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Devětatřicetiletá žena našla na Máji necelých pět tisíc korun. Vše 

odnesla na policii 

O velkém štěstí může mluvit majitel necelých pěti tisíc, který peníze spolu s několika daňovými 
doklady ztratil tento týden na sídlišti Máj. Devětatřicetiletá žena, která obnos spolu s doklady 
našla, vše odevzdala do rukou budějckých strážníků.  

Devětatřicetiletá žena odevzdala peníze a daňové doklady na služebně městské policie na 
sídlišti Máj. Díky ní mohli policisté původnímu majiteli vrátit dokumenty a 4 600 korun, které 
na sídlišti ztratil. 

„Ne ve všech případech skončí ztracené předměty či cennosti opět v rukou jejich majitele. Ten, 
kdo si nález ponechá, by měl však mít na vědomí, že přisvojením si nálezu se dopouští přestupku 
proti majetku. Za ten náleží pachateli pokuta až 50 tisíc korun,“ popsala mluvčí městské policie 
Věra Školková.  

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/24300-devetatricetileta-zena-nasla-na-maji-necelych-pet-tisic-korun-a-danove-doklady-vse-odnesla-na-policii.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/24300-devetatricetileta-zena-nasla-na-maji-necelych-pet-tisic-korun-a-danove-doklady-vse-odnesla-na-policii.html


 

  

ŠKOLKOVÁ VĚRA 2 

 

MONITORING TISKU – 27. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

Pátek, 4. července 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko - Region 

Autor: Jana Zuziaková 

__________________________________________________________________________ 

Nevězněte psa v autě 
 

Jižní Čechy – Za týrání zvířat může občan dostat pokutu až půl milionu korun. 

Teplota v rozpáleném autě se v krátké chvíli vyšplhá na šedesát až sedmdesát stupňů. Ilustrační 
foto. | Foto: Archiv Deníku 

Úmrtí psů na přehřátí v autě řeší odbor ochrany životního prostředí magistrátu každé léto. 

Zavření ve voze 

Podle mluvčí strážníků Věry Školkové dostali od 1. června do středy čtyři oznámení na psy 
v autě. Zasahovat ale nemuseli, vše bylo v pořádku. Ve správním řízení uložil odbor ochrany 
životního prostředí zatím nejvyšší pokutu za ponechání psa ve vozidle ve výši deseti tisíc korun. 

Vedoucí odboru Svatopluk Mika k tomu uvádí: „Lidé jsou zcela nepoučitelní a neuvědomují si 
základní věci. Když nechají psa v zaparkovaném autě, je to stejné, jako by jej dali do sauny, 
ovšem bez možnosti úniku. Teplota ve vozidle se totiž během krátké chvíle vyšplhá na šedesát 
až sedmdesát stupňů,“ kroutí hlavou nad některými majiteli. 

„Pes se potí téměř výhradně pouze na tlapách a ochlazuje se dýcháním. V au-tě potřebuje 
spíše průvan a přikrytí těla mokrým ručníkem. Rozhodně mu nestačí jen pootevřené okénko a 
miska s vodou. I když je vozidlo vychlazené klimatizací, velmi brzy se zahřeje, pes trpí, 
zkolabuje a může i zemřít,“ konstatuje vedoucí odboru Svatopluk Mika a vzpomíná na otřesný 
případ z minulosti, kdy majitel nechal v autě své dva psy tři hodiny. 

„Jeden pes tenkrát zemřel a druhého před jistou smrtí zachránil mladík, který vyrazil okénko 
a psa vyprostil. Ztrátu svého čtyřnohého přítele pak jeho pán při sepisování protokolu oplakal,“ 
popisuje neradostnou událost Svatopluk Mika a upozorňuje, že hranice postihu je až půl 
milionu korun. 
 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/komentar-radky-dolezalove-rano-vysvedceni-vecer-alkohol-20190703.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/komentar-radky-dolezalove-rano-vysvedceni-vecer-alkohol-20190703.html
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KOMENTÁŘ RADKY DOLEŽALOVÉ: Ráno vysvědčení, večer alkohol 
 

/ANKETA/ Zatímco se žáci v pátek dočkali vytouženého volna, strážníci měli služby navíc. 
Třicet příslušníků městské policie totiž večer vyrazilo na obhlídky barů, hospod, restaurací 
i veřejných prostranství, aby dohlídli na to, jak žáci závěr roku oslavují. 

Vedle Silvestra a maturitních plesů je podle slov mluvčího českobudějovické městské policie 
Davida Štýfala konec školního roku obdobím, kdy mladiství porušují zákon o pití alkoholu 
nejčastěji. Už v pondělí našli strážníci v parku Stromovka dva chlapce a dvě dívky pod věkovou 
hranicí osmnácti let, kteří nadýchali od 0,32 do 1,44 promile alkoholu v krvi. 

