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Pátek, 6. listopadu 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Redakce 

___________________________________________________________________________ 

Agresivní žena bez roušky mlátila do automatu s občerstvením. 

Skončila na policii 

 

V rukou policistů skončila třicetiletá žena, která v polovině týdne napadla ostrahu 

dopravně obchodního centra v Českých Budějovicích. Žena se měla po centru 

pohybovat bez nasazené roušky, a navíc se snažila zničit automat s občerstvením. Teď 

je podezřelá ze spáchání trestného činu. 

K incidentu došlo ve středu v dopravně obchodním centru Mercury v Českých 

Budějovicích. Žena měla čekat v čekárně autobusového nádraží bez nasazené roušky, 

zároveň zde měla podle ostrahy ničit automat s občerstvením. „Když ji pracovník 

ostrahy vyzval, aby si nasadila roušku a přestala poškozovat cizí majetek, žena se obrátila 

proti němu a strčila do něj tak, že muž upadl na lavičku a způsobil si drobné 

zranění," uvedla policejní mluvčí Věra Školková. 

Další z pracovníků měl ženu zadržet a počkat s ní na příjezd přivolané městské policie. 

Strážníci celý případ předali k šetření státní policii. Žena je podezřelá ze spáchání 

trestného činu. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/29138-agresivni-zena-bez-rousky-mlatila-do-automatu-s-obcerstvenim-skoncila-na-policii.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/29138-agresivni-zena-bez-rousky-mlatila-do-automatu-s-obcerstvenim-skoncila-na-policii.html
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Čtvrtek, 5. listopadu 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Žena bez roušky se na budějovickém autobusovém nádraží pustila do 

zaměstnance 

 

Kvůli následné potyčce je podezřelá ze spáchání trestného činu a věc bude šetřit 

Policie ČR. 

Třicetiletá žena bez roušky, která se údery snažila poškodit automat s občerstvením na 

autobusovém nádraží v českobudějovickém obchodním centru Mercury, vzbudila ve 

středu odpoledne pozornost bezpečnostní služby. Když se však člen ostrahy snažil 

ženu zastavit v jejím počínání a vyzval jí k nasazení ochrany dýchacích cest, netušil, co 

bude následovat. 

Ve středu 4. listopadu krátce po jedné hodině odpolední vyjížděla hlídka městské 

policie na oznámení o ženě, která poškozuje majetek autobusového nádraží a odmítá 

si nasadit roušku. Podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové strážníci po 

příjezdu na místo zastihli dva zaměstnance ostrahy obchodního centra v přítomnosti 

dotyčné ženy. "Jeden z mužů strážníkům popsal celou událost. Žena bez roušky, 

pobývající v čekárně autobusového nádraží, měla několikrát prudce udeřit do 

automatu s občerstvením. Když jí vyzval, aby si nasadila roušku a přestala poškozovat 

cizí majetek, žena se obrátila proti němu. Strčila do něj tak, že muž upadl na lavičku a 

způsobil si drobné zranění. Mezitím mu na pomoc přispěchal jeho kolega, který držel 

ženu na místě do příjezdu hlídky městské policie," uvedla k události Věra Školková. 

Strážníci pro podezření ze spáchání trestného činu předali celý případ k dalšímu šetření 

přivolaným policistům. 

Strážníci řešili i případ neukázněného řidiče. "Zákaz řízení nic neříkal 

sedmapadesátiletému muži z Českých Budějovic. Ve středu odpoledne vyrazil za 

volantem osobního vozidla do ulic jihočeské metropole. Sebou přivzal i tři 

spolujezdce," zmínila k dalšímu zásahu strážníků Věra Školková. 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zena-bez-rousky-se-na-budejovickem-autobusovem-nadrazi-pustila-do-zamestnance-20.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zena-bez-rousky-se-na-budejovickem-autobusovem-nadrazi-pustila-do-zamestnance-20.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94023&idc=8224479&ids=1765&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94036&idc=8224479&ids=2104&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93785&idc=8224479&ids=407&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94755&idc=8224479&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94416&idc=8224479&ids=1796&idp=92313&url=https%3A%2F%2Fwww.teslasporo.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dklicovaslova%26utm_campaign%3Drocni%26utm_term%3Dcesky
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Ve středu 4. listopadu krátce před čtvrtou hodinou odpoledne prováděla hlídka 

městské policie běžnou kontrolní činnost ve Větrné ulici. "Strážníci náhle zbystřili. Za 

volantem právě projíždějícího vozidla zn. Mercedes totiž seděl jim známý muž. 

