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Velikonoční opilci se v Budějovicích vyznamenali. Jeden napadl
řidičku trolejbusu, druhý řádil v hotelu
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dnes po sedmé hodině ranní vyjížděla hlídka městské policie k fyzickému
napadení řidičky trolejbusu na konečné zastávce v ulici Antonína Barcala. Na strážníky již čekali
dva řidiči trolejbusů, kteří jim předali pachatele. Sedmadvacetiletý muž z Českých Budějovic
se snažil strážníkům ospravedlnit své jednání. Toho rána dobíhal na zastávku městské
hromadné dopravy v centru města, aby stihl trolejbus jedoucí na sídliště Máj. Jenže řidička
trolejbusu mu údajně zavřela dveře před nosem a odjela. Muže to tak vytočilo, že naskočil do
dalšího trolejbusu a na konečné zastávce si šel s řidičkou vyřídit účty. Ústní vyřizování nakonec
skončilo fyzickým napadením řidičky. Dalšímu incidentu zabránili řidiči trolejbusů, kteří
přispěchali své kolegyni na pomoc. Strážníci zjistili, že svou roli zřejmě sehrál i alkohol.
Orientační dechovou zkouškou útočníkovi naměřili 1,87 promile. Napadená devětatřicetiletá
řidička naštěstí nebyla zraněná. Strážníci přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ
převzala. Další opilec řádil v sobotu v jednom z budějovických hotelů.
V sobotu po páté hodině odpoledne vyjížděla hlídka do jednoho z hotelů v centru města.
Personál hotelové restaurace oznamoval potíže s jedním z ubytovaných hostů.
Čtyřiapadesátiletý Němec přišel do restaurace ve značně podroušeném stavu a po obsluze
požadoval nalití alkoholu. Obsluha mu však vzhledem k jeho podnapilosti odmítla další alkohol
prodat. Hrubé jednání hosta donutilo číšníka přivolat hlídku městské policie. Strážníci po
příjezdu na místo okamžitě vyhodnotili situaci. Německý host namísto v hotelovém pokoji
skončil na české záchytné stanici.
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Opilá matka v Českých Budějovicích ležela na zemi s dítětem v
náručí. Nadýchala téměř 3 promile!
České Budějovice – Strážníci z Českých Budějovic byli přivoláni k silně podnapilé ženě, kterou
náhodní kolemjdoucí nalezli ležet chodníku i s jejím čtrnáctiměsíčním dítětem v ulici M.
Horákové. Strážníci na místě zastihli dva muže, z nichž jeden držel v náručí malé dítě. Vedle
nich seděla žena, která nebyla schopna komunikovat. O případu informuje Věra Školková z
českobudějovické městské policie.
Oba svědci vypověděli, že procházeli okolo, když uslyšeli dětský pláč. V obavě o dítě se vydali
po hlasu, když nedaleko nalezli ženu ležící na zemi s dítětem v náručí.
Strážníci shledali, že dítě není naštěstí nijak zjevně zraněné. U jeho matky vzápětí provedli
dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem bezmála tři promile alkoholu.
Okamžitě na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu a sociální pracovnici z oddělení
sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. Ta rozhodla o převozu dítěte na
dětské oddělení českobudějovické nemocnice.
Strážníci se mezitím postarali o matku dítěte a převezli ji k pobytu na protialkoholní záchytnou
stanici. Z jejího osobního dokladu se jim podařilo zjistit, že se jedná o devětatřicetiletou ženu
z Prahy. „Šetřením, zda se bude žena zpovídat z přestupku nebo trestného činu ohrožování
mravní výchovy mládeže, se bude dále zabývat správní orgán,“ dodala Věra Školková z MP
České Budějovice.
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Namol opilá matka ležela na chodníku na sídlišti Máj se svým
miminkem
Skoro tři promile alkoholu nadýchala žena, kterou našli opilou ležet na zemi na největším
českobudějovickém sídlišti Máj. Případ by nemusel být až tolik závažný, kdyby u sebe
neměla teprve čtrnáctiměsíční dítě. Matka skončila na záchytce, miminko v nemocnici.
Případ řešili strážníci ve středu krátce po deváté večer. Kolemjdoucí našli ženu s dítětem ležet
na chodníku v ulici Milady Horákové a přivolali městskou policii. Když hlídka dorazila, u ženy
už byli dva muži, z nichž jeden držel mimino v náručí.
„Vedle nich seděla žena, která nebyla schopna komunikovat. Oba svědci vypověděli, že
procházeli okolo a uslyšeli dětský pláč. V obavě o dítě se vydali po hlasu. Nedaleko nalezli ženu
ležící na zemi s dítětem v náručí,“ popsala mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková.
Hlídka zjistila, že miminko není naštěstí nijak zjevně zraněné. U matky vzápětí provedli
dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem bezmála tři promile.
Strážníci okamžitě na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu a sociální pracovnici z
oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) budějovického magistrátu.
Pracovnice OSPOD rozhodla o převozu miminka na dětské oddělení českobudějovické
nemocnice. Strážníci se mezitím postarali o matku dítěte a převezli ji na protialkoholní
záchytnou stanici.
„Zde se podařilo z jejího osobního dokladu zjistit, že se jedná o devětatřicetiletou ženu z Prahy.
Zda se bude jednat o přestupek, nebo trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže, bude
dál šetřit správní orgán,“ dodala Školková.
