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Bezdomovci si z vystaveného stanu před prodejnou udělali nové
bydliště, dlouho v něm nezůstali
pondělí, 13. května 2019, 09:07
Strážníci v Budějcích řešili ve čtvrtek krádež stanu, který byl vystavený před prodejnou v
Českém Vrbném. Pátraní nebylo náročné. Muž se ženou stanovali jen pár desítek metrů od
obchodu. Nový přístřešek je stál tři stovky. Hlídka se po oznámení krádeže vydala směrem
kolem řeky. „V zeleném porostu v blízkosti řeky skutečně našli postavený stan odpovídající
popisu. Doposud neodstraněná cenovka upozorňovala na to, že tam nocležníci nestanují
dlouho. Dokonce v tu chvíli byli uvnitř. Jak strážníci vzápětí zjistili, jednalo se o třicetiletého a
devětatřicetiletou ženu z Budějc,“ popsala tisková mluvčí strážníků Věra Školková. Stan údajně
dvojici sehnal jejich známý za tři stovky. Po krádeži ho nechal schovaný na domluveném místě.
Strážníci celý případ předali přivolané hlídce policistů.

Pondělí, 13. května 2019

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz)
Autor: Mgr. Věra Školková

Silně opilý muž v Budějovicích prorazil závoru betonárky a chtěl
kopnout strážníky
13.5.2019 15:24
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Devětatřicetiletý muž z Českých Budějovic usedl v sobotu v noci po
mnoha sklenkách alkoholu za volant osobního motorového vozidla. Ujel však sotva několik set
metrů, když prorazil závoru u areálu betonárky U hada a zůstal stát. Svědkem celého incidentu
byl zaměstnanec bezpečnostní ostrahy objektu, který okamžitě přivolal městskou policii. Opilý
řidič nakonec skončil v poutech.
V sobotu 11. května v jedenáct hodin v noci vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o
řidiči, který v důsledku divoké jízdy skončil v areálu betonárky U Hada. Strážníky na místě již
čekal zaměstnanec bezpečnostní ostrahy objektu, který jim popsal celou událost. Při své
obvyklé obchůzce spatřil, jak muž za volantem osobního vozidla Chrysler prorazil závoru
uzavírající vjezd do objektu a po několika desítkách metrů pak zůstal stát.
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Když zjevně podnapilý řidič vystoupil vozidla, začal přítomného svědka verbálně napadat. To
však již byli na cestě strážníci. Ti řidiče vozidla zastihli stále u svého havarovaného vozu. Když
ho strážníci vyzvali k podání vysvětlení, muž se svěřil, že jede z večírku pořádaného nedaleko
odtud. To potvrdil další muž, který se mezitím ke strážníkům přihlásil. Podle jeho slov byl
řidičem jeho kamarád, který mu na výše zmíněném večírku dělal společnost. Ten však
neuposlechl jeho rad a navzdory vypitému alkoholu usedl za volant.
Strážníci u řidiče následně provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s alarmujícím
výsledkem 2,30 ‰. Strážníci proto rozhodli o jeho převozu na nedalekou služebnu Policie ČR.
Výzva k nastoupení do služebního vozidla však zůstala bez reakce. Muž nejprve začal strážníky
verbálně napadat, poté se dokonce snažil jednomu ze strážníků podkopnout nohy. Na Obvodní
oddělení Policie ČR Čtyři Dvory se pak vezl ve služebních poutech. Zde ho strážníci předali do
rukou přítomných policistů k dalšímu opatření. Muže nyní čeká sdělení obvinění z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.

Pondělí, 13. května 2019
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Jana Zuziaková

