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Silně opilá žena usnula před domem. Později nadýchala více než 

čtyři promile 

 

Nehybně ležící žena na trávníku za panelovým domem na budějckém sídlišti Máj 

upoutala pozornost místních. Ženu se pokoušel probudit jeden z kolemjdoucích, na 

to však nereagovala. Přivolaní strážníci zjistili, že důvodem tvrdého spánku je silná 

opilost. Žena později nadýchala přes čtyři promile a čekalo ji střízlivění na záchytce. 

„Spící žena nebyla podle muže, který událost oznamoval, k probuzení. Na místo 

okamžitě zamířila pěší hlídka městské policie, která byla nedaleko. Strážníkům se po 

chvíli podařilo ženu probudit. Na dotaz k jejímu stavu se žena svěřila, že vypila větší 

množství alkoholu,“ shrnula mluvčí strážníků Věra Školková. 

Přivolaná hlídka podrobila ženu orientační dechové zkoušce na alkohol s alarmujícím 

výsledkem 3,98 promile. „Strážníci následně dvaatřicetiletou ženu z Prachaticka 

převezli na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici. Opakovaná 

orientační dechová zkouška na alkohol u ní ukázala výsledek 4,27 promile,“ dodala 

Školková. Ženu tak čekalo střízlivění na záchytce. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejovicke-zahony-prilakaly-nenechavce-zakrok-strazniku-byl-rychly-20210719.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/32118-silne-opila-zena-usnula-pred-domem-pozdeji-nadychala-vice-nez-ctyri-promile.html
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Sobota, 14. srpna 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 
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Pátek, 13. srpna 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Věra Školková, mluvčí Městské policie Č. Budějovice 

__________________________________________________________________________ 
  
 

Mladá žena usnula před domem na Máji, nadýchala přes 4 promile 

alkoholu 

Žena nehybně ležící na trávníku za panelovým domem na sídlišti Máj vzbudila ve 

čtvrtek odpoledne pozornost místních obyvatel. Jeden z nich se snažil zjistit její 

zdravotní stav, žena však nebyla k probuzení. Na pomoc okamžitě zamířila hlídka 

městské policie. 

Ve čtvrtek 12. srpna krátce před třetí hodinou odpolední přijalo centrální operační 

středisko městské policie oznámení o ženě ležící za domem v ulici K. Chocholy. Spící 

žena nebyla podle muže, který událost oznamoval, k probuzení. Na místo okamžitě 

zamířila pěší hlídka městské policie, která byla nedaleko. Strážníkům se po chvíli 

podařilo ženu probudit. Na dotaz k jejímu stavu se žena svěřila, že vypila větší množství 

alkoholu. 

Na místo se mezitím dostavila motorizovaná hlídka, která ženu podrobila orientační 

dechové zkoušce na alkohol s alarmujícím výsledkem 3,98 ‰. Strážníci následně 

dvaatřicetiletou ženu z Prachaticka převezli na protialkoholní a protitoxikomanickou 

záchytnou stanici. Opakovaná orientační dechová zkouška na alkohol u ní ukázala 

výsledek 4,27 ‰. Strážníci ženu předali do rukou zdravotníků. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejovicke-zahony-prilakaly-nenechavce-zakrok-strazniku-byl-rychly-20210719.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/mlada-zena-usnula-pred-domem-na-maji-nadychala-pres-4-promile-alkoholu-20210813.html
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Opilá žena usnula před domem na sídlišti, nadýchala přes 4 promile 

alkoholu 

Žena nehybně ležící na trávníku za panelovým domem na sídlišti Máj vzbudila ve 

čtvrtek 12. 8. odpoledne pozornost místních obyvatel. Jeden z nich se snažil zjistit její 

zdravotní stav, žena však nebyla k probuzení. Na pomoc okamžitě zamířila hlídka 

městské policie. Jak se ukázalo, důvodem tvrdého spánku byl alkohol. Žena 

nadýchala více než 4 promile. Skončila na protialkoholní a protitoxikomanické 

záchytné stanici. 

Ve čtvrtek 12. srpna krátce před třetí hodinou odpolední přijalo centrální operační 

středisko městské policie oznámení o ženě ležící za domem v ulici K. Chocholy. Spící 

žena nebyla podle muže, který událost oznamoval, k probuzení. Na místo okamžitě 

zamířila pěší hlídka městské policie, která byla nedaleko. Strážníkům se po chvíli 

podařilo ženu probudit. Na dotaz k jejímu stavu se žena svěřila, že vypila větší množství 

alkoholu. Na místo se mezitím dostavila motorizovaná hlídka, která ženu podrobila 

orientační dechové zkoušce na alkohol s alarmujícím výsledkem 3,98 promile. Strážníci 

následně dvaatřicetiletou ženu z Prachaticka převezli na protialkoholní a 

protitoxikomanickou záchytnou stanici. Opakovaná orientační dechová zkouška na 

alkohol u ní ukázala výsledek 4,27 promile. Strážníci ženu předali do rukou zdravotníků. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejovicke-zahony-prilakaly-nenechavce-zakrok-strazniku-byl-rychly-20210719.html
https://www.ceskebudejovicednes.cz/zpravodajstvi/36672-opily-cyklista-vezl-na-nosici-male-dite-nadychal-alarmujici-2-41-promile-alkoholu/
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Čtvrtek, 12. srpna 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

__________________________________________________________________________ 
  
 

Opilý muž nadýchal přes dvě promile. Na kole vezl svého tříletého 

syna 
 

Potíže se zákonem čekají šestatřicetiletého muže, kterého ve středu večer zadrželi 

budějčtí strážníci. Muž jel totiž opilý na kole, kde navíc vezl svého tříletého syna. 