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Namol opilá žena na Máji ležela na chodníku s miminkem v náručí
České Budějovice – Namol opilá žena (39) z Prahy se třemi promile alkoholu v krvi a
čtrnáctiměsíčním batoletem v náručí ležela ve středu 12. dubna večer na chodníku v ulici
Milady Horákové na sídlišti Máj v Českých Budějovicích. Náhodní kolemjdoucí okamžitě
přivolali strážníky.
Mluvčí městské policie Věra Školková zmínila, že když hlídka po 21. hodině dorazila na místo,
našla na místě dva svědky, kteří procházeli okolo a slyšeli dětský pláč. Zatímco matka seděla
bezvládně na chodníku, jeden z mužů jí raději sebral dítě a společně s druhým mužem se o něj
postaral do příjezdu strážníků, zdravotníků a sociální pracovnice. Dítě naštěstí nebylo nijak
zraněné.
„Pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu rozhodla o
převozu dítěte na dětské oddělení nemocnice. Strážníci se mezitím postarali o matku dítěte a
převezli ji k pobytu na protialkoholní záchytnou stanici,“ popsala mluvčí Školková.
Úředníci magistrátu teď budou zjišťovat, zda se nezodpovědná matka dopustila jen přestupku,
nebo přečinu ohrožování mravní výchovy mládeže. Za přestupek by jí hrozila pokuta,
za uvedený trestný čin až dvouletý pobyt ve vězení.
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Opilá matka ležela na zemi s dítětem v náručí
Žena z Prahy se v Budějcích opila tak, že ležela na zemi v ulici Milady Horákové i se svým
čtrnáctiměsíčním dítětem v náručí. Nezodpovědná matka skončila na záchytce, dítě bylo
převezeno na dětské oddělení českobudějovické nemocnice. Šetřením, zda se bude jednat o
přestupek nebo trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže, se nyní zabývá správní orgán.
Ve středu krátce po deváté hodině večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o
podnapilé ženě s malým dítětem v ulici Milady Horákové v Českých Budějovicích. „Strážníci na
místě zastihli dva muže, z nichž jeden držel v náručí malé dítě. Vedle nich seděla žena, která
nebyla schopna komunikovat. Oba svědci vypověděli, že procházeli okolo, když uslyšeli dětský
pláč. V obavě o dítě se vydali po hlasu, když nedaleko nalezli ženu ležící na zemi s dítětem v
náručí," popsala mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.
Strážníci zjistili, že dítě není naštěstí nijak zjevně zraněné. U jeho matky vzápětí provedli
dechovou zkoušku na alkohol, a ta ukázala tři promile. Okamžitě na místo přivolali
zdravotnickou záchrannou službu a sociální pracovnici z oddělení sociálně právní ochrany dětí
českobudějovického magistrátu. Ta rozhodla o převozu dítěte na dětské oddělení
českobudějovické nemocnice.
„Strážníci se mezitím postarali o matku dítěte a převezli ji do protialkoholní záchytné stanice.
Tam z jejího osobního dokladu zjistili, že se jedná o devětatřicetiletou ženu z Prahy. Šetřením,
zda se bude jednat o přestupek nebo trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže se bude
dále zabývat správní orgán," upřesnila mluvčí Školková.
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Tři promile. Válela se na chodníku s dítětem
České Budějovice – Šok nepochybně zažili dva muži, kteří ve středu po 21. h našli na chodníku
ležící opilou ženu s malým dítětem.
Našli ji náhodou, protože procházeli poblíž a dětský pláč je upozornil, že něco není v pořádku.
Vydali se po hlase, až našli tuto dvojici. Do ulice Milady Horákové tedy zavolali městskou
policii. To už jeden z mužů 14měsíční batole držel v náručí a jeho matka seděla vedle nich, ale
nebyla schopna komunikovat.
Mluvčí městské policie Věra Školková popsala situaci: „Strážníci se přesvědčili, že dítě není
naštěstí nijak zjevně zraněné. U jeho matky vzápětí provedli dechovou zkoušku na alkohol
s výsledkem bezmála 3 promile. Okamžitě přivolali zdravotnickou záchrannou službu a sociální
pracovnici z oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu, která
rozhodla o převozu dítěte na dětské oddělení nemocnice. Strážníci se mezitím postarali
o matku dítěte a převezli ji k pobytu na protialkoholní záchytnou stanici,“ uvedla Věra
Školková.
Tady podle občanského průkazu zjistili, že na veřejnosti se se svým potomkem válela 39letá
žena z Prahy. „Šetřením, zda se bude jednat o přestupek, nebo trestný čin ohrožování mravní
výchovy mládeže, se bude dále zabývat správní orgán,“ dodala mluvčí.
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Sousedský spor kvůli krmení holubů
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Včera ráno řešili strážníci kuriózní případ. Krátce po osmé ráno vyjížděla
hlídka městské policie kvůli oznámení o znečišťování veřejného prostranství do Zachariášovy
ulice.
Vysvětlení jim hned po příjezdu poskytla zdejší obyvatelka. Čtyřiačtyřicetiletá žena se
strážníkům svěřila, že její sousedka z protějšího domu pravidelně krmí holuby pokládáním
potravy na okenní parapet. Zbytky potravin údajně padají na její vozidlo zaparkované pod
oknem.
Strážníci však v té chvíli žádné znečištění na zaparkovaném vozidle ani na chodníku neshledali.
Ženu poučili o tom, že řešení celé události je možné až tehdy, kdy bude páchání přestupku
podloženo skutečnými důkazy.
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