Podezření, že řidič za volantem nemá co dělat, se okamžitě rozhodli prověřit. Když 

vozidlo zastavili a vyzvali řidiče k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla, 

žádných se podle očekávání nedočkali," uvedla Věra Školková a připojila, že prověřením 

řidičského oprávnění muže za volantem se domněnka strážníků potvrdila. 

Muže však uložený zákaz řízení všech motorových vozidel pravděpodobně nijak zvlášť 

netrápil. "K nedovolené jízdě totiž přibral i spolujezdkyni a dvě nezletilé děti. 

Sedmapadesátiletý muž skončil v rukou policistů, kteří mu zakázali další jízdu. 

Případem se budou dále zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. 

Muže čeká obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání," doplnila 

Věra Školková. 
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Úterý, 3. listopadu 2020 

Zdroj: Jihočeské týdeníky, JČTeď.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

___________________________________________________________________________ 

Ve stánku se i přes upozornění strážníků dál prodávalo. Pokuta může 

být mastná 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Další dva případy porušení stánkového prodeje, platného 

od 28. října, řešili českobudějovičtí strážníci v poslední říjnové dny. V prvním 

případě se jednalo o prodejní stánek s parfémy u jednoho z obchodních center 

Na Dlouhé louce. Žena prodávající zboží ve stánku prodej na výzvu strážníků 

ukončila. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

Druhý případ zakázaného provozu prodejního stánku řešila hlídka městské policie ve 

čtvrtek 29. října na Náměstí Přemysla Otakara II. „U prodejního stánku stála řada 

zákazníků, několik osob sedělo na předzahrádce a konzumovalo zakoupené nápoje. 

Strážníci osoby vyzvali k odchodu. Následně ženu obsluhující ve stánku poučili o zákazu 

stánkového prodeje a vyzvali jí k uzavření stánku. Žena nejprve uzavření provozovny 

přislíbila se slovy, že o události informuje majitele provozovny," popsala mluvčí městské 

policie Věra Školková. 

Když však strážníci o hodinu později provedli opětovnou kontrolu, stánek byl stále v 

provozu. „Prodávající se strážníkům svěřila, že majitel provozovny jí nařídil stánek 

nechat otevřený a pokračovat v prodeji. Strážníci z místa pořídili videozáznam celé 

události, který předají k dalšímu šetření příslušnému správnímu orgánu," dodala Věra 

Školková a upozornila, že za porušení povinnosti podle krizového zákona, kdy je 

právnická osoba povinna zdržet se činností zakázaných krizovým opatřením, hrozí 

pokuta až dva miliony korun. 

„V době od 5. října do 1. listopadu řešili strážníci celkem 131 přestupků podle krizového 

zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví. Na tísňovou linku bylo přijato 74 

oznámení na porušování krizových nebo mimořádných opatření," informovala mluvčí. 

 

 

 

https://www.jcted.cz/budejovicko/ve-stanku-se-i-pres-upozorneni-strazniku-dal-prodavalo-pokuta-muze-byt-mastna/
https://www.jcted.cz/budejovicko/ve-stanku-se-i-pres-upozorneni-strazniku-dal-prodavalo-pokuta-muze-byt-mastna/
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Úterý, 3. listopadu 2020 

Zdroj: Jihočeské týdeníky, JČTeď.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

___________________________________________________________________________ 

Vandalství a rušení nočního klidu. K tomu muž ze Strakonicka porušil 

zákaz vycházení 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – O žádném nařízení nevím a nezajímá mě! Tak reagoval v 

úterý 3. listopadu ve dvě hodiny ráno v jihočeské metropoli šestatřicetiletý muž 

ze Strakonicka na strážníky městské policie poté, co ho upozornili na porušení 

zákazu volného pohybu osob v nočních hodinách. 

Muž o sobě dal vědět poté, kdy procházel centrem města, ulicí Karla IV., a do cesty se 

mu postavila plná popelnice. „Ta skončila na zemi za hlasitého projevu vandala. Němým 

svědkem jeho počínání se však stala městská kamera. Vandalský kousek a rušení 

nočního klidu pachateli neprošlo, na místo následně dorazili strážníci a žádali 

vysvětlení. Muž odvětil, že o žádném nařízení neví a nezajímá ho," vylíčila mluvčí 

českobudějovické městské policie Věra Školková. Muž se bude zpovídat z přestupku 

proti majetku, přestupku proti veřejnému pořádku a přestupku podle krizového 

zákona. 

