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Sedmnáctiletá dívka nadýchala při kontrole klubu v Budějcích téměř 

dvě promile 

 

Strážníci v Českých Budějovicích kontrolovali v pátek večer jeden z klubů, kde se 
zaměřili na podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let. Na místě našli pod vlivem 
alkoholu dva šestnáctileté mladíky a jednu sedmnáctiletou dívku, která nadýchala 
téměř dvě promile. 

Strážníci do klubu vyrazili s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu a policií. Akce se podle Městské Policie České 
Budějovice konala v jednom ze znovuotevřených klubů v krajském městě. 

„Výsledkem kontroly strážníků městské policie byli hned napoprvé tři podnapilí 
nezletilci. Orientační dechová zkouška na alkohol ukázala pozitivní výsledek u dvou 
šestnáctiletých chlapců a sedmnáctileté dívky. Ta nadýchala bezmála dvě promile 
alkoholu,“ uvedla mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková.  

Strážníci je převezli na policejní stanici a zavolali jejich rodiče. „Všichni tři mladiství 
shodně uvedli, že alkohol jim byl prodán obsluhou baru,“ popsala Školková.  

Věc bude řešit oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu a 
příslušný správní orgán. „Za podání alkoholu osobě mladší 18 let hrozí právnické nebo 
podnikající fyzické osobě pokuta až jeden milion korun a zákaz činnosti v délce trvání až 
dvou let,“ dodala Školková. 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/34095-sedmnactileta-divka-nadychala-pri-kontrole-klubu-v-budejcich-temer-dve-promile.html
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Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 
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V českobudějovickém klubu bylo opět několik podnapilých 

mladistvých 

Kontroly zaměřené na podávání alkoholu osobám mladším 18 let patří k pravidelné 
činnosti českobudějovické městské policie. 

"V pátek 25. února proběhla další společná akce ve spolupráci s pracovníky oddělení 
sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu a Policie ČR. Výsledkem 
kontroly zaměřené na podávání alkoholu nezletilým v souvislosti s provozem nedávno 
znovuotevřeného klubu v Českých Budějovicích bylo odhalení několika mladistvých 
návštěvníků pod vlivem alkoholu," uvedla tisková mluvčí městské policie České 
Budějovice Věra Školková. 

Opětovné otevření klubu přineslo i stížnosti adresované Policii ČR, jak již dříve uvedl 
pro Deník jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Podle Věry Školkové se problémy 
netýkají jen toho, jestli jsou návštěvníci pod vlivem alkoholu. "Návštěvníci pohybující 
se často pod vlivem alkoholu v přilehlé komunikaci mohou způsobit střet 
s projíždějícími vozidly a skončit pod jejich koly. V důsledku zvýšeného pohybu v tomto 
místě dochází i ke znečišťování veřejného prostranství a rušení nočního klidu," doplnila 
Věra Školková. 

V pátek 25. února ve večerních hodinách bylo v jednom ze znovuotevřených klubů 
v Českých Budějovicích výsledkem kontroly strážníků městské policie hned napoprvé 
tři podnapilí nezletilci. "Orientační dechová zkouška na alkohol ukázala pozitivní 
výsledek u dvou šestnáctiletých chlapců a sedmnáctileté dívky. Ta nadýchala bezmála 
2 ‰ alkoholu. Všichni tři mladiství shodně uvedli, že alkohol jim byl prodán obsluhou 
baru. Strážníci je následně převezli na Obvodní oddělení Policie ČR – město, kde si své 
děti po poučení o dalším postupu převzali jejich rodiče," uvedla ke kontrolní akci Věra 
Školková. 

Dalším šetřením případu se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu a příslušný správní orgán. Za podání alkoholu osobě 
mladší 18 let hrozí právnické nebo podnikající fyzické osobě pokuta až 1 milion korun 
a zákaz činnosti v délce trvání až dvou let. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-ceskobudejovickem-klubu-bylo-opet-nekolik-podnapilych-mladistvych-20220228.html
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Zdroj: mpolicie.c-budejovice.cz (odkaz) 
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Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Strážníci odhalili muže schovávajícího se za kontejnerem, pátrali po 

něm policisté 

 

Muž schovávající se v noci za kontejnerem v Dukelské ulici se očividně chtěl vyhnout 
setkání s právě projíždějící hlídkou městské policie. Strážníci však jim známého muže 
zaregistrovali a přistoupili ke kontrole jeho dokladů. Důvod jeho jednání se ukázal 
vzápětí. Po dotyčném muži totiž v té době pátrali policisté z jihočeské metropole. 
Jedenatřicetiletý muž se svému osudu nevyhnul. 

V neděli 27. února ve čtvrt na jednu ráno prováděla hlídka městské policie kontrolní 
činnost v Dukelské ulici. V blízkosti křižovatky s ulicí Karla Buriana strážníci náhle 
spatřili muže schovávajícího se za kontejnerem na tříděný odpad. Následná kontrola 
totožnosti muže ukázala důvod jeho jednání. Po jedenatřicetiletém muži totiž v té době 
pátrali policisté z Českých Budějovic. Strážníci ho proto převezli na Obvodní oddělení 
Policie ČR – město, kde muže předali do rukou přítomných policistů k dalšímu opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/straznici-odhalili-muze-schovavajiciho-se-za-kontejnerem-patrali-po-nem-policiste
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Pondělí 28. února – Pátek 4. března 2022 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 
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https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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