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MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Pondělí, 12. června 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Ell Plate 

___________________________________________________________________________  

Muž lovil mince z budějcké kašny. A ne poprvé  
pondělí, 12. června 2017, 11:38 

Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Nebo se to alespoň říká. Rozhodně to ale neplatí pro muže, 

který se v sobotu ve večerních hodinách vrátil na budějcké náměstí Přemysla Otakara II., aby 

zde obrousil svoje „rybářské“ dovednosti. Nepřišel ale samozřejmě lovit ryby. Mnohem 

zajímavější jsou pro něj totiž mince, které leží na dně českobudějovické kašny. Jeho honbu za 

pokladem nezastavil ani fakt, že už byl za stejný přestupek pokutován. Muž, který má za 

poslední rok na svém kontě několik dalších přestupků, se pomocí magnetu a provázku snažil 

vylovit mince, které lidé do kašny házejí. To mu ale překazil jeden z přihlížejících, který vše 

oznámil na městskou policii. „Strážníci hned po příjezdu na místo zastihli jim známého 

devětadvacetiletého muže z Českých Budějovic. Ten ani nezapíral a ke svému přestupku se 

přiznal. Magnet, který používal ke své činnosti, mu strážníci odebrali.“ řekla mluvčí městské 

policie Věra Školková. Mladý muž, který si chtěl takto snadno pár korun přivydělat, musel vše 

vrátit a za opakovaný přestupek mu hrozí pokuta až dvacet tisíc korun. Celou situaci bude dále 

řešit správní orgán.  

Pondělí, 12. června 

Zdroj: Právo, str. 15 

Autor: kal 

___________________________________________________________________________  

Rvačku ukončil policejní pes 
Rvačku čtyř mužů museli koncem uplynulého týdne řešit českobudějovičtí strážníci. Když do 

Dlouhé ulice hlídka přijela, dva muži se mlátili pěstmi, další dva začali utíkat. Strážníci pěstní 

souboj ukončili a prchající muže zastavil služební pes. "Strážníci proti mužům použili 

donucovací prostředky. Oba muži poslechli," řekl mluvčí českobudějovické městské policie 

David Štýfal. Rváči skončili v poutech a převzala je státní policie. 

  

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/15731-muz-lovil-mince-z-budejcke-kasny-a-ne-poprve.html
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Pondělí, 12. června 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: mat 

___________________________________________________________________________  

Strážníci tišili zábavu pozůstalých 
České Budějovice – Hned čtrnáct výjezdů kvůli rušení nočního klidu absolvovali v noci na 

sobotu českobudějovičtí strážníci. Původci hluku byly různé partičky v ulicích. Ale také 

provozovatelé nebo hosté restaurací a barů. V jednom případě šlo dokonce o smuteční hosty, 

jejichž hlasitou zábavu tlumili strážníci na sídlišti Máj. Mluvčí městské policie Věra Školková 

řekla, že k jednomu z případů vyjížděli strážníci v půl jedenácté večer do Suchého Vrbného. 

Noční klid zde podle oznámení měli rušit lidé hlučně se bavící na zahradě. Strážníci však po 

příjezdu na místo nic neslyšeli. Na totožné oznámení však vyjížděli znovu o hodinu později. "K 

předchozímu hlasitému projevu se měla přidat i hlasitá hudba. To se skutečně na místě 

potvrdilo," popsala Věra Školková s tím, že jednatřicetiletý obyvatel domu hudbu vypnul a 

přislíbil klid. 

Úterý, 13. června 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Kateřina Krejčová 

___________________________________________________________________________  

Květinová výzdoba z náměstí skončila v Samsonově kašně 
 

13.6.2017 7:15  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pondělí 12. června se květiny z českobudějovického Náměstí Přemysla 

Otakara II. staly terčem vandala. Muž vytrhával celé trsy z květináčů a ty pak skončily v 

Samsonově kašně.  

Na místo okamžitě vyrazila hlídka městské policie. "Strážníci na místě zastihli muže, který 

sotva stál na nohou. Byl zjevně podnapilý a na dotaz strážníků, co je důvodem jeho počínání, 

odvětil, že se jen tak raduje ze života. Navíc u sebe neměl žádné doklady," popisuje mluvčí 

strážníků Věra Školková. Muži městští policisté naměřili 2,41 promile a hrozí mu pokuta až 30 

tisíc korun. 

Úterý, 13. června 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

http://www.jcted.cz/budejovicko/kvetinova-vyzdoba-z-namesti-skoncila-v-samsonove-kasne/
http://www.jcted.cz/budejovicko/muz-bez-domova-se-na-ceskobudejovickem-namesti-vymocil-primo-z-lavicky/
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Autor: Kateřina Krejčová 

___________________________________________________________________________  

Muž bez domova se na českobudějovickém náměstí vymočil přímo z 

lavičky 
 

13.6.2017 8:06  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Přímo uprostřed českobudějovického Náměstí Přemysla Otakara II. si na 

lavičce ustlal na sobotní noc muž bez domova. A podle toho jak místo jeho spánku vypadalo, 

vykonával tady všechny své momentální potřeby. 

Bezdomovce si všimla obsluha kamerového systému a na místo vyjeli strážníci. Kamera ho 

zachytila ve chvili, kdy se muž posadil a vymočil se přímo z lavičky. "Pod lavičkou kde seděl, 

spatřili strážníci množství odpadků a nedopalků cigaret. Jeden z právě dokouřených nedopalků 

odhodil přímo pod nohy přítomných strážníků. Ti ho poučili o tom, že se dopustil nejen 

znečištění veřejného prostranství, ale i veřejného pohoršení," popisuje situaci mluvčí strážníků 

Věra Školková. 