 

  

https://www.jcted.cz/vandalstvi-a-ruseni-nocniho-klidu-k-tomu-muz-ze-strakonicka-porusil-zakaz-vychazeni/
https://www.jcted.cz/vandalstvi-a-ruseni-nocniho-klidu-k-tomu-muz-ze-strakonicka-porusil-zakaz-vychazeni/
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Úterý, 3. listopadu 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Vandala viděla kamera a dostihli strážníci, řešili i stánkový prodej 

 

Na ulici neměl muž ze Strakonicka v době zákazu vycházení co dělat. 

Šestatřicetiletému muži ze Strakonicka, procházejícímu centrem jihočeské metropole, 

se do cesty postavila plná popelnice. Ta skončila na zemi za hlasitého projevu vandala. 

Němým svědkem jeho počínání se však stala městská kamera. Vandalský kousek a 

rušení nočního klidu v úterý 3. listopadu v noci pachateli neprošlo. Muž se navíc bude 

zpovídat z porušení zákazu nočního vycházení. 

"V úterý 3. listopadu ve dvě hodiny ráno spatřil operátor městského kamerového 

systému muže procházejícího ulicí Karla IV., který právě povalil popelnici stojící 

na chodníku. Jeho druhý společník se ujal nápravy a popelnici postavil zpět. Na místo 

mezitím zamířila hlídka městské policie," uvedla k případu tisková mluvčí městské 

policie Věra Školková. 

"Strážníci na místě zastihli pouze hlasitě se projevujícího pachatele vandalského 

kousku. Jak vzápětí zjistili, byl jím šestatřicetiletý muž ze Strakonicka. Strážníci ho 

poučili o spáchaném přestupku proti majetku, rušení nočního klidu a zároveň 

o porušení zákazu volného pohybu osob v nočních hodinách. Na výzvu k podání 

vysvětlení muž odvětil, že o žádném nařízení neví a nezajímá ho," doplnila k zásahu 

strážníků Věra Školková. Případem se bude nyní zabývat správní orgán. Šestatřicetiletý 

muž se bude zpovídat z přestupku proti majetku, přestupku proti veřejnému pořádku, 

jakož i přestupku podle krizového zákona. 

Další dva případy porušení zákazu stánkového prodeje, platného od 28. října, řešili 

českobudějovičtí strážníci v poslední říjnové dny. V prvním případě se jednalo 

o prodejní stánek s parfémy u jednoho z obchodních center Na Dlouhé louce. Žena 

prodávající zboží ve stánku prodej na výzvu strážníků ukončila. Případem se bude dále 

zabývat příslušný správní orgán. 

"Druhý případ zakázaného provozu prodejního stánku řešila hlídka městské policie ve 

čtvrtek 29. října na Náměstí Přemysla Otakara II. U prodejního stánku stála řada 

zákazníků, několik osob sedělo na předzahrádce a konzumovalo zakoupené nápoje.  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/vandala-videla-kamera-a-dostihli-straznici-resili-i-stankovy-prodej-20201103.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/vandala-videla-kamera-a-dostihli-straznici-resili-i-stankovy-prodej-20201103.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94022&idc=8216107&ids=43&idp=88036&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fudrzba-venkovnich-ploch
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93742&idc=8216107&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
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Strážníci osoby vyzvali k odchodu. Následně ženu obsluhující ve stánku poučili 

o zákazu stánkového prodeje a vyzvali jí k uzavření stánku. Žena nejprve uzavření 

provozovny přislíbila se slovy, že o události informuje majitele provozovny. Když však 

strážníci o hodinu později provedli opětovnou kontrolu, stánek byl stále v provozu," 

uvedla Věra Školková. 

"Prodávající se strážníkům svěřila, že majitel provozovny jí nařídil stánek nechat 

otevřený a pokračovat v prodeji. Strážníci z místa pořídili videozáznam celé události, 

který předají k dalšímu šetření příslušnému správnímu orgánu. Za porušení povinnosti 

podle krizového zákona, kdy je právnická osoba povinna zdržet se činností zakázaných 

krizovým opatřením, hrozí pokuta až dva miliony korun," upozornila Věra Školková. 

V době od 5. října do 1. listopadu řešili strážníci celkem 131 přestupků podle krizového 

zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví. Na tísňovou linku bylo přijato 

74 oznámení na porušování krizových nebo mimořádných opatření. 


