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Pondělí, 5. března 2018
Zdroj: jihoceskatelevize.cz (odkaz)
Autor: Petra Říhová

Kamerový systém odhalí přestupky v Krajinské ulici
Autor: Foto zdroj: JTV

Strážníci si opět posvítí na řidiče, kteří nerespektují dopravní značení v českobudějovické
Krajinské ulici. Denně tudy podle nich projede až 600 aut, většina řidičů přitom nemá potřebné
povolení pro vjezd do pěší zóny. Teď je budou sledovat kamery.
Stovky aut vjedou každý den do Krajinské ulice v centru Českých Budějovic, kde je pěší zóna.
Většina z nich k tomu přitom nemá potřebné povolení. Městská policie tam proto zkouší nový
kontrolní systém. Strážníci tu nainstalovali několik kamer, které snímají registrační značky
automobilů a srovnávají je s databází vozidel, které mají povolení k vjezdu. Kamery jsou
umístěny v ulici Krajinská u křižovatky s ulicí Na Sadech. Zatím se jedná o zkušební provoz.

Úterý, 6. března 2018

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Jana Zuziaková

Podnapilé děti drapli strážníci
České Budějovice - Skupina devíti dětí se v sobotu večer vydala do ulic krajského města.
Večírek s alkoholem pro ně skončil na Lannově třídě.
6.3.2018
Parta si sedla na lavičky, ale dva mladíci začali poškozovat prodejní stánky před obchodním
centrem. Netušili však, že je sleduje městská kamera a bdělý operátor. Strážníci hned do
centra krajského města vyrazili a zastihli 21letého muže a devět 14 až 18letých nezletilých.
Dřevěný stánek si za svůj cíl vybral muž se 17letým chlapcem a strážníci při hovoru s nimi ucítili
v jejich dechu alkohol. Mluvčí městské policie Věra Školková popsala další vývoj: „Orientační
dechovou zkouškou strážníci potvrdili alkohol u sedmi z nich. Děti strážníkům prozradily, že
alkohol
jim
zakoupil
neznámý
muž.
Prostřednictvím operačního střediska městské policie strážníci vyrozuměli rodiče podnapilých
nezletilců, kteří se pro své děti vzápětí dostavili. Celý případ bude mít dohru na oddělení
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sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.“ Pokutu dostali oba
ničitelé stánku.

Pátek, 9. března 2018
Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)
Autor: Ell Plate

Zdrogovanou ženu museli budějčtí strážníci předat zdravotníkům v
poutech
pátek, 9. března 2018, 16:38
Budějčtí strážníci vyjížděli včera, ve čtvrtek 8. března, ráno k ženě, která na autobusové
zastávce Antonína Barcala pokřikovala na ostatní cestující. Dvaadvacetiletá výtržnice byla
evidentně pod vlivem drog. Strážníci ji museli nakonec předat zdravotníkům v poutech.
Mladá obyvatelka Hluboké nad Vltavou se snažila před stážníky utéct, ti ji ale zastavili a vyzvali
k předložení dokladů a vysvětlení jejího chování. Zmatená žena později strážníkům potvrdila,
že je pod vlivem drog. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby zasahující lékař rozhodl, že
bude převezena na psychiatrické oddělení českobudějovické nemocnice. „Během usedání na
lůžko sanitního vozu se žena začala chovat velmi agresivně. Strážníci proti ní použili
donucovací prostředky a nasadili jí služební pouta. Hlídka následně asistovala zdravotníkům
při převozu ženy na vyšetření na psychiatrickém oddělení,“ upřesnil tiskový mluvčí budějcké
městské
policie
David
Štýfal.

