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Muž si ustlal na Pražském předměstí, nadýchal přes čtyři promile 

Strážníci městské policie řešili včera večer případ muže, kterého unavila značná míra alkoholu 
a ustlal si přímo na ulici. Přivolaná hlídka mu naměřila 4,42 promile. Opilec skončil na záchytce.  

Hlídka strážníků na oznámení vyjížděla včera v půl deváté večer. Podle operátora měl v 
Hálkově ulici ležet muž, který je pro strážníky známou firmou. „Muž nebyl schopen žádné 
komunikace a neudržel se na nohou. Následně provedená orientační dechová zkouška na 
alkohol u něj ukázala alarmující výsledek. Muž nadýchal 4,42 promile alkoholu,“ uvedla tisková 
mluvčí strážníků Věra Školková. Opilec nakonec skončil na záchytce.   

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24544-muz-si-ustlal-na-prazskem-predmesti-nadychal-pres-ctyri-promile.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24544-muz-si-ustlal-na-prazskem-predmesti-nadychal-pres-ctyri-promile.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24544-muz-si-ustlal-na-prazskem-predmesti-nadychal-pres-ctyri-promile.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24544-muz-si-ustlal-na-prazskem-predmesti-nadychal-pres-ctyri-promile.html
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Parta mužů ukradla nákupní vozík, ten skončil v řece 

Strážníci městské policie řešili v úterý večer partu mladých mužů, která ukradla nákupní 
vozík. Muži ho dotlačili na Sokolák a z lávky u plaveckého bazénu pak hodili do řeky. 
Každému teď hrozí pokuta až 50 tisíc korun.  

Hlídka strážníků vyjížděla na Sokolák v úterý krátce před desátou hodinou večer. Strážníci na 
místě zastihli čtyři mladé muže ve věku osmnácti až jedenadvaceti let. Ti z nejmenovaného 
obchodního centra ukradli nákupní vozík a dotlačili ho až na lávku k plaveckému stadionu. Tam 
ho shodili do řeky. 

„Čtveřice sice litovala svého nerozvážného činu, košík se jim však zpět z řeky vytáhnout 
nepodařilo. Z přestupku proti majetku se budou mladí muži zpovídat správnímu orgánu. Za ten 
hrozí každému z nich pokuta až 50 tisíc korun,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková.   
 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24537-parta-muzu-ukradla-nakupni-vozik-ten-skoncil-v-rece.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24537-parta-muzu-ukradla-nakupni-vozik-ten-skoncil-v-rece.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24537-parta-muzu-ukradla-nakupni-vozik-ten-skoncil-v-rece.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24537-parta-muzu-ukradla-nakupni-vozik-ten-skoncil-v-rece.html
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Městští strážníci našli celostátně hledanou ženu a dva muže žádané 

kvůli svědectví 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníci českobudějovické městské policie prokázali v pondělí 29. 
července dobrou místní znalost metropole. Do rukou policistů předali celostátně hledanou 
ženu a dva muže, které si muži zákona z Českých Budějovic žádali ke svědectví ve věci 
vyšetřování trestného činu. 

V půl osmé ráno prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost v okolí Palackého 
náměstí. Mezi garážemi v Jírovcově ulici strážníci nalezli postavený stan, v němž přebývala 
sedmadvacetiletá žena z Českých Budějovic. Její setkání se strážníky však nebylo první. 

„Za poslední čtyři roky totiž strážníci řešili několik událostí právě v souvislosti s jejím 
přebýváním v nouzových příbytcích v této lokalitě. V roce 2015 dokonce přebývala i se svým 
dítětem v odcizeném vozidle," upřesnila mluvčí městské policie Věra Školková. Ani tentokrát 
se setkání neobešlo bez následků. Strážníci totiž zjistili, že policisté po dotyčné ženě vyhlásili 
celostátní pátrání a převezli ji následně na obvodní oddělení Policie ČR. 

Dva muže bez domova, po kterých policisté pátrali od uplynulého pátku, pak ve stejný den v 
poledne nalezli městští strážníci v místě jejich současného pobytu v Kněžských dvorech. „Ve 
věci vyšetřování několika přečinů spáchaných na území jihočeské metropole si dvojici k 
případnému svědectví žádali českobudějovičtí policisté. Strážníci oba muže předali opět do 
rukou policistů na Obvodním oddělení Policie ČR – město v ulici Tř. 28. října," dodala mluvčí. 

