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Rubrika: Krimi 

Autor: Elmíra Talířová 

___________________________________________________________________________ 

Chtěl jsem vyzkoušet, co to umí, argumentoval mladík, který se po 

Zavadilce proháněl sto čtyřicítkou 

 

Místo padesátky, jel sto čtyřicet. Devatenáctiletý mladík chtěl na Zavadilce v Českých 

Budějovicích vyzkoušet, co umí auto jeho kamaráda. Divoká jízda se mu ale nevyplatila, 

kromě zákazu řízení ho čeká také tučná pokuta. 

Hlídka městské policie zastavila mladíka v úterý po jedné hodině odpoledne na 

Zavadilce. „Přijíždějící vozidlo značky škoda jelo opravdu vysokou rychlostí. 

Displej radaru ukázal rychlost 140 kilometrů za hodinu,“ popsala mluvčí strážníků Věra 

Školková. 

Strážníci auto okamžitě zastavili. Za volantem seděl teprve devatenáctiletý mladík. „Na 

vysvětlenou se strážníkům svěřil, že si vozidlo vypůjčil od svého kamaráda a chtěl 

vyzkoušet, co umí,“ dodala mluvčí. 

Rychlá jízda se ale mladému řidiči nevyplatila. Za volant neusedne po dobu šesti měsíců 

až jednoho roku. Navíc ho čeká pokuta od 5 do 10 tisíc korun. „Dalším šetřením případu 

se bude nyní zabývat správní orgán," uzavřela Školková. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/28910-chtel-jsem-vyzkouset-co-to-umi-argumentoval-mladik-ktery-se-po-zavadilce-prohanel-sto-ctyricitkou.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/28910-chtel-jsem-vyzkouset-co-to-umi-argumentoval-mladik-ktery-se-po-zavadilce-prohanel-sto-ctyricitkou.html
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Středa, 14. října 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Podnapilý výtržník se snažil vyhnout pobytu na záchytné stanici 

 

Muž v Budějovicích na sebe upozornil povalením odpadkového koše. Hlídka městské 

policie ale byla poblíž. 

Pětatřicetiletý muž z Českých Budějovic procházel v neděli po poledni Rudolfovskou 

třídou. Přitom se rozhodl povalit odpadkový koš, který mu stál v cestě. Svědkem jeho 

jednání však byla hlídka městské policie. Podnapilý muž skončil na protialkoholní 

záchytné stanici. I přesto, že se všemi způsoby snažil tomu zabránit. 

"Při průjezdu hlídky městské policie Rudolfovskou třídou strážníci náhle spatřili před 

jedním z domů muže, který právě povalil keramický odpadkový koš. Situaci se rozhodli 

okamžitě řešit. Když však zjevně podnapilého muže upozornili na jeho protiprávní 

jednání, snesla se z jeho úst na adresu strážníků snůška nadávek," uvedla k případu 

mluvčí městské policie Věra Školková a dodala, že výsledek provedené orientační 

dechové zkoušky 1,85 ‰ alkoholu a zjištěné okolnosti muže předurčily k pobytu na 

protialkoholní záchytnou stanici. 

Tam ho strážníci vzápětí převezli. "Před umístěním na lůžko ještě muž podstoupil 

vyšetření oční vady v českobudějovické nemocnici. Po zkonstatování lékařů, že je 

způsobilý k pobytu na záchytné stanici, si však muž začal stěžovat na 

další zdravotní potíže. Na kameru strážníků přiznal, že si potíže záměrně vymyslel. 

Pobytu na záchytné stanici se tak přes jeho veškeré snahy nevyhnul," doplnila Věra 

Školková. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-vytrznik-se-snazil-vyhnout-pobytu-na-zachytne-stanici-20201014.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-vytrznik-se-snazil-vyhnout-pobytu-na-zachytne-stanici-20201014.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93827&idc=8132728&ids=1107&idp=89083&url=http%3A%2F%2Fwww.jaktridit.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93785&idc=8132728&ids=407&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94332&idc=8132728&ids=2634&idp=90559&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FZdravotnesocialnifakultaJU
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Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Zavadilkou jel v půjčeném autě 140 kilometrů za hodinu 

 

Osobní vozidlo jedoucí rychlostí 140 km/h v obci, kde platí maximální povolená 

rychlost 50 km/h, zaznamenal v úterý dopoledne radar Městské policie České 

Budějovice v lokalitě na Zavadilce. 

"Devatenáctiletý řidič za volant neusedne po dobu šesti měsíců až jednoho roku. Navíc 

ho čeká pokuta od 5 do 10 tisíc korun," uvedla k prohřešku tisková mluvčí městské 

policie Věra Školková. 

V úterý 13. října prováděla hlídka městské policie určená k měření rychlosti vozidel 

radarem kontrolní činnost v Zavadilce. "Krátce po jedné hodině odpolední strážníci 

zaznamenali vozidlo značky Škoda přijíždějící vysokou rychlostí," uvedla bližší 

podrobnosti k případu Věra Školková. 

Přístroj na displeji radaru ukázal rychlost 140 km/h. "Strážníci vozidlo okamžitě zastavili. 

Za volantem vozidla seděl devatenáctiletý muž z Českobudějovicka. Na vysvětlenou se 

strážníkům svěřil, že si vozidlo vypůjčil od svého kamaráda a chtěl vyzkoušet, co umí," 

doplnila Věra Školková s tím, že se ale mladému muži jeho divoká jízda nevyplatila. 

Dalším šetřením případu se bude nyní zabývat správní orgán. 

