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Pátek, 30. prosince 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko/ Jižní Čechy, str. 2 

Autor: der 
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Chtěl cestovat až do aleluja   
 
České Budějovice 

Ve středu večer vyjížděla hlídka českobudějovické městské policie na sídliště Máj kvůli 
muži, který odmítal vystoupit na konečné z trolejbusu. Strážníci spícího cestujícího 
probudili, vyvedli ven a poučili o tom, že je zakázáno vstupovat a zdržovat se v 
dopravním prostředku zjevně pod vlivem alkoholu. Muže propustili, ale nespustili z 
dohledu. Proto mohli ihned zasáhnout, když se pokusil nastoupit do jiného vozu. 
Nakonec muž skončil na služebně Policie ČR. 
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Čtvrtek, 29. prosince 2022 

Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuálně/ Krimi 

Autor: Věra Školková 
___________________________________________________________________________ 

Silně podnapilý muž odmítl vystoupit z trolejbusu, skončil v poutech 

strážníků 
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Šestadvacetiletý muž z Českých Budějovic se po vypití nejedné skleničky alkoholu 
rozhodl ve středu večer cestovat městskou hromadnou dopravou. V trolejbusu 
pravděpodobně hodlal i přenocovat. Řidička musela na konečnou zastávku přivolat 
na pomoc hlídku městské policie. Muž nakonec skončil v poutech na služebně Policie 
ČR. 

Ve středu 28. prosince krátce před devátou hodinou večerní vyjížděla hlídka městské 
policie na konečnou zastávku v ulici Ant. Barcala na oznámení o muži, který odmítá 
vystoupit z trolejbusu. Strážníci spícího cestujícího probudili a vyvedli ho ven. Muže 
poučili o tom, že je zakázáno vstupovat a zdržovat se v dopravním prostředku zjevně 
pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Muž byl schopen samostatné chůze, proto 
ho strážníci následně z místa propustili. 

Z dohledu ho však nespustili, a udělali dobře. Muž totiž nelenil a o několik ulic dál 
nastoupil do dalšího trolejbusu jedoucího do centra města. Na opakované výzvy 
strážníků však odmítl vystoupit. Strážníci muže museli z trolejbusu vyvést za použití 
donucovacích prostředků a nasadit mu služební pouta. Následně provedená orientační 
zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 2,2 ‰, napodruhé 2,32 ‰. 

Šestadvacetiletý muž skončil o několik minut později v rukou policistů na Obvodním 
oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. Po vystřízlivění se bude zpovídat z přestupku podle 
zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a přestupku 
neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. 

  

https://jiznicechy.regiony24.cz/14-239107-silne-podnapily-muz-odmitl-vystoupit-z-trolejbusu--skoncil-v-poutech-strazniku


 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
52. týden 2022 

3 
 

 

 

Čtvrtek, 29. prosince 2022 

Zdroj: ČeskéBudějoviceDnes.cz (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství/ Krimi zprávy 

Autor: MP České Budějovice 
___________________________________________________________________________ 

Namol opilý muž odmítl v Českých Budějovicích vystoupit 

z trolejbusu, skončil v poutech strážníků 
 
Šestadvacetiletý muž z Českých Budějovic se po vypití nejedné skleničky alkoholu 
rozhodl ve středu večer cestovat městskou hromadnou dopravou. V trolejbusu 
pravděpodobně hodlal i přenocovat. Řidička musela na konečnou zastávku přivolat na 
pomoc hlídku městské policie. Muž nakonec skončil v poutech na služebně Policie ČR. 

Ve středu 28. prosince krátce před devátou hodinou večerní vyjížděla hlídka městské 
policie na konečnou zastávku v ulici Ant. Barcala na oznámení o muži, který odmítá 
vystoupit z trolejbusu. Strážníci spícího cestujícího probudili a vyvedli ho ven. Muže 
poučili o tom, že je zakázáno vstupovat a zdržovat se v dopravním prostředku zjevně 
pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Muž byl schopen samostatné chůze, proto 
ho strážníci následně z místa propustili. Z dohledu ho však nespustili, a udělali dobře. 
Muž totiž nelenil a o několik ulic dál nastoupil do dalšího trolejbusu jedoucího do centra 
města. Na opakované výzvy strážníků však odmítl vystoupit. Strážníci muže museli z 
trolejbusu vyvést za použití donucovacích prostředků a nasadit mu služební pouta. 
Následně provedená orientační zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 2,2 promile, 
napodruhé 2,32 promile. 

Šestadvacetiletý muž skončil o několik minut později v rukou policistů na Obvodním 
oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. Po vystřízlivění se bude zpovídat z přestupku podle 
zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a přestupku 
neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. 

 

  

https://www.ceskebudejovicednes.cz/zpravodajstvi/50160-namol-opily-muz-odmitl-v-ceskych-budejovicich-vystoupit-z-trolejbusu-skoncil-v-poutech-strazniku/
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Středa, 28. prosince 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
___________________________________________________________________________ 

Českobudějovičtí strážníci odhalili řidiče pod vlivem návykových 

látek 
 

Čtyřiatřicetiletého řidiče vozidla pod vlivem omamných a psychotropních látek odhalila 
ve středu hlídka městské policie. Když vozidlo s podezřelým způsobem jízdy zastavili, 
odhalení na sebe nenechalo dlouho čekat. Muž skončil v rukou policistů. 

