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Pátek, 16. července 2021 

Zdroj: Deník Právo 

Rubrika: Jihozápadní Čechy 

Autor: Lucie Kándlová 

__________________________________________________________________________ 
  

Krátce  

Bosá mumlající žena nadýchala 3,36 promile 
 

O pobyt na záchytné stanici si znepříjemnila dovolenou v Českých Budějovicích 27letá 

žena z Prahy. Ve středu seděla na lavičce, byla naboso, něco mumlala, podle svědků 

byla dezorientovaná. "Nebyla schopná srozumitelné komunikace ani chůze. Strážníci 

provedli dechovou zkoušku na alkohol, ukázala výsledek 3,36 promile," řekla mluvčí 

českobudějovické městské policie Věra Školková.  

 

Čtvrtek, 15. července 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 

__________________________________________________________________________ 
  

Telefon i foťák jsou zpátky    

České Budějovice – Osobní telefon nebo digitální fotoaparát se tento týden dostaly do 

rukou svých majitelů díky poctivým nálezcům a strážníkům městské policie. Navrácen 

byl třeba mobil ztracený v centru města nebo digitální fotoaparát a kalkulačka ze 

zavazadla zapomenutého v ulici 28. října.  

  

http://radnice/files/monitoring-tisku/20210716.html#clanek3
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Středa, 14. července 2021 

Zdroj: Jihočeská televize 

Rubrika: Budějovice v kostce 

Autor: Eliška Piskačová 

__________________________________________________________________________ 
  

Městská policie má v Suchém Vrbném novou služebnu    

Eliška PISKAČOVÁ, moderátorka  

Městská policie má v Suchém Vrbném novou služebnu. Lidé tak už nebudou muset 
jezdit do centra. Strážníci tam navíc mají i nezbytné zázemí. Letos v létě se městská 
policie chce zaměřit hlavně na přestupky cyklistů.  

redaktor  
Nová služebna městské policie v Suchém Vrbném funguje od letošního jara. Jde o 
prostory, kde mají strážníci uschované nezbytné věci k výkonu služby. Jsou tu ale i 
úřední hodiny pro veřejnost, a to vždy v úterý a ve čtvrtek odpoledne.  
 
David ŠTÝFAL, mluvčí MP České Budějovice  

Služebna v Suchém Vrbném je situovaná v místě poblíž suchovrbenského náměstí a je 
to z toho důvodu, že v minulosti jsme zde evidovali největší počet vlastně porušení 
veřejného pořádku v této lokalitě města, v této části města, takže služebna je z toho 
důvodu zde umístěná. Ta služebna slouží zároveň pro místní obyvatele, je to víceméně 
zkvalitnění služeb pro místní občany, mohou sem kdykoliv přijít v úředních hodinách, 
řešit tady své problémy, případně podněty.  

redaktor  
Na opačném konci Českých Budějovic, na Sídlišti Máj, je také nová služebna. V tomto 
případě ale slouží asistentům prevence kriminality, kteří až doteď sídlili o pár desítek 
metrů dál v pronajatých prostorách.  

Jiří SVOBODA, primátor Českých Budějovic  

Momentálně jsme tam v nájmu u cizího subjektu a půjdeme do objektu, do domu, který 
vlastní město České Budějovice, takže ušetříme něco na těch nákladech.  
 
redaktor  
Jako každé léto se i v letošním roce zaměří strážníci městské policie na cyklisty, kterými 
se to v horkých dnech v krajské metropoli jenom hemží.  
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David ŠTÝFAL, mluvčí MP České Budějovice  

Tady v Budějovicích je velký nešvar jízda po chodníku a případně v podvečer nebo 
časných ranních hodinách jízda bez předepsaného osvětlení. My jako městská policie 
jsme při různých preventivních akcích rozdali už tisíce sad světýlek, takže snad to něco 
bude znát a uvidíme to i my ve službě.  

Jiří SVOBODA, primátor Českých Budějovic  

I cyklista je řidič, měl by na kole jezdit bez vlivu alkoholu nebo jiných návykových látek, 
do 18 let je povinnost mít přilbu, pochopitelně nad 18 let je to asi velká výhoda, pokud 
chceme chránit své zdraví, cyklisté opět, opakujeme už poněkolikáté, by měli užívat 
jako řidiči tedy komunikace určené pro ně, buď cyklostezky, anebo tedy standardní 
komunikace, které ve městě jsou, nikoliv chodníky.  

redaktor  
Strážníci se u cyklistů zaměří také na alkohol. I ten bývá v letních měsících častým 
prohřeškem.  
 
David ŠTÝFAL, mluvčí MP České Budějovice  

Je to tak zažité, protože cyklisté si občas nějakou sklenku dají, nicméně je třeba si 
uvědomit, že i cyklista je řidič a v České republice je nulová tolerance k alkoholu.  
 