  

https://www.jcted.cz/meststi-straznici-nasli-celostatne-hledanou-zenu-a-dva-muze-zadane-kvuli-svedectvi/
https://www.jcted.cz/meststi-straznici-nasli-celostatne-hledanou-zenu-a-dva-muze-zadane-kvuli-svedectvi/
https://www.jcted.cz/meststi-straznici-nasli-celostatne-hledanou-zenu-a-dva-muze-zadane-kvuli-svedectvi/
https://www.jcted.cz/meststi-straznici-nasli-celostatne-hledanou-zenu-a-dva-muze-zadane-kvuli-svedectvi/
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Letní pohodu ukončili strážníci městské policie. Lehátka bezdomovců 

byla kradená 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Několik osob bez domova si v neděli 28. července krátce po poledni 
uspořádalo siestu před jedním z panelových domů na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. 
Dva z nich seděli na zcela nových hliníkových lehátkách, které byly ještě označeny 
cenovkami. „Jak se ukázalo, dvojice si lehátka odnesla z jednoho obchodního centra ve 
Strakonické ulici. Bez zaplacení,“ konstatovala mluvčí českobudějovické městské policie 
Věra Školková. 

Hlídka poslední červencovou neděli krátce po poledni projížděla Dlouhou ulicí. Před jedním z 
panelových domů spatřila posedávat skupinu jim známých osob bez domova. Dva z nich seděli 
na zcela nových plážových lehátkách. Na dotaz strážníků, komu lehátka patří, se přihlásil 
třiatřicetiletý muž a osmadvacetiletá žena. 

„Oba shodně uvedli, že lehátka nalezli v kontejneru na odpad umístěném za prodejnou 
nábytku ve Strakonické ulici. Jak se zakrátko ukázalo, nebyla to tak úplně pravda. Strážníci totiž 
zjistili, že lehátka v hodnotě téměř dva tisíce korun povedená dvojice z prodejny odcizila," 
přiblížila mluvčí. Strážníci celý případ předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR. 

  

https://www.jcted.cz/letni-pohodu-ukoncili-straznici-mestske-policie-lehatka-bezdomovcu-byla-kradena/
https://www.jcted.cz/letni-pohodu-ukoncili-straznici-mestske-policie-lehatka-bezdomovcu-byla-kradena/
https://www.jcted.cz/letni-pohodu-ukoncili-straznici-mestske-policie-lehatka-bezdomovcu-byla-kradena/
https://www.jcted.cz/letni-pohodu-ukoncili-straznici-mestske-policie-lehatka-bezdomovcu-byla-kradena/
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Ukradli lehátka a sedli si na ně 
 
České Budějovice – Bezdomovci si v neděli po poledni sedli na nová lehátka před panelovým 
domem na sídlišti Vltava. 

Dvojice bezdomovců si lehátka odnesla z obchodního centra ve Strakonické ulici bez zaplacení. 
Lehátek za dva tisíce korun si všimli v neděli českobudějovičtí strážníci. 

Mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková uvedla, že hlídka projížděla v neděli 
Dlouhou ulicí. 

„Před jedním z panelových domů strážníci spatřili posedávat skupinu jim známých osob bez 
domova. Dva z nich seděli na zcela nových plážových lehátkách. Na dotaz strážníků, komu 
lehátka patří, se přihlásil třiatřicetiletý muž a osmadvacetiletá žena. Oba shodně uvedli, že 
lehátka nalezli v kontejneru na odpad umístěném za prodejnou nábytku ve Strakonické ulici. 
Jak se zakrátko ukázalo, nebyla to tak úplně pravda,“ vysvětlila mluvčí. 

Potvrdila, že plážová lehátka bezdomovci odcizili. Strážníci celý případ předali do rukou Policie 
ČR. Dalším šetřením události se budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR 
Čtyři Dvory. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/ukradli-lehatka-a-sedli-si-na-ne-20190729.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/ukradli-lehatka-a-sedli-si-na-ne-20190729.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/ukradli-lehatka-a-sedli-si-na-ne-20190729.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/ukradli-lehatka-a-sedli-si-na-ne-20190729.html