Policisté přivolali matku dítěte, která si chlapce převzala. Případ vyšetřuje správní 

orgán a oddělení sociálně právní ochrany dětí. 

Šestatřicetiletý muž měl podle svědků na Lannově třídě kolem desáté hodiny večer 

nasednout na kolo a odtud vyrazit směrem do parku Na Sadech. Na kole navíc vezl 

svého tříletého syna. Na místo ihned vyrazila hlídka strážníků, které se v parku podařilo 

muže zadržet.  

„Šestatřicetiletý cyklista se strážníkům svěřil, že byl se synem „na vodě“ a poté se 

rozhodl posilnit se pivem v restauraci. Strážníci u něj následně provedli orientační 

dechovou zkoušku na alkohol s alarmujícím výsledkem 2,41 ‰ alkoholu,“ uvedla mluvčí 

strážníků Věra Školková. 

O celé události byla mezitím informována matka chlapce, která si ho na místě 

převzala. „Muž je podezřelý z přestupku podle zákona o provozu na pozemních 

komunikacích, za který mu hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun,“ dodala 

Školková. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán i oddělení sociálně 

právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejovicke-zahony-prilakaly-nenechavce-zakrok-strazniku-byl-rychly-20210719.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/32099-opily-muz-nadychal-pres-dve-promile-na-kole-vezl-sveho-trileteho-syna.html
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Čtvrtek, 12. srpna 2021 

Zdroj: ČeskéBudějoviceDnes.cz (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství/ Krimi zprávy 

Autor: Městská policie České Budějovice 

__________________________________________________________________________ 
  
 

Opilý cyklista vezl na nosiči malé dítě, nadýchal alarmující 2,41 

promile alkoholu    

Jízda silně podnapilého muže s malým dítětem na jízdním kole neušla ve středu 11. 

8. pozdě večer náhodnému svědkovi. Ten v obavě o zdraví dítěte přivolal na pomoc 

hlídku městské policie. Cyklista nadýchal alarmující hodnotu 2,41? alkoholu. Tříletý 

chlapec byl bez újmy na zdraví předán do rukou matky. Otce dítěte čekají potíže se 

zákonem.  

Ve středu 11. srpna krátce po desáté hodině večerní vyjížděla hlídka městské policie na 

oznámení o značně podnapilém muži, který na Lannově třídě usedl na jízdní kolo. Na 

nosiči přitom hodlal vézt malé dítě. Strážníci muže na neosvětleném jízdním kole s 

chlapcem na dětské sedačce dostihli v parku Na Sadech. Šestatřicetiletý cyklista se 

strážníkům svěřil, že byl se synem "na vodě" a poté se rozhodl posilnit se pivem v 

restauraci. Strážníci u něj následně provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s 

alarmujícím výsledkem 2,41? alkoholu. Mezitím o události vyrozuměli matku tříletého 

chlapce, která si ho na místě převzala. Otec dítěte se bude po vystřízlivění zpovídat z 

přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Za ten mu hrozí 

pokuta od 25 do 50 tisíc korun. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán 

i oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.  

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejovicke-zahony-prilakaly-nenechavce-zakrok-strazniku-byl-rychly-20210719.html
https://www.ceskebudejovicednes.cz/zpravodajstvi/36672-opily-cyklista-vezl-na-nosici-male-dite-nadychal-alarmujici-2-41-promile-alkoholu/
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Úterý, 10. srpna 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, tisková mluvčí MP České Budějovice 

__________________________________________________________________________ 
    

Snaha o ukrytí prozradila nelegální pobyt čtyř cizinců 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Muž ukrývající se za zaparkovaným vozidlem v Čechově ulici v 

Českých Budějovicích před zraky právě projíždějící hlídky městské policie prozradil v 

sobotu 7. srpna nelegální pobyt svůj i svých tří krajanů z Ukrajiny. Čtveřice skončila v 

rukou policistů. 

Hlídka městské policie prováděla první víkendový den v půl desáté dopoledne běžnou 

kontrolní činnost v Havlíčkově kolonii. Za domem v Čechově ulici strážníci spatřili muže, 

který se náhle snažil ukrýt za zaparkované vozidlo. Strážníci na místě zastavili a muže 

vyzvali k prokázání totožnosti. Ten strážníky zavedl do blízkého areálu, kde měl uložené 

své osobní doklady. 

