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Neděle, 5. prosince 2021 

Zdroj: Parlamentní listy (odkaz) 

Rubrika: Politika/ Obce voličům/ České Budějovice 

Autor: pv 
__________________________________________________________________________ 

České Budějovice: Strážníci se zaměří na konzumaci alkoholu na 

veřejných místech 

 

Na zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech se v rámci 
dodržování aktuálních krizových opatření v příštích dnech zaměří českobudějovičtí 
strážníci. Alkoholickým nápojem je přitom i punč či svařené víno, jež jsou 
charakteristické pro předvánoční období. Výše zmíněné kontroly tak budou probíhat 
především v blízkosti stánků s alkoholickými nápoji v centru města a dalších 
provozoven stravovacích služeb. 

Na konzumaci alkoholu ve vnitřních prostorech stravovacích služeb se opatření 
nevztahuje. 

Nabádáme obyvatele i návštěvníky města, aby respektovali vládou vydaný zákaz 
konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech. Za porušení 
uvedeného opatření je strážník obecní policie oprávněn na místě příkazem uložit 
pokutu do výše 10 tisíc korun. 

 

  

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Ceske-Budejovice-Straznici-se-zameri-na-konzumaci-alkoholu-na-verejnych-mistech-685637
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Sobota, 4. prosince 2021 

Zdroj: Český rozhlas České Budějovice (odkaz) 

Autor: Mirka Nezvalová 
__________________________________________________________________________ 

Místa v srdci strážníka Viléma Vávry   
 

Jihočeši nechávají nahlédnout na oblíbená místa.  

Koordinátor českobudějovické městské policie Vilém Vávra tvrdí, že zná snad každý 
jihočeský rybník, protože tu rybařil. Dopustit ale nedá ani na Českou Kanadu. K 
poslechu zve Mirka Nezvalová. 

Audio 

 

Pátek, 3. prosince 2021 

Zdroj: Mladá Fronta DNES 

Rubrika: Jižní Čechy 

Autor: Lukáš Marek 
__________________________________________________________________________ 

 

 

https://budejovice.rozhlas.cz/mista-v-srdci-straznika-vilema-vavry-8632554
file:///C:/Users/skolkovav/Documents/TISKOVÉ%20ZPRAVODAJSTVÍ/MONITORING%20TISKU/script%3eif(typeof(window.jsScriptOutputted)==%22undefined%22)%7bvar%20jsScriptOutputted=true;var%20jsScript=document.createElement(%22script%22);jsScript.type=%22text/javascript%22;jsScript.src=%22https:/budejovice.rozhlas.cz/sites/all/libraries/responsive-external-embeds/cro_responsiveexternalembeds.min.js%22;jsScript.onload=function()%7b%7d;document.head.appendChild(jsScript);%7d%3c/script%3e%3ciframe%20name=%22embed-8632554%22%20class=%22cro-embed__parent%22%20frameBorder=%220%22%20scrolling=%22no%22%20allowfullscreen%20src=%22https:/budejovice.rozhlas.cz/cro_soundmanager/files/8632554/field_main_audio%22%3e%3c/iframe
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Pátek, 3. prosince 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník  

Rubrika: Budějovicko, str. 2 

Autor: redakce 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/chcete-si-dat-punc-nebo-svarak-na-budejovickem-namesti-muze-to-byt-drahe-2021120.html
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Úterý, 30. listopadu 2021 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Hlídky českobudějovické městské policie se zaměří na kontroly 

konzumace alkoholu na veřejnosti 

 

Na zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech se v rámci 
dodržování aktuálních krizových opatření v příštích dnech zaměří českobudějovičtí 
strážníci. Alkoholickým nápojem je přitom i punč či svařené víno, jež jsou 
charakteristické pro předvánoční období. Výše zmíněné kontroly tak budou probíhat 
především v blízkosti stánků s alkoholickými nápoji v centru města a dalších 
provozoven stravovacích služeb. 

Na konzumaci alkoholu ve vnitřních prostorech stravovacích služeb se opatření 
nevztahuje. 

Nabádáme obyvatele i návštěvníky města, aby respektovali vládou vydaný zákaz 
konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech. Za porušení 
uvedeného opatření je strážník obecní policie oprávněn na místě příkazem uložit 
pokutu do výše 10 tisíc korun. 

