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Čtvrtek, 19. července 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Redakce 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci řeší otevřená okna a dveře u stojících vozidel a varují před 

krádežemi 

 

O velkém štěstí mohou hovořit majitelé vozidel, kteří při odchodu z parkoviště 
ponechali otevřená okna nebo dveře, a při svém návratu se setkali s nedotčeným 
majetkem. 

V mnoha případech tyto řidiče upozornila hlídka městské policie. Strážníci řešili 
otevřená okna a dveře od začátku července již sedmkrát. 

Na oznámení o motorových vozidlech s otevřenými okny nebo dveřmi vyjížděly od 
začátku července hlídky městské policie například k vjezdu do administrativního centra 
na Lidické třídě, do ulice Matice Školské, Dukelské, Plzeňské nebo Branišovské ulice. 
Informace potvrdila mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. 

"V jednom případě se jednalo o autobus s otevřenými dveřmi, který zůstal stát na 
zastávce bez dozoru řidiče. Jeden z řidičů dokonce odešel od vozu, u kterého zůstal 
zcela otevřený zavazadlový prostor. Strážníkům se téměř ve všech případech podařilo 
v registru vozidel zjistit jejich majitele a telefonicky je kontaktovat, aby si své vozidlo 
řádně zajistili," uvedla. 

Strážníci proto nabádají řidiče vozidel, aby před odchodem od vozidla zkontrolovali 
řádné zajištění oken i dveří. "Zabráníte tak možné krádeži jak samotného vozidla, tak 
i případně hodnotných předmětů ponechaných uvnitř," upozornila mluvčí. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-resi-otevrena-okna-a-dvere-u-stojicich-vozidel-a-varuji-pred-kradezemi-20200716.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94000&idc=7794673&ids=837&idp=87331&url=http%3A%2F%2Fwww.fakro.cz%2Fvyrobky%2Fvsechny-vyrobky%2Fokna-do-plochych-strech%2F%20
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7794673&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93884&idc=7794673&ids=5351&idp=91594&url=https%3A%2F%2Fwww.vegatour.com%2F
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Pondělí, 13. července 2020 

Zdroj: Česká televize (odkaz) 

Rubrika: Události, hlavní zpravodajská relace České televize 

Autor: Redakce 

___________________________________________________________________________ 

Cyklisté v Českých Budějovicích 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000100713/video/778747 
  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000100713/video/778747
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000100713/video/778747
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000100713/video/778747
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Pondělí, 13. července 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

V Budějcíh opět řádí podvodníci, vybírají peníze na sluchově 

postižené 
 

Strážníci městské policie opět řeší podvodníky, kteří se pohybují po Budějcích a 
vybírají na nepovolenou veřejnou sbírku. Během minulého týdne zaznamenali dvě 
oznámení na muže a ženu, kteří se snažili vybírat finanční hotovost pro sbírku před 
obchodním centrem v Českém Vrbném. 

Žena peníze vybírala na parkovišti v pátek kolem šesté hodiny večerní. Nebyla ale 
schopna předložit řádné povolení k provádění sbírky. Lidé proto na místo zavolali 
strážníky. Podvodnice ale na nic nečekala a odešla pryč. Stejná situace se opakovala i 
v sobotu odpoledne.  

„Tentokrát se mělo jednat o muže pravděpodobně rumunské národnosti, který vybíral 
peníze od zákazníků obchodního centra se záminkou veřejné sbírky. Též bez 
příslušného povolení,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková.  

Pokud lidé na ulici přispívají do veřejné sbírky, je třeba se mít na pozoru. Měli by se 
přesvědčit, zda sbírka skutečně existuje. Na webových stránkách ministerstva vnitra je 
zveřejněna evidence všech sbírek.  

„Každý záznam o konkrétní sbírce obsahuje důležité údaje, jako je například územní 

rozsah sbírky, doba konání sbírky nebo jakým způsobem bude sbírka 

prováděna. Zjištění podvodné sbírky nebo podezření z protiprávního jednání osob, 

provádějících veřejnou sbírku, můžete oznámit na tísňovou linku Městské policie 

156,“ dodala mluvčí.  

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27997-v-budejcih-opet-radi-podvodnici-vybiraji-penize-na-sluchove-postizene.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/27997-v-budejcih-opet-radi-podvodnici-vybiraji-penize-na-sluchove-postizene.html
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Pondělí, 13. července 2020 

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

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Lenka Novotná 

___________________________________________________________________________ 

Pozor: Zástupci falešné veřejné sbírky chtějí peníze na sluchově 

postižené 

V ulicích Českých Budějovic se opět objevili cizinci vybírající na nepovolenou veřejnou 
sbírku pro osoby se sluchovým postižením. 

V uplynulém týdnu přijali strážníci budějovické městská policie podle jejich mluvčí Věry 
Školkové již dvě oznámení na muže a ženu, kteří se snažili vybírat finanční hotovost pro 
sbírku před obchodním centrem v Českém Vrbném. Před příjezdem strážníků se však 
zatím podvodníkům podařilo vždy rychle zmizet. 

V pátek 10. července v šest hodin večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení 
o ženě pohybující se na parkovišti před obchodním centrem v Českém Vrbném. "Ta po 
zákaznících centra požadovala příspěvek na veřejnou sbírku pro sluchově postižené. 
Řádné povolení k provádění sbírky však nepředložila. Když její podezřelé aktivity 
oslovení oznámili městské policii, žena urychleně místo opustila. Na totožné oznámení 
vyjížděla hlídka městské policie také v sobotu odpoledne. Tentokrát se mělo jednat 
o muže pravděpodobně rumunské národnosti, který vybíral peníze od zákazníků 
obchodního centra se záminkou veřejné sbírky. Též bez příslušného povolení. Když však 
muž zjistil, že jeho činnost byla oznámena městské policii, stačil před příjezdem 
strážníků urychleně odejít," popsala případy Věra Školková. 

Jak nenaletět na falešnou sbírku:  

Pokud lidé na ulici přispívají do veřejné sbírky, je třeba se mít na pozoru. Budějovická 
městská policie uvádí několik rad, jak se nenapálit: 

− Každá oficiální sbírka musí mít povolení vydané příslušným krajským úřadem. 
Prodejce by měl mít jeho kopii. - Nebojte se a vyžádejte si ho. 

− Dále musí být osoba schopna předložit plnou moc k provádění veřejné sbírky. 
Plnou moc vydává právnická osoba, která veřejnou sbírku organizuje. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/pozor-zastupci-falesne-verejne-sbirky-chteji-penize-na-sluchove-postizene-20200713.html
https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/pozor-zastupci-falesne-verejne-sbirky-chteji-penize-na-sluchove-postizene-20200713.html
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− Musí být opatřena pořadovým číslem a podpisy statutárních orgánů a razítkem 
právnické osoby konající veřejnou sbírku. 

− Musí být jasné, na co přesně vaše peníze přispívají, a hlavně kolik z této částky 
jde opravdu na charitativní účely. 

 
Pokud se sbírka realizuje pomocí kasiček, ty musí být zapečetěné a neporušené. 

"Na ulici se samozřejmě jen stěží přesvědčíte, zda veřejná sbírka skutečně existuje. 
Pokud však máte jakékoliv pochybnosti, můžete nahlédnout do centrální evidence 
veřejných sbírek. Tu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České 
republiky. Každý záznam o konkrétní sbírce obsahuje důležité údaje, jako je například 
územní rozsah sbírky, doba konání sbírky nebo jakým způsobem bude sbírka 
prováděna," radí dále Věra Školová. 

V případě zjištění podvodné sbírky nebo podezření z protiprávního jednání osob, 
provádějících veřejnou sbírku, se občané mohou obrátit a vše oznámit na tísňovou 
linku Městské policie 156. 


