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Městská kamera pomohla mimo jiné odhalit tři podnapilé nezletilce 
18.1.2021 

Další podnapilí nezletilí byli odhaleni strážníky v Českých Budějovicích. První podnět vzešel od 

operátora kamerového systému. 

Odhazování odpadků, kouření na zastávce a absenci roušky u dvou mladých mužů zaregistrovalo 

v pátek večer podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové bystré oko městské kamery na 

Senovážném náměstí. Výsledek pátrání strážníků městské policie poukázal na další porušování zákona. 

Tři podnapilí nezletilci skončili v rukou svých rodičů. 

"V pátek 15. ledna v sedm hodin večer spatřil operátor městského kamerového systému na 

Senovážném náměstí dva mladíky stojící na zastávce MHD. Jeden z nich právě odhazoval na zem 

odpadky. Na místo zamířila hlídka městské policie. Strážníci na místě zastihli u stánku s rychlým 

občerstvením dva mladíky bez ochrany dýchacích cest. Jeden z nich přitom právě kouřil cigaretu. 

Strážníci kontrolou jejich totožnosti jistili, že se jedná o dva teprve šestnáctileté chlapce 

z Českých Budějovic," uvedla k případu Věra Školková. 

Mluvčí městské policie doplnila, že strážníci poučili mladíka kouřícího cigaretu o zákazu kouření na 

zastávce a oba mladé muže vyzvali k nasazení roušek. "Kde kouřící mladík cigarety zakoupil, se strážníci 

nedozvěděli. V průběhu jednání s mladíky navíc strážníci ucítili alkohol. Ti se na dotaz strážníků přiznali, 

že pili tvrdý alkohol, který jim poskytl jejich kamarád. Ten se měl ještě v té době zdržovat na nedalekém 

parkovišti. Osmnáctiletý muž, sedící ve společnosti o rok mladší dívky v zaparkovaném vozidle 

poskytnutí alkoholu svým kamarádům přiznal. A to jak dvěma šestnáctiletým chlapcům, tak 

sedmnáctileté dívce," dodala Věra Školková s tím, že po provedení orientační dechové zkoušky na 

alkohol s pozitivním výsledkem strážníci vyrozuměli rodiče nezletilých. Ti si je z rukou strážníků 

převzali. Dalším šetřením případu se bude zabývat oddělení sociálně právní ochrany 

dětí českobudějovického magistrátu. 

Přestupkem podle krizového zákona se bude zabývat příslušný správní orgán. Jeden z šestnáctiletých 

chlapců se bude zpovídat i z přestupku podle zákona o ochraně zdraví před účinky návykových látek. 

Osmnáctiletému muži, který podal alkohol osobám mladším 18 let, hrozí za přestupek podle téhož 

zákona pokuta až 150 tisíc korun. 

V neděli pak strážníci přistihli hned dva řidiče, kteří by neměli usednout za volant, protože mají 

zadržené řidičské oprávnění. 

"Osmatřicetiletý muž z Českých Budějovic usedl navzdory uloženému zákazu řízení všech motorových 

vozidel za volant osobního vozu zn. Audi v neděli 17. ledna v půl sedmé večer. Hlídka městské policie 

spatřila vozidlo, za jehož volantem seděl jí známý muž, v ulici V. Volfa. Podezření, že muž řídí bez 

řidičského oprávnění, se strážníci rozhodli okamžitě prověřit," uvedla Věra Školková. 