Překročení dovolené rychlosti je jedním z nejčastějších prohřešků řidičů, jak ukazují 

pravidelně i dopravně bezpečnostní akce městské policie nebo Policie ČR. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zavadilkou-jel-v-pujcenem-aute-140-kilometru-za-hodinu-20201014.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zavadilkou-jel-v-pujcenem-aute-140-kilometru-za-hodinu-20201014.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94023&idc=8132985&ids=1765&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
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Středa, 14. října 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Strážníky volali k výtržníkům, kteří se motali kolem aut i k 

polosvlečenému muži 

 

Podnapilí muži se dostali v budějovické Havlíčkově kolonii s policisty do sporu, 

nakonec skončil jeden v poutech a hrozí mu pokuta deset tisíc korun. 

Narušování veřejného pořádku dvěma podnapilými muži si v úterý večer 

v českobudějovické Havlíčkově kolonii vyžádalo zásah českobudějovických strážníků. 

"Jeden z přítomných mužů však se strážníky spolupracovat nehodlal. Urážky na adresu 

strážníků a neuposlechnutí opakovaných výzev pro něj skončilo nasazením pout a 

převozem na služebnu Policie ČR," uvedla k případu tisková mluvčí Městské 

policie České Budějovice Věra Školková. 

V úterý 13. října krátce před devátou hodinou večerní vyjížděla hlídka městské policie 

do ulice Roháče z Dubé, kde měli dva muži močit na zaparkovaná vozidla a hlasitě 

pokřikovat. "Strážníci na místě zastihli dva hlasitě se projevující muže. Jeden z mužů 

však odmítl se strážníky jakkoliv komunikovat a nereagoval ani na opakované výzvy 

k prokázání totožnosti. Jeho agresivní projevy se stupňovaly a na adresu strážníků se 

snesla řada urážek," přiblížila zásah strážníků Věra Školková. 

Ke zjištění totožnosti museli strážníci dotyčného převézt na služebnu Policie ČR 

v poutech. V muži byl vzápětí zjištěn jedenačtyřicetiletý muž z Českých Budějovic. 

"Strážníci ho po poučení o dalším postupu propustili. Dalším šetřením případu se bude 

zabývat správní orgán. Za přestupek neuposlechnutí výzvy a znevážení postavení 

úřední osoby při výkonu její pravomoci hrozí muži pokuta až deset tisíc korun," dodala 

Věra Školková. 

O den dříve řešili strážníci případ, kdy napolo vysvlečený muž v nákupním centru 

v Nádražní ulici nechtěl opustit autobusovou čekárnu. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/strazniky-volali-k-vytrznikum-kteri-se-motali-kolem-aut-i-k-polosvlecenemu-muzi.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/strazniky-volali-k-vytrznikum-kteri-se-motali-kolem-aut-i-k-polosvlecenemu-muzi.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=8134141&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93939&idc=8134141&ids=9380&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94428&idc=8134141&ids=1011&idp=92420&url=https%3A%2F%2Fwww.teslasporo.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dklicovaslova%26utm_campaign%3Drocni%26utm_term%3Dnakup
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V pondělí 12. října krátce před desátou hodinou večerní vyjížděly hlídky městské policie 

do nákupního centra v Nádražní ulici. "Zaměstnanci ostrahy se totiž marně snažili 

vykázat polo vysvlečeného muže z čekárny autobusového nádraží. Při příjezdu 

strážníků na místo muž pokřikoval po svém okolí a nereagoval ani na opakované výzvy 

strážníků k prokázání totožnosti. Muž vzápětí skončil v poutech," zmínila k případu 

Věra Školková. 

Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u muže ukázala pozitivní 

výsledek, ale pouhých 0,18 ‰. Pozitivní výsledek vysvětlující více mužovo chování 

přinesl test ke zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Z rozhodnutí 

lékaře protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice byl muž propuštěn. 

Případ však pro něj neskončil. Muže totiž čeká správní trest za neuposlechnutí výzvy 

úřední osoby při výkonu její pravomoci. Dalším šetřením případu se bude zabývat 

správní orgán. 

Podnapilý výtržník se snažil vyhnout pobytu na záchytné stanici 

Další případ spojený s konzumací alkoholu řešili strážníci v neděli. Sedmnáctiletá dívka 

se v neděli v noci před nástupem do autobusu posilnila nejednou sklenkou alkoholu. 

Řidiče na sebe upozornila ve chvíli, kdy znečistila prostory pro cestující v důsledku 

nevolnosti. Nezletilá skončila v rukou strážníků, kteří jí předali jejímu zákonnému 

zástupci. Tím však případ neskončil. 

"V neděli 11. října krátce po jedenácté hodině večerní vyjížděla hlídka městské policie 

na oznámení řidiče o znečištění autobusu městské hromadné dopravy v Nádražní ulici 

podnapilou dívkou. Ta cestovala se svými dvěma staršími kamarádkami, když jí 

přepadla nevolnost způsobená alkoholem," přiblížila podrobnosti případu Věra 

Školková. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o sedmnáctiletou dívku z Prachaticka. 

Po provedení orientační dechové zkoušky na alkohol s pozitivním výsledkem se snažili 

marně zjistit, kdo nezletilé dívce alkohol podal nebo prodal. "Následně kontaktovali její 

matku, která si svou dceru na místě od strážníků převzala. Případ bude mít dohru na 

oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu," dodala Věra 

Školková. 

 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94036&idc=8134141&ids=2104&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94563&idc=8134141&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-vytrznik-se-snazil-vyhnout-pobytu-na-zachytne-stanici-20201014.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-vytrznik-se-snazil-vyhnout-pobytu-na-zachytne-stanici-20201014.html

