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Posprejoval v Budějovicích nadchod. Tvrdil, že má povolení 

 

20.8.2018 0:09  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve čtvrtek 16. srpna odpoledne přijalo operační středisko městské policie 

oznámení, že mladík posprejoval nadchod pro chodce přes Strakonickou ulici. Na místo byla 

ihned vyslána hlídka. Strážníci na místě zastihli šestatřicetiletého muže, který měl u sebe dvě 

igelitové tašky plné sprejů. Muž tvrdil, že vytváří malbu s povolením magistrátu města. V 

Českých Budějovicích jsou sice plochy, na které je povoleno vytvářet graffiti, ale nadchod k 

těmto místům nepatří. Muž strážníkům předložil hned několik dokumentů s povolením, ale 

ani jeden nebyl na jeho jméno a navíc se povolení netýkalo tohoto místa.  

 

 

Strážníci proto přivolali Policii ČR, která událost převzala k dalšímu řešení. 

  

http://www.jcted.cz/posprejoval-v-budejovicich-nadchod-tvrdil-ze-ma-povoleni/
http://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/36217/577587__.jpg?lm=1534716526
http://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/36217/577588__.jpg?lm=1534716527
http://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/36217/577589__.jpg?lm=1534716528
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Ukradl auto, dvakrát ujel od benziny a požil drogu 
České Budějovice – Třiadvacetiletý mladík projížděl v neděli ve 21 h ukradeným volkwagenem 

Otavskou ulicí. Když ho chtěli strážníci zastavit, začal ujíždět. Proto povolali další hlídky. 

Muž zastavil nárazem do služebního vozu městské policie u autobusové točny v Českém 

Vrbném. V autě se zamkl a otevřel až na hrozbu namířenou pistolí.  

 

Vyšlo najevo, že auto ukradl před týdnem před Jihočeskou univerzitou a dvakrát natankoval 

bez placení. Opilý nebyl, ale měl v sobě drogy. 
 

Pondělí, 20. srpna 2018 

Zdroj:ceskobudejovicky.denik.cz,  (odkaz) 

Autor: Hana Svítilová 

 

Sprejer se bránil cizím povolením 
České Budějovice – Se dvěma taškami plnými sprejů a navíc za bílého dne přistihli minulý týden 

strážníci šestatřicetiletého sprejera. 

K obrazu svému přetvářel nadchod přes Strakonickou ulici. Hlídce tvrdil, že tu maluje na 

základě povolení magistrátu. 

 

Jak uvedl mluvčí městské policie David Štýfal, u sebe měl dokonce hned několik povolení, 

v žádném ale nefigurovalo jeho jméno a už vůbec ne zmíněný nadchod, kde není povoleno 

vytvářet graffiti. 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ukradl-auto-dvakrat-ujel-od-benziny-a-pozil-drogu-20180820.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/sprejer-se-branil-cizim-povolenim-20180820.html
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Zdroj: Českobudějovicky deník, str. 2 

Autor: hst 

 

Sprejer se bránil cizím povolením 
 

České Budějovice – Se dvěma taškami plnými sprejů a navíc za bílého dne přistihli minulý týden 

strážníci šestatřicetiletého sprejera. K obrazu svému přetvářel nadchod přes Strakonickou 

ulici. Hlídce tvrdil, že tu maluje na základě povolení magistrátu. Jak uvedl mluvčí městské 

policie David Štýfal, u sebe měl dokonce hned několik povolení, v žádném ale nefigurovalo 

jeho jméno a už vůbec ne zmíněný nadchod, kde není povoleno vytvářet graffiti. 

 

Pondělí, 20. srpna 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Tomáš Přibyl 

 

Večerní honička Českými Budějovicemi skončila dopadením zloděje pod 

vlivem drog 

 

    Autor: Městská policie České Budějovice  

20.8.2018 14:30  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníci českobudějovické městské policie za sebou mají večerní 

honičku s mladíkem, který ukradl auto, byl pod vlivem drog a navíc ujížděl od čerpacích stanic 

bez placení. Nakonec na něj strážníci museli namířit zbraň, aby ho dostali z auta, ve kterém se 

zamkl. 

