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Strážníci měli i o svátcích plné ruce práce  

O svátcích vyjížděli budějčtí strážníci hned k několika obyvatelům, kteří to při oslavách 
nejkrásnějšího období v roce přehnali s alkoholem. 

K jednomu případu, který překvapil i samotné strážníky, vyjížděla hlídka přímo na Štědrý den. 
„Absolutním rekordmanem v množství vypitého alkoholu byl sedmačtyřicetiletý muž bez 
domova. Ležícího muže nalezli náhodní kolemjdoucí na Štědrý den v pět hodin odpoledne na 
chodníku v ulici Jana Opletala. Jakmile u něj strážníci provedli orientační dechovou zkoušku na 
alkohol, okamžitě přivolali na místo zdravotnickou záchrannou službu. Muž totiž nadýchal život 
ohrožující 4,9 promile alkoholu,“ popsala situaci mluvčí městské policie Věra Školková.  

Ve stejné ulici pak strážníci zasahovali ještě jednou, když si všimli značně opilého muže, který 
nasedl do vozu a chtěl s ním odjet. Po zastavení automobilu třicetiletý řidič z Českokrumlovska 
nadýchal alarmujících 2,34 promile alkoholu. „Strážníci na místo přivolali policejní hlídku, která 
si celý případ převzala k dalšímu šetření. Třiatřicetiletý muž si tak před Vánoci svým riskantním 
činem nadělil obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala Školková.  

Kromě toho také budějčtí městští policisté na Boží hod na Zátkově nábřeží kontrolovali muže 
ze Slovenska ležícího na parovodu. „Po ověření jeho totožnosti se ukázalo, že po 
šestapadesátiletém muži vyhlásila Policie České republiky celostátní pátrání,“ uvedla mluvčí 
Věra Školková. Strážníci muže převezli na služebnu odboru cizinecké policie, kde ho předali do 
rukou přítomných policistů k dalšímu opatření.  

V průběhu svátků však strážníci řešili řadu dalších případů. Sbírali použité injekční stříkačky, 
odchytávali toulavé psy. Vyjížděli jako obvykle k několika případům rušení nočního klidu nebo 
k narušování občanského soužití. Nechyběly opět ani zapomenuté klíče v zaparkovaném 
vozidle.  

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17918-straznici-meli-i-o-svatcich-plne-ruce-prace.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17918-straznici-meli-i-o-svatcich-plne-ruce-prace.html
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I o svátcích měli budějovičtí strážníci napilno 

České Budějovice - Podnapilé osoby, rušení nočního klidu nebo zapomenuté klíče ve vozidle. 
Tak nejen to řešili o vánočních svátcích českobudějovičtí městští strážníci. 

Věra Školková, mluvčí Městské policie města České Budějovice uvedla, že tím nejběžnějším 
prohřeškem letošních Vánoc bylo vypití velkého množství alkoholu. Řada lidí tak ve víru oslav 
skončila na protialkoholní záchytné stanici. Absolutním rekordmanem v množství vypitého 
alkoholu se ale stal sedmačtyřicetiletý muž bez domova. Toto ležícího nalezli náhodní 
kolemjdoucí na Štědrý den v pět hodin odpoledne na chodníku v ulici J. Opletala. "Jakmile 
u něj strážníci provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, okamžitě přivolali na místo 
zdravotnickou záchrannou službu. Muž totiž nadýchal život ohrožující 4,9 promile," řekla více 
Věra Školková. Doplnila, že o několik minut později skončil muž v rukou zdravotníků. 

Jen o hodinu dříve vyjížděli strážníci k případu muže ležícího v korytě potoka protékajícího pod 
železničním přejezdem v Nemanicích. Zraněného sedmapadesátiletého muže si od strážníků 
vzápětí převzali do své péče též přivolaní záchranáři. 