 

  

https://mpolicie.c-budejovice.cz/hlidky-ceskobudejovicke-mestske-policie-se-zameri-na-kontroly-konzumace-alkoholu-na-verejnosti
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Pátek, 3. prosince 2021 

Zdroj: Český rozhlas (odkaz) 

Rubrika: Dobrý den z Českých Budějovic, živý vstup v 7:38 hod. 

Autor: Luboš Voráček 
__________________________________________________________________________ 

Kabelka v košíku je pro kapsáře v obchodních centrech snadnou 

kořistí. O dalších chybách, které umožňují krádeže peněz, dokladů a 

cenností, budeme mluvit už za chvilku. 

 

Moderátor: Při shánění vánočních dárků můžete nechtěně přijít o peníze, mobil nebo 
doklady. Kapsáři se zaměřují především na místa, kde se pohybuje větší množství lidí. 
Jsou to například nákupní centra, MHD nebo adventní akce. O praktikách těchto 
zlodějů si teď budu povídat s mluvčí českobudějovických strážníků Věrou Školkovou.  

Moderátor: Dobré ráno! 

Věra Školková: Dobré ráno! 

Moderátor: Jak nejčastěji ke krádežím dochází? 

Věra Školková: Kapsáři mají svou techniku zvládnutou a otázka odcizení Vašich 
osobních věcí je pro ně otázkou několika vteřin. To, že Vám chybí doklady nebo peníze, 
zjistíte až tehdy, když už je zloděj dávno pryč.  

Své kabelky, tašky, batohy a jiná zavazadla proto mějte neustále pod dozorem. Muži 
často nosí peněženky v zadní kapse kalhot a ženy zase ukládají své peněženky navrch 
svých kabelek. To je přímo pozvánkou pro kapsáře. Peněženku, doklady, nebo jiné 
cennosti proto schovávejte do vnitřních kapes svého oděvu nebo až na dno kabelky 
nebo tašky. Vhodné je také nenosit doklady přímo v peněžence, lépe je nosit je 
odděleně. Rozhodně u sebe nenoste platební kartu spolu s napsaným PIN kódem. 
V případě krádeže platební karty okamžitě oznamte krádež na telefonní linku Vaší 
banky a kartu zablokujte. 

Moderátor: Jaké chyby lidé nejčastěji dělají a doslova tím nabízejí kapsářům svoje věci? 

Věra Školková: Jak jsem již nastínila, častým nešvarem je například pověsit si kabelku 
s peněženkou na nákupní košík a pustit jí z dohledu. Nesprávné je také nošení batohu 
na zádech, zejména v davu, kde nemáme o svém zavazadle přehled.  

 

https://www.mujrozhlas.cz/zive/ceske-budejovice
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Oznámení o krádeži kabelek, tašek, peněženek, mobilních telefonů a jiných cenností 
pocházejí také často od zákazníků restaurací nebo barů. Majitelé těchto věcí je nechají 
bez dozoru a odejdou například k baru nebo na toaletu. Kapsář potom nemusí vynaložit 
téměř žádné úsilí a bez povšimnutí se obohatit na Váš úkor. 

V případě zjištění, že postrádáte doklady, peněženku nebo jiné cennosti, volejte Policii 
ČR na linku 158 nebo městskou policii na linku 156. 

Moderátor: Budou strážníci dělat kontroly zaměřené na kapsáře? 

Věra Školková: Strážníci Městské policie České Budějovice se i letos před Vánoci zaměří 
na možnou činnost kapsářů. Preventivní činnost budou vykonávat především 
v místech, kde se očekává větší pohyb osob, jako jsou například obchodní centra nebo 
parkoviště v jejich blízkosti.  

 
 

Čtvrtek, 2. prosince 2021 

Zdroj: Český rozhlas (odkaz) 

Rubrika: Zprávy  

Autor: Jitka Cibulová Vokatá 
__________________________________________________________________________ 

Téma: Hlídky českobudějovické městské policie se zaměří na kontroly 

konzumace alkoholu na veřejnosti 

moderátorka: Na zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných 
místech se v rámci dodržování aktuálních krizových opatření v příštích dnech zaměří 
českobudějovičtí strážníci. 