Opilý řidič prorazil závoru
13.5.2019
České Budějovice – Sobotní oslava neskončila úspěšně pro 39letého muže z krajského města,
který s autem vletěl do zavřeného objektu.
Hodinu před půlnocí zaměstnanec bezpečnostní ostrahy v betonárně viděl, jak chrysler proráží
závoru vjezdu do areálu firmy a po pár desítkách metrů zastavuje.
Ihned proto volal městskou policii. Opilý řidič začal po vystoupení z vozu strážného slovně
napadat. Strážníkům se potom svěřil, že jede z nedalekého večírku, což potvrdil jeho kamarád,
který k nim z oslavy dorazil.
Nedal si prý jízdu rozmluvit. Šofér nadýchal 2,3 promile a odmítal nastoupit do služebního auta
k odvozu na policii. Nejdříve nadával, pak chtěl strážníkovi podkopnout nohy. Nakonec
cestoval v poutech, aby se zklidnil.
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Dva cizinci ničili zaparkovaná auta a značky. Vybrali si k tomu místo před
služebnou strážníků
pondělí, 13. května 2019, 11:22
Pěkně veselo bylo v sobotu v půl třetí ráno před služebnou strážníků v ulici Jaroslava Haška.
Dva cizinci tam zkoušeli svou sílu na zaparkovaných autech a na dopravních značkách. Hlídka
u obou mužů provedla test na alkohol. Zkouška byla pozitivní. Strážníci se na akci obou vandalů
koukali na kamerách. Dva muži ve věku jedenadvacet a dvaadvacet let zkoušeli svou sílu na
zaparkovaných autech i dopravních značkách, které jim stály v cestě. Cizí majetek neminuly
jejich údery nohama i rukama. Strážníci dali oběma mužům dýchnout. „Oba se snažili zapírat,
strážníci jim však vysvětlili, že jejich počínání zaznamenala kamera. Jejich chování zřejmě ve
značné míře ovlivnil vypitý alkohol. Orientační dechová zkouška na alkohol u mladých mužů
totiž ukázala výsledek 1,78 a 1,98 promile,“ popsala tisková mluvčí strážníků Věra Školková.
Oběma vandalům z Rakouska teď za pokus o poškození cizího majetku hrozí pokuta ve výši
padesát tisíc korun. Jeden z nich si navíc přičte postih za přestupek znečištění veřejného
prostranství.

Úterý, 14. května 2019
Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)
Autor: Adéla Cinklová

Opilý muž cestou z večírku prorazil autem závoru, přihlížejícího svědka
slovně napadal
úterý, 14. května 2019, 08:59
Hlídka strážníků městské policie řešila v sobotu v noci opilce, který pod vlivem alkoholu usedl
za volant. Jeho jízda skončila po pár metrech v areálu betonárky U Hada. Opileckou jízdu
sledoval zaměstnanec ostrahy, který zavolal strážníky. Řidič nakonec skončil v poutech. Řidič
svou divokou jízdu ukončil proražením závory v areálu betonárky U Hada. Opilce se snažil
zadržet zaměstnanec ostrahy, když vystoupil z auta, začal ho slovně napadat. „Strážníci řidiče
vozidla zastihli u svého havarovaného vozu. Když ho vyzvali k podání vysvětlení, muž se svěřil,
že jede z večírku pořádaného nedaleko odtud. To potvrdil další muž, který se mezitím ke
strážníkům přihlásil,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková. Na místo dorazil i další
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svědek, který potvrdil, že muž z večírku opravdu jede. I když mu radil, aby za volant opilý
nesedal, neposlechl. Opilec nakonec skončil v poutech.

Úterý, 14. května 2019
Zdroj: Českobudějovický deník, str. 4
Autor: zz

Opilý přerazil závoru firmy
České Budějovice – Sobotní oslava neskončila úspěšně pro 39letého muže z krajského města,
který s autem vletěl do zavřeného objektu. Hodinu před půlnocí zaměstnanec bezpečnostní
ostrahy v betonárně viděl, jak chrysler proráží závoru vjezdu do areálu firmy a po pár desítkách
metrů zastavuje.
Ihned proto volal městskou policii. Opilý řidič začal po vystoupení z vozu strážného slovně
napadat. Strážníkům se potom svěřil, že jede z nedalekého večírku, což potvrdil jeho kamarád,
který k nim z oslavy dorazil. Nedal si prý jízdu rozmluvit. Šofér nadýchal 2,3 promile. Odmítal
nastoupit do služebního auta a nechat se převézt na policejní služebnu. Nejdříve nadával, pak
chtěl strážníkovi podkopnout nohy. Nakonec cestoval v poutech, aby se zklidnil.

Středa, 15. května 2019
Zdroj: idnes.cz (odkaz)
Autor: Jakub Bartoš

Kluby v Budějovicích mají dokázat, že v noci zůstane klid i bez vyhlášky
Českobudějovická radnice se s majiteli několika podniků domluvila na přísnějším dodržování
nočního klidu v ulicích. Jeho rušení vadí lidem z okolí. Pokud se to neosvědčí, může následovat
vyhláška s přesnou otevírací dobou ve vybraných lokalitách.

