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Pátek, 11. února 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 
__________________________________________________________________________ 

Sedmnáctiletá dívka vypila půl lahve tvrdého alkoholu. Ošetřit ji 

museli v nemocnici 

V českobudějovické nemocnici skončila ve čtvrtek večer sedmnáctiletá dívka, kterou 
našli policisté bezvládnou ležet na trávníku v Plzeňské ulici. Dívka před tím vypila téměř 
půl lahve tvrdého alkoholu a nebyla schopna jakékoliv komunikace. Případem se 
zabývá oddělení sociálně právní ochrany dětí. 

Bezvládnou dívku našli policisté ve čtvrtek večer ležet na trávníku před domem v 
Plzeňské ulici. „Od jejích společníků se strážníci dozvěděli, že se svou kamarádku snaží 
již delší dobu marně probudit. Muži uvedli, že po vypití půl lahve tvrdého alkoholu již 
nebyla schopna komunikace,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. 

Policisté na místo přivolali zdravotníky a mezi tím uvolnili dívce dýchací cesty a uložili ji 
do stabilizované polohy. Po příjezdu sanitky byla převezena do nemocnice, kde ji 
ošetřili. Policie informovala dívčinu matku. Případem se bude dále zabývat oddělení 
sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/33935-sedmnactileta-divka-vypila-pul-lahve-tvrdeho-alkoholu-osetrit-ji-museli-v-nemocnici.html


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

6. TÝDEN 2022 

2 
 

 

 

Pátek, 11. února 2022 

Zdroj: Mladá fronta Dnes 

Rubrika: Jižní Čechy, str. 12 

Autor: Karel Hrdina 
__________________________________________________________________________ 

Řidič si jel jen pro cigarety, nadýchal 1,77 promile   

České Budějovice 
 
Opilý muž se v úterý v Českých Budějovicích rozhodl, že si autem dojede pro cigarety. 
Křižovatku však projel na červenou, což uviděli projíždějící strážníci. Když muže sedícího 
za volantem vyzvali k předložení potřebných dokladů, žádných se nedočkali. A z jeho 
dechu byl navíc cítit alkohol. "Třiatřicetiletý řidič však orientační dechovou zkoušku 
odmítl se slovy, že vypil jedno pivo. Když ho strážníci vyzvali k odběru biologického 
materiálu, muž otočil a dechovou zkoušku podstoupil. Přístroj ukázal 1,72 a napodruhé 
1,77 promile alkoholu," upřesnila mluvčí strážníků Věra Školková. Muž se přitom 
strážníkům svěřil, že si jel pouze pro cigarety na čerpací stanici. Nyní ho čeká obvinění 
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. 
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Čtvrtek, 10. února 2022 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, iDNES.cz  (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství / České Budějovice 

Autor: Karel Hrdina 
__________________________________________________________________________ 

Strážníci zastavili řidiče s 1,7 promile. Jel jsem jen pro cigarety, řekl 

 

Opilý muž se v úterý v Českých Budějovicích rozhodl, že si autem dojede pro cigarety. 
Křižovatku však projel na červenou, což viděli strážníci. Když ho zastavili, nadýchal 
1,77 promile. 

Strážníci opilého muže zastavili na křižovatce Diamant. | foto: MP České Budějovice 

Kolem 23. hodiny mířila hlídka českobudějovických strážníků po výpadovce směrem 
na České Vrbné. Na křižovatce u supermarketu Lidl si všimli řidiče, který projel na 
červenou. 

„Muž vyjížděl z Labské ulice a ohrozil auto, které jelo směrem od Písku. Strážníci se 
otočili a řidiče zastavili na další světelné křižovatce,“ popsala mluvčí budějovické 
městské policie Věra Školková. 

Když muže sedícího za volantem vyzvali k předložení potřebných dokladů, žádných se 
nedočkali. A z jeho dechu byl navíc cítit alkohol. 

„Třiatřicetiletý řidič však orientační dechovou zkoušku odmítl se slovy, že vypil jedno 
pivo. Když ho strážníci vyzvali k odběru biologického materiálu, muž otočil 
a dechovou zkoušku podstoupil. Přístroj ukázal 1,72 a napodruhé 1,77 promile 
alkoholu,“ upřesnila mluvčí. 