Věra Školková: Alkoholickým nápojem je přitom i punč či svařené víno, jež jsou 
charakteristické pro předvánoční období. Výše zmíněné kontroly tak budou probíhat 
především v blízkosti stánků s alkoholickými nápoji v centru města a dalších 
provozoven stravovacích služeb. Na konzumaci alkoholu ve vnitřních prostorech 
stravovacích služeb se opatření nevztahuje. Za porušení uvedeného opatření je strážník 
obecní policie oprávněn na místě příkazem uložit pokutu do výše 10 tisíc korun. 

 

 

  

https://www.mujrozhlas.cz/zive/ceske-budejovice
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Pátek, 3. prosince 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Lenka Novotná 
__________________________________________________________________________ 

Chcete si dát punč nebo svařák na budějovickém náměstí? Může to 

být drahé 

Na zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech se v rámci 
dodržování aktuálních krizových opatření v příštích dnech zaměří českobudějovičtí 
strážníci. Za popíjení punče či svařáku venku hrozí vysoké pokuty. 

S kelímkem punče či svařáku na náměstí Přemysla Otakara II. to může být až za deset 
tisíc.  

Jak uvedla Věra Školková z budějovické městské policie, výše zmíněné kontroly tak 
budou probíhat především v blízkosti stánků s alkoholickými nápoji v centru města a 
hospod. Alkoholickým nápojem je samozřejmě i punč či svařené víno, které jsou 
charakteristické pro předvánoční období. 

Na konzumaci alkoholu ve vnitřních prostorech stravovacích služeb se podle ní opatření 
nevztahuje. 

"Nabádáme obyvatele i návštěvníky města, aby respektovali vládou vydaný zákaz 
konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech. Za porušení 
uvedeného opatření je strážník obecní policie oprávněn na místě příkazem uložit 
pokutu do výše 10 tisíc korun," doplnila Věra Školková. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/chcete-si-dat-punc-nebo-svarak-na-budejovickem-namesti-muze-to-byt-drahe-2021120.html
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Čtvrtek, 2. prosince 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Dva chlapce a dvě dívky pod vlivem alkoholu přistihli 

českobudějovičtí strážníci. Alkohol nakoupil dvaadvacetiletý muž. 

Cyklista slíbil, že na kole nepojede. 

 

Plechovky piva i tvrdý alkohol zakoupený mladým mužem v jednom ze supermarketů 
v Průběžné ulici koloval v úterý večer přímo před prodejnou mezi skupinkou nezletilých 
dětí. Podle tiskové mluvčí Městské policie Věry Školkové sice všichni zapírali, celá 
událost však měla přímé svědky. Nezletilce si následně převzali z rukou strážníků jejich 
rodiče. Dvaadvacetiletý muž bude mít pro podání alkoholu osobám mladším 18 let 
potíže se zákonem. 

"V úterý 30. listopadu krátce před osmou hodinou večerní vyjížděla hlídka 
českobudějovické městské policie na oznámení o skupině zjevně nezletilých dětí, 
popíjejících alkoholické nápoje před supermarketem v Průběžné ulici. Podle svědkyně 
měl alkohol zakoupit a podat jej nezletilým kamarádům přítomný mladý muž. Strážníci 
v dotyčném muži zjistili dvaadvacetiletého muže z Českých Budějovic. Mezi ním a jeho 
čtyřmi nezletilými společníky stálo na zemi několik otevřených plechovek od piva," 
uvedla k případu Věra Školková. 

Do rukou rodičů 

Strážníci následně provedli orientační dechovou zkoušku u dvou šestnáctiletých 
chlapců, čtrnáctileté a třináctileté dívky. "Nejvyšší hodnotu alkoholu nadýchala teprve 
třináctiletá dívka. Strážníci u ní naměřili výsledek 1,40 ‰. Na dotaz strážníků, kdo 
nezletilým alkohol podal, se jejich odpovědi rozcházely. Jeden z nich přiznal, že mu 
alkohol podal jeho kamarád. Někteří z nich však zapírali a tvrdili, že alkohol nalezli 
u nákupních košíků," doplnila Věra Školková. Strážníci poté všechny děti předali do 
rukou jejich rodičů. Případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany 
dětí českobudějovického magistrátu. Dvaadvacetiletý muž se bude pro podezření 
z přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
zpovídat příslušnému správnímu orgánu. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nezletilce-pristihli-s-alkoholem-cyklista-skoncil-v-ulici-na-sadech-ve-krovi-202.html
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Cyklista v křovinách 

