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Mladík se svým podezřelým chováním prozradil městské policii 

Šestnáctiletý mladík se v pátek, 13. října, večer snažil velmi nápadným způsobem vyhnout 
hlídce městské policie, která prováděla běžnou kontrolu na sídlišti Máj. Strážníci velmi rychle 
zjistili důvod jeho podezřelého chování. 

Krátce před druhou hodinou ranní v noci z pátka na sobotu spatřila hlídka městské policie ve 
Větrné ulici podezřele se chovajícího muže. Ten poté, co vůz městské policie uviděl, změnil 
směr chůze a přidal do kroku. Strážníci se proto rozhodli pro kontrolu muže.  

„Šestnáctiletý mladík z Českých Budějovic byl při jednání strážníky značně neklidný. Na dotaz k 
důvodu svého jednání sáhl do kapsy a ukázal strážníkům plastovou nádobu. Ta obsahovala 
aromatickou sušenou rostlinu a digitální váhu. Pro podezření z přechovávání omamné nebo 
psychotropní látky strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR. Policisté si celý případ převzali 
k dalšímu šetření,“ popsala celou situaci tisková mluvčí Věra Školková.   

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17105-mladik-se-svym-podezrelym-chovanim-prozradil-mestske-policii.html
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17105-mladik-se-svym-podezrelym-chovanim-prozradil-mestske-policii.html
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V sobotu byl nalezen invalidní vozík i taška s novinami 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

V průběhu sobotního dne řešily hlídky městské policie několik kuriózních nálezů. 

Jeden z nich oznamoval obyvatel z Rožnova. Ve vnitrobloku v blízkosti křižovatky ulic Lidická 
třída a Mánesova totiž nalezl tašku s logem doručovací společnosti. Taška dokonce obsahovala 
několik desítek denních tiskovin. Nálezce se ani po delší době nedočkal příchodu majitele 
tašky, proto na místo přivolal hlídku městské policie. Strážníci nález převzali do úschovy. 

Kromě řidičského průkazu nalezeného před budovou zdravotního zařízení v ulici Matice 
Školské ještě strážníci vezli na služebnu městské policie nalezený invalidní vozík. Ten spatřila 
na Sokolském ostrově před půl devátou večerní obsluha městského kamerového systému. 
Vozík byl opuštěný, měl vypuštěná kola a celkový jeho stav vypovídal o tom, že již delší dobu 
nesloužil svému účelu. 

Nálezy, u kterých strážníci nezjistí majitele, jsou následně předávány do úschovy Magistrátu 
města České Budějovice. Přehled ztrát a nálezů od roku 2014 až do současnosti můžete nalézt 
na oficiálních stránkách statutárního města České Budějovice.  

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-231039-v-sobotu-byl-nalezen-invalidni-vozik-i-taska-s-novinami
http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/odbory/ovv/stranky/ztraty-a-nalezy.aspx
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Opilé děti prchaly před strážníky 
 
České Budějovice - Dva mladistvé chlapce a dívku načapali strážníci po alkoholovém večírku. 
V pátek krátce před 23. h je uviděla hlídka městské policie na Rudolfovské třídě. 
 
Jen co trojice zahlédla služební vozidlo městské policie, vzala do zaječích. Ale nikdo neunikl, 
strážníci je lapili nedaleko. Jakmile chycení promluvili, bylo jasné, proč prchali. Jejich dech 
nasáklý alkoholem nebyl přehlédnutelný. A dechová zkouška ukázala u šestnáctiletých kluků 
0,80 a 1,11 promile. Jejich kamarádka se pochlubila 0,86 promile. Kde a s kým společně 
nasávali, si tvrdošíjně nechali pro sebe. Možná to z nich dostanou rodiče, kteří pro děti museli 
přijet. „Případem se bude zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického 
magistrátu,“ slibuje mluvčí městské policie Věra Školková.  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opile-deti-prchaly-pred-strazniky-20171015.html
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Opilci si ustlali na chodníku 
 

České Budějovice – Občané zavolali na linku 156, když po půlnoci ze čtvrtka na pátek viděli 
ležet muže na křižovatce ulic Riegrova a Lipenská. Strážníci se od probuzeného muže dočkali 
vulgárních nadávek a divokých gest. 