Muž se přitom strážníkům svěřil, že si jel pouze pro cigarety na čerpací stanici. Ti celý 
případ předali přivolaným státním policistům, kteří řidiči zakázali další jízdu. Nyní ho 
čeká obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

 

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/ridic-opily-test-alkohol-straznici-cigarety-benzinka.A220210_121400_budejovice-zpravy_khr
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Pátek, 11. února 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko, str. 2 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Pro cigarety vyjel opilý 
 
České Budějovice – Třiatřicetiletý řidič osobního auta ohrozil tento týden na sídlišti 
Vltava v jihočeské metropoli další vozidlo, když nerespektoval značku "STOP" při 
vyjíždění na hlavní komunikaci. Svědkem události se však stala hlídka městské policie, 
která pachatele dopravního přestupku zastavila. "Když muže sedícího za volantem 
vyzvali k předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla, žádných se 
nedočkali. Z dechu muže byl ale navíc cítit alkohol," uvedla tisková 
mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková. 
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Čtvrtek, 10. února 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, tisková mluvčí MP České Budějovice 
__________________________________________________________________________ 

Oslavu narozenin ukončil vandalský čin před zraky strážníků 
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Oslava narozenin v centru jihočeské metropole skončila pro 
jednoho z trojice mladých mužů v pondělí 7. února odpoledne zásahem strážníků. 
Dvacetiletý muž se totiž nejprve pustil do křížku se svým kamarádem a potom se 
rozhodl rozbíjet sklo o historickou kašnu. Svědky události se náhodně stala hlídka 
městské policie, která okamžitě zakročila. Vandal si na své konto připsal několik 
přestupků. 

Strážníci při kontrolní činnosti na Náměstí Přemysla Otakara II. v půl šesté večer náhle 
spatřili v blízkosti kašny postávat trojici zjevně podnapilých mužů, kteří se vyznačovali 
velmi hlasitým projevem. Dva z nich se přitom náhle pustili do vzájemné potyčky. 
Strážníci proto zamířili na místo a okamžitě zasáhli. Účastníci sice ve vzájemné potyčce 
ustali, jeden z nich však začal házet sklo a další předměty na kamennou kašnu. Jeho 
vandalské počínání museli strážníci ukončit použitím donucovacích prostředků. 

V dotyčném následně zjistili dvacetiletého muže z Jindřichohradecka. Ten na výzvu 
strážníků způsobený nepořádek uklidil. Ke škodě na historické památce naštěstí v 
důsledku jeho počínání nedošlo. Následně provedená orientační dechová zkouška na 
alkohol u mladého muže ukázala výsledek 1,73 promile. Po poučení o dalším postupu 
ho strážníci v doprovodu jeho kamarádů z místa propustili. 

Dvacetiletý muž se po vystřízlivění bude zpovídat nejen z přestupku znečištění 
veřejného prostranství a pokusu o poškození cizího majetku, ale i přestupku proti 
občanskému soužití. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

  

https://www.jcted.cz/62920-oslavu-narozenin-ukoncil-vandalsky-cin-pred-zraky-strazniku/
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Středa, 9. února 2022 

Zdroj: mpolicie.c-budejovice.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN MĚSTSKÉ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE JAR. 

HAŠKA 2   

 

Úřední hodiny Městské policie České Budějovice v ulici Jar. Haška 2 budou ve dnech 
10. – 11. února omezeny. 
 

Čtvrtek 10. 2. 2022 8:00 – 12:00 hod 
Pátek 11. 2. 2022 ZAVŘENO 
Lhůta na vyřízení Vyrozumění o porušení pravidel se prodlužuje o 10 pracovních dní. 
Úřední hodiny služebny Máj a Suché Vrbné zůstávají beze změn. 

 

Úterý, 8. února 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Opilého řidiče prozradilo kličkování v Žižkově třídě 

Strážníci městské policie řešili v uplynulých dnech i napadení v jednom z barů 
v jihočeské metropoli. 

Nepokoje v jednom z barů v centru města vyvolal v neděli nad ránem třiatřicetiletý 
muž ze Slovenska. Nejdříve napadal hosty podniku a poté napadl i pracovníka zdejší 
ostrahy, který se ho rozhodl vyvést ven. 

Podle mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové v neděli 6. února krátce 
po druhé hodině ranní prováděla hlídka městské policie kontrolu v ulici Dr. Stejskala.  

