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Odtah na webu 
BUDĚJOVICKO VČERA 

České Budějovice – Městská policie jihočeské metropole včera uvedla do provozu na svém 

webu vyhledávání odtažených vozidel online. Systém zároveň nabízí informace, jak v případě 

odtahu postupovat. 

Úterý, 26. června 2018 

Zdroj: Jížní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

 

Online služba, co se hodí: vyhledávání odtažených vozidel 

 

26.6.2018 14:00  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Nová služba vznikla na webových stránkách Městské policie České Budějovice. 

Jde o online vyhledávání odtažených vozidel. „Stačí pouze napsat registrační značku vozidla, které 

člověk hledá, a ihned zjistí, jestli bylo vozidlo odtaženo městskou policií. V případě, že ano, dotyčný 

okamžitě získá informace, jak postupovat dále,“ popsal mluvčí David Štýfal. Vyhledat lze pouze 

automobily, které byly odtaženy ve městě. Jak mluvčí ještě dodal, webové stránky jsou plně 

http://www.jcted.cz/budejovicko/online-sluzba-co-se-hodi-vyhledavani-odtazenych-vozidel/
http://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/35329/559284__.jpg?lm=1530014331
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responzivní. „To znamená, že zobrazení stránky bude optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších 

zařízení – mobily, notebooky, netbooky, tablety a podobně,“ upřesnil. 

 

Úterý, 26. června 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Ell Plate 

 

ANKETA: Odtažená vozidla najdou lidé nově i na webu městské policie  
úterý, 26. června 2018, 06:38 

Své odtažené auto mohou nyní řidiči v Českých Budějovicích najít mnohem snadněji. Díky novince, 

kterou připravila městská policie na svých stránkách, totiž stačí do příšlušné kolonky naťukat registrační 

značku a ihned zjistíte, zda se vaše auto projelo na odtahové parkoviště.  

„Je mnoho otázek, které nás napadnou, když nenalezneme svůj automobil na místě, kde jsme 

zaparkovali. Právě pro tyto situace vzniklo na webových stránkách Městské policie České Budějovice 

online vyhledávání odtažených vozidel,“ prozradil k novince mluvčí městské policie David Štýfal a 

upozornil, že v této situaci je zbytečné v první chvíli volat na Policii České republiky na linku 158. 

Na webu městské policie stačí jen do příslušné kolonky zadat registrační značku vozidla, které hledáte, 

a ihned zjistíte, jestli bylo vozidlo odtaženo. V případě že tomu tak je, dostanete informace, jak 

postupovat dál. V registru najdou řidiči pouze vozidla, která byla odtažená v krajském městě. Městská 

policie může odtáhnout auto v případě, že tvoří překážku v silničním provozu a nebylo jako překážka 

označeno. Z pravidla to bývá v případech, kdy vůz stojí ve výjezdu nebo v křížovatce, na vyhrazeném 

parkovacím stání nebo není zachována dostatečná vzdálenost před přechodem pro chodce. V takové 

situaci putuje auto na odtahové parkoviště do areálu Dopravního podniku České Budějovice. Za 

odtažení vozidla přitom řidiči neplatí malý peníz. Úplný nucený odtah vyjde na 1912 korun, k tomu se 

dále platí parkovné na odtahovém parkovišti 97 korun za každý započatý den. V případě, že nedojde k 

úplnému odtažení, platí řidič „pouze“ 363 korun.  

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/20093-odtazena-vozidla-najdou-lide-nove-i-na-webu-mestske-policie.html
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Středa, 27. června 2018 

Zdroj: Českobudějovický týden, str. 6 

Autor: zz 

 

Nedbal varování, sahal dál a pes ho rafnul 
České Budějovice – Krvavým pokousáním ruky skončila snaha 70letého muže se se psem v restauraci 

na Žižkově Majitel zvířete ho několikrát vyzval, aby na psa nesahal. Ani zvířeti se obtěžování nelíbilo, 

proto se ohnalo a muže zranilo. Strážníci milovníka psů ošetřili a zavolali záchranku, jež ho převezla do 

nemocnice. Uznal, že za vše si může sám. Čtyřnožec má očkování proti vzteklině. 