Muž se prokázal ukrajinským cestovním pasem, stejně jako jeho tři přítomní společníci 

ve věku 28, 31, 49 a 59 let. Důvod ukrývání před hlídkou městské policie se ukázal 

vzápětí. Prověřením totožností dotyčných mužů policisty z odboru cizinecké policie se 

totiž ukázalo, že na území ČR pobývají bez povolení k pobytu. Strážníci je o několik 

minut později předali do rukou přivolaných policistů z odboru cizinecké policie k dalším 

úkonům. 

  

https://www.jcted.cz/snaha-o-ukryti-prozradila-nelegalni-pobyt-ctyr-cizincu/
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Úterý, 10. srpna 2021 

Zdroj: Právo 

Rubrika: Region Čechy 

Autor: Lucie Kándlová 

__________________________________________________________________________ 
  
 

Cizinec skončil v poutech    

Budějovičtí strážníci vyjížděli před několika dny k opilému muži (40), který v autobuse 

na náměstí Přemysla Otakara II. obtěžoval cestující a napadl i řidiče. Hlídka zjistila, že 

jde o muže německé národnosti.  

"Hlídka vyzvala vykřikujícího muže, aby z autobusu vystoupil. Ten ale nereagoval. 

Naopak se snažil chytit strážníka za vestu. Proto použili strážníci donucovací prostředky 

a nasadili muži pouta," řekla Věra Školková, mluvčí strážníků.  

Řidič autobusu uvedl, že muž obtěžoval cestující. Když ho vyzval, aby vystoupil, začal 

ho napadat, a proto přivolal hlídku. "Cizinec nadýchal 1,62 promile alkoholu a skončil 

na záchytné stanici," dodala Školková. Za přestupek proti občanskému soužití mu hrozí 

až dvacetitisícová pokuta.  
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Úterý, 10. srpna 2021 

Zdroj: Právo 

Rubrika: Region Čechy 

Autor: Lucie Kándlová 
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Patnáctiletá nadýchala více než dvě promile    

Přes dvě promile alkoholu nadýchala teprve patnáctiletá dívka, kterou v sobotu brzy 
ráno vynesla z auta trojice kamarádů a posadila ji na dlažbu před budovu 
českobudějovické radnice na náměstí Přemysla Otakara II. Podivné chování 
zaznamenala na kamerách městská policie a hlídka okamžitě vyrazila na místo.  
"Když hlídka na místo přijela, u sedící dívky zůstala stát její kamarádka (16), další dva 
mladíci začali utíkat. Strážníci je dostihli v ulici Dr. Stejskala. Údajně běželi někam 
zakoupit lahev vody pro dívku, která vypila větší množství alkoholu," řekla Věra 
Školková, mluvčí budějovické městské policie.  

U dívky provedli strážníci dechovou zkoušku, která ukázala výsledek 2,21 promile, její 
kamarádka nadýchala 0,37 promile. Kde k alkoholu dívky přišly, to se ale strážníci 
nedozvěděli. Opilá nezletilá dívka skončila v českobudějovické nemocnici.  
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Pondělí, 9. srpna 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

__________________________________________________________________________ 
  
 

Cizinec se před strážníky schovával za autem. Povolení k pobytu 

neměl on, ani jeho spolubydlící 

 

Nelegální pobyt čtyř cizinců odhalila v sobotu dopoledne hlídka městské policie v 
Havlíčkově kolonii. Jeden z mužů se totiž před strážníky snažil schovat za 
zaparkovaným autem, což upoutalo jejich pozornost. Po kontrole totožnosti policisté 
zjistili, že ani jeden z nich nemá povolení k pobytu. Případ si převzali cizinečtí 
policisté. 

Hlídka městské policie prováděla v sobotu dopoledne běžnou kontrolu v Havlíčkově 
kolonii. Pozornost strážníků upoutal muž, který se snažil schovat za zaparkovaným 
autem v Čechově ulici.  

„Strážníci na místě zastavili a muže vyzvali k prokázání totožnosti. Ten strážníky zavedl 
do blízkého areálu, kde měl uložené své osobní doklady. Muž se prokázal Ukrajinským 
cestovním pasem, stejně jako jeho tři přítomní společníci ve věku 28, 31, 49 a 59 
let,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. 

Důvod, proč se muž před strážníky ukrýval, byl jednoduchý. Policie totiž během 
prověřování totožnosti mužů zjistila, že jsou na území České republiky bez povolení.  

„Strážníci muže proto o několik minut později předali do rukou přivolaných policistů 
z odboru cizinecké policie k dalším úkonům,“ uvedla mluvčí. 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejovicke-zahony-prilakaly-nenechavce-zakrok-strazniku-byl-rychly-20210719.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/32059-cizinec-se-pred-strazniky-schovaval-za-autem-povoleni-k-pobytu-nemel-on-ani-jeho-spolubydlici.html
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Pondělí 9. srpna – 13. srpna 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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