Strážníci dostali v neděli 19. srpna od kolegů hlášení o autě, po kterém je vyhlášeno pátraní a 

bylo použito při majetkové trestné činnosti. „Téhož dne v devět hodin večer si strážníci vozidla 

http://www.jcted.cz/strakonicko/vecerni-honicka-ceskymi-budejovicemi-skoncila-dopadenim-zlodeje-pod-vlivem-drog/
http://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/36228/577999__.jpg?lm=1534768085
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všimli při běžné kontrolní činnosti v Otavské ulici," uvedl mluvčí strážníků David Štýfal s tím, 

že na zákonné výzvy řidič nereagoval a začal ujíždět. 

Následovala několik set metrů dlouhá honička, při které hlídka povolala posily a únik skončil u 

točny v Českém Vrbném, když pronásledované auto narazilo do služebního auta strážníků. 

„Řidič vozidla ovšem nehodlal spolupracovat ani poté. Ve vozidle se uzamkl i se spolujezdci a 

odmítal vystoupit. Na zákonné výzvy muž nereagoval. Dveře otevřel až po použití 

donucovacího prostředku hrozby namířenou střelnou zbraní," popsal zásah David Štýfal. 

Mladý řidič (23 let) se pak přiznal, že auto ukradl u Jihočeské univerzity před týdnem a dvakrát 

s ním ujel bez placení od čerpacích stanic. Když pak dorazila hlídka Policie ČR, ukázalo se, že 

mladík je pod vlivem drog a policisté si řidiče převzali k dalšímu vyšetřování. 

 

Pondělí, 20. srpna 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

 

Muž posprejoval nadchod. Tvrdil, že má povolení 
 pondělí, 20. srpna 2018, 09:33 

Za bílého dne se vydal šestatřicetiletý muž „zkrášlit" nadchod pro pěší přes Strakonickou ulici 

v Českých Budějovicích. Umělecké choutky mu ale překazili strážníci. Ti sprejerovi neskočili na 

tvrzení, že vytváření graffiti na nadchodu má posvěcené magistrátem a tak se jeho akcí, tedy 

trestným činem, teď zabývají policisté.  Strážníci na nadchodu pro pěší přes českobudějovickou 

Strakonickou ulici zastihli šestatřicetiletého muže, který měl u sebe dvě igelitové tašky plné 

sprejů a vybaven byl i štaflemi. Na zdi už bylo hodně z jeho díla vidět. „Muž jim tvrdil, že 

vytvářel malbu na základě povolení magistrátu města. Muž strážníkům předložil hned několik 

dokumentů s povolením, ale ani jeden nebyl na jeho jméno a už vůbec se povolení netýkalo 

tohoto konkrétního místa," uvedl mluvčí českobudějovické městské policie David Štýfal. Ten 

zároveň podotkl, že v Českých Budějovicích jsou sice plochy, na které je povoleno vytvářet 

graffiti, ale nadchod nad Strakonickou ulicí k těmto místům nepatří. „Šestatřicetiletý muž je 

podezřelý ze spáchání trestného činu. Strážníci si proto na místo přivolali Policii České 

republiky, která si případ převzala k dalšímu řešení," dodal Štýfal.  