První zkušenost s opilostí má u nás v 11 letech každé desáté dítě, ve věku 13 let je to již 
50 procent z nich. A minimálně stejný počet dětí vyzkoušelo alkohol i v minulosti. Je tedy 
pravděpodobné, že i my dospělí, kteří nyní děti kontrolujeme a snažíme se je následně školit 
o tom, že před osmnáctinami se alkohol nepije, jsme v době dospívání také popíjeli. Máme 
tedy zákon, který většina porušuje. Když je zákon špatný, je potřeba ho změnit. On ale není 
špatný. Jen naše děti potřebují, abychom je naučili upustit páru a zvýraznit předěl mezi 
obdobím usilovné školní práce a časem na letní radovánky jinak, ale srovnatelně výrazně. 
 

 

 
 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/komentar-radky-dolezalove-rano-vysvedceni-vecer-alkohol-20190703.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/komentar-radky-dolezalove-rano-vysvedceni-vecer-alkohol-20190703.html
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Zranění kolaři 
 

České Budějovice – Z pondělí na úterý se zranili dva cyklisté, k nimž vyjížděli záchranáři a 
městská policie. Nejdříve muž na Zavadilce, jemuž strážníci vzali kolo do úschovy, později v 
ulici J. Boreckého 35letá žena, která měla 3,5 promile v krvi. 

  

 

  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/
http://ceskobudejovicky.denik.cz/
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Zraněná cyklistka nadýchala 3,5 promile. „Kolo jsem jen vedla,“ 

tvrdila 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Hned u dvou zraněných cyklistů zasahovali v krátkém sledu strážníci 
českobudějovické městské policie spolu se zdravotníky během noci z pondělí na úterý. V 
jednom případě hrálo roli velké množství alkoholu. 

V pondělí 1. července půl hodiny před půlnocí vyjížděla hlídka na žádost zdravotnické 
záchranné služby o převezení jízdního kola zraněného muže na Zavadilku. Muž byl v té době 
již v péči zdravotníků, kteří ho vzápětí převezli do nemocnice. Jízdní kolo strážníci převezli do 
úschovy na služebnu městské policie. 

Krátce před druhou hodinou ranní následujícího dne vyjížděla hlídka na obdobné oznámení do 
ulice J. Boreckého. „Orientační dechová zkouška na alkohol zraněné cyklistky ukázala 
alarmující výsledek 3,5 promile. Pětatřicetiletá žena však strážníkům tvrdila, že jízdní kolo 
pouze vedla. Strážníci celý případ předali do rukou přivolaných policistů," popsala mluvčí 
městské policie Věra Školková. Žena taktéž skončila v péči zdravotníků. 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/straznici-mestske-policie-zkrotili-agresivni-muze-pouty/
https://www.jcted.cz/budejovicko/straznici-mestske-policie-zkrotili-agresivni-muze-pouty/
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Strážníci městské policie zkrotili agresivní muže pouty 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – S agresivními občany se museli během posledního červnového víkendu 
vypořádat strážníci českobudějovické městské policie. V sobotu 29. června kolem 6. hodiny 
vyjely hlídky po oznámení k podnapilému muži, který měl být agresivní a pokoušet se 
vyvolat konflikt s kolemjdoucími v ulici Karla IV. 

Muž před příjezdem strážníků vešel do jednoho z barů a dostal se do konfrontace s ochrankou. 
„Strážníci ho vyzvali, aby zanechal svého protiprávního jednání. Muž na zákonné výzvy 
nereagoval a svou agresivitu nasměroval proti zasahujícím strážníkům. Hlídka použila 
donucovací prostředky a nasadila dotyčnému služební pouta. Následně byl předveden na 
obvodní oddělení Policie ČR," popsal mluvčí městské policie David Štýfal. Devatenáctiletý 
mladík z Českých Budějovic byl následně podroben orientační dechové zkoušce, při které 
nadýchal dvě promile a skončil na protialkoholní záchytné stanici. 

V neděli kolem půl deváté ráno pak strážníci asistovali u převozu agresivního pacienta pod 
vlivem návykových látek. Ten se nevybíravě choval ke zdravotnickému personálu. Muž měl být 
převezen z protialkoholní záchytné stanice na oddělení psychiatrie. „Čtyřiatřicetiletý muž z 
Kladenska se velmi nevybíravým způsobem opíral do členů posádky záchranné služby a 
hrozilo, že je fyzicky napadne. Své si vyslechli i přivolaní strážníci. Hlídka proti muži použila 
donucovací prostředky a na psychiatrii byl převezen v poutech," vylíčil David Štýfal. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/straznici-mestske-policie-zkrotili-agresivni-muze-pouty/
https://www.jcted.cz/budejovicko/straznici-mestske-policie-zkrotili-agresivni-muze-pouty/