 

Středa, 27. června 2018 

Zdroj: Právo, str. 11 

Autor: kal 

 

Online vyhledávání odtažených aut 
Českobudějovická městská policie spustila nový systém, který pomůže majitelům aut vyhledat 

odtažená vozidla. Tyto "infarktové" situace zná asi každý. Vracím se na místo, kde jsem zaparkoval, a 

auto nikde. Ukradli mi ho? Bylo odtaženo? Zaparkoval jsem jinde? Tyto otázky si pokládá asi každý, kdo 

vůz na svém místě nenajde. A právě proto vzniklo na webových stránkách městské policie v Českých 

Budějovicích online vyhledávání odtažených vozidel. "Stačí pouze napsat registrační značku vozidla, 

které majitel hledá, a ihned zjistí, jestli bylo vozidlo odtaženo strážníky. V případě, že ano, získá také 

majitel auta informace, jak postupovat dál. Je nutné podotknout, že lze vyhledat pouze vozidla 

odtažená v krajském městě," vysvětlil mluvčí českobudějovické městské policie David Štýfal s tím, že 

webové stránky jsou plně responzivní. To znamená, že zobrazení bude optimalizováno pro všechny 

druhy nejrůznějších mobilů, notebooků i tabletů. 
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Zdroj: budejckabrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Michael Daněk 

 

VIDEO: Rumunští podvodníci řádí na jihu Čech. Hrají si na neslyšící a 

mámí z lidí peníze  
čtvrtek, 28. června 2018, 10:00 

Rumunští podvodníci, vydávající se za neslyšící, se po několika měsících vrátili na jih Čech. Tentokrát je 

díky pomoci veřejnosti zadrželi budějčtí strážníci. Podvodníci se vydávali opět za neslyšící, kteří vybírají 

finanční prostředky pro tělesně postižené a chudé děti. Podle všeho šlo opět o „známé firmy“, které 

do Česka přijíždějí pravidelně. Na podezřelého výběrčího upozornili strážníky městské policie obyvatelé 

města v pondělí 25. června ve čtyři hodiny odpoledne. Šestačtyřicetiletý občan Rumunska požadoval 

peníze po návštěvnících obchodního domu Prior. 

 „Záminkou byla sbírka pro neslyšící. Strážníci k muži přistoupili a požadovali předložení potřebných 

dokumentů. Nebylo žádným překvapením, že žádné povolení muž neměl,“ popsal mluvčí 

českobudějovické městské policie David Štýfal s tím, že hlídka muži udělila pokutu ve výši 10 tisíc korun, 

podpisové archy mu zabavili a muže z místa vykázali.  

Nájezdy rumunských podvodníků hlásí také další města. Před nedávnem si na falešného výběrčího 

příspěvků počíhala liberecká redakce Drbny. Na základě zveřejněného videa se přihlásili další okradení 

z Mladé Boleslavi, Prahy nebo třeba Ústí nad Labem.  

VIDEO: Rumunský podvodník v Liberci Průběh promyšleného podvodu je většinou na chlup stejný. 

Jdete po ulici a nejednou vám kdosi zaklepe na rameno, nemluví a před obličej vám pouze předloží 

desky s jakýmsi seznamem dárců příspěvků na výstavbu nového centra pro postižené. Jejich jména s 

částkami leckoho přesvědčí. O dobrém skutku se ale mluvit nedá. Přispíváte pouze do kapsy 

vykutáleného rumunského gangu, který takto objíždí celou republiku a předstírá, že jde o skupinku 

neslyšících.  

S rumunskými podvodníky mají zkušenosti také v dalších městech. Rozeznat skutečnou charitativní 

sbírku od podvodníků přitom není složité. Každý výběrčí by měl mít kasičku, která je zapečetěna a 

označena úředním razítkem. Dobrovolník, který kasičku nosí, musí být schopen prokázat se pověřením 

organizace. Na takovém dokladu by měl být kontakt na odpovědnou osobu. „Strážníci městské policie 

proto nabádají občany, aby velice pozorně posuzovali, komu přispívají, a v případě podezření na 

neoprávněné vybíraní peněz, je o skutečnosti informovali na lince tísňového volání 156,“ dodal mluvčí 

strážníků.  

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20135-video-rumunsti-podvodnici-radi-na-jihu-cech-hraji-si-na-neslysici-a-mami-z-lidi-penize.html
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Pátek, 29. června 2018 

Zdroj: Právo, str. 11 

Autor: Lucie Kándlová 

 

Podvodníci opět tahají z lidí peníze 
 

Podvodníci, kteří vybírají peníze na falešné sbírky, se tento týden objevili v Českých Budějovicích. 