Cesta na jízdním kole z restaurace skončila ve středu večer v Českých Budějovicích pro 
šestačtyřicetiletého muže v křovinách v parku Na Sadech. Zde ho objevila právě 
projíždějící hlídka městské policie. "Muž se přitom ještě zjevně nejistým krokem snažil 
strážníkům uniknout. Ti ho však okamžitě zastavili. Od cyklisty se dozvěděli, že spadl 
při jízdě na kole, když mířil domů z restaurace. Později to však popřel a provedení 
orientační dechové zkoušky na alkohol odmítl," uvedla k případu Věra Školková. 

Ve středu 1. prosince v půl desáté večer prováděla hlídka městské policie kontrolní 
činnost v ulici Na Sadech. "Strážníci náhle u okraje vozovky spatřili ležící jízdní kolo. 
Když zastavili, z křovin v parku mezitím vystoupil muž, který kolo zvedl a rychle se snažil 
ztratit strážníkům z očí. Ti mu však v útěku zabránili. Zjevně podnapilý muž přiznal, že 
při jízdě na jízdním kole spadl. Svěřil se i s tím, že právě míří domů z restaurace. 
V průběhu se strážníky neustále vstupoval do vozovky a snažil se nalézt údajně 
ztracenou čepici," popsala blíže zásah strážníků Věra Školková. Provedení orientační 
dechové zkoušky na alkohol však muž odmítl a popřel své předchozí tvrzení, že na 
jízdním kole jel. Strážníci ho po poučení o dalším postupu propustili a dohlédli na to, 
aby muž znovu na bicykl neusedl. 

Po vystřízlivění se bude šestačtyřicetiletý muž zpovídat z přestupku neuposlechnutí 
výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, přestupku podle zákona o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek a v neposlední řadě přestupku podle zákona 
o provozu na pozemních komunikacích. Případem se bude dále zabývat příslušný 
správní orgán. 
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Středa, 1. prosince 2021 

Zdroj: Jihočeská televize (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: Kateřina Hálová 
__________________________________________________________________________ 

Od středy 1. prosince platí v dalších lokalitách krajského města, 

například v Havlíčkově kolonii, modré a smíšené parkovací zóny. 

 

Nové rozšíření modrých a smíšených parkovacích zón se dotkne přibližně pěti tisíc 
českobudějovických domácností. Od středy 1. prosince začaly zóny platit v 
Havlíčkově kolonii, v okolí nemocnice a dalších lokalitách krajského města. To si od 
novinky slibuje uklidnění dopravy v hustě zabydlených lokalitách a vstřícný krok 
směrem k obyvatelům dotčených místních částí. 

„Nově mají být modré či smíšené zóny od Žižkovy ulice nebo U Tří lvů až ke kolejím u 
Novohradské a v Mladém. Dále pak zasáhnou celou Havlíčkovu kolonii a také prostor 
kolem nemocnice až po Papírenskou ulici a železniční vlečku až k Vltavě a stadionu 
Dynama,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Holický. 

Názor na modré zóny se liší i mezi samotnými obyvateli Havlíčkovy kolonie. Jedni to 
považují za zbytečnou komplikaci, jiní jsou za ně vděčni. Zóny mohou využívat i 
rezidenti z jiných městských částí, pokud přísluší do stejné tarifní zóny. 

Rezidenti za roční oprávnění zaplatí 400 nebo 500 korun podle místa trvalého bydliště. 
Abonenti, tedy podnikatelé pak 4 000 či 5 000 tisíc korun. Také platnost zón se nemění, 
platí od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. Každý, kdo chce nyní zaparkovat v těchto 
lokalitách, měl by si včas uvědomit, že jsou zpoplatněny. 

„Nově zpoplatněné parkovací zóny budou od dnešního dne kontrolovat strážníci 
městské policie prostřednictvím kamerového vozidla,“ říká mluvčí českobudějovické 
Městské policie Věra Školková. „Jakým způsobem strážník na místě přestupek vyřeší, 
záleží na konkrétní situaci,“ dodává Školková. 

