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Na kole daleko neujel 

 

Českobudějovičtí strážníci dopadli po činu 27letého muže, který ukradl kolo na 
Senovážném náměstí. Zavolal jim to svědek krádeže. "Muž si všiml kola v Hradební ulici, 
bylo uzamčeno jen za přední kolo, které sundal. S kolem se přesunul na Senovážné 
náměstí, kde sundal přední kolo z jiného jízdního kola, aby ho nahradil," popsal krádež 
mluvčí budějovických strážníků David Štýfal. Zloděje zadrželi strážníci a předali ho 
státním policistům.  
 

Úterý, 29. června 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: der 

__________________________________________________________________________ 
  

Zloděj měnil přední kolo  

 

České Budějovice – O víkendu strážníci českobudějovické městské policie díky 
všímavému občanu zabránili krádeži jízdního kola. Operační středisko městské policie 
přijalo oznámení v sobotu v noci. Sedmadvacetiletý muž podle tiskového mluvčího 
městské policie Davida Štýfala využil situace, kdy si všiml špatně uzamčeného jízdního 
kola v Hradební ulici.  
 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/odcizil-jizdni-kolo-diky-vcasnemu-oznameni-straznici-muze-chytili-20210628.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/odcizil-jizdni-kolo-diky-vcasnemu-oznameni-straznici-muze-chytili-20210628.html
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Odcizil jízdní kolo, díky včasnému oznámení strážníci zloděje chytili 

 

Oznamovatel byl svědkem odcizení jízdního kola v centru Budějovic. Situace mu 
nebyla lhostejná a zavolal na linku 156. Strážníkům rychle poskytl všechny potřebné 
informace a ti pachatele během pár okamžiků chytili. 

V sobotu 26. června v půl desáté večer přijalo operační středisko městské policie 
oznámení o možné krádeži jízdního kola na Senovážném náměstí. Oznamovatel poskytl 
strážníkům přesný popis pachatele a uvedl jakým směrem na kole odjížděl. Operátor 
neprodleně předal zjištěné informace hlídkám v terénu, které podezřelého muže 
během pár okamžiků chytili. 

Sedmadvacetiletý muž využil situace, kdy si všiml špatně uzamčeného jízdního kola 
v Hradební ulici. Bylo totiž uzamčeno pouze za přední kolo s „rychloupínáky“, a to 
jednoduše sundal. Muž se s kolem přesunul k budově hlavní pošty na Senovážném 
náměstí, kde sundal přední kolo z jiného jízdního kola, aby ho nahradil a mohl 
pokračovat dále. Nepočítal ovšem s mužem, který vše sledoval a zachoval se přesně 
tak, jak měl. 

Muž podezřelý z odcizení jízdního kola byl předán Policii ČR, která si událost převzala 
k dalšímu šetření. 

David Štýfal, mluvčí Městské policie Č. Budějovice 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/odcizil-jizdni-kolo-diky-vcasnemu-oznameni-straznici-muze-chytili-20210628.html

