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Neděle, 21. listopadu 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Jakub Bartoš 
__________________________________________________________________________ 

Muž se zákazem řízení seděl za volantem. Před strážníky se vydával 

za svého bratra 

Čtyřiačtyřicetiletý muž z Českých Budějovic usedl za volant auta, i přestože si byl vědom 
zákazu řízení. Když ho zastavili strážníci, vydával se za svého bratra. Jeho pokus ale 
hlídka rychle odhalila. 

Muže si všimli strážníci v Krajinské ulici, kde prováděli pravidelnou kontrolu. „Strážníci 
náhle spatřili vozidlo projíždějící do Hroznové ulice. Za jeho volantem seděl jim známý 
muž, o kterém strážníci věděli, že mu byl udělen zákaz řízení všech motorových vozidel. 
Vozidlo proto dostihli a zastavili,“ popsala mluvčí českobudějovické městské 
policie Věra Školková. 

Řidič na výzvu nepředložil žádné doklady potřebné pro řízení auta. Snažil se 
prokázat pouze ústně. 

„Strážníci však věděli téměř s jistotou, že sdělená totožnost patří jeho bratrovi. Na místo 
proto přivolali hlídku Policie ČR. Ještě před jejím příjezdem šel muž s pravdou ven. Jeho 
pravou totožnost potvrdili i přivolaní policisté,“ přidala Školková. Celý případ si kvůli 
platnému zákazu řízení převzali policisté. 

 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/33115-muz-se-zakazem-rizeni-sedel-za-volantem-pred-stazniky-se-vydaval-za-sveho-bratra.html


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

46. TÝDEN 2021 

2 
 

 

Sobota, 20. listopadu 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Titulní strana, Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Muž za volantem se v Budějovicích vydával za svého bratra 

Hodně neobvyklý pokus, jak se vyhnout trestu, řešili českobudějovičtí strážníci. 
Přistižený hříšník chtěl uniknout trestu, a tak se vydával za svého bratra. Žena na 
náměstí Přemysla Otakara II. nadýchala 2,33 ‰ alkoholu, už po poledni. 

Čtyřiačtyřicetiletý muž z Českých Budějovic dobře věděl, že za volant osobního vozidla 
nesmí usednout. "To mu však přílišné starosti nečinilo. V případě zastavení strážci 
zákona se totiž hodlal vydávat za svého bratra," uvedla k neobvyklému případu tisková 
mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková. Doplnila, že snaha muže ale 
byla marná. "Českobudějovičtí strážníci totiž s dotyčným řidičem měli již co do činění 
v minulosti," uvedla Věra Školková. Muž nakonec skončil v rukou policistů. 

Ve čtvrtek 18. listopadu krátce před polednem prováděla hlídka městské policie 
kontrolní činnost v Krajinské ulici. "Strážníci náhle spatřili vozidlo projíždějící do 
Hroznové ulice. Za jeho volantem seděl jim známý muž, o kterém strážníci věděli, že 
mu byl udělen zákaz řízení všech motorových vozidel. Vozidlo proto dostihli a zastavili," 
popsala blíže případ Věra Školková. 

Chtěl hrát bratra 

"Řidič vozidla na výzvu strážníků nepředložil žádné doklady potřebné pro řízení 
motorového vozidla a prokázal se pouze ústně. Strážníci však věděli téměř s jistotou, 
že sdělená totožnost patří jeho bratrovi. Na místo proto přivolali hlídku Policie ČR," 
popsala další průběh zásahu Věra Školková. Ještě před příjezdem hlídky Policie ČR šel 
muž s pravdou ven. Jeho pravou totožnost potvrdili i přivolaní policisté. Důvod jednání 
čtyřiačtyřicetiletého řidiče byl zřejmý. Byl mu totiž skutečně vysloven zákaz řízení všech 
motorových vozidel. Celý případ si převzali k dalšímu šetření přítomní policisté. 

Při jednom z dalších zásahů strážníci řešili případ ženy, která se potácela na náměstí 
Přemysla Otakara II. Žena se potácela na okraji chodníku a náměstí Přemysla Otakara 
II. si spletla s veřejným WC. Vzbudila proto ve čtvrtek po poledni pozornost hlídky 
městské policie. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-za-volantem-se-v-budejovicich-vydaval-za-sveho-bratra-20211120.html
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Hrozil pád pod auta 

Ve čtvrtek 18. listopadu krátce před půl jednou odpoledne prováděla pěší hlídka 
městské policie kontrolu Náměstí Přemysla Otakara II. V blízkosti pasáže do prodejní 
galerie strážníci spatřili ženu, která se chovala na chodníku jako na WC. Poté se podle 
Věry Školkové zvedla a potácela se na okraji chodníku. "Hrozící pád pod kola 
projíždějících vozidel strážníci odvrátili odvedením ženy do bezpečné vzdálenosti od 
vozovky. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u ní ukázala 
výsledek 2,33 ‰. Strážníci proto rozhodli o jejím převozu na protialkoholní záchytnou 
stanici, kde ženu předali do rukou zdravotnického personálu," doplnila Věra Školková. 