Už v noci ze soboty na neděli 24. prosince ale budějovičtí strážníci odhalili jiného hříšníka. Ten 
neváhal usednout za volant svého vozidla značně podnapilý. "Osobní vozidlo značky Renault 
spatřila hlídka městské policie vyjíždět z parkoviště v ulici J. Opletala. Strážníci okamžitě pojali 
důvodné podezření, že muž se v místním baru před jízdou posilnil alkoholem. Jakmile vozidlo 
zastavili, jejich podezření se také vzápětí potvrdilo. Třiatřicetiletý muž z Českokrumlovska 
nadýchal alarmujících 2,38 promile. Strážníkům se k požití alkoholu před jízdou přiznal. Ti na 
místo přivolali hlídku policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření," přiblížila Věra 
Školková tento skutek. Třiatřicetiletý muž si tak před Vánoci svým riskantním činem nadělil 
obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.  

Strážníci však bděli i nadále. Na Boží hod krátce před druhou hodinou odpoledne na Zátkově 
nábřeží například kontrolovali muže ze Slovenska ležícího na parovodu. Po ověření jeho 
totožnosti se ukázalo, že po šestapadesátiletém muži vyhlásila Policie ČR celostátní pátrání. 
Strážníci ho proto převezli na služebnu odboru cizinecké policie, kde ho předali do rukou 
přítomných policistů k dalšímu opatření.  

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/i-o-svatcich-meli-budejovicti-straznici-napilno-20171227.html
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V průběhu svátků však strážníci řešili řadu dalších případů. Sbírali použité injekční stříkačky, 
odchytávali toulavé psy. Vyjížděli k několika případům rušení nočního klidu nebo k narušování 
občanského soužití. "Nechyběly opět ani zapomenuté klíče v zaparkovaném vozidle. I v tomto 
případě ale měla majitelka osobního vozidla štěstí a strážníci vozidlo uzamkli. Že si žena své 
vozidlo nezajistila, zjistila až o den později. Strážníci jí s poučením klíče předali na služebně 
městské policie," dodala mluvčí českobudějovických strážníků.   
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Žena popíjela na ulici, skončila na záchytné stanici 

České Budějovice - Oslava se ženám příliš nepovedla, jedna z nich totiž skončila na záchytné 
stanici. 

Věra Školková, mluvčí Městské policie České Budějovice, uvedla, že k ženám vyjížděli městští 
strážníci ve středu krátce po druhé. Ty polehávaly na chodníku a popíjely alkohol před 
vchodem do prodejny potravin v Rožnově.  

"Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že jedna z přítomných žen není téměř schopna chůze. 
Její společnice byla schopna sama odejít, proto na výzvu strážníků místo opustila," řekla více 
mluvčí strážníků. Dodala, že druhá žena odmítala předložit strážníkům své doklady a pouze 
nesrozumitelně vykřikovala. S provedením orientační dechové zkoušky na alkohol však 
souhlasila. "Při té policisté naměřili ženě tři promile," uvedla s tím, že žena proto putovala na 
protialkoholní záchytnou stanici.  

Její totožnost tak museli ověřit až přivolaní policisté. Jedenatřicetiletá žena z Českých 
Budějovice se bude po vystřízlivění zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby 
při výkonu její pravomoci.  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zena-popijela-na-ulici-skoncila-na-zachytne-stanici-20171228.html
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Žena skončila na záchytce, nadýchala téměř tři promile 

Dvě podnapilé ženy dráždily ve středu odpoledne kolemjdoucí na schodech u potravin 
v českobudějovické čtvrti Rožnov. Nakonec jeden z pohoršených zákazníků zavolal strážníky 
a 31letá žena skončila na záchytné stanici. 

„Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že jedna z přítomných žen není téměř schopna chůze. 
Její společnice byla schopna sama odejít, proto na výzvu strážníků místo opustila,“ popsala 
situaci mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. 

Zdůraznila, že žena odmítala předložit strážníkům své doklady a pouze nesrozumitelně 
vykřikovala. Při dechové zkoušce přístroj ukázal téměř tři promile alkoholu. 

