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Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3  

Autor: zz 

___________________________________________________________________________ 

Opilci si ustlali na chodníku 
České Budějovice – Občané volali linku 156, když po půlnoci ze čtvrtka na pátek viděli muže 

ležet na křižovatce Riegrovy a Lipenské ulice. Strážníci od probuzeného schytali nadávky a 

divoká gesta. Zjistili, že se ani neudrží na nohou a bude nutné ho převézt na záchytku. 

To se 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 50letý cizinec z Brna nebyl schopen chůze, orientační 

dechová zkouška na alkohol odhalila 3,24 promile. 

Pondělí, 16. října 

Zdroj: jcted.cz (odkaz)  

Autor: Lucie Váchová 

___________________________________________________________________________ 

Za garážemi v Kněžských Dvorech si bezdomovec rozdělal oheň 
 

16.10.2017 10:54  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V neděli 15. října odpoledne vzbudil obavy u zaměstnance jedné ze 

společností v Kněžských Dvorech dým a zápach, který se valil z přilehlých křovin. Přivolal 

strážníky a ti začali hledat původ kouře. „Za garážemi v Suchomelské ulici strážníci našli muže 

bez domova, který stál u hořícího táboráku. Strážníci ho poučili o tom, že rozdělávání 

otevřeného ohně a spalování suchých rostlinných materiálů zakazuje obecně závazná vyhláška 

města,“ zmínila mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

 

Jedenašedesátiletý muž na výzvu strážníků oheň uhasil. Za přestupek dostal od strážníků 

napomenutí.  

  

http://www.jcted.cz/budejovicko/za-garazemi-v-knezskych-dvorech-si-bezdomovec-rozdelal-ohen/
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Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3  

Autor: zz 

___________________________________________________________________________ 

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 

zhlédla služební vozidlo, vzala do zaječích. Nikdo neunikl, strážníci je lapili nedaleko. 

Jakmile chycení promluvili, bylo jasno. Jejich dech nasáklý alkoholem nešlo přehlédnout. 

Dechová zkouška ukázala u šestnáctiletých kluků 0,8 a 1,11 promile, kamarádka se pochlubila 

0,86 promile. S kým a kde nasávali, neřekli. Snad to z nich dostanou rodiče, kteří pro ně museli 

přijet. "Případem se bude zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí magistrátu," slibuje 

mluvčí strážníků Věra Školková. 

Středa, 18. října 

Zdroj:ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)  

Autor: Martin Tröster 

___________________________________________________________________________ 

Ostré hádce manželů přihlížely dvě děti 
České Budějovice - Vyhrocený spor mezi manželskou dvojicí mírnili v pondělí večer v jednom 

z bytů na sídlišti Máj českobudějovičtí strážníci. Hádce přihlížely dvě malé děti. 

18.10.2017  

Svědky ostré hádky mezi manželskou dvojicí se stali členové hlídky asistentů prevence 

kriminality. Mluvčí strážníků Věra Školková popsala, že aktéři sporu se pohybovali v blízkosti 

otevřeného okna. "Jejich chování vzbudilo u svědků události obavy z možných následků," 

zmínila Věra Školková s tím, že na místo vyjely hlídky městské policie.  

 

Po zazvonění strážníkům otevřela žena, která přiznala, že mezi ní a jejím manželem se strhla 

prudká hádka. Slova jednačtyřicetileté ženy potvrdil také o rok mladší manžel. Ten při 

následné dechové zkoušce nadýchal 2,17 promile alkoholu, test u žen byl negativní.  

 

Podle svědků události žena při hádce seděla v otevřeném okně a její dvanáctiletá dcera se ji 

snažila přesvědčit, aby se od okna vzdálila.  

 

Strážníci na místo mezitím přivolali pracovnici z oddělení sociálně právní ochrany dětí 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ostre-hadce-manzelu-prihlizely-dve-deti-20171018.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/autor/martin-troster-2121.html
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českobudějovického magistrátu a zdravotnickou záchrannou službu. Matku dívky a ročního 

chlapce zdravotníci převezli k vyšetření do českobudějovické nemocnice. Menší z dětí pak 

z rozhodnutí sociální pracovnice dočasně umístili na dětské oddělení nemocnice, 

dvanáctiletou dívku si do vyřešení události převzal její vlastní otec.  

 

Případem se bude nyní zabývat magistrát. 
 

 

Pátek, 20. října 

Zdroj: Právo, str. 10 

Autor: kal 

___________________________________________________________________________ 

Nadával, skončil v poutech  
K agresivnímu sedmadvacetiletému bezdomovci, který jel v autobuse městské hromadné 

dopravy, museli vyjíždět českobudějovičtí strážníci. Muž sprostě nadával řidiči i své přítelkyni, 

která s ním cestovala. "Strážníci muže vyzvali, aby vystoupil, ten ale nereagoval a začal urážet 

i je. Neměl žádné doklady, a proto skončil v poutech. Převezen byl na policejní služebnu," řekla 

Věra Školková, mluvčí strážníků. 

Bezdomovec teď bude své chování vysvětlovat ve správním řízení. 

