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Policie stíhá mladíka, který opíjel nezletilou dívku  
Veronika PETRUCHOVÁ, moderátorka 

Jindřichohradecká policie stíhá mladíka, který v jedné restauraci opíjel nezletilou dívku. Přivolaná 

policie jí naměřila neuvěřitelná 2,4 ‰. Více informací už řekne reportérka Michaela Klárová. 

Michaela KLÁROVÁ, redaktorka 

Mladík měl dívce nalévat alkohol v jedné z restaurací, kde slavil své osmnácté narozeniny. Dívka byla v 

průběhu oslavy už tak opilá, že si toho někdo všiml a přivolal policii. Hlídka pak dívce naměřila 2,40 ‰ 

alkoholu v dechu. Na místo museli dorazit její rodiče a převzít si ji. Podezřelého mladíka teď policie 

stíhá pro přečin podání alkoholu dítěti. Tento případ rozhodně není ojedinělý. Třeba o tomto víkendu 

si kolemjdoucí všimli velmi mladého páru, jak popíjí alkohol na Sokolském ostrově v Českých 

Budějovicích a zavolali městskou policii. Ta pak následně zjistila, že z dvojice je opilá patnáctiletá dívka, 

která nadýchala přes jedno promile alkoholu. Podle statistik téměř pětina patnáctiletých školáků 

pravidelně konzumuje alkohol. Za tak vysoká čísla může podle odborníků to, že česká společnost 

považuje alkohol u školáků za něco přijatelného. Navíc se věková hranice pravidelného užívání u 

mladistvých se stále snižuje. Třeba v jednom z parků v Českých Budějovicích dali strážníci před časem 

dýchnout čtrnáctiletému dítěti, které mělo v dechu 3 ‰. 
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Budějovický primátor přijme strážce pořádku z Lince  
Výměna zkušeností se má týkat i žebrání v ulicích. 

"Zástupci městské policie z rakouského Lince, který je partnerským městem jihočeské metropole, se 

setkají příští týden se svými kolegy z Českých Budějovic. Návštěva je naplánována na úterý 22. října. 

Podle primátora Jiřího Svobody se jedná o pracovní návštěvu. "Bude se týkat výměny zkušeností při 

zajišťování bezpečnosti ve městě, řešení problematiky žebrání i bezdomovců. Je to problém, který trápí 

snad všechna větší města a je dobré si sdělovat zkušenosti. V sídle městské policie budou na dotazy 

rakouských kolegů, kteří mají v gesci pořádkovou službu, připraveni odpovídat naši strážníci. Všichni 

hosté si také prohlédnou prostory a vybavení stanice," říká primátor Jiří Svoboda a dodává, že město 

právě připravuje novelu vyhlášky o veřejném pořádku. 

"Dosud stále platí vyhláška č. 5/2017 o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných 

prostranství, která zahrnuje také ustanovení o žebrání," dodává primátor Jiří Svoboda. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejovicky-primator-prijme-strazce-poradku-z-lince-20191018.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejovicky-primator-prijme-strazce-poradku-z-lince-20191018.html
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České Budějovice: Primátor přijme strážce pořádku z Lince  
Na zkušenou do Českých Budějovic přicestují zástupci z partnerského Lince v úterý 22. října. 

"Jedná se o pracovní návštěvu, která se bude týkat výměny zkušeností při zajišťování bezpečnosti ve 

městě, řešení problematiky žebrání i bezdomovců. Je to problém, který trápí snad všechna větší města 

a je dobré si sdělovat zkušenosti. V sídle Městské policie budou na dotazy rakouských kolegů, kteří mají 

v gesci pořádkovou službu, připraveni odpovídat naši strážníci. Všichni si také prohlédnou prostory a 

vybavení stanice," říká primátor Jiří Svoboda a dodává, že město právě připravuje novelu vyhlášky o 

veřejném pořádku. "Dosud stále platí vyhláška č. 5/2017 o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně 

a čistoty veřejných prostranství, která zahrnuje také ustanovení o žebrání," dodává primátor Jiří 

Svoboda.  
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Strážníci z Lince přijedou do Budějc, řešit se bude bezpečnost v ulicích a 

problematika žebrání 
 

pátek, 18. října 2019, 13:08 

Takzvaně na zkušenou přijedou do Budějc strážníci z Lince. Jednání se uskuteční příští týden v úterý. 

Na programu bude problematika žebrání i bezdomovců, ale také zkušenost při zajišťování bezpečnosti 

ve městě.  

„V sídle Městské policie budou na dotazy rakouských kolegů, kteří mají v gesci pořádkovou službu, 

připraveni odpovídat naši strážníci. Všichni si také prohlédnou prostory a vybavení stanice,“ řekl 

primátor Jiří Svoboda. 

Podle Svobody město připravuje novelu vyhlášky o veřejném pořádku. „Dosud stále platí vyhláška číslo 

5/2017 o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, která zahrnuje 

také ustanovení o žebrání,“ dodal. 

 

http://www.parlamentnilisty....trazce-poradku-z-lince-600083/
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/25311-straznici-z-lince-prijedou-do-budejc-resit-se-bude-bezpecnost-v-ulicich-a-problematika-zebrani.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/25311-straznici-z-lince-prijedou-do-budejc-resit-se-bude-bezpecnost-v-ulicich-a-problematika-zebrani.html