Pětapadesátiletý muž zapíral až do chvíle, kdy ho městští policisté upozornili na přítomnost 

kamery. Nyní se bude zpovídat ze spáchaných přestupků. 

Středa, 14. června 

Zdroj: pravo.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________  

Květiny házel do kašny 
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Květiny na náměstí Přemysla Otakara II. stále lákají vandaly procházející 

městem. V pondělí ráno vytrhával z květináčů trsy květin muž, který je pak naházel do 

Samsonovy kašny. „Muž sotva stál na nohou. 

  

http://www.pravo.cz/jizni_cechy.php
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Středa, 14. června 

Zdroj: pravo.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________  

Strážníci zachránili mládě sovy 
Strážníci Městské policie, kteří jsou vyškolení k odchytu zvířat, vyjížděli začátkem tohoto týdne 

na Pražské předměstí, kde vypadlo mládě sovy z hnízda. „Hlídka vyjela na oznámení po osmé 

hodině ranní. 

Čtvrtek, 15. června 

Zdroj: TV Jéčko 

Autor: Pavel Kroupa 

___________________________________________________________________________  

Kontrola cyklistů 
Natálie BROŽOVSKÁ, moderátorka: 

Kontrola cyklistů strážníky městské policie v Českých Budějovicích, výstava Dobrodružství s 

technikou na českobudějovickém Výstavišti a zmodernizované autobusové zastávky v Písku. 

Nejen to jsou témata dnešních zpráv na Jéčku. Vítejte. Velkou akci zaměřenou na kontrolu 

cyklistů připravují na příští týden strážníci Městské policie v Českých Budějovicích. Čeho se 

bude týkat a kdy a kde se uskuteční, se dozvíte v reportáži Pavla Kroupy. 

Pavel KROUPA, redaktor: 

Jízda na kole bez helmy. Jedna z nejčastějších příčin úrazů cyklistů, které každoročně řeší 

záchranáři na jihu Čech. Jen od začátku letošního roku do konce května vyšetřovali jihočeští 

policisté 51 nehod cyklistů. 4 se týkaly dětí mladších 15 let. Nikdo naštěstí nezemřel, ale 4 lidé 

utrpěli těžká zranění, dalších 45 lidí, včetně třech dětí, vyvázlo s lehkým zraněním. 

Milan BAJCURA, mluvčí jihočeské policie: 

Když vememe porovnání za celý loňský rok, to znamená rok 2016, tak jsme řešili 248 

dopravních nehod s účastí cyklisty, 4 osoby bohužel zemřely, 31 osob utrpělo těžká zranění a 

221 osob lehká zranění. 

Pavel KROUPA, redaktor: 

Pravděpodobnost usmrcení cyklisty při nehodě je podle statistik 14 krát vyšší než u cestujícího 

v osobním autě. Ve srovnání s pasažérem autobusu je vyšší dokonce 114 krát. Právě na 

http://www.pravo.cz/jizni_cechy.php
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vhodnost používání cyklistických helem a reflexních doplňků budou příští týden upozorňovat 

budějovičtí strážníci při akci Na kole jen s přilbou. Podílí se na ní také Tým silniční bezpečnosti, 

Horská služba a oddělení BESIP ministerstva dopravy.  

David ŠTÝFAL, mluvčí Městské policie Č. Budějovice: 

Smyslem je hlavně oslovit širokou veřejnost a upozornit ji na důležitost nošení cyklistické 

helmy při jízdě na kole. Jsme velmi rádi, že děti už přilbu vozí, nicméně je stejně důležitá i pro 

dospělé. 

Pavel KROUPA, redaktor: 

Akce Na kole s přilbou se uskuteční tady u mostu přes Vltavu na Plzeňském předměstí v 

Českých Budějovicích ve středu 21. června od půl třetí do pěti hodin odpoledne. Pavel Kroupa, 

televize Jéčko. 

Čtvrtek, 15. června 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

___________________________________________________________________________  

VIDEO: Strážníci budou dál jezdit po Českých Budějovicích na 

elektroskútrech. Je to rychlejší 
 čtvrtek, 15. června 2017, 07:41 

Elektroskútry se osvědčily. Městská policie v Českých Budějovicích v minulém roce testovala 

dva nové elektroskútry E.-ON E-max. Skútry strážníci využívali především v okrajových částech 

města z důvodu lepší dostupnosti na odlehlá místa. Díky větší mobilitě strážníci prováděli 

kontrolní a hlídkovou činnost na mnohonásobně větším území, než při běžné pochůzce a 

dostali se i do míst, která jsou hůře dostupná pro osobní automobil.Českobudějovičtí strážníci 

měli možnost testovat již elekroskútry první generace. U eletroskútrů E.-ON E-max si strážníci 

pochvalují především lepší kapacitu baterií a tím pádem i lepší dojezd. „Znatelná je i lepší 

akcelerace a rychlost nabíjení. Pro úplné nabití baterie stačí skútr připojit přes nabíječku do 

elektrické zásuvky a nechat nabíjet tři až pět hodin. Nespornou výhodou jsou rovněž minimální 

provozní náklady s nulovými emisemi oxidu uhličitého. Výrobce uvádí cenu jednoho ujetého 

kilometru na dvacet haléřů," uvedl mluvčí českobudějovické městské policie David Štýfal. Při 

vytíženosti motorizovaných hlídek jsou strážníci na elektroskútrech velkým přínosem pro 

rychlé a efektivní řešení nastalých událostí.  

Video zde 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/15772-video-straznici-budou-dal-jezdit-po-budejcich-na-elektroskutrech.html
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/15772-video-straznici-budou-dal-jezdit-po-budejcich-na-elektroskutrech.html