Pátek. 19. října 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)  

Autor: Ell Plate 

___________________________________________________________________________ 

Slovně napadal řidiče autobusu, svou přítelkyni i strážníky. Skončil v 

poutech a hrozí mu pokuta 

 pátek, 20. října 2017, 08:12 

Z několika přestupků proti veřejnému pořádku se bude zpovídat sedmadvacetiletý muž z 

Českých Budějovic, který měl ve středu 17. října vulgárně urážet řidiče autobusu městské 

hromadné dopravy, svou přítelkyni a následně i přivolané strážníky městské policie.„Krátce po 

desáté hodině dopolední prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost v 

Nádražní ulici zaměřenou na osoby bez domova. Na zastávce městské hromadné dopravy 

strážníky oslovil řidič autobusu stojícího v zastávce, který byl ve svém voze verbálně napaden 

cestujícím. Ten se stále nacházel uvnitř autobusu,“ popsala situaci tisková mluvčí městské 

policie Věra Školková. Nadávky ale mladý muž neadresoval pouze řidiči autobusu. Vulgárními 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17170-slovne-napadal-ridice-autobusu-svou-pritelkyni-i-strazniky-skoncil-v-poutech-a-hrozi-mu-pokuta.html
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výrazy napadal i svou přítelkyni, která s ním autobusem cestovala. Strážnici agresora vyzvali, 

aby vůz opustil. Ten však odmítl jejich rozkazu uposlechnout a vulgární chování obrátil i proti 

nim. „Muž nereagoval ani na výzvy k předložení osobního dokladu, a tak nakonec skončil v 

poutech strážníků. Ti ho vyvedli z autobusu a převezli ho ke zjištění totožnosti na Obvodní 

oddělení Policie České republiky v ulici tř. 28. Října,“ dodala Školková. Za neuposlechnutí 

výzvy, znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, včetně veřejného 

pohoršení mu hrozí pokuta až deset tisíc korun.  

Neděle, 22. října 

Zdroj: jcted.cz (odkaz)  

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Budějovičtí bezdomovci si udělali zimní ležení u Vrbenských rybníků 
 

22.10.2017 9:52  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Strážníci objevili 11. října v přírodní rezervaci u Vrbenských rybníků 

stanové ležení lidí bez domova. Přesunuli se tam z centra města. Strážníci je vyzvali, aby do 

týdne příbytky odstranili a z přírodní rezervace se odstěhovali. Na místě bylo sedm lidí ve věku 

od dvaceti do jedenačtyřiceti let. Stanový tábor byl obklopen velkým množstvím odpadků, 

exkrementů a pozůstatky ohnišť. Místní zeleň také vzala za své, shořela jako zdroj tepla. K 

bezdomovcům patřili i tři psi volně pobíhající kolem. Psi nebyli nijak trvale označeni, ani nejsou 

přihlášeni v jakémkoliv registru psů k obecnímu poplatku. Bezdomovci přislíbili stanoviště 

opustit.  

Opětovnou kontrolou ve čtvrtek 19. října však strážníci zjistili, že stav na místě stanového 

tábora se nezměnil. Naopak, nepořádku ještě přibylo. Tentokrát již byli strážníci 

nekompromisní. Přítomné osoby se budou nyní zpovídat z vážného porušení veřejného 

pořádku, kterého se dopustily znečištěním veřejného prostranství a porušením obecně 

závazné vyhlášky města. 

Vrbenské rybníky navíc patří mezi přírodní rezervace a tak je pravděpodobně čeká i obvinění 

z přestupku proti zákonu o ochraně přírody a krajiny. Šetřením celého případu se bude dále 

zabývat správní orgán. 

  

http://www.jcted.cz/budejovicko/budejovicti-bezdomovci-si-udelali-zimni-lezeni-u-vrbenskych-rybniku/
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Neděle, 22. října 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)  

Autor: Ell Plate 

___________________________________________________________________________ 

Z ulic se přestěhovali do přírodní rezervace. Strážníci jim dali týden na 

vystěhování 
 neděle, 22. října 2017, 13:32 

Při své běžné kontrolní činnosti objevili strážníci ve středu 11. října skupinu osob bez domova, 

která si u Vrbenských rybníků postavila stanové městečko. Strážnící jim dali týden na uklizení 

nepořádku a vystěhování se z přírodní rezervace.Strážníci na místě zastihli sedm osob bez 

domova ve věku dvaceti až jedenačtyřiceti let. „Stanový tábor byl obklopen velkým množstvím 

odpadků, exkrementů a pozůstatky ohnišť. Strážníci navíc zjistili, že mezi majetek bezdomovců 

patří i tři psi volně pobíhající kolem. Po kontrole psů bylo zřejmé, že psi nejsou nijak trvale 

označeni, ani nejsou přihlášeni v jakémkoliv registru psů k obecnímu poplatku. Strážníci 

důrazně poučili přítomné osoby, aby do týdne nepořádek uklidily a místo opustily,“ popsala 

tisková mluvčí městské policie Věra Školková. Po uplynutí stanovené lhůty se strážnící vydali 

zkontrolovat dané místo, kde bohužel zjistili, že situace je stále stejná. Tentokrát již byli 

strážníci nekompromisní. „Přítomné osoby se budou nyní zpovídat z vážného porušení 

veřejného pořádku, kterého se dopustily znečištěním veřejného prostranství a porušením 

obecně závazné vyhlášky města. Vrbenské rybníky navíc patří mezi přírodní rezervace, a tak je 

pravděpodobně čeká i obvinění z přestupku proti zákonu o ochraně přírody a krajiny. Šetřením 

celého případu se bude dále zabývat správní orgán,“ dodala Školková.  

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17200-z-ulic-se-prestehovali-do-prirodni-rezervace-straznici-jim-dali-tyden-na-vystehovani.html