Jestli nový parkovací systém dokáže vyřešit také komplikovanou dopravní situaci u 
Polikliniky Jih, se ukáže až časem. Zatím je běžnou praxí, že pacienti, kteří zde navštěvují 
lékaře, musejí zaparkovat jinde než před budovou polikliniky, kde je akutní nedostatek 
parkovacích míst. A nejčastěji hledají volná místa právě v Havlíčkově kolonii. 

Se zavedením nových zón souvisí také změna dopravního značení. Takzvané zóny 30 
mají v hustě zabydlených lokalitách zklidňovat dopravu. A nové jednosměrné ulice 
vznikly, aby řidičům umožnily legálně parkovat po obou stranách silnice. 

https://www.jihoceskatelevize.cz/zpravy/2136
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Úterý, 30. listopadu 2021 

Zdroj: Mladá Fronta Dnes (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství 

Autor: Lukáš Marek 
__________________________________________________________________________ 

Pozor, kde ve středu zaparkujete, v Budějovicích rozšiřují modré zóny 

 

Od 1. prosince začnou platit parkovací zóny v Českých Budějovicích i směrem na jih od 
centra a od Vltavy k Novohradské. Rozšíří se tím systém, který už dříve začal fungovat 
v jiných částech města. 

Ještě v úterý třeba v Havlíčkově kolonii nebo v ulicích kolem nemocnice řidiči zaparkují 
zdarma. Ve středu už to bude za peníze. 

V Českých Budějovicích od 1. prosince rozšiřují zóny placeného stání. Zasáhnou velkou 
část města na jih od centra. Je to prostor mezi řekou Vltavou až po Novohradskou a k 
Mladému, za nemocnicí zase až k papírnám, ale i za Metropolem v ulici U Tří lvů. Platné 
jsou vždy pondělí až pátek od 8 do 20 hodin, s výjimkou státních svátků. 

Místa, kde budou zóny nově, by měl přehlédnout jen málokdo. Vždyť v ulicích kvůli 
tomu přibylo 1 100 dopravních značek. Například ukazují, jaký zadat kód, když bude 
motorista platit za stání pomocí aplikace Sejf. 

„Řidičům poslouží 33 nových parkovacích automatů, kde lze platit kartou či mincemi,“ 
spočítal náměstek primátora Petr Holický. Podle něj je na start další etapy vše 
připravené a řešit se už mají jen drobnosti. 

Město si od rozšíření zón slibuje více prostoru pro vozidla zdejších obyvatel – rezidentů, 
kteří mají v ulicích trvalé bydliště. V předchozích letech to na některých místech 
Budějovic skutečně pomohlo. 

Třeba pro krátkodobé stání není přes den problém najít volné místo na Pražském 
předměstí, což bylo před zónami nereálné. Jenže na Pražském sídlišti ve vybraných 
ulicích místa zkrátka chybí a obyvatelé tam večer místo hledají jen velmi složitě. 

Podobné to nejspíš nyní bude i v Havlíčkově kolonii a okolí. V celé oblasti, kde budou 
zóny od 1. prosince nově platit, denně stojí až o 800 vozidel více, než je počet legálních 
míst. Část motoristů z okolních obcí pak bude hledat místa zdarma třeba dál na jih, což 
zhorší situaci v Rožnově. 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/parkovaci-zony-modre-abonenti-mista-auta-centrum-vltava.A211129_180021_budejovice-zpravy_khr
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Rezidenti získali roční oprávnění za 400 či 500 korun podle místa bydliště. Abonenti, 
například podnikatelé, kteří mají v místě svou pobočku, za něj zaplatí čtyři nebo pět 
tisíc. Pak existuje celá řada slev, výjimek i přenosné karty. Cena krátkodobého stání 
začíná na třech korunách za 30 minut. 

Systém pro město spravuje dopravní podnik (DP), který pro třetí etapu prozatím 
schválil 2 098 dlouhodobých parkovacích oprávnění. Číslo se neustále mění s tím, jak 
počty žádostí rostou. Aktuálně jich je v řešení dalších 370. 