„Hlídka ji proto převezla k pobytu na protialkoholní záchytnou stanici. Po vystřízlivění se bude 
zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,“ dodala 
Školková.  

https://www.novinky.cz/krimi/458976-zena-skoncila-na-zachytce-nadychala-temer-tri-promile.html
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Muž se rozhodl vzít zákon do svých rukou 

Sedmapadesátiletý muž, který měl psa, v sobotu 30. prosince dopoledne vyhrožoval ublížením 
na zdraví kolemjdoucím na Pražském předměstí v Českých Budějovicích. Vyhrožování umocnil 
držením teleskopického obušku. Mladá žena s kojencem v kočárku v obavě o zdraví své rodiny 
přivolala na pomoc strážníky. 

Hlídka městské policie vyjížděla na oznámení ženy, jejíž rodinu ohrožoval neznámý muž v 
Neplachově ulici, v sobotu 30. prosince krátce po desáté hodině dopolední. Žena na místě 
strážníkům ukázala na zjevně rozčileného muže se psem, který neustále vykřikoval a mával 
kolem sebe teleskopickým obuškem. Důrazné výzvy strážníků, aby zbraň odložil, bez odporu 
uposlechl. Německý ovčák, který neustále štěkal, však svého pána neopustil. Muž, který 
agresivní chování psa sám vyvolal, měl plné ruce práce, aby psa uklidnil.  

„Důvodem agresivního jednání muže byl údajně pes, kterého venčila rodina s dítětem. Muž si 
stěžoval na to, že pes pobíhá bez vodítka a cítil se jím ohrožen. Žádný zákon ani vyhláška však 
povinnost míst psa na vodítku v těchto místech nestanoví. Jak strážníci zjistili, žena měla svého 
psa na vodítku a pes byl zcela klidný," uvedla mluvčí českobudějovických strážníků Věra 
Školková.  

Agresor však pokračoval ve výčtu prohřešků místních obyvatel, které se rozhodl sám řešit. 
Kromě psů pobíhajících bez vodítka se mu nelíbila jízda cyklistů po chodníku. Vzápětí 
strážníkům ukázal na údajný chodník. Ti vzápětí zjistili, že se jedná o řádně označenou 
cyklostezku. Muž si však stál za svým. Strážníkům sdělil, že hodlá nadále zjednávat pořádek 
výhrůžkami s použitím obušku. Mezitím se k hlídce městské policie přihlásila obyvatelka 
Neplachovy ulice, která popsala podobný zážitek s dotyčným mužem.  

„Strážníci na místo přivolali hlídku Policie České republiky, která si celý případ převzala k 
dalšímu šetření. Za přestupek proti občanskému soužití hrozí sedmapadesátiletému muži z 
Jindřichohradecka pokuta až dvacet tisíc tisíc korun," upřesnila mluvčí Školková.   

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17957-muz-se-rozhodl-vzit-zakon-do-svych-rukou.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17957-muz-se-rozhodl-vzit-zakon-do-svych-rukou.html
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Sedmnáctiletý mladík nechtěl vystoupit na konečné z trolejbusu. 

Řidiče napadl pěstí  

Zraněním řidiče trolejbusu v Českých Budějovicích skončila jízda tří mladíků, kteří cestovali v 
pátek 29. prosince večer trolejbusem na sídliště Máj. Přitom však porušovali přepravní řád a 
na konečné zastávce nehodlali vystoupit. Když je řidič trolejbusu vyzval, aby vůz opustili, jeden 
ze tříčlenné partičky ho napadl. Sedmnáctiletého mladíka, který po činu utekl, však strážníci 
vypátrali a předali ho do rukou policistů. Za jeho čin ho čekají nemalé potíže. 