Jiří SVOBODA, primátor Českých Budějovic  

Současně se bude městská policie zaměřovat na dodržování veřejného pořádku z 
hlediska třeba znečišťování veřejných prostranství, to se týká některých lokalit ve 
městě našem, zejména třeba Sokolský ostrov. Lidé si zvykli tam chodit, pikniky tam 
pořádat, posedět dlouho do večera, počasí tomu svědčí, a zanechávají tam po sobě 
často velký nepořádek.  

redaktor  
Město v současnosti jedná s firmou, která v Českých Budějovicích zajišťuje úklid, o 
častějším vyvážení odpadků v této lokalitě. Primátor ale zároveň prosí veřejnost, aby 
se ti, kteří si půjdou na Sokolský ostrov odpočinout, chovali především jako lidé.  

  



 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

28. TÝDEN 2021 

4 
 

 

Úterý, 13. července 2021 

Zdroj: Mladá fronta DNES (odkaz) 

Rubrika: Jižní Čechy 

Autor: Jakub Bartoš 

__________________________________________________________________________ 
  

Opilý mladík střílel na sídlišti do vzduchu    

České Budějovice  

Hlasité výstřely vzbudily v sobotu před půlnocí obyvatele českobudějovického sídliště 
Vltava. Přivolaní strážníci na místě zjistili, že majitelem držené neregistrované plynové 
zbraně byl 20letý muž, který střílel do vzduchu. Tomu přihlížel 17letý mladík. Oba byli 
pod vlivem alkoholu. Starší z nich nadýchal dokonce hodnotu přes dvě promile, u 
mladšího test ukázal necelé promile. Majitel zbraně skončil v rukou policistů, 
mladistvého odvezli rodičům a věc bude řešit oddělení sociálněprávní ochrany dětí.  

 

 

Úterý, 13. července 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Redakce 

__________________________________________________________________________ 
  

Výstřely budily sídliště    

České Budějovice – Na sociálním odboru českobudějovického magistrátu a na 

specializovaném odboru Policie ČR bude mít dohru střelba z plynové pistole, která 

vzbudila obyvatele sídliště Vltava. Dva muže, kteří byli pod vlivem alkoholu a jsou 

podezřelí hned z několika přestupků, zadržela na základě oznámení občanů hlídka 

městské policie.  

  

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=14248707
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Úterý, 13. července 2021 

Zdroj: Deník PRÁVO (odkaz) 

Rubrika: Region Čechy 

Autor: Lucie Kándlová 

__________________________________________________________________________ 
  

Opilý střílel u sídliště 

 

Výstřely ze střelné zbraně vzbudily v sobotu krátce před půlnocí několik obyvatel 
českobudějovického sídliště Vltava. Jeden z nich vše okamžitě telefonicky oznámil na 
linku 158.  

"Dostali jsme oznámení o skupině osob, která údajně střílí ze zbraně za budovou 
Zdravotně sociální fakulty v ulici J. Boreckého. Když hlídka na místo přijela, viděla 
dvojici mužů. Že by u sebe měli zbraň, ale zapírali," řekla mluvčí českobudějovické 
Městské policie Věra Školková.  

Strážníci v batohu jednoho z nich našli plynovou zbraň. Z ní měl do vzduchu střílet 
mladík (20) z Českých Budějovic, jeho o tři roky mladší kamarád údajně výstřelům 
pouze přihlížel. Oba mladíci byli navíc pod vlivem alkoholu. Střílejícímu hrozí 
několikatisícová pokuta.  

 

 

  

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=14248707
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Úterý, 13. července 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky, JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Region Čechy 

Autor: Věra Školková, Městská policie České Budějovic 

__________________________________________________________________________ 
  

Dvacetiletý mladík střílel v noci na sídlišti Vltava 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Hlasité výstřely ze střelné zbraně vzbudily v sobotu krátce před 
půlnocí pozornost obyvatel na sídlišti Vltava. Jeden z náhodných svědků událost 
okamžitě oznámil na tísňovou linku městské policie. Jak se ukázalo, majitelem držené 
neregistrované plynové zbraně byl dvacetiletý muž z Českých Budějovic. 
Nedovoleným hrátkám se zbraní přitom přihlížel sedmnáctiletý mladík. Oba byli pod 
vlivem alkoholu. Majitel zbraně skončil v rukou policistů, mladistvý v rukou svých 
rodičů. 

V sobotu 10. července v půl dvanácté v noci vyjížděla hlídka městské policie na 
oznámení o skupině osob, která údajně střílí ze zbraně za budovou Zdravotně sociální 
fakulty v ulici J. Boreckého. Strážníci na místě spatřili dvojici mužů, z nichž jeden 
urychleně uklízel cosi do svého batohu. Na jejich dotaz oba mladí muži zapřeli, že by u 
sebe měli střelnou zbraň. Strážníci následně oba podrobili orientační dechové zkoušce 
na alkohol. U dvacetiletého muže z Českých Budějovic přístroj ukázal výsledek 2,15 ‰ 
alkoholu, sedmnáctiletý mladík nadýchal 0,52 ‰. Ten strážníkům přiznal, že alkohol si 
přinesl bez vědomí rodičů z domova. Jeho starší kamarád mezitím na výzvu strážníků 
předložil obsah batohu včetně plynové zbraně. Přitom však nadále tvrdil, že z ní na 
místě nestřílel. Strážníci muže se zbraní předali přivolaným policistům. Přestupkem 
podle zákona o střelných zbraních a střelivu se budou dále zabývat policisté z odboru 
služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR. 