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/zmena-urednich-hodin-mestske-policie-ceske-budejovice-v-ul-jar-haska-2
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/opileho-ridice-prozradilo-klickovani-v-zizkove-tride-20220208.html
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"Strážníci spatřili dva muže, z nichž jeden se snažil druhého strhnout na zem. Okamžitě 
proti agresorovi zasáhli. Muž ale na zákonné výzvy nereagoval a pokračoval ve svém 
projevu. Strážníci za použití donucovacích prostředků muži nasadili služební pouta," 
uvedla Věra Školková. 

Strážníci v muži následně zjistili třiatřicetiletého občana ze Slovenska. V důsledku 
potyčky nedošlo k žádnému zranění. Muž ale v narušování veřejného pořádku 
nepřestával a se strážníky odmítal spolupracovat. Ti ho převezli na služebnu Policie ČR 
v ulici Tř. 28. října, odkud byl muž s poučením o dalším postupu propuštěn. Správnímu 
orgánu se bude nyní zpovídat z neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její 
pravomoci. Za přestupek mu hrozí pokuta do 10 tisíc korun. 

Alkohol za volantem, ale i zákaz řízení 

Dva řidiče s alkoholem za volanty a dalšího řidiče, který za volant nesměl vůbec 
usednout, odhalili budějovičtí strážníci během uplynulého víkendu. Všichni skončili 
v rukou policistů. 

"Čtyřiašedesátiletého řidiče škodovky, který za volant usedl v neděli krátce před půl 
jednou v noci po nejedné sklence alkoholu, zastavili strážníci v Žižkově třídě. Vůz totiž 
měl při jízdě zapnutá výstražná světla a řidič zjevně nezvládal jízdu. Orientační dechová 
zkouška u řidiče požitý alkohol před jízdou skutečně potvrdila," uvedla Věra Školková.  

Muž nadýchal 1,55 ‰ a 1,43 ‰ alkoholu. Strážníci případ na místě předali přivolaným 
policistům. Řidiče čeká obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

Pokuta až 20 tisíc korun 

O den dříve krátce před desátou hodinou večerní zastavila hlídka městské policie na 
Žižkově třídě dacii, jejíž řidič nerespektoval zákazové dopravní značení. Strážníci při 
jednání s řidičem zbystřili, z jeho dechu ucítili alkohol. Následně provedená orientační 
dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 0,76 ‰ a 0,73 ‰. "Strážníci na 
místo přivolali hlídku Policie ČR, která řidiči zakázala další jízdu a případ převzala 
k dalšímu šetření. Sedmadvacetiletému muži z Děčínska hrozí za přestupek podle 
zákona o provozu na pozemních komunikacích pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun a zákaz 
činnosti v délce trvání šesti měsíců až roku," uvedla Věra Školková. 

Řidiče, který za volant osobního vozidla nesměl vůbec usednout, zastavila hlídka 
městské policie za přestupek v sobotu 5. února krátce před polednem ve Strakonické 
ulici. Devětačtyřicetiletý muž strážníkům na výzvu k předložení dokladů přiznal, že 
řidičský průkaz nevlastní. Důvod strážníci zjistili vzápětí. Řidičský průkaz mu byl totiž 
odebrán v důsledku uloženého zákazu řízení všech motorových vozidel. I tento případ 
předali strážníci do rukou přivolaných policistů. Muže z Táborska čeká obvinění 
z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. 
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Úterý, 8. února 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Johana Bartoňová 
__________________________________________________________________________ 

Muž v baru napadal hosty i pracovníka ostrahy. Hrozí mu pokuta 10 

tisíc korun 

 

Českobudějovičtí strážníci museli v neděli brzy ráno zasahovat v centru města. V 
jednom z barů totiž třiatřicetiletý muž napadal hosty. Poté napadl i pracovníka ostrahy, 
který se ho snažil vyvést z klubu. Muž však pokračoval ve svém násilném chování a 
skončil v poutech. 

Událost se stala v neděli nad ránem. Třiatřicetiletý muž ze Slovenska napadal hosty v 
baru. Poté dokonce napadl i pracovníka ostrahy, který se pokoušel muže vyvést z klubu 
ven. 

Mezitím hlídka městské policie prováděla po druhé hodině ranní kontroly v ulici Dr. 
Stejskala. Strážníci si všimli dvou mužů, z nichž se jeden snažil druhého strhnout na 
zem.  „Okamžitě se rozhodli proti agresorovi zasáhnout. Muž však na zákonné výzvy 
nereagoval a pokračoval ve svém projevu. Strážníci proto za použití donucovacích 
prostředků muži nasadili služební pouta,“ uvedla policejní mluvčí Věra Školková. 
Strážníci následně zjistil, že se jedná o třiatřicetiletého občana ze Slovenska.  