Zjistili, že se ani neudrží na nohou a bude nutné převézt ho na záchytku. Tento záměr se ale 
60letému muži vůbec nelíbil, proto museli použít pouta. 

Ve stejném zařízení skončil v pátek ve 22 h další muž, který rovněž vyspával na chodníku. 
Strážníci ho našli za kulturním domem Gerbera na Lidické třídě. Ani tento 50letý cizinec z Brna 
nebyl schopen chůze, což osvětlila orientační dechová zkouška na alkohol, jež ukázala 
3,24 promile.  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opilci-si-ustlali-na-chodniku-20171015.html
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Trojice podnapilých dětí se prozradila útěkem 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Dva mladiství chlapci a dívka se po večírku ve společnosti alkoholu vydali do ulic krajského 
města. Před strážníky se prozradili svým provinilým útěkem. 

V pátek krátce před jedenáctou hodinou večerní prováděla hlídka městské policie běžnou 
kontrolní činnost v centru města. Na Rudolfovské třídě strážníci spatřili dva zjevně nezletilé 
chlapce a dívku. Jakmile trojice spatřila služební vozidlo městské policie, dala se na útěk. 
Strážníci oba chlapce i dívku dostihli nedaleko. Důvod jejich náhlého útěku byl zjevný hned, 
jak mladiství promluvili. Z jejich dechu byl totiž cítit alkohol. Následně provedená dechová 
zkouška na alkohol u šestnáctiletých chlapců ukázala výsledek 0,80 a 1,11 ‰. Dívka nadýchala 
0,86 ‰. Kde a za jakých okolností k alkoholu nezletilí přišli, odmítli prozradit. 

Strážníci vzápětí vyrozuměli rodiče dětí, kteří si je na místě od strážníků převzali. Případem se 
bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.  

http://jiznicechy.regiony24.http/jiznicechy.regiony24.cz/14-231048-trojice-podnapilych-deti-se-prozradila-utekemcz/14-231039-v-sobotu-byl-nalezen-invalidni-vozik-i-taska-s-novinami
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Za kouření na zastávce veřejné dopravy zaplatí kuřák pokutu  
 

Dnem 31. května 2017 vešel v účinnost nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek. Tento zákon mimo jiné stanoví, kde všude je zakázáno kouření. To však 
mnoho kuřáků doposud neví.  

Zákon zakazuje kouřit ve všech veřejnosti volně přístupných vnitřních prostorách s výjimkou 
stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření, na nástupištích, v přístřešcích a 
čekárnách veřejné dopravy, jakož i dopravních prostředcích veřejné dopravy. 
Kouření je ale též zakázáno například ve zdravotnických zařízeních, ve školách, na dětských 
hřištích nebo sportovištích. Největší dopad na zvyky kuřáků má zcela jistě zákaz kouření v 
provozovnách stravovacích služeb. Výjimku zde tvoří pouze vodní dýmky a elektronické 
cigarety. 

Na dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek dohlížejí jak 
strážníci v terénu, tak i neustále bdělé oko městského kamerového systému. Porušení zákazu 
kouření na místech, kde je kouření zákonem zakázáno, může stát pachatele přestupku až 10 
tisíc korun. 

Jihočeskénovinky.cz informovala Mgr. Věra Školková, tisková mluvčí Městské policie České 
Budějovice.  

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/za-koureni-na-zastavce-verejne-dopravy-zaplati-kurak-pokutu/highlightSearch=strážníci/
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Útěk černého pasažéra před revizory měl pádný důvod  
 

Muž cestující bez platného jízdního dokladu v autobusu městské hromadné dopravy bude 
mít nyní co vysvětlovat.  