V pátek 29. prosince krátce po deváté hodině večer projížděla hlídka městské policie ulicí 
Antonína Barcala. Jakmile se přiblížili ke konečné zastávce městské hromadné dopravy, 
postávají lidé se okamžitě rozutekli. Na místě zůstal pouze zjevně otřesený muž s krvácejícím 
zraněním v oblasti hlavy. Jedenašedesátiletý muž byl řidičem trolejbusu a strážníkům se svěřil, 
že byl napaden jedním z cestujících.  

„Dotyčný mladík cestoval trolejbusem se svými dvěma společníky, kteří svým chováním 
narušovali přepravní řád. Když jsem je vyzval na konečné zastávce, aby vystoupili, jeden z 
mladíků mě napadl, udeřil mě do hlavy," řekl strážníkům zraněný řidič.  

Strážníci na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu a hlídku Policie České republiky. 
Zraněného muže si převzali do své péče zdravotníci. Hlídky městské policie se okamžitě vydaly 
pátrat po pachateli napadení a jeho kumpánech.  

„Strážníci v ulici Jaroslava Bendy spatřili dva mladíky, kteří odpovídali popisu řidiče," uvedla 
mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Strážníci z předložených osobních 
dokladů zjistili, že se jednalo o dva sedmnáctileté chlapce z Českých Budějovic. 

 „Oba dva nejprve strážníkům tvrdili, že byli u kamaráda. Po chvíli však šli s pravdou ven a 
přiznali, že měli konflikt s řidičem trolejbusu. Ten po konfrontaci s nimi potvrdil, že strážníci 
našli ty pravé. Sedmnáctiletý mladík se nakonec sám přiznal, že řidiče napadl pěstí," upřesnila 
mluvčí s tím, že svou roli v tomto případě sehrál i alkohol. Mladík totiž nadýchal 0,64 promile 
alkoholu. Jeho stejně starý společník pak 1,35 promile.  

„Strážníci oba dva mladé muže předali do rukou policistů na Obvodním oddělení Policie České 
republiky Čtyři Dvory," dodala Věra Školková.   

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17946-sedmnactilety-mladik-nechtel-vystoupit-na-konecne-z-trolejbusu-ridice-napadl-pesti.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17946-sedmnactilety-mladik-nechtel-vystoupit-na-konecne-z-trolejbusu-ridice-napadl-pesti.html


 

  

ŠKOLKOVÁ VĚRA 8 

 

MONITORING TISKU – 52. TÝDEN 2017 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

Sobota, 30. prosince 2017 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Černá kronika 

Autor: Anna Zemanová 

___________________________________________________________________________ 

V pátek strážníci vypátrali tři celostátně hledané osoby 

České Budějovice - Tři celostátně hledané osoby během jednoho dne. Dva muži a jedna žena 
se před svým osudem neschovali a skončili v rukou policistů. 

V pátek 29. prosince strážníci dopadli tři celostátně hledané osoby. První dopadení se stalo 
před 11 hodinou dopoledne. Hledaný muž bez domova z Českobudějovicka se podle mluvčí 
městské policie vyhýbal trestu odnětí svobody. Jelikož strážníci věděli o tom, že se muž často 
pohybuje v okolí autobusového a vlakového nádraží v Českých Budějovicích, požádali o pomoc 
i zaměstnance bezpečností ostrahy obchodního centra Mercury. A to se vyplatilo. Ostraha 
muže opravdu spatřila. „Strážníci okamžitě vyjížděli na zastávku městské hromadné dopravy, 
kde se měl dotyčný právě nalézat. Po potvrzení jeho totožnosti muže převezli na Obvodní 
oddělení Policie ČR v ulici Tř. 28. října, kde ho předali do rukou přítomných policistů k dalšímu 
opatření,“ popisuje dopadení mluvčí městské policie Věra Školková. 

Druhého muže strážníci spatřili v 10 hodin dopoledne na sídlišti Máj před domem v ulici J. 
Bendy. „Pro přečin krádeže byl na něj Okresním soudem v Českých Budějovicích vydán příkaz 
k zatčení,“ vysvětluje mluvčí. Po ověření jeho totožnosti ho strážníci předali policistům.  

