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Podnapilý muž nadával kolemjdoucím, v poutech putoval na záchytku 
Hlídka strážníků městské policie vyjížděla v pátek odpoledne na sídliště Šumava, kde na kolemjdoucí 

pořvával dvaačtyřicetiletý muž. Strážníci zjistili, že muž je pod vlivem alkoholu. Zkouška u něj ukázala 

výsledek 2,23 promile v dechu. Když strážníci rozhodli o jeho převozu na záchytku, snažil se utéct. To 

se mu nepovedlo a skončil v poutech.  

Podnapilý muž kolemjdoucí obtěžoval před jedním z barů na sídlišti Šumava. Strážníkům se na místě 

přihlásil svědek, který událost oznamoval. Hlídka opravdu objevila muže, který se sotva držel na nohou. 

„Strážníci vzápětí zjistili, že se jedná o dvaačtyřicetiletého muže z Českých Budějovic. Následně 

provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 2,23 promile. Když však 

strážníci rozhodli o jeho převozu na záchytku, muž se rozhodl jinak. Neuposlechl ani opakovaných výzev 

strážníků a snažil se uniknout,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Hlídka proto muži nasadila pouta. Mezitím na místo přivolala zdravotnickou záchrannou službu, která 

muže za doprovodu strážníků převezla do nemocnice 

 

Úterý, 12. listopadu 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: ks 

Skončil na záchytné stanici  
České Budějovice – Na oznámení o agresivním zákazníkovi vyjížděli ve čtvrtek po sedmé hodině večer 

českobudějovičtí strážníci do obchodního centra na sídlišti Vltava. Jak uvedla jejich mluvčí Věra 

Školková, 21letý muž z Českých Budějovic zde plival po svém okolí a vulgárně napadal ostatní zákazníky 

i zaměstnance centra. Po příjezdu strážníků se muž vydal na útěk, skončit tak musel v poutech. Jelikož 

se na "nakupování" posilnil alkoholem, jeho další kroky vedly na záchytnou stanici. 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25556-podnapily-muz-nadaval-kolemjdoucim-v-poutech-putoval-na-zachytku.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25556-podnapily-muz-nadaval-kolemjdoucim-v-poutech-putoval-na-zachytku.html
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Podnapilý řidič se snažil přeparkovat auto, upozornil na sebe svou 

jízdou 
úterý, 12. listopadu 2019, 07:06 

Strážníci městské policie chytili v neděli ráno podnapilého řidiče, který údajně usedl za volant, protože 

chtěl přeparkovat své auto. Upozornil na sebe způsobem jízdy. Muž se strážníkům svěřil, že 

předchozího večera vypil „pár“ piv. To potvrdila i dechová zkouška, která ukázala hodnotu 1,66 

promile. 

Hlídka třicetiletého řidiče zastavila v neděli v šest hodin ráno na náměstí. „Z ulice Karla IV. přijíždělo 

pomalu jedoucí auto. Způsob jízdy u strážníků vzbudil podezření, že řidič může být pod vlivem alkoholu 

nebo jiných návykových látek,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Podezření se potvrdilo. Řidič, z kterého byl cítit alkohol, nadýchal 1,66 promile. Muž se strážníkům 

svěřil, že předchozího večera vypil „pár“ piv. Za volant údajně usedl jen za účelem přejezdu na jiné 

parkoviště. Strážníci mezitím na místo přivolali policejní hlídku, která muži zakázala další jízdu. 

Třicetiletý řidič může očekávat obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

 

Středa, 13. listopadu 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jitka Davidová 

Útěk se celostátně hledanému mladíkovi opět nezdařil 
13.11.2019  

V sobotu odpoledne se na sídlišti Šumava podařilo českobudějovickým strážníkům vypátrat celostátně 

hledaného mladíka. Poté, co se dal na útěk, strážníci mladého muže dostihli a v poutech ho předali 

policistům. 

Jak uvedla mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková mladík se nehodlal vzdát snadno. 

 „Ze dveří jednoho z barů v ulici J. Opletala právě vyběhl mladý muž. Strážníci v něm poznali jim dobře 

známého sedmnáctiletého svěřence výchovného ústavu, který byl v současné době na útěku. Mladý 

muž se však nehodlal vzdát se své svobody. Jakmile spatřil strážníky, dal se na útěk mezi panelové 

domy. Když zjistil, že mu jsou strážníci v patách, zaběhl do křovin v Sokolské ulici,“ sdělila mluvčí. 

Strážníkům se však podle slov mluvčí neschoval. „Ti ho v poutech následně předali do rukou policistů 

na Obvodním oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. Stejný scénář při pátrání po dotyčném mladíkovi 

absolvovali strážníci letos již posedmé,“ uvedla mluvčí. 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25564-podnapily-ridic-se-snazil-preparkovat-auto-upozornil-na-sebe-svou-jizdou.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25564-podnapily-ridic-se-snazil-preparkovat-auto-upozornil-na-sebe-svou-jizdou.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25564-podnapily-ridic-se-snazil-preparkovat-auto-upozornil-na-sebe-svou-jizdou.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25564-podnapily-ridic-se-snazil-preparkovat-auto-upozornil-na-sebe-svou-jizdou.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/utek-se-celostatne-hledanemu-mladikovi-opet-nezdaril-20191113.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/utek-se-celostatne-hledanemu-mladikovi-opet-nezdaril-20191113.html
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Šestadvacetiletý muž řídil opilý a bez řidičáku, nedokázal vysvětlit komu 

auto patří 
Strážníci městské policie ve středu zastavili šestadvacetiletého muže z Písku, který po Budějcích vezl 

své tři kamarády. Problém byl v tom, že ani neměl řidičák. Navíc nedokázal vysvětlit komu patří auto, 

které řídil. Jeho cesta skončila na obvodním oddělení policie.  

Hlídka řidiče zastavila ve středu ve dvě hodiny ráno na českobudějovickém náměstí. Strážníci muže 

vyzvali k prokázání totožnosti a k předložení dokladů od auta. „Řidič u sebe žádné doklady neměl a 

nedokázal svou totožnost prokázat ani po nezbytné součinnosti strážníků. Strážníci si proto na místo 

přivolali hlídku policie. Ti navíc zjistili, že šestadvacetiletý muž řidičák vůbec nevlastní a nebyl schopen 

vysvětlit komu patří auto, které řídil,“ uvedl tiskový mluvčí policie David Štýfal. 

Přestože osobák zatím v databázi odcizených autech nefiguroval, policisté muže zajistili a převezli na 

obvodní oddělení k dalším úkonům. 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25614-sestadvacetilety-muz-ridil-opily-a-bez-ridicaku-nedokazal-vysvetlit-komu-auto-patri.html

