jak se ukázalo, žena nebyla schopna vstát z lavičky. Nebylo divu, 
nadýchala totiž podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové 4,19 % alkoholu. Strážníci 
se však s třicetiletou ženou z Prachaticka nesetkali poprvé. Od roku 2017 u ní za podobných 
okolností zasahovali již desetkrát. 

"V neděli 14. července krátce po jedné hodině odpolední vyjížděla hlídka městské policie na 
oznámení o ženě ležící na lavičce před jedním z bytových domů na Pražské třídě. Žena měla 
být zjevně pod vlivem návykových látek. To se také vzápětí potvrdilo. Žena nebyla schopna se 
strážníky komunikovat ani vstát z lavičky. Strážníci jí proto podrobili orientační dechové 
zkoušce na alkohol s alarmujícím výsledkem 4,19 %," přiblížila okolnosti zásahu Věra Školková. 
Vzhledem k vysoké hladině alkoholu ohrožující zdraví a život na místo okamžitě přivolali 
zdravotnickou záchrannou službu. Lékař rozhodl o umístění ženy na protialkoholní a 
protitoxikomanické záchytné stanici, kam ji strážníci následně převezli. Zde ji předali do rukou 
zdravotnického personálu. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zena-nebyla-schopna-vstat-z-lavicky-nadychala-4-19-alkoholu-20190715.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zena-nebyla-schopna-vstat-z-lavicky-nadychala-4-19-alkoholu-20190715.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zena-nebyla-schopna-vstat-z-lavicky-nadychala-4-19-alkoholu-20190715.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zena-nebyla-schopna-vstat-z-lavicky-nadychala-4-19-alkoholu-20190715.html
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Žena nebyla schopna vstát z lavičky. Strážníkům nadýchala přes čtyři 

promile 

Budějčtí strážníci řešili včera odpoledne silně opilou ženu, která ležela před bytovkou na 
Pražské třídě. Hlídka u ní provedla dechovou zkoušku, která ukázala hodnotu 4,19 promile. 
Třicetiletá žena z Prachaticka je ale pro muže zákona známou firmou. Od roku 2017 u ní za 
podobných okolností zasahovali už desetkrát. 

Na ležící ženu upozornili místní lidé. Ta nebyla ani schopna z lavičky vstát. Na místo proto vyjela 
hlídka městské policie. „Žena nebyla schopna se strážníky komunikovat. Strážníci jí proto 
podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol s alarmujícím výsledkem 4,19 promile. 
Vzhledem k vysoké hladině alkoholu ohrožující zdraví a život na místo okamžitě přivolali 
záchranáře,“ popsala tisková mluvčí strážníků Věra Školková, která dodala, že hlídka 
třicetiletou ženu převezla na záchytku.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24370-zena-nebyla-schopna-vstat-z-lavicky-straznikum-nadychala-pres-ctyri-promile.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24370-zena-nebyla-schopna-vstat-z-lavicky-straznikum-nadychala-pres-ctyri-promile.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24370-zena-nebyla-schopna-vstat-z-lavicky-straznikum-nadychala-pres-ctyri-promile.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24370-zena-nebyla-schopna-vstat-z-lavicky-straznikum-nadychala-pres-ctyri-promile.html
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Měla čtyři promile a nemohla se zvednout. K opilé ženě jeli podesáté 

K opilé ženě, která nebyla schopná ani mluvit, vyjížděli v neděli strážníci v Českých 
Budějovicích. Nadýchala přes čtyři promile, a tak museli přijet i záchranáři. Za poslední dva 
roky strážníci tuto ženu potkali za podobných okolností už mockrát.  

Podnapilé třicetileté ženy z Prachaticka, která ležela na lavičce před bytovým domem na 
Pražské třídě, si lidé začali všímat v neděli brzy odpoledne. Jeden z nich zavolal strážníky.  

„Žena podle něj byla zjevně pod vlivem návykových látek, což se také vzápětí potvrdilo. Nebyla 
schopna se strážníky komunikovat ani vstát z lavičky. Podrobili ji proto orientační dechové 
zkoušce na alkohol s alarmujícím výsledkem 4,19 promile,“ popsala mluvčí českobudějovické 
městské policie Věra Školková.  

Přivolaný lékař rozhodl o umístění ženy na záchytce. „Strážníci se však se ženou nesetkali 
poprvé. Od roku 2017 u ní za podobných okolností zasahovali již desetkrát,“ doplnila Školková.  

Hlídky městské policie potkávají opilce v ulicích krajského města pravidelně. Za popíjení 
alkoholu na některých veřejných místech přitom hrozí trest. 

„Otevření lahve s alkoholem a jeho konzumace v těchto místech se může značně prodražit, a 
to až o deset tisíc korun. Správní orgán však za přestupek proti pořádku v územní samosprávě 
může uložit pokutu až do 100 tisíc korun,“ informovala Školková 

Lidé nesmí v Budějovicích pít alkohol například 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. Kompletní seznam zveřejnila městská policie na svých stránkách. 

http://regiony.impuls.cz/opila-zena-alkohol-policie-ctyri-promile-zachytka-fse-/jihocesky-kraj.aspx?c=A190715_154005_imp-jihocesky_kov
http://regiony.impuls.cz/opila-zena-alkohol-policie-ctyri-promile-zachytka-fse-/jihocesky-kraj.aspx?c=A190715_154005_imp-jihocesky_kov
http://mpolicie.c-budejovice.cz/popijeni-alkoholu-na-nekterych-verejnych-prostranstvich-se-muze-prodrazit
http://mpolicie.c-budejovice.cz/popijeni-alkoholu-na-nekterych-verejnych-prostranstvich-se-muze-prodrazit