Ve středu 28. prosince krátce před druhou hodinou odpoledne prováděla hlídka 
městské policie kontrolní činnost v městské části Čtyři Dvory. Strážníci náhle spatřili 
vozidlo Ford Transit, z jehož způsobu jízdy pojali podezření na řidiče pod vlivem 
návykových látek. Vozidlo dostihli v ulici U Výstaviště. Když vozidlo zastavili, 
čtyřiatřicetiletého muže za volantem podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol 
s negativním výsledkem. Pozitivní výsledek však ukázal test na přítomnost omamných 
a psychotropních látek, který u řidiče provedli přivolaní policisté. Řidiče i celý případ si 
k dalšímu šetření převzala hlídka Policie ČR. 

  

http://mpolicie.c-budejovice.cz/ceskobudejovicti-straznici-odhalili-ridice-pod-vlivem-navykovych-latek


 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
52. týden 2022 

5 
 

 

Pondělí, 26. prosince 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 
___________________________________________________________________________ 

Rušení nočního klidu, stíhání podezřelého i černá skládka zaměstnaly 

strážníky 
 
I před vánočními svátky měli českobudějovičtí strážníci plné ruce práce. "V posledních 
dnech řešili případy narušování občanského soužití, rušení nočního klidu, potyčky před 
nočními podniky, černé skládky, komunikační závady, nálezy, ale i řadu odchytů zvířat," 
uvedla k činnosti strážníků tisková mluvčí Městské policie České Budějovice Věra 
Školková. Asistovali také Policii ČR, ověřovali totožnost revizorům Dopravního podniku, 
řešili dopravní přestupky a podobně. 

"V nočních hodinách předchozích dnů vyjížděly hlídky městské policie na několik 
oznámení o rušení nočního klidu. Ten rušili především obyvatelé z obytných domů 
hlasitou zábavou. Následovalo oznámení o napadení muže před jedním barů z centru 
měst. Případ si od strážníků převzali policisté. Podobný případ se stal předchozího dne, 
kdy strážníci dostihli muže podezřelého z napadení jednoho z návštěvníků města na 
útěku," popsala několik zásahů Věra Školková. 

"Podnapilého muže sbírali strážníci z chodníku v Hradební ulici. Muž utrpěl 
pravděpodobně pádem na zem krvácivé zranění na hlavě, proto strážníci na místo 
přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Z důvodu bezpečnosti zdravotníků 
doprovodili pacienta do českobudějovické nemocnice přímo v sanitním voze," připojila 
mluvčí městské policie další případ. 

Černé skládky i pomoc zvířatům 

Městské policie řešila v minulých dnech také založení černé skládky třeba u kontejnerů 
v Otakarově ulici. "Strážníkům se na místě podařilo zjistit původce skládky. Případem 
se bude zabývat příslušný správní orgán. Kromě tohoto případu řešili strážníci i další 
černé skládky, například v Papírenské ulici nebo v ulici V. Volfa," uvedla Věra Školková. 

Strážníci také asistovali jako nezúčastněné osoby policistům při vykázání ze společného 
obydlí s ohroženou osobou. 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/ruseni-nocniho-klidu-stihani-podezreleho-i-cerna-skladka-zamestnaly-strazniky-20.html?
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Několik zásahů městské policie se také týkalo zvířat. "Kafku se zraněným křídlem 
odchytávali strážníci speciálně vyškolení k odchytu zvířat v Českém Vrbném. 
Zraněného ptáka předali do rukou zaměstnanců ZOO Hluboká nad Vltavou. Kromě 
opeřence řešili také podezření na zraněného ježka, které se nakonec nepotvrdilo. 
Kromě odchytů několika psů se dostali i na Úřad práce, kde se objevil zmatený netopýr. 
U slepého ramene Malše se snažili o záchranu údajně zraněné labutě. Na pomoc museli 
přijet hasiči se speciální technikou. Labuti však již nebylo pomoci," vypočetla Věra 
Školková. 

Převzali i nálezy 

Tající sníh padající ze střechy v posledních dnech potrápil nejednoho majitele domu. 
Strážníci prověřovali a řešili hned několik takových případů. Následovalo převzetí 
peněženky z Rudolfovské třídy nebo klíčů z ulice U Černé věže nalezených poctivými 
občany. Strážníci se pokusili o odevzdání nálezů jejich majitelům a vyřídili další 
náležitosti. 

V neposlední řadě dohlížejí strážníci v předvánočním období na bezpečnost 
návštěvníků nákupních center a vánočních trhů. Veřejný pořádek zajišťují i v místech 
konání různých kulturních a jiných akcí. 
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Pondělí, 26. prosince – Pátek, 30. prosince 2022 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 
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