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Potyčku vyvolal neukázněný chodec úderem do vozidla 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Potyčku dvou mužů v křižovatce frekventované Pražské třídy a 
Strakonické ulice v Českých Budějovicích řešili v úterý 14. prosince po 20. hodině 
strážníci městské policie. Případ totiž neušel oku městské kamery. 

Iniciátory konfliktu byli dva muži, kteří přecházeli přechod pro chodce na červenou. 
„Když je řidička projíždějícího osobního vozidla na zelený signál objížděla, jeden z mužů 
udeřil do kapoty vozidla neznámým předmětem. Spolujezdec řidičky se rozhodl věc 
vyřešit a vystoupil z vozidla. Skončil v rukou zdravotníků se zraněním hlavy, které mu 
způsobil jeden z neukázněných chodců," popsala mluvčí městské policie Věra Školková. 

Čtyřiačtyřicetiletého spolujezdce z vozidla několikrát udeřil zavřenou dlaní a nohou do 
hlavy. Zranění poškozeného muže si vyžádalo lékařské ošetření v českobudějovické 
nemocnici. Případem se bude dále zabývat policie. „Zda se bude útočník zpovídat z 
přestupku občanského soužití nebo přečinu ublížení na zdraví, rozhodne délka léčení 
poškozeného muže," dodala Věra Školková. 

  

https://www.jcted.cz/61723-potycku-vyvolal-neukazneny-chodec-uderem-do-vozidla/
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Devatenáctiletý řidič usedl po studentském večírku za volant 

osobního vozidla   

Studentský večírek, kde nechyběl alkohol, se v úterý večer nevyplatil 
devatenáctiletému řidiči osobního vozidla. Za dopravní přestupek ho totiž v centru 
města zastavili českobudějovičtí strážníci. Odhalení na sebe nenechalo dlouho čekat. 
Mladý muž nadýchal 0,86 ‰ a 0,91 ‰ alkoholu. Případem se budou dále zabývat 
policisté z Obvodního oddělení Policie ČR – město. 

V úterý 14. prosince krátce před jedenáctou hodinou večerní prováděla hlídka městské 
policie kontrolní činnost v blízkosti Mariánského náměstí. Z ulice Na Mlýnské stoce 
právě vyjíždělo osobní vozidlo, jehož řidič nerespektoval zákazové dopravní značení a 
pokračoval Krajinskou ulicí proti směru jízdy. Strážníci vozidlo následně zastavili. Při 
projednávání dopravního přestupku s devatenáctiletým řidičem však zbystřili. Z jeho 
dechu totiž ucítili alkohol. Na dotaz, zda před jízdou požil alkohol nebo jinou návykovou 
látku, však muž sedící za volantem odvětil negativně. Jeho tvrzení však vyvrátila 
následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol, která u něj ukázala 
výsledek 0,86 ‰ a 0,91 ‰. Mladý muž šel poté s pravdou ven. Jeho cesta totiž vedla 
ze studentského večírku, kde vypil nejednu skleničku alkoholu. To mu však nebránilo 
přibrat sebou k jízdě devatenáctiletou spolujezdkyni. Strážníci řidiče i celý případ 
předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR. 

Devatenáctiletého muže z Příbramska nyní za přestupek podle zákona o provozu na 
pozemních komunikacích čeká pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun a zákaz činnosti v délce 
trvání šesti měsíců až jednoho roku. 

 
 

 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/devatenactilety-ridic-usedl-po-studentskem-vecirku-za-volant-osobniho-vozidla
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Zamčené auto   

 

České Budějovice – Klíče od vozidla uzamčené uvnitř, to je pravděpodobně noční můra 
každého řidiče. To se stalo čtyřiapadesátileté ženě v Českých Budějovicích, která v 
neděli odpoledne nastartovala své osobní vozidlo a chystala se z něj odmést sníh. Když 
ve vozidle "cvaklo", bylo jí vše jasné. Žena navíc podle tiskové 
mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové neměla u sebe ani mobilní 
telefon. S vypůjčeným telefonem přivolala na pomoc 
hlídku městské policie. Strážníci ženě ze zapeklité situace okamžitě pomohli. Po 
domluvě nešťastné ženy s operátorem zamířila hlídka do místa bydliště řidičky. 
Od dcery majitelky vozu pak dovezli strážníci náhradní klíče. 

 

Pondělí, 13. prosince 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky jcTEĎ.cz (odkaz) 
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Pozor při odmetání sněhu z auta. Zámek může udělat - cvak! 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V neděli 12. prosince krátce po jedné hodině odpoledne přijalo 
operační středisko městské policie žádost ženy o pomoc při odemčení 
nastartovaného vozidla v Jírovcově ulici. To se jí náhle uzamklo, když se z něj chystala 
odmést sníh. Žena si navíc pro volání o pomoc musela vypůjčit mobilní telefon. Její 
telefon totiž zůstal i s ostatními věcmi v uzamčeném vozidle. 

Po domluvě rozrušené ženy s operátorem zamířila hlídka městské policie do místa 
jejího bydliště, kde se podařilo zastihnout dceru majitelky vozu. Ta strážníkům po 
vysvětlení situace náhradní klíče od vozidla předala. O několik minut později je strážníci 
předali do rukou majitelky vozidla, která mohla pokračovat v plánované cestě. 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/61681-pozor-pri-odmetani-snehu-z-auta-zamek-muze-udelat-cvak/
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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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