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20772-muz-posprejoval-nadchod-tvrdil-ze-ma-povoleni.html
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Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Ell Plate 

 

Zdrogovaný řidič ujížděl budějckým strážníkům v kradeném autě 
 úterý, 21. srpna 2018, 11:38 

Krádež auta, ujíždění od benzinových pump a neuposlechnutí výzvy strážníků. To vše, ale i 

další, má na svědomí třiadvacetiletý muž, k jehož zastavení musela budějcká městská policie 

použít v neděli 19. srpna večer i zbraň. Kradeného auta si všimli budějčtí strážníci v neděli 19. 

srpna v Otavské ulici v Českých Budějovicích. Hlídka se pokusila řidiče zastavit, ten ale odmítl 

spolupracovat a z místa ujel. K zásahu tak byly povolány další jednotky městské policie. Divoká 

honička skončila až u autobusové točny v Českém Vrbném, kde ho zastavil až náraz do jednoho 

ze služebních policejních vozů. „Řidič vozidla ovšem nehodlal spolupracovat ani poté. Ve 

vozidle se uzamkl i se spolujezdci a odmítal vystoupit. Na zákonné výzvy muž nereagoval. 

Dveře otevřel až po použití donucovacího prostředku hrozby namířenou střelnou zbraní,“ 

popsal zásah mluvčí městské policie David Štýfal. U třiadvacetiletého muže byla provedena 

zkouška na přítomnost alkoholu, která vyšla negativní. Pozitivně však byl test na přítomnost 

drog. Pachatel přiznal, že auto, kterým ujížděl, ukradl z parkoviště u Jihočeské univerzity a 

dvakrát dokonce ujel od čerpacích stanic bez zaplacení. „Celou událost si poté převzali k 

dalšímu šetření,“ uzavřel Štýfal.  
 

Úterý, 21. srpna 2018 

Zdroj: Právo, str. 11 

Autor: orh 

 

Rozbila výlohu kamenem  
Podivnou zábavu si o víkendu našla osmnáctiletá dívka v Českých Budějovicích. V noci na 

sobotu házela kamením na vše, co viděla ve svém okolí. 

"Přijali jsme oznámení, že žena v Klavíkově ulici rozbila výlohu a podle svědků házela kameny 

i na okolostojící auta," sdělil Právu mluvčí českobudějovických strážníků David Štýfal. Vysvětlil, 

že strážníci po čtvrté hodině zastihli slečnu v Husově ulici. 

Tvrdila, že čeká na matku a kamení neházela. Hlídka na místo proto zavolala státní policisty, 

kteří případ řeší.  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20794-zdrogovany-ridic-ujizdel-budejckym-straznikum-v-kradenem-aute.html
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Úterý, 21. srpna 2018 

Zdroj:ceskobudejovicky.denik.cz,  (odkaz) 

Autor: Otta Edwin 

 

Městské policii nakoupí nové pistole 
Zbraně objedná budějovická radnice u České zbrojovky 

České Budějovice - Dvacet nových pistolí pro městskou policii nakoupí České Budějovice. Podle 

primátora Jiřího Svobody je to proto, že je nutná postupná obměna výzbroje. 

 

V současnosti jsou strážníci vyzbrojeni krátkými palnými zbraněmi CZ 75B Compact. "Mají je 

městští policisté, vojáci a další ozbrojené složky," zmínil k pistolím Jiří Svoboda. Budějovičtí 

strážníci jich mají celkem 120, ale postupně se musí obměňovat. Dodavatelem bude Česká 

zbrojovka z Uherského Brodu. "Maximální cena zakázky by měla být 235 000 korun.  

 

Průzkumem trhu jsme zjistili, že nejlevněji nám je prodá zbrojovka jako výrobce," dodal 

primátor. 

 

Zbraně by měly být dodány na přelomu září a října. 
 

 

Úterý, 21. srpna 2018 

Zdroj: Rádio Blaník – jih, zprávy 16:56 

Autor: regionální rozhlas 

 

Českobudějovičtí strážníci dostanou nové zbraně  
moderátorka 

Českobudějovičtí strážníci dostanou nové zbraně. Městská policie má aktuálně k dispozici sto 

dvacet pistolí. Jaký je důvod obměny, to říká primátor města Jiří Svoboda. 