Upozornili na ně sami obyvatelé města. Šlo většinou o cizince, kteří k veřejné sbírce neměli žádná 

povolení. 

Přispějte na neslyšící. To slyšeli lidé, kteří začátkem tohoto týdne procházeli Lannovou třídou v Českých 

Budějovicích. S údajně dobročinnou sbírkou je oslovoval muž z Rumunska. Jednou z žen, která na 

podvodníka upozornila, byla i Jana K. "Stál před obchodním domem Prior a vybíral peníze pro neslyšící. 

Vypadal hodně divně, neuměl ani pořádně česky a v ruce držel takovou podivnou krabičku a nějaké 

papíry, ani jsem si pořádně nepřečetla, co tam bylo napsáno," popsala muže, který vybíral peníze. 

Na místo proto okamžitě vyjela hlídka českobudějovických strážníků. "Hlídka požadovala předložení 

potřebných dokumentů. Nebylo ale žádným překvapením, že povolení šestačtyřicetiletý muž, který 

pochází z Rumunska, neměl. Strážníci mu udělili pokutu ve výši deset tisíc korun. Využili svého 

oprávnění a podpisové archy mu zabavili a podvodníka z místa vykázali," řekl David Štýfal, mluvčí 

českobudějovické městské policie. 

  

Především cizinci  

Podle policistů organizují falešné sbírky v Jihočeském kraji hlavně cizinci. Není to tak dlouho, co se 

partička Rumunů, kteří údajně vybírali na neslyšící děti, objevila také v Písku. Dvě ženy zastavovaly 

procházející lidi, ukazovaly jim jakýsi dokument v deskách a požadovaly peníze. Policie je sledovala 

pomocí kamerového systému a v Ningrově ulici je posléze zadržela. Opět se ukázalo, že jde o 

podvodnice. 

Falešní organizátoři sbírek se většinou ohánějí pouze papíry, které jsou nadepsané jako certifikát pro 

tělesně postižené, neslyšící a chudé. Takový papír si ale může kdokoliv vytisknout doma na tiskárně. 

Podvodníci, kteří tímto způsobem "tahají" z lidí peníze, se sjíždějí právě do větších měst, protože si tu 

připadají méně nápadní. 

Díky medializaci, kdy se na falešné sbírky neustále upozorňuje, si lidé ale už dávají větší pozor na to, 

komu peníze dávají. 

"Já dávám peníze jenom Tříkrálové sbírce. Takovým těm prodejcům, co vám nabízejí magnetku za 

dvacet nebo padesát korun s tím, že přispějete na postižené děti, tak těm nevěřím a nedávám jim ani 

korunu," reagovala na dotaz Práva Anna Nejedlá z Českých Budějovic. Nutno dodat, že někteří 

podvodníci dokázali v minulých letech na falešných sbírkách vydělat tisíce korun. 
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Razítka a zapečetěné kasičky 

Veřejné sbírky v ulicích musí mít vždy zapečetěné kasičky, na kterých je razítko příslušného městského 

úřadu. "Podmínkou pro zahájení veřejné sbírky je vydání osvědčení o tom, že sbírku lze konat 

příslušným krajským úřadem podle sídla právnické osoby, popřípadě ministerstvem vnitra, koná-li 

veřejnou sbírku kraj. Konání sbírky je nutno oznámit příslušnému úřadu tak, aby obdržel oznámení 

splňující všechny náležitosti nejpozději do třiceti dnů před zahájením samotné sbírky. Pokud není 

veřejná sbírka oznámena a příslušný krajský úřad neosvědčí přijetí tohoto oznámení, nesmí se sbírka 

provádět, uvádět v obecnou známost ani propagovat," upozorňuje na pravidla sbírek mluvčí 

českobudějovické policie. 

Pokud probíhá sbírka i s prodejem předmětů, musí mít prodejce plnou moc, ve které je uvedeno, kdo 

sbírku pořádá a za jakým účelem. U sbírek, které povoluje Jihočeský kraj, doporučují úředníci, aby u 

sebe měli prodejci zmenšenou kopii osvědčení. "Nabádáme obyvatele města, aby velice pozorně 

posuzovali, komu přispívají, a v případě podezření na neoprávněné vybírání peněz je o skutečnosti 

ihned informovali," apeluje na veřejnost David Štýfal. 

  

Nebylo ale žádným překvapením, že povolení muž neměl David Štýfal, mluvčí městské policie 

 

 