V důsledku potyčky nedošlo k žádným zraněním, ale muž stále odmítal 
spolupracovat. „Strážníci ho proto převezli na služebnu, odkud byl muž s poučením o 
dalším postupu propuštěn. Správnímu orgánu se bude nyní zpovídat z neuposlechnutí 
výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za přestupek mu hrozí pokuta do 10 tisíc 
korun,“ dodala Školková. 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/33894-muz-v-baru-napadal-hosty-i-pracovnika-ostrahy-hrozi-mu-pokuta-10-tisic-korun.html
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Úterý, 8. února 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Nezvládal jízdu 

 

České Budějovice – Dalšího hříšníka za volantem odhalili strážníci o víkendu v 
jihočeské metropoli. Tentokrát to byl podle tiskové mluvčí městské policie Věry 
Školkové čtyřiašedesátiletý řidič vozidla značky Škoda, který za volant usedl v neděli 
krátce před půl jednou v noci po nejedné sklence alkoholu. "Hlídka zastavila řidiče v 
Žižkově třídě. Vozidlo totiž mělo při jízdě zapnutá výstražná světla a řidič zjevně 
nezvládal jízdu," uvedla Věra Školková s tím, že muž nadýchal 1,55 ‰ a 1,43 ‰ 
alkoholu a čeká ho příslušné obvinění. 
  

Úterý, 8. února 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: str. 2 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Hříšníka zradila světla 

 

České Budějovice – Zjevně nezvládnutá technika jízdy, a navíc zapnutá výstražná světla 
při jízdě upozornily strážníky na podnapilého řidiče.  
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Pondělí, 7. února 2022 

Zdroj: mpolicie.c-budejovice.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Během víkendu odhalili strážníci nejen alkohol za volantem, ale i 

zákaz řízení   

Dva řidiče za volanty osobních vozidel a dalšího řidiče, který za volant nesměl vůbec 
usednout, odhalili českobudějovičtí strážníci během uplynulého víkendu. Všichni 
skončili v rukou policistů. 

Čtyřiašedesátiletého řidiče vozidla zn. Škoda, který za volant usedl v neděli krátce před 
půl jednou v noci po nejedné sklence alkoholu, zastavila hlídka městské policie na 
Žižkově třídě. Vozidlo totiž mělo při jízdě zapnutá výstražná světla a řidič zjevně 
nezvládal jízdu. Orientační dechová zkouška u řidiče požitý alkohol před jízdou 
skutečně potvrdila. Muž nadýchal 1,55 ‰ a 1,43 ‰ alkoholu. Strážníci případ na místě 
předali přivolaným policistům. Řidiče čeká obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. 

O den dříve krátce před desátou hodinou večerní zastavila hlídka městské policie na 
Žižkově třídě vozidlo zn. Dacia, jehož řidič nerespektoval zákazové dopravní značení. 
Strážníci při jednání s řidičem zbystřili, z jeho dechu totiž ucítili alkohol. Následně 
provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 0,76 ‰ a 0,73 
‰. Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která řidiči zakázala další jízdu a celý 
případ si převzala k dalšímu šetření. Sedmadvacetiletému muži z Děčínska hrozí za 
přestupek podle zákona o provozu na pozemních komunikacích pokuta od 2,5 do 20 
tisíc korun a zákaz činnosti v délce trvání šesti měsíců až jednoho roku. 

Řidiče, který za volant osobního vozidla nesměl vůbec usednout, zastavila hlídka 
městské policie za dopravní přestupek v sobotu 5. února krátce před polednem ve 
Strakonické ulici. Devětačtyřicetiletý muž strážníkům na výzvu k předložení dokladů 
potřebných k řízení vozidla přiznal, že řidičský průkaz nevlastní. Důvod strážníci zjistili 
vzápětí. Řidičský průkaz mu byl totiž odebrán v důsledku uloženého zákazu řízení všech 
motorových vozidel. I tento případ předali strážníci do rukou přivolaných policistů. 
Devětačtyřicetiletého muže z Táborska čeká obvinění z přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání. 

 

http://mpolicie.c-budejovice.cz/behem-vikendu-odhalili-straznici-nejen-alkohol-za-volantem-ale-i-zakaz-rizeni
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Pondělí 7. února – Pátek 11. února 2022 

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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