  

Jiří SVOBODA, primátor města České Budějovice 

Tím dennodenním nošením se opotřebovávají, některé jsou taky už poměrně historického 

data výroby, tak přistupujeme k obměně dvaceti pistolí. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/mestske-policii-nakoupi-nove-pistole-20180821.html
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moderátorka 

Pořízení nových zbraní vyjde ne téměř čtvrt milionu korun, strážníci je dostanou během září 

anebo října. 

 

Úterý, 21. srpna 2018 

Zdroj: Hitrádio FAKTOR, zprávy 17:00 

Autor: regionální rozhlas 

 

Českobudějovičtí strážníci dostanou nové zbraně  
moderátor 

Českobudějovičtí strážníci dostanou nové zbraně. V současné době má Městská policie k 

dispozici 120 pistolí. Kolik jich vymění a proč poví primátor Jiří Svoboda. 

Jiří SVOBODA, primátor 

Tím dennodenním nošením se opotřebovávají, některé jsou taky už poměrně historického 

data výroby. Tak přistupujeme k obměně 20 pistolí. 

moderátor 

Jejich pořízení vyjde na téměř čtvrt milionu korun a strážníci je dostanou nejpozději v říjnu. 

 

Středa, 22. srpna 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 1 

Autor: d 

 

Dvacet pistolí 
BUDĚJOVICKO VČERA 

České Budějovice – Dvacet nových pistolí pro městskou policii nakoupí České Budějovice. 

Primátor Jiří Svoboda včera uvedl, že nyní mají strážníci ve výzbroji celkem 120 krátkých 

palných zbraní. Z důvodu opotřebení jich bude dvacet vyměněno. 
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Čtvrtek, 23. srpna 2018 

Zdroj: Rádio Blaník – jih, zprávy 7:56 

Autor: regionální rozhlas 

 

Českobudějovické strážníky stále častěji zaměstnávají opilci  
moderátorka 

Českobudějovické strážníky stále častěji zaměstnávají opilci. Často jsou navíc takové osoby 

agresivní a práce pro policisty proto odvozem do nemocnice nekončí, říká to i primátor města 

Jiří Svoboda. 

Jiří SVOBODA, primátor města České Budějovice 

Jelikož ty osoby vykazujou zvýšený stupeň agresivity a jsou relativně nebezpečné pro své okolí, 

tak s nimi městská policie musí obcházet jednotlivá vyšetření. 

moderátorka 

Jen za prvních pět měsíců letošního roku asistovali strážníci u převozu dvě stě třiceti opilých. 

 

Čtvrtek, 23. srpna 2018 

Zdroj: Hitrádio FAKTOR, zprávy 8:00 

Autor: regionální rozhlas 

 

Českobudějovické strážníky stále častěji zaměstnávají opilí lidé  
moderátorka 

Českobudějovické strážníky stále častěji zaměstnávají opilí lidé. Navíc jsou agresivní. A práce 

pro policisty proto odvozem do nemocnice nekončí. Říká to i primátor města Jiří Svoboda. 

Jiří SVOBODA, primátor města 

A jelikož ty osoby vykazujou zvýšený stupeň agresivity a jsou relativně nebezpečné pro své 

okolí, tak s nimi Městská policie musí obcházet jednotlivá vyšetření. 

moderátorka 
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Čtvrtek, 23. srpna 2018 

Zdroj: Hitrádio FAKTOR, zprávy 17:00 

Autor: regionální rozhlas 

 

Na sídlišti Máj v Českých Budějovicích vyhrožoval 49 muž sebevraždou 
moderátorka 

Na sídlišti Máj v Českých Budějovicích vyhrožoval 49 muž sebevraždou. Po příjezdu strážníků 

držel v ruce kapesní nůž a neustále opakoval, že se zabije. Policisté mu naměřili skoro 2,5 

promile a převezli ho na záchytku.Jen za prvních 5 měsíců letošního roku asistovali strážníci u 

převozu opilců ve 230 případech. 