Nejenže se revizorům dopravního podniku prokázal cizím občanským průkazem, ale z jeho 
zavazadla se při útěku vysypalo i několik dalších osobních dokladů na cizí jména. 

V pátek krátce po deváté hodině večerní vyjížděla hlídka městské policie na oznámení revizora 
dopravního podniku o černém pasažérovi v autobusu městské hromadné dopravy. Autobus 
měl v té době právě přijíždět na zastávku v Novohradské ulici. Strážníci při příjezdu na místo 
spatřili muže, který utíkal směrem k železničnímu přejezdu v Mladém. 

Přítomný revizor dopravního podniku utíkajícího muže označil jako černého pasažéra, který se 
mu při kontrole jízdenek prokázal občanským průkazem. To by bylo v pořádku, kdyby ovšem 
osobní doklad nepatřil jiné osobě. Jakmile revizor dotyčného muže konfrontoval se svým 
zjištěním, muž se dal okamžitě na útěk. Strážníci muže vzápětí dostihli. Ten jim poté již bez 
dalšího odporu prozradil svou pravou totožnost. Jednalo se o jedenačtyřicetiletého muže z 
Českých Budějovic. Shodou okolností měli strážníci s tímto mužem co do činění před několika 
dny v Nádražní ulici, kdy si ho pro podezření z krádeže jízdního kola převzali policisté. 

Muž, kterému se během jeho útěku vysypal obsah batohu, měl jistě co skrývat. Mezi jeho 
věcmi bylo několik občanských průkazů, průkazů zdravotního pojištění a dokonce i vojenská 
knížka na různá jména. Strážníci na místo následně přivolali hlídku Policie ČR, která si celý 
případ převzala k dalšímu šetření. 

 
Jihočeskénovinky.cz o případu informovala Mgr. Věra Školková, tisková mluvčí Městské policie 
České Budějovice. 
 

  

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/utek-cerneho-pasazera-pred-revizory-mel-padny-duvod/highlightSearch=strážníci/
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Viníka nehody vypátrali díky městským kamerám 

České Budějovice - Obsluha městského kamerového systému vypátrala o víkendu viníka 
dopravní nehody, který v úterý 3. října poškodil dopravní značku na českobudějovické 
Lannově třídě. 

"V pátek 6. října strážníci nalezli na křižovatce ulic Lannova třída a Jeronýmova ležící dopravní 
značku. Prostřednictvím městského kamerového systému se jeho obsluze podařilo vypátrat 
viníka dopravní nehody, která se stala v úterý 3. října krátce před sedmou hodinou ranní. 
Jednalo se o řidiče dodávky patřící společnosti, která v této lokalitě zásobuje jednu 
z prodejen," uvedla k případu tisková mluvčí městské policie Věra Školková a dodala, že řidič 
při couvání vozidlem srazil dopravní značku a následně z místa ujel.  

Den poté, ve středu 4. října, spatřila obsluha městského kamerového systému stejné vozidlo. 
Jakmile řidič spatřil dotyčnou dopravní značku opřenou o zeď přilehlého domu, vystoupil a 
následně se ji snažil umístit na její původní místo. Tam skutečně vydržela až do pátku 6. října, 
kdy neodolala povětrnostním podmínkám. Tehdy strážníci zjistili, že dopravní značka skutečně 
nebyla poškozena pouze větrem, a poškození patky bylo způsobeno mechanickou silou. 
 
"V sobotu 7. října se strážníkům podařilo na Lannově třídě zastavit řidiče vozidla, který 
dopravní značku v úterý poškodil. 

Osmačtyřicetiletý muž nezapíral a ke svému činu se přiznal. Celým případem se nyní s využitím 
důkazních materiálů bude zabývat správní orgán," doplnila Věra Školková. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vinika-nehody-vypatrali-diky-mestskym-kameram-20171009.html