Když však muži hlídku městské policie spatři, začal podle mluvčí městské policie s vozidlem náhle 

couvat a do vozidla na místo spolujezdce měla urychleně nastoupit žena čekající na chodníku. "Řidič 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mestska-kamera-pomohla-mimo-jine-odhalit-tri-podnapile-nezletilce-20210118.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94881&idc=8477712&ids=15256&idp=93191&url=https%3A%2F%2Fwww.bceshop.cz%2Frespiratory-a-rousky%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=95067&idc=8477712&ids=1796&idp=93636&url=https%3A%2F%2Fwww.teslarenta.cz%2F%3Futm_source%3DDenik.cz%26utm_medium%3DKey%2520words%26utm_campaign%3Djaro2021%26utm_term%3Dcesky
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94563&idc=8477712&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=95010&idc=8477712&ids=14612&idp=93473&url=https%3A%2F%2Fwww.ajg.cz%2Fpro-navstevniky.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=95030&idc=8477712&ids=43&idp=88036&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fudrzba-venkovnich-ploch
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i jeho spolujezdkyně se po zastavení vozidla snažili strážníky přesvědčit, že vozidlo řídila právě 

přítomná žena. Celý případ i řidiče vozidla strážníci předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR," uvedla 

Věra Školková. 

Druhý případ řidiče, který usedl za volant osobního vozidla navzdory uloženému trestu spočívajícímu 

v řízení všech motorových vozidel, strážníci odhalili téhož dne v deset hodin večer na sídlišti Vltava. 

"Jim známou tvář třiatřicetiletého muže za volantem spatřili v jedoucím vozidle zn. Renault ve Dlouhé 

ulici. Strážníci vozidlo okamžitě zastavili. Jejich podezření, že muž nesmí usednout za volant, se 

kontrolou řidičského oprávnění v registru řidičů potvrdilo. Muž skončil v rukou policistů. Oběma 

případy se budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR – Čtyři Dvory," konstatovala Věra 

Školková. 
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Nezletilí pili alkohol. Muž, který jim ho poskytl, může dostat pokutu až 

150 tisíc 
19.1.2021 16:16 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Odhazování odpadků, kouření na zastávce a absenci roušky u dvou mladých mužů 

zaregistrovalo bystré oko městské kamery na Senovážném náměstí v jihočeské metropoli. Stalo se tak 

v pátek 15. ledna večer. Výsledek pátrání strážníků městské policie poukázal na další porušování 

zákona. Tři podnapilí nezletilci skončili v rukou svých rodičů. 

Operátor městského kamerového systému spatřil v 19 hodin na Senovážném náměstí dva mladíky 

stojící na zastávce MHD. Jeden z nich právě odhazoval na zem odpadky. Na místo zamířila hlídka 

městské policie, která na místě zastihla u stánku s rychlým občerstvením dva mladíky bez ochrany 

dýchacích cest. Jeden z nich přitom právě kouřil cigaretu. Strážníci kontrolou jejich totožnosti zjistili, že 

se jedná o dva teprve šestnáctileté chlapce z Českých Budějovic. 

Mladíka kouřícího cigaretu poučili o zákazu kouření na zastávce a oba vyzvali k nasazení roušek. Kde 

kouřící mladík cigarety zakoupil, se strážníci nedozvěděli. V průběhu jednání s mladíky navíc strážníci 

ucítili alkohol. Ti se na dotaz přiznali, že pili tvrdý alkohol, který jim poskytl jejich kamarád. Ten se měl 

ještě v té době zdržovat na nedalekém parkovišti. 

Osmnáctiletý muž, sedící ve společnosti o rok mladší dívky v zaparkovaném vozidle, poskytnutí 

alkoholu svým kamarádům přiznal. A to jak dvěma šestnáctiletým chlapcům, tak sedmnáctileté dívce. 

Po provedení orientační dechové zkoušky na alkohol s pozitivním výsledkem strážníci vyrozuměli 

rodiče nezletilých. Ti si je z rukou strážníků převzali. Dalším šetřením případu se bude zabývat oddělení 

sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

Přestupkem podle krizového zákona se bude zabývat příslušný správní orgán. Jeden z šestnáctiletých 

chlapců se bude zpovídat i z přestupku podle zákona o ochraně zdraví před účinky návykových látek. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/nezletili-pili-alkohol-muz-ktery-jim-ho-poskytl-muze-dostat-pokutu-az-150-tisic/
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Osmnáctiletému muži, který podal alkohol osobám mladším 18 let, hrozí za přestupek podle téhož 

zákona pokuta až 150 tisíc korun. 

 

 

 