Jedenačtyřicetiletá žena se bude po vystřízlivění zpovídat z přestupku veřejného 
pohoršení. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 
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Pátek, 19. listopadu 2021 

Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuálně/ Krimi 

Autor: Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Muž za volantem se zákazem řízení se vydával za svého bratra 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Čtyřiačtyřicetiletý muž z Českých Budějovic dobře věděl, že za volant osobního vozidla 
nesmí usednout. To mu však přílišné starosti nečinilo. V případě zastavení strážci 
zákona se totiž hodlal vydávat za svého bratra. Jeho snaha však byla marná. 
Českobudějovičtí strážníci totiž s dotyčným řidičem měli již co do činění v minulosti. 
Muž skončil v rukou policistů. 

Ve čtvrtek 18. listopadu krátce před polednem prováděla hlídka městské policie 
kontrolní činnost v Krajinské ulici. Strážníci náhle spatřili vozidlo projíždějící do 
Hroznové ulice. Za jeho volantem seděl jim známý muž, o kterém strážníci věděli, že 
mu byl udělen zákaz řízení všech motorových vozidel. Vozidlo proto dostihli a zastavili. 

Řidič vozidla na výzvu strážníků nepředložil žádné doklady potřebné pro řízení 
motorového vozidla a prokázal se pouze ústně. Strážníci však věděli téměř s jistotou, 
že sdělená totožnost patří jeho bratrovi. Na místo proto přivolali hlídku Policie ČR. Ještě 
před jejím příjezdem šel muž s pravdou ven. Jeho pravou totožnost potvrdili i přivolaní 
policisté. Důvod jednání čtyřiačtyřicetiletého řidiče byl zřejmý. Byl mu totiž skutečně 
vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. 

Celý případ si převzali k dalšímu šetření přítomní policisté. 

  

https://jiznicechy.regiony24.cz/14-237824-muz-za-volantem-se-zakazem-rizeni-se-vydaval-za-sveho-bratra
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Úterý, 16. listopadu 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Jakub Bartoš 
__________________________________________________________________________ 

Agresor se třemi promile napadl autobus. Když přijeli strážníci, 

nemohl se postavit 

Třiačtyřicetiletý muž se v sobotu večer snažil dostat do autobusu městské hromadné 
dopravy v Českých Budějovicích. To se mu nakonec nepodařilo. Když na místo dorazili 
strážníci, zjistili, že snaha násilníka vyčerpala. Ležel totiž na zemi a nemohl se postavit. 
Zkouška na alkohol ukázala hodnotu 3,38 promile. 

V sobotu 13. listopadu krátce před devátou hodinou večerní vyjížděla hlídka městské 
policie na konečnou zastávku v Suchém Vrbném. „Stojící trolejbus se zavřenými dveřmi 
totiž náhle začal atakovat zjevně podnapilý muž a snažil se do něj násilím dostat. 
Strážníci po příjezdu na místo zastihli jim známého muže ležícího na chodníku. Ten však 
své síly již zjevně vyčerpal a nebyl schopen se postavit na nohy,“ popsala mluvčí 
českobudějovické městské policie Věra Školková.  

Následná dechová zkouška na alkohol ukázala výsledek 3,38 promile. Muže si proto 
později převzala zdravotnická záchranná služba. 

„Tím však případ pro třiačtyřicetiletého muže neskončil. Příslušnému správnímu orgánu 
se bude zpovídat z přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek a přestupku proti majetku ve fázi pokusu,“ dodala mluvčí.  

  

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/33040-ceskobudejovicky-magistrat-bude-zamestnance-preventivne-testovat-na-covid.html
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Pondělí, 15. listopadu 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, Městská policie České Budějovice 
__________________________________________________________________________ 

Vykopl dveře cizího bytu 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve dvě ráno v neděli 14. listopadu vyjížděla hlídka městské policie 
do Českého Vrbného. Důvodem bylo oznámení, že neznámý mladík běhá po chodbě a 
kope do dveří bytů. Strážníky již na místě čekal obyvatel domu, který naštěstí k žádné 
škodě na majetku nepřišel, to však nemohl tvrdit pětadvacetiletý nájemník jiného bytu. 
Toho vzbudilo zvonění a údery do dveří. Neznámý muž nakonec dveře vykopl a poškodil 
zárubeň dveří. K pachateli, který seděl na schodech ve 4. patře, dovedl strážníky jeho 
hlasitý křik. Devatenáctiletý mladík byl zjevně pod vlivem návykových látek. 

Strážníci výtržníka vyvedli z domu a na místo přivolali hlídku Policie ČR. Policisté si muže 
i celý případ převzali k dalšímu šetření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/61023-vykopl-dvere-ciziho-bytu/
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Pondělí, 15. listopadu 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondělí, 15. listopadu 2021 

Zdroj: Mladá Fronta DNES 

Rubrika: Jižní Čechy 

Autor: Lukáš Marek 
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Pondělí, 15. listopadu 2021 

Zdroj: Deník Právo 

Rubrika: Region Čechy 

Autor: Lucie Kándlová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondělí, 15. listopadu 2021 

Zdroj: Český rozhlas 

Rubrika: Dobrý den z Českých Budějovic, 7:35 hod. 
__________________________________________________________________________ 

Téma: Infekční materiál 

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/cb/10/2021-11-15 

 

 

 

 

 

 

  

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/cb/10/2021-11-15
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Pondělí 15. listopadu – Pátek 20. listopadu 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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