Pokud si ven budete chtít vzít skleničku, ochranka vás nepustí. Když budete před klubem příliš
hluční, upozorní vás, abyste se ztišili. Tak to bude nadcházející měsíce vypadat před některými
podniky v Českých Budějovicích označenými speciální samolepkou s nápisem: Chceme noční
Budějce.
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Jejich majitele rozčílil plán radnice omezit provozní dobu na některých místech, kde se řeší
problémy spojené s rušením nočního klidu. Proto začali jednat a sešli se s vedením města. Více
než desítka zástupců nočních barů či hospod včetně těch z centra našla s náměstky
kompromis. Zatím potrvá několik měsíců.

"Provozovatelé nočních podniků zajistí přes vyhazovače či personál absolutní zákaz vynášení
čehokoliv ven včetně skla, kelímků, talířků a tak dále. Dál se ochranka u podniků efektivně
postará o to, aby byl pořádek uvnitř i před provozovnami. Nebudou pobíhat po celé ulici, ale
budou se starat, aby lidé, kteří venku třeba kouří, tolik nehlučili. Zároveň by měly mít hudební
aparatury omezovače výkonu, aby zvuk neotřásal celým domem," vyjmenoval novinky
náměstek primátora Juraj Thoma (OPB). Budou se scházet dál

Zástupci podniků se teď budou pravidelně scházet s městskou policií a městem, aby si
předávali zkušenosti.

"Myslím, že každý krok může pomoci. Neříkám, že se to tím úplně vyřeší, pořád je to o lidech,
ale každé takové rozhodnutí je určitě dobré. My ho vítáme. Na průběžných schůzkách se bude
vyhodnocovat, jestli došlo ke zlepšení," uvádí mluvčí budějovických strážníků David Štýfal.

To vše má přispět ke snížení počtu stížností na rušení klidu kvůli lidem v ulicích. Radnice tak
částečně ustoupila a prozatím nebude měnit provozní dobu v podnicích.

Tuto samolepku mají podniky, které se zapojily do iniciativy v Českých Budějovicích. Snaží se
o dodržování nočního klidu, aby nemusela radnice zřídit vyhlášku omezující otevírací dobu.

"Jsem rád, že jsme našli společnou řeč a setkali se s vedením radnice. Myslím, že hospodští
teď mají šanci udělat vše pro to, aby mohli fungovat bez omezení dál a lidé v jejich okolí žít v
klidu. Jsou to kroky, které by mohly pomoci," věří David Šafránek, který vede Media Karaoke
Music Bar na náměstí Přemysla Otakara II.

"Pokud se hledá nějaký logický model, jak zabránit nadměrnému hluku se zapojením
provozovatelů, tak to považuji za racionální cestu. Trochu mi ale vadí, že se přenáší povinnosti
městské policie na majitele podniků. Myslím, že pokud se jedná o hluk na ulici, tak od toho
tady má město strážníky," reaguje na postup města opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS).
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Zkušební provoz potrvá do září. Poté radnice rozhodne, jestli kroky situaci zklidnily, k čemuž
poslouží statistiky strážníků i názory lidí, jichž se hluk týká. Pokud se tak nestane, předloží radní
zastupitelům vyhlášku. Ta určí přesnou otevírací dobu ve vybraných lokalitách. Ve Znojmě
nakonec vyhlášku přijali

Podle ní by musely podniky otevírat nejdříve v šest hodin ráno. Pokud bude následovat
pracovní den, musely by zavřít o půlnoci, v případě, že by následoval den volna, by to bylo ve
dvě hodiny ráno.

"Součástí vyhlášky by byla i grafika s částmi města, kterých se bude regulace týkat. Jsou to
provozovny napříč městem," říká Thoma.

Uvědomuje si také fakt, že se pokus nemusí osvědčit. "Podobnou cestou šlo nedávno Znojmo.
Nakonec ale rozhodlo, že to efekt nepřineslo, a zastupitelstvo schválilo vyhlášku. Máme
možnost tuhle cestu využít, tak to zkusme," dodává Thoma. K projektu se mohou přidat i další
podniky ve městě, které si vylepí samolepku s nápisem Chceme noční Budějce.

"Musí se srovnat prostředí mezi podnikateli a lidmi, kteří bydlí v okolí. Za mě je velký problém
u mladistvých do 18 let. Ti si seženou víno, napijí se na Sokolském ostrově, my je do podniku
nepustíme a oni pak sedí na chodníku nebo lavičce a dělají hluk. Pokud se zintenzivní hlídky,
aby mladí nemohli být ve městě opilí, polovina problému je podle mě pryč," přidává Šafránek.