Sobota, 10. března 2018
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Anna Zemanová

Reklama se jim zalíbila natolik, že si ji chtěli odnést domu
České Budějovice - Mladé podnapilé muže odhalila městská kamera. Reklamní poutač ze
zastávky sídliště Vltava jim zabavili strážníci.
10.3.2018
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„To je hezká cedule, tu berem,“ řekli si nejspíš dva podnapilí mladí muži v sobotu brzy ráno na
zastávce městské hromadné dopravy na sídlišti Vltava. Reklamní poutač je oslovil natolik, že
si ho chtěli odnést. K jejich smůle si jejich počínání ale všiml operátor městského kamerového
systému v ulici Fr. Ondříčka. „Na místo okamžitě vyjížděla hlídka městské policie. Dvacetiletý
a třiadvacetiletý muž se bez zapírání přiznali.“ popisuje úsměvnou klukovinu tisková mluvčí
strážníků Věra Školková. Podle ní si muži za pokus o odcizení cizího majetku odnesli pouze
napomenutí.

Neděle, 11. března 2018
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Anna Zemanová

Mladý Rakušan si v Budějovicích přihnul a klidně řídil s rozbitým světlem
České Budějovice - Dvaadvacetiletý řidič Alfa Romeo si přijel vyrazit do Čech. Nyní mu hrozí
pokuta za alkohol při řízení až 20 tisíc.
včera 09:27
V pátek 9. března prozradilo podnapilého dvaadvacetiletého Rakušana rozbité světlo na
vozidle, které řídil. Hlídka městské policie si tohoto přestupku všimla a tak ho zastavila a chtěla
pokutovat. Z okénka však zavanul nelibý alkoholový výpar. „Následovalo provedení dechové
orientační zkoušky na alkohol, která ukázala pozitivní výsledek. Mladý Rakušan nadýchal
0,58 promile. Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala,“
informuje tisková mluvčí městské policie Věra Školková. Dále dodává, že jeho přestupek ho
bude
stát
2 500 až
20 000 korun.
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Neděle, 11. března 2018
Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)
Autor: Nikola Franková

Rodinné setkání skončilo rvačkou
neděle, 11. března 2018, 12:59

Rodina z Českých Budějovic se sešla v sobotu 10. března v Suchém Vrbném, aby společně
strávila večer. Ten se však příliš nevydařil a skončil ručním vyřizováním sporů mezi mužským
osazenstvem. Na místě museli zasahovat strážníci.
V sobotu 10. března krátce po desáté hodině večerní vyjížděla hlídka městské policie do
Suchého Vrbného na oznámení ženy o roztržce mezi jejím manželem a zetěm v jejich bytě.
Před příjezdem strážníků na místo se již situace částečně uklidnila. „Jak se ukázalo, společně
strávený večer v rodinném kruhu nejdříve se odvíjel v přátelském duchu. Po několika
skleničkách alkoholu se však situace změnila a došlo na ruční vyřizování sporu mezi
osmapadesátiletým obyvatelem domu a jeho jedenatřicetiletým zetěm,“ popsala mluvčí
městské policie Věra Školková. K žádnému zranění ani škodě na majetku naštěstí v důsledku
šarvátky
nedošlo
a
událost
skončila
smírem
mezi
oběma
aktéry.

Neděle, 11. března 2018
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Anna Zemanová

Vlhkost budovy vysoušel ohněm. Strážníci museli přivolat hasiče
České Budějovice - Po příjezdu hasičů bylo za několik minut po požáru. Majitel tak objekt
nejspíše vysušit nestihl.
V pátek 9. března si hlídka městské policie všimla kouře vycházejícího ze zchátralého objektu
v Průmyslové ulici. Po příjezdu na místo zjistili, že oheň zapálil sám majitel a to úmyslně.
"Strážníci jim dobře známého muže okamžitě vyzvali, aby oheň uhasil. Ten však odmítl se
slovy, že se ohněm snaží vysoušet interiér budovy. Padesátiletý muž navíc topil odpadem
z plastu," vysvětluje tisková mluvčí strážníků Věra Školková s tím, že toto vysušování zřejmě
neprováděl poprvé. Na stěnách totiž byly vidět stopy z předešlých vysoušecích aktivit.
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Strážníci na místo přivolali hasiče, kteří oheň uhasili do několika minut. Podle tiskové mluvčí
se
případem
bude
nadále
zabývat
příslušný
správní orgán.
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