Sedmnáctiletého mladíka strážníci doprovodili do místa bydliště, kde ho předali do 
rukou rodičů. Následovat bude pohovor s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany 
dětí českobudějovického magistrátu. 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/dvacetilety-mladik-strilel-v-noci-na-sidlisti-vltava/
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Pondělí, 12. července 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Eva Petrová 

__________________________________________________________________________ 
  

Opilý muž střílel na Vltavě plynovou pistolí, přihlížel mu 

sedmnáctiletý kamarád 
 

Hlasité výstřely vzbudily v sobotu před půlnocí pozornost obyvatel na sídlišti Vltava. 
Do vzduchu tam plynovou zbraní střílel dvacetiletý muž z Budějc. Celé situaci přihlížel 
jeho sedmnáctiletý kamarád. Oba byli posilnění alkoholem. Majitel zbraně skončil v 
rukou policistů, nezletilý u svých rodičů. 

Dvojice opilých mladíků se v sobotu 10. července krátce před půlnocí bavila střelbou z 
plynové pistole na sídlišti Vltava. Dvacetiletý muž střílel do vzduchu za budovou 
Zdravotně sociální fakulty neregistrovanou zbraní. Jeho sedmnáctiletý kamarád 
nedovoleným hrátkám přihlížel. 

Přivolaným strážníkům dvojice držení zbraně zapřela. „Strážníci oba muže podrobili 
orientační dechové zkoušce na alkohol. U dvacetiletého muže z Českých Budějovic 
přístroj ukázal výsledek 2,15 promile alkoholu, sedmnáctiletý mladík nadýchal 0,52 
promile. Ten strážníkům přiznal, že alkohol si přinesl bez vědomí rodičů 
z domova,“ uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Dvacetiletý střelec na výzvu strážníků předložil obsah batohu včetně neregistrované, 
plynové pistole. Přitom ale nadále tvrdil, že z ní na místě nestřílel. „Strážníci muže se 
zbraní předali přivolaným policistům. Přestupkem podle zákona o střelných zbraních a 
střelivu se budou dále zabývat policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní 
materiál Policie ČR,“ dodala Školková. 

Sedmnáctiletého mladíka strážníci doprovodili do místa bydliště, kde ho předali do 
rukou rodičů. Následovat bude pohovor s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany 
dětí českobudějovického magistrátu. 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/31764-opily-muz-strilel-na-vltave-plynovou-pistoli-prihlizel-mu-sedmnactilety-kamarad.html
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Pondělí, 12. července 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz), Českokrumlovský deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Hana Svítilová 

__________________________________________________________________________ 
  

Budějovické sídliště Vltava probudila uprostřed noci střelba 
 

S Divokým západem si o víkendu nezadalo českobudějovické sídliště Vltava. 
Pozornost zdejších obyvatel v sobotu krátce před půlnocí vzbudily hlasité výstřely ze 
střelné zbraně. 

"Jak uvedla mluvčí budějovické městské policie Věra Školková, jeden z náhodných 
svědků událost okamžitě oznámil na tísňovou linku 156. Podle svědků měla skupina 
osob střílet za zbraně za budovou zdravotně sociální fakulty v ulici J. Boreckého.  
"Při příjezdu na místo strážníci spatřili dvojici mužů, z nichž jeden urychleně uklízel cosi 
do svého batohu. Na jejich dotaz oba mladí muži zapřeli, že by u sebe měli střelnou 
zbraň," líčí Věra Školková noční výjezd kolegů.  

"Strážníci následně oba podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol. U 
dvacetiletého muže z Českých Budějovic přístroj ukázal výsledek 2,15 ‰ alkoholu, 
sedmnáctiletý mladík nadýchal 0,52 ‰. Ten strážníkům přiznal, že alkohol si přinesl 
bez vědomí rodičů z domova," popsala jeden z prohřešků.  

Další odhalila hlídka vzápětí. "Starší muž mezitím na výzvu strážníků předložil obsah 
batohu včetně neregistrované plynové zbraně. Přitom však nadále tvrdil, že z ní na 
místě nestřílel. Strážníci muže se zbraní předali přivolaným policistům. Přestupkem 
podle zákona o střelných zbraních a střelivu se budou dále zabývat policisté z odboru 
služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR," dodala Školková.  
Sedmnáctiletého mladíka strážníci doprovodili do místa bydliště, kde ho předali do 
rukou rodičů. Následovat bude pohovor s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany 
dětí českobudějovického magistrátu. 

 

 

 

 

 

  

https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/budejovicke-sidliste-vltava-probudila-uprostred-noci-strelba-20210712.html
https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/budejovicke-sidliste-vltava-probudila-uprostred-noci-strelba-20210712.html


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

28. TÝDEN 2021 

9 
 

 

Pondělí 12. července - Pátek 16. července 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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