I proto má městská policie spolupracovat i s dalšími orgány, mezi nimiž je třeba ten sociálněprávní ochrany dětí. Zapojit se mají také stavební či živnostenský úřad.
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Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Jana Zuziaková

Moc opilý řidič nechtěl vylézt z vozu
včera 13:38
České Budějovice – Za volantem načapali strážníci 41letého muže, který měl v sobotu ráno
před desátou hodinou v krvi 2,73 promile alkoholu.
Hlídka městské policie na něj narazila, když projížděla Nádražní ulicí a proti nim jela od
Pekárenské ulice suzuki s poškozeným pravým předkem.
Podle mluvčí městské policie Věry Školkové řidič zjevně nezvládal řízení a kličkoval mezi
jízdními pruhy. Strážníci vozidlo okamžitě zastavili. Když muže vyzvali k vystoupení, bylo jasné,
že je opilý. Nereagoval ani na opakované výzvy a opuštění interiéru auta se začal aktivně
bránit. „Strážníci proto museli řidiče z vozu vyvést za použití donucovacích prostředků a
nasadit mu služební pouta,“ popsala Věra Školková. Muže z krajského města, který naštěstí
nikoho při své opilecké jízdě nezranil, policie obviní z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky.
Soudu se nevyhne.

Neděle, 19. května 2019
Zdroj: idnes.cz (odkaz)
Autor: abr

Opilý řidič v Budějovicích skončil v poutech, nadýchal 2,73 promile
19. května 2019 10:49, aktualizováno 10:49

Jedenačtyřicetiletý muž usedl v sobotu ráno za volant svého vozu i přesto, že se před tím posílil
nejednou sklenkou alkoholu. Jeho jízda ulicemi Českých Budějovic ale neušla strážníkům, kteří
ho zastavili, a protože nechtěl spolupracovat, předali ho v poutech policistům.
Hlídka českobudějovické městské policie si vozidla značky Suzuki všimla před desátou
dopoledne v Nádražní ulici. Projíždělo od Pekárenské směrem k vlakovému nádraží a mělo
poškozenou karoserii na přední straně vozu.
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„Muž za volantem zjevně nezvládal řízení a kličkoval mezi jízdními pruhy,“ uvedla mluvčí
strážníků Věra Školková.
Strážníci proto vozidlo okamžitě zastavili a řidiče vyzvali k vystoupení z vozidla. „Zjevně
podnapilý muž však nereagoval ani na opakované výzvy a vystoupení se začal aktivně bránit.
Strážníci proto museli řidiče z vozu vyvést za použití donucovacích prostředků a nasadit mu
služební pouta,“ sdělila Školková.
Vzápětí zjistili, že šlo o jedenačtyřicetiletého muže z Českých Budějovic. „Řidič následně
podstoupil orientační dechovou zkoušku na alkohol s alarmujícím výsledkem 2,73 a 2,20
promile,“ doplnila mluvčí.
Strážníci muže i celý případ předali do rukou přivolané policejní hlídky. Řidiče čeká obvinění z
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Neděle, 19. května 2019
Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)
Autor: Adéla Cinklová

Řidič v Budějcích nadýchal skoro tři promile, skončil v poutech
neděle, 19. května 2019, 12:36

Strážníci zastavili v Budějcích včera ráno řidiče osobáku, který na sebe pozornost upoutal
riskantní jízdou a zbořeným autem. Řidič ale s hlídkou nespolupracoval a aktivně se bránil.
Nakonec skončil v poutech strážníků. Jedenačtyřicetiletý muž z Budějc vyrazil na jízdu po
jihočeské metropoli posilněný alkoholem včera krátce před desátou hodinou dopolední. Jeho
jízda od Pekárenské ulice směrem k vlakovému nádraží, která byla velmi podezřelá a riskantní,
upoutala pozornost projíždějících strážníků městské policie. „Strážníci vozidlo okamžitě
zastavili a řidiče vyzvali k vystoupení z vozidla. Zjevně podnapilý muž však nereagoval ani na
opakované výzvy a vystoupení se začal aktivně bránit. Strážníci proto museli řidiče z vozu
vyvést za použití donucovacích prostředků a nasadit mu služební pouta,“ popsala tisková
mluvčí strážníků Věra Školková. Hlídka u muže provedla dechovou zkoušku, která prokázala,
že skutečně před jízdou pil. Hodnota alkoholu v dechu se zastavila na hodnotě 2,73 promile.
„Strážníci muže i celý případ předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR. Jedenačtyřicetiletého
řidiče čeká obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala Školková.
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