Strážníci budou nejdříve upozorňovat 

„Od zahájení jsme jich přijali celkem 2 762,“ uvedl v pondělí Viktor Lavička, manažer 
útvaru marketingu DP. Z toho mimo jiné plyne, že 300 žadatelů neuspělo, když 
neprokázali trvalé bydliště či právní vztah k vozidlu. 

S dalšími modrými a smíšenými zónami počítá městská policie. „Jakmile začnou platit, 
máme povinnost v místě řešit přestupky,“ konstatovala mluvčí strážníků Věra Školková. 

Její kolegové ale budou v prvních týdnech více domlouvat a upozorňovat než hned 
rozdávat pokuty. Uvědomují si, že to bude pro mnohé řidiče novinka, která je překvapí. 

Změna také znamená, že v mnoha ulicích nově platí takzvaná zóna 30, kdy je rychlost 
aut omezená – třeba U Tří lvů nedaleko Senovážného náměstí. A z některých ulic jsou 
jednosměrky, tím se vše dává do souladu s pravidly provozu. Doposud se na některých 
místech parkovalo po obou stranách vozovky, ta pak ale nesplňovala šířku šest metrů 
pro obousměrný průjezd. 

Značení třetí etapy provedla firma Kaska, která už jen dokončuje některé detaily. „Dělat 
vodorovné značení bylo mnohdy komplikované. Někteří řidiči odmítali dočasně 
odstavit svá auta, byli i agresivní a záměrně to bojkotovali,“ popsal jednatel společnosti 
Václav Kaska. 

Přitom bylo na místě vždy s předstihem upozornění se zákazem zastavení. Místo pěti 
naplánovaných ulic denně se tak někdy podařila udělat třeba jen polovina. 

Kdo ještě nemá oprávnění vyřízené, najde podrobné informace na webu 
parkovanicb.cz. Jsou tam i podrobné ceníky a detailnější informace. Další možností je 
vyrazit přímo na pobočky do IGY či Mercury centra. 
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Úterý, 30. listopadu 2021 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Koupil alkohol pro čtyři nezletilé kamarády, nejvíce nadýchala 

třináctiletá dívka 

Plechovky piva i tvrdý alkohol zakoupený mladým mužem v jednom ze supermarketů 
v Průběžné ulici koloval v úterý večer přímo před prodejnou mezi skupinkou nezletilých 
dětí. Všichni sice zapírali, celá událost však měla přímé svědky. Nezletilce si převzali 
z rukou strážníků jejich rodiče. Dvaadvacetiletý muž bude mít pro podání alkoholu 
osobám mladším 18 let potíže se zákonem. 

V úterý 30. listopadu krátce před osmou hodinou večerní vyjížděla hlídka městské 
policie na oznámení o skupině zjevně nezletilých dětí, popíjejících alkoholické nápoje 
před supermarketem v Průběžné ulici. Podle svědkyně měl alkohol zakoupit a podat jej 
nezletilým kamarádům přítomný mladý muž. Strážníci v dotyčném muži zjistili 
dvaadvacetiletého muže z Českých Budějovic. Mezi ním a jeho čtyřmi nezletilými 
společníky stálo na zemi několik otevřených plechovek od piva. Strážníci následně 
provedli orientační dechovou zkoušku u dvou šestnáctiletých chlapců, čtrnáctileté a 
třináctileté dívky. Nejvyšší hodnotu alkoholu nadýchala teprve třináctiletá dívka. 
Strážníci u ní naměřili výsledek 1,40 ‰. Na dotaz strážníků, kdo nezletilým alkohol 
podal, se jejich odpovědi rozcházely. Jeden z nich přiznal, že mu alkohol podal jeho 
kamarád. Někteří z nich však zapírali a tvrdili, že alkohol nalezli u nákupních košíků. 
Strážníci všechny děti předali do rukou jejich rodičů. Případem se bude dále zabývat 
oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. Dvaadvacetiletý 
muž se bude pro podezření z přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek zpovídat příslušnému správnímu orgánu. 

  

https://mpolicie.c-budejovice.cz/koupil-alkohol-pro-ctyri-nezletile-kamarady-nejvice-nadychala-trinactileta-divka
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Pondělí 29. listopadu – Pátek 3. prosince 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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