Třetím a posledním případem se stala třicetiletá žena z Českých Budějovic, kterou členové 
městské policie nalezli ve 14 hodin odpoledne v ulici J. Plachty. Na ženu byl Okresním soudem 
vydán příkaz k zatčení. A tak tří celostátně hledaná osoba skončila opět v rukou policistů.  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-patek-straznici-vypatrali-tri-celostatne-hledane-osoby-20171230.html
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Na záchytku vezli muže v poutech 

České Budějovice - Ne jeden hospodský má problémy vystrnadit své hosty na konci provozní 
doby. Tentokrát to ale bylo těžší. Muž ležel pod stolem a nemohl ani vstát. 

Ve čtvrtek 28. prosince vyjela hlídka strážníků do jedné z českobudějovických pivnic 
v Chelčického ulici. Měl tam pod stolem ležet podnapilý muž a na pokyn „Odejděte, už 
zavíráme“ nereagovat. Bylo po půl deváté večer a členové městské policie zjistili, že se jedná 
o muže bez domova, kterého dobře znají. 

„Čtyřiašedesátiletý muž ležel na zemi a nebyl schopen sám vstát,“ popisuje stav muže mluvčí 
městské policie Věra Školková. Proto se strážníci rozhodli, že muže převezou na protialkoholní 
záchytnou stanici. Jejich rozhodnutí jim ale opilý muž neulehčil. Na strážníky náhle zaútočil. 
A tak si čtyřiašedesátiletý muž vyzkoušel i pouta, v nichž byl na protialkoholní záchytnou 
stanici převezen. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/na-zachytku-vezli-muze-v-poutech-20171230.html
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Mladík napadl řidiče trolejbusu. Udeřil ho pěstí do hlavy 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pátek 29. prosince krátce po deváté večer projížděla hlídka městské 
policie ulicí Antonína Barcala. Na konečné městské hromadné dopravy strážníci spatřili několik 
lidí, kteří se rozutekli, jakmile se hlídka přiblížila. Na místě zůstal zjevně otřesený muž s 
krvácejícím zraněním hlavy. Jedenašedesátiletý řidičem trolejbusu byl napaden jedním z 
cestujících. Dotyčný mladík cestoval trolejbusem se svými dvěma společníky, svým chováním 
narušovali přepravní řád. Když je řidič vyzval na konečné zastávce k vystoupení, vysloužil si od 
mladého agresora úder do hlavy. 

Strážníci na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu a hlídku Policie ČR. Zraněného 
muže si převzali do své péče zdravotníci. Hlídky městské policie se okamžitě vydaly pátrat po 
pachateli napadení a jeho společnících. V ulici J. Bendy spatřili dva mladíky, kteří odpovídali 
popisu řidiče. Strážníci je zastavili a vyzvali k předložení osobních dokladů. Jednalo se o dva 
sedmnáctileté chlapce z Českých Budějovic. Oba nejprve strážníkům tvrdili, že byli u 
kamaráda. Po chvíli však šli s pravdou ven a přiznali, že měli konflikt s řidičem trolejbusu. Ten 
po konfrontaci s nimi potvrdil, že strážníci nalezli ty pravé. Sedmnáctiletý mladík se nakonec 
sám přiznal, že řidiče napadl pěstí. Své u něj sehrál pravděpodobně i alkohol. 

Strážníci u něj provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 0,64 ‰. Jeho 
společník pak nadýchal 1,35 ‰. Strážníci oba dva mladé muže předali do rukou policistů na 
Obvodním oddělení Policie ČR Čtyři Dvory.  