 

Čtvrtek, 23. srpna 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Tomáš Přibyl 

 

Třináctiletá dívka měla hlídat tříletého chlapečka, ten se toulal po 

Budějovicích 

23.8.2018 16:47  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníci českobudějovické městské policie hledali rodinu plačícího 

malého chlapečka. Hlášení o tom, že se pohybuje v Sámově ulici, dostali včera odpoledne a 

hned na místo poslali hlídku. Ta skutečně našla asi tříletého chlapečka.  

„Hoch se po chvilce uklidnil a prozradil své jméno. Kde bydlí, ovšem nevěděl. O chvilku později 

ke strážníkům přišla skupinka pěti dalších dětí, která uvedla, že jde o jejich bratra," řekl mluvčí 

českobudějovických strážníků David Štýfal. Hlídka vzala chlapce domů a tam se ke strážníkům 

přihlásila třináctiletá dívka, která tvrdila, že rodiče si museli něco zařídit na úřadech. „Rodiče 

mají jedenáct dětí a ona je měla po dobu jejich nepřítomnosti hlídat. Strážníkům se podařilo 

získat nacionále rodičů a událost bude předána odboru sociální péče českobudějovického 

magistrátu k dořešení," dodal mluvčí. 

  

http://www.jcted.cz/budejovicko/trinactileta-divka-mela-hlidat-trileteho-chlapecka-ten-se-toulal-po-budejovicich/


 

  

ŠTÝFAL DAVID 10 

 

MONITORING TISKU - 34. TÝDEN 2018 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Čtvrtek, 23. srpna 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

 

Budějčtí strážníci dostanou nové pistole 
 čtvrtek, 23. srpna 2018, 07:29 

Českobudějovičtí městští policisté dostanou nové pistole. Teď jich mají sice 120, ale ty se musí 

postupně obměňovat, proto jich teď město koupí dvacet. Pak další. Dvacet nových pistolí pro 

strážníky město České Budějovice hodlá pořídit v České zbrojovce v Uherském Brodu. Zakázka 

by měla vyjít maximálně na 235 tisíc korun. „Udělali jsme si vlastní průzkum trhu a ten ukázal, 

že nejlevněji pistole vyjdou právě v České zbrojovce, tedy přímo u výrobce," 

vysvětlil´českobudějovický primátor Jiří Svoboda. Strážníci by pistole měli dostat na přelomu 

září a října. Nyní jsou strážníci vyzbrojeni krátkými palnými zbraněmi CZ 75B Compact. 

Budějovičtí strážníci mají celkem 120 pistolí, ale ty se postupně musí obměňovat. Stejně jako 

další výzbroj a výstroj.  
 

 

Pátek, 24. srpna 2018 

Zdroj: 5plus2, str. 4 

Autor: mrk 

 

Městská policie dostane nové zbraně 

  
ČESKÉ BUDĚJOVICE Dvě desítky nových pistolí pořídí město České Budějovice pro své 

strážníky. Ti mají aktuálně k dispozici 120 krátkých palných zbraní, ale některé už jsou starší a 

začínají být opotřebené, takže je nutné je vyřadit. Za nákup se chystá radnice zaplatit 

maximálně 235 tisíc korun a pořídí zbraně od České zbrojovky Uherský Brod. 

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/20800-budejcti-straznici-dostanou-nove-pistole.html
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Sobota, 25. srpna 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

 

Třináctiletá dívka neuhlídala svých deset sourozenců. Tříletý bráška se jí 

ztratil  
sobota, 25. srpna 2018, 17:22 

Opuštěný a plačící malý chlapec upoutal pozornost lidí v Sámově ulici v Českých Budějovicích. 

Okamžitě proto přivolali strážníky, kteří pak hledali rodinu tříletého dítěte. Nakonec se 

ukázalo, že tříletého chlapce a další své sourozence měla hlídat jeho třináctiletá sestra. Malý 

bráška se jí ale ztratil. Strážníci, kteří přijeli uprostřed pracovního týