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__________________________________________________________________________ 

Děti spaly pod širákem na Sokolském ostrově. Rodiče mysleli, že jsou 

u kamarádky 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Spící dívky ve věku dvanácti, třinácti a sedmnácti let ve společnosti 
jejich patnáctiletého kamaráda nalezli strážníci na Sokolském ostrově v sobotu brzo ráno. 
Rodičům řekli, že přespí doma u své starší kamarádky. 

Po probuzení je strážníci vyzvali k prokázání totožnosti. Nejstarší dívka strážníkům tvrdila, že 
její mladší kamarádi strávili noc u ní doma a na Sokolský ostrov se pouze vydali hledat 
ztracenou peněženku. Strážníci u všech přítomných dětí provedli orientační dechovou zkoušku 
na alkohol. U dívek byl negativní výsledek, patnáctiletý chlapec však nadýchal 0,3 ‰. Strážníci 
teď budou informovat sociální odbor magistrátu. 

  

http://www.jcted.cz/deti-spaly-pod-sirakem-na-sokolskem-ostrove-rodice-mysleli-ze-jsou-u-kamaradky/
http://www.jcted.cz/deti-spaly-pod-sirakem-na-sokolskem-ostrove-rodice-mysleli-ze-jsou-u-kamaradky/
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__________________________________________________________________________ 

Kamery objeví více neplatících řidičů 

České Budějovice – Novinkou v tři čtvrtě roku fungujícím parkovacím systému je tzv. 
kamerové vozidlo, jež v pondělí začne pátrat po řidičích, kteří nezaplatili za stání tam, 
kde musí. 

Jeden z pěti vozů parkovací služby provozované Dopravním podnikem města České Budějovice 
(DPMČB) je opatřen speciální technikou umístěnou na střeše vozidla a v zónách placeného 
stání nahradí strážníky. Ti budou se dvěma auty parkovací služby a řidiči DPMČB řešit dopravní 
přestupky v dalších částech krajského města.  

Zbývající dva vozy zajišťují obsluhu parkovacích automatů, kterých je ve městě 69, tzn. opravy, 
vybírání peněz. 

Nový pomocník bude v provozu každý den po dobu placeného parkování, tedy od 8 do 20 h a 
v historickém jádru města i v so-botu mezi 8. a 13 h. Jeho pohyb nebude nahodilý, neboť řidič 
kamerového vozu se bude při monitoringu řídit rozpisem určujícím trasu, četnost kontrol. 

„V případě zjištění nezaplaceného parkovného budou pořízeny fotografie, které zpracuje 
přestupkové oddělení Městské policie České Budějovice a předá je správnímu orgánu 
Magistrátu města České Budějovice. Na základě tohoto přestupku zašle správní orgán výzvu 
provozovateli vozidla,“ rozebrala postup mluvčí městské policie Věra Školková.  

„Rádi bychom upozornili řidiče, kteří využívají placená parkoviště, aby při placení parkovného 
dbali zvýšené pozornosti při zadávání registrační značky,“ vyzývá Věra Školková. Za chybu 
byste určitě zaplatili. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/kamery-objevi-vice-neplaticich-ridicu-20180802.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/kamery-objevi-vice-neplaticich-ridicu-20180802.html
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__________________________________________________________________________ 

Kamery odhalí neplatící řidiče 

Práce strážníků bude v některých zónách Českých Budějovic nahrazena speciálně vybaveným 
vozem s kamerou. Strážníci budou díky tomu moci řešit problémy v jiných částech města. 

Ve městě je celkem 69 parkovacích automatů, jež si také vyžadují údržbu. 

Vůz s kamerou bude nápomocný každý den v době placeného parkování. Jeho pohyb bude 
nahodilý.  

Mluvčí městské policie, Věra Školková, řekla českobudějovickému Deníku: 

„V případě zjištění nezaplaceného parkovného budou pořízeny fotografie, které zpracuje 
přestupkové oddělení Městské policie České Budějovice a předá je správnímu orgánu 
Magistrátu města České Budějovice. Na základě tohoto přestupku zašle správní orgán výzvu 
provozovateli vozidla,“ rozebrala postup mluvčí městské policie Věra Školková.  

„Rádi bychom upozornili řidiče, kteří využívají placená parkoviště, aby při placení parkovného 
dbali zvýšené pozornosti při zadávání registrační značky,“ vyzývá Věra Školková. Za chybu 
byste určitě zaplatili. 

  

https://www.tvjecko.cz/kamery-odhali-neplatici-ridice/
https://www.tvjecko.cz/kamery-odhali-neplatici-ridice/
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___________________________________________________________________________ 

Zloděj dlažebních kostek pomazal při zatčení strážníky městské 

policie svými exkrementy  

Krádež, poškození cizího majetku, neuposlechnutí výzvy a znevážení postavení úřední osoby 
při výkonu její pravomoci. To vše si připsal na své konto dvaačtyřicetiletý zloděj, kterého 
zatkli strážníci městské policie ve středu 1. srpna na Lidické třídě. Muž při zadržení úmyslně 
pomazal strážníky a fasádu blízké budovy svými exkrementy.  

Hlídka městské policie si ve středu večer všimla na Lidické třídě muže, který do zavazadlového 
prostoru svého vozu nakládal dlažební kostky, které byly na místě připraveny pro stavbu místní 
silnice.  

Po výzvě k prokázání totožnosti a vysvětlení jeho činů, přiznal dvaačtyřicetiletý muž z Českých 
Budějovic, že kostky nejsou jeho. „Muž se snažil argumentovat tím, že dlažební kostky 
nedosahují takové hodnoty, aby jeho jednání bylo kvalifikováno jako trestný čin. Následovalo 
konstatování, že nepřekonal žádnou překážku a dlažební kostky jsou volně přístupné, proto si 
je může kdokoliv beztrestně odnést,“ vysvětlila mluvčí městské policie Věra Školková.  

V momentě, kdy strážníci přivolali hlídku Policie České republiky, se pachatel rozhodl z místa 
činu odjet. Zasahující hlídka tak muže zadržela pomocí donucovacích prostředků. Ani to ho ale 
neodradilo ke spáchání dalších přestupků.  

„Do příjezdu policejní hlídky stačil muž úmyslně pomazat svými exkrementy strážníky i fasádu 
blízké budovy,“ popsala Školková. Dvaačtyřicetiletý muž dostal za krádež dlažebních kostek 
pokutu a jeho další prohřešky bude řešit správní orgán.  

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20563-straznici-zadrzeli-zlodeje-dlazebnich-kostek-ten-po-zatceni-pomazal-policisty-svymi-exkrementy.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20563-straznici-zadrzeli-zlodeje-dlazebnich-kostek-ten-po-zatceni-pomazal-policisty-svymi-exkrementy.html
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___________________________________________________________________________ 

Přistižený zloděj dlažebních kostek pomazal strážníky svým 

exkrementem 

Zloděje, který si chtěl ze stavby silnice odvézt dlažební kostky, přistihli českobudějovičtí 
strážníci. Tvrdil jim, že nepřekonal žádnou překážku a že materiál si může vzít beztrestně 
kdokoliv. Když chtěl odjet, musela ho hlídka zadržet pomocí donucovacích prostředků.  

Dvaačtyřicetiletý muž z Českých Budějovic si přijel ve středu v osm hodin večer pro dlažební 
kostky na křižovatku Lidické třídy a Máchovy ulice, která se právě opravuje. Když je nakládal 
do auta, všimla si ho hlídka městské policie. 

„Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení. Bez okolků se přiznal, že 
dlažební kostky nejsou jeho. Další argumenty však podle jeho mínění měly krádež 
ospravedlnit,“ popsala mluvčí budějovické městské policie Věra Školková. 

Muž uvedl, že dlažební kostky nedosahují takové hodnoty, aby jeho jednání bylo kvalifikováno 
jako trestný čin. Konstatoval, že nepřekonal žádnou překážku a kostky jsou volně přístupné, 
proto si je může kdokoliv beztrestně odnést. 

Strážníci mezitím na místo přivolali hlídku státní policie. Muž však odmítl čekat s tím, že odjíždí. 

Muž se dopustil několika přestupků 

„Jelikož nereagoval na zákonné výzvy strážníků, aby zůstal, museli ho zadržet pomocí 
donucovacích prostředků. Muž mezitím vykonal velkou potřebu a svými 
exkrementy pomazal strážníky i fasádu blízké budovy,“ uvedla Školková. 

Později si výtečník od policistů převzal příkaz na uhrazení pokuty za přestupek proti majetku, 
kterého se dopustil krádeží dlažebních kostek.  

Tím však výčet jeho prohřešků nekončí. Na své konto si přičetl poškození cizího majetku, 
neuposlechnutí výzvy a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci i 
přestupek proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích. 

Případem se bude dále zabývat přestupková komise. 

  

https://budejovice.idnes.cz/straznici-muz-zlodej-dlazebni-kostky-ceske-budejovice-kradez-pus-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180802_133021_budejovice-zpravy_khr
https://budejovice.idnes.cz/straznici-muz-zlodej-dlazebni-kostky-ceske-budejovice-kradez-pus-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180802_133021_budejovice-zpravy_khr
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=162146/154074_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=159529/151167_0_
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___________________________________________________________________________ 

Muž si do auta skládal cizí dlažební kostky, se strážníky odmítal 

spolupracovat a pomazal je svými exkrementy 

Dvaačtyřicetiletý muž z Českých Budějovic přistavil ve středu večer své osobní vozidlo k 
hromadě složených dlažebních kostek na Lidické třídě a chystal se, že si je odveze. I přes to, že 
se jednalo o cizí majetek. Při jeho počínání ho však spatřili strážníci. Argumenty dotyčného 
muže, proč se chystal přisvojit si dlažební kostky, byly přinejmenším zvláštní. Strážníci museli 
nakonec proti muži použít donucovací prostředky. Případ tím však zdaleka neskončil. 

Ve středu 1. srpna v osm hodin večer prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní 
činnosti na Lidické třídě. Na křižovatce s Máchovou ulicí strážníci spatřili vozidlo na chodníku. 
U něj stál muž a do zavazadlového prostoru nakládal dlažební kostky, které zde byly připravené 
pro stavbu místní komunikace. Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti a k podání 
vysvětlení. 

Dvaačtyřicetiletý muž se bez okolků přiznal, že dlažební kostky nejsou jeho. Další jeho 
argumenty však podle jeho mínění měly krádež ospravedlnit. Muž uvedl, že dlažební kostky 
nedosahují takové hodnoty, aby jeho jednání bylo kvalifikováno jako trestný čin. Následovalo 
konstatování, že nepřekonal žádnou překážku a dlažební kostky jsou volně přístupné, proto si 
je může kdokoliv beztrestně odnést. 

Strážníci mezitím na místo přivolali hlídku Policie ČR. Muž však odmítl čekat a strážníkům sdělil, 
že odjíždí a strážníci mu v tom nezabrání. To se však přepočítal. Jelikož nereagoval na zákonné 
výzvy strážníků, aby na místě setrval, museli ho na místě zadržet s pomocí donucovacích 
prostředků. Do příjezdu policejní hlídky s ním měli strážníci plné ruce práce. 

Muž stačil úmyslně pomazat svými exkrementy strážníky i fasádu blízké budovy. Již smířený se 
svým osudem si od policistů převzal příkaz na pokutu za přestupek proti majetku, kterého se 
dopustil krádeží dlažebních kostek. Tím však výčet jeho prohřešků zdaleka nekončí. Na své 
konto si přičetl poškození cizího majetku, neuposlechnutí výzvy a znevážení postavení úřední 
osoby při výkonu její pravomoci, jakož i přestupek proti zákonu o provozu na pozemních 
komunikacích. Dalším šetřením celého případu se bude dále zabývat správní orgán. 

 

 

http://tydenikpolicie.cz/muz-si-do-auta-skladal-cizi-dlazebni-kostky-se-strazniky-odmital-spolupracovat-a-pomazal-je-svymi-exkrementy/
http://tydenikpolicie.cz/muz-si-do-auta-skladal-cizi-dlazebni-kostky-se-strazniky-odmital-spolupracovat-a-pomazal-je-svymi-exkrementy/
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__________________________________________________________________________ 

Výkon trestu pojali po svém, opili se na hřbitově 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Obecně prospěšné práce, uložené za páchání trestné činnosti, pojali 
dva odsouzení po svém. V pondělí měli vykonávat úklidové práce na hřbitově Sv. Otýlie. 
Chuť do práce si však dodali značnou dávkou alkoholu. Zaměstnanec hřbitova, který byl 
svědkem jejich počínání, přivolal na pomoc strážníky. 

Hlídka městské policie vyjížděla na hřbitov v pondělí 30. července krátce po poledni. Dva muži 
odsouzení k trestu obecně prospěšných prací měli za úkol odklízet spadané listí. Při úklidu 
popíjeli tvrdý alkohol a to v tropickém vedru udělalo své. I přes to trvali na tom, že jsou schopni 
svědomitě vykonávat svou práci. O tom však strážníky nepřesvědčili. Následně provedená 
orientační dechová zkouška ukázala u obou vysoké hodnoty. Dvaatřicetiletý muž nadýchal 
2,13 promile, jeho šestačtyřicetiletý parťák dokonce 2,78 promile alkoholu. 

O události byla informována zaměstnankyně Probační a mediační služby, zodpovědná za 
kontrolu výkonu trestů povedené dvojice. Oba muži nakonec na výzvu strážníků areál hřbitova 
opustili. 

http://www.jcted.cz/budejovicko/vykon-trestu-pojali-po-svem-opili-se-na-hrbitove/
http://www.jcted.cz/budejovicko/vykon-trestu-pojali-po-svem-opili-se-na-hrbitove/