http://www.jcted.cz/budejovicko/mladik-napadl-ridice-trolejbusu-uderil-ho-pesti-do-hlavy/
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Muž z Jindřichohradecka se rozhodl dělat pořádek v Budějovicích. S 

teleskopickým obuškem 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Hlídka městské policie vyjížděla v sobotu 30. prosince dopoledne na 
Pražské předměstí v Českých Budějovicích na žádost ženy, jejíž rodinu ohrožoval neznámý muž 
v Neplachově ulici. Žena strážníkům ukázala zjevně rozčíleného muže se psem, který neustále 
vykřikoval a mával kolem sebe teleskopickým obuškem. Důrazné výzvy strážníků, aby zbraň 
odložil, bez odporu uposlechl. Německý ovčák, který neustále štěkal, však svého pána 
neopustil. Muž, který agresivní chování psa sám vyvolal, měl plné ruce práce, aby psa uklidnil. 
Důvodem agresivního jednání muže byl údajně pes, kterého venčila rodina s dítětem. Muž si 
stěžoval na to, že pes pobíhá bez vodítka a cítil se jím ohrožen. Žádný zákon ani vyhláška však 
povinnost míst psa na vodítku v těchto místech nestanoví. Jak strážníci zjistili, žena měla svého 
psa na vodítku a pes byl zcela klidný. 

Agresor pokračoval ve výčtu prohřešků místních obyvatel, které se rozhodl sám řešit. Kromě 
psů pobíhajících bez vodítka se mu nelíbila jízda cyklistů po chodníku. Vzápětí strážníkům 
ukázal údajný chodník, ale šlo o řádně označenou cyklostezku. Muž si však stál na svém. 
Strážníkům sdělil, že hodlá nadále zjednávat pořádek i s pomocí obušku.  

Mezitím se k hlídce městské policie přihlásila obyvatelka Neplachovy ulice, která popsala 
podobný zážitek s dotyčným mužem. Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý 
případ převzala k dalšímu šetření. Za přestupek proti občanskému soužití hrozí 
sedmapadesátiletému muži z Jindřichohradecka pokuta až 20 tisíc korun.  

http://www.jcted.cz/budejovicko/muz-z-jindrichohradecka-se-rozhodl-delat-poradek-v-budejovicich-s-teleskopickym-obuskem/
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Muž se psem udržoval pořádek výhrůžkami a teleskopickým 

obuškem 

České Budějovice - Sedmapadesátiletému muži z Pražského předměstí se nelíbily prohřešky 
místních obyvatel a chtěl je vyřešit po svém. Za jeho chování ho čeká pokuta až 
20 tisíc korun. 

V sobotu 30. prosince krátce po 10 hodině vyjížděla hlídka městské policie na Pražské 
předměstí. Tam měl sedmapadesátiletý muž se psem křičet a mávat kolem sebe teleskopickým 
obuškem. Oznámení podala žena s kočárkem, která se bála o své zdraví. Po příjezdu strážníků 
žena ukázala na rozčíleného muže v Neplachově ulici. „Důrazné výzvy strážníků, aby zbraň 
odložil, bez odporu uposlechl,“ popisuje mluvčí strážníků Věra Školková. 

Německý ovčák však neustále štěkal a muž, který jeho agresivní chování sám vyvolal, měl co 
dělat, aby psa uklidnil. 

„Důvodem agresivního jednání muže byl údajně pes, kterého venčila rodina s dítětem. Muž si 
stěžoval na to, že pes pobíhá bez vodítka a cítil se jím ohrožen. Žádný zákon ani vyhláška však 
povinnost míst psa na vodítku v těchto místech nestanoví. Jak strážníci zjistili, žena měla svého 
psa na vodítku a pes byl zcela klidný,“ uvádí Věra Školková. Rozčílený muž ale dále 
vyjmenovával prohřešky místních obyvatel.  

Kromě psů bez vodítka se mu nelíbila jízda cyklistů po chodníku, ale strážníci mu vzápětí 
vysvětlili, že se jedná o cyklostezku. Muž si ale podle slov mluvčí stál za svém a strážníkům řekl, 
že výhrůžkami a použitím teleskopického obušku hodlá pořádek udržovat nadále. „Mezitím se 
k hlídce městské policie přihlásila obyvatelka Neplachovy ulice, která popsala podobný zážitek 
s dotyčným mužem,“ dodává mluvčí. Případ si převzala Policie ČR a za přestupek proti 
občanskému soužití hrozí muži pokuta až 20 tisíc korun.  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-se-psem-udrzoval-poradek-vyhruzkami-a-teleskopickym-obuskem-20171231.html
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V pátek se strážníkům dařilo, vypátrali tři celostátně hledané osoby 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Tři celostátně hledané osoby vypátrali strážníci během jediného dne. Jednalo se o dva muže 
a jednu ženu, kteří se často pohybují v ulicích krajského města. Díky dobré místní znalosti 
strážníků netrvalo dlouho a dotyční skončili v rukou policistů. 

V pátek 29. prosince v sedm hodin ráno pátrala hlídka městské policie po celostátně hledaném 
šestašedesátiletém muži z Českobudějovicka. Muž, jehož místo pobytu je ulice, se vyhýbal 
výkonu trestu odnětí svobody. Strážníci věděli o tom, že muž se často pohybuje v okolí 
autobusového a vlakového nádraží v Nádražní ulici. O pomoc při pátrání po dotyčném muži 
požádali i zaměstnance bezpečnostní ostrahy obchodního centra Mercury. Ti muže 
odpovídajícího popisu skutečně spatřili již před jedenáctou hodinou dopoledne. Strážníci 
okamžitě vyjížděli na zastávku městské hromadné dopravy, kde se měl dotyčný právě nalézat. 
Po potvrzení jeho totožnosti muže převezli na Obvodní oddělení Policie ČR v ulici Tř. 28. října, 
kde ho předali do rukou přítomných policistů k dalšímu opatření. 

Druhý muž v hledáčku policie se dostal do rukou strážníků v deset hodin odpoledne na sídlišti 
Máj. Pro přečin krádeže byl na něj Okresním soudem v Českých Budějovicích vydán příkaz 
k zatčení. Strážníci dvaačtyřicetiletého muže z Českých Budějovic spatřili před domem v ulici 
J. Bendy. Po potvrzení jeho totožnosti muže převezli na Obvodní oddělení Policie ČR Čtyři 
Dvory, kde ho předali do rukou policistů. 

Třicetiletou ženu z Českých Budějovic, na kterou byl vydán Okresním soudem v Českých 
Budějovicích příkaz k zatčení, strážníci nalezli téhož dne ve dvě hodiny odpoledne v ulici J. 
Plachty. Dotyčnou ženu následně předali do rukou policistů na Obvodním oddělení Policie 
v ulici Tř. 28. Října. 

 
 

 

 
 

 

 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-231367-v-patek-se-straznikum-darilo--vypatrali-tri-celostatne-hledane-osoby
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Řidič trolejbusu v Českých Budějovicích byl zbit: Napadli ho opilí 

mladíci 

Na svou páteční službu asi nikdy nezapomene řidič (61) tramvaje v Českých Budějovicích. Na 
konečné zastávce ho napadli tři podnapilí mladíci. Jeden z nich mu zasadil takovou ránu do 
hlavy, až zůstal v krvi ležet na zemi. 

„Mladík (17) se dvěma známými porušovali dopravní řád, když je řidič vyzval k vystoupení, 
zbili ho a utekli. Incident se odehrál kolem 21. hodiny. Otřeseného muže našli při běžné 
kontrole strážníci. Ihned přivolali záchranku a policii,“ řekla Blesk.cz strážnice Věra Školková. 

Zraněný řidič strážníkům stačil útočníky popsat a hlídky začaly křižovat město. Nakonec se jim 
podařilo opilé útočníky najít. „Mladíky odpovídající popisu objevili strážníci v ulici J. Bendy. I 
když zpočátku zkoušeli lhát, nakonec konflikt s řidičem autobusu přiznali,“ dodala Školková. 
Případ už si převzala policie.  

 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/515402/ridic-trolejbusu-v-ceskych-budejovicich-byl-zbit-napadli-ho-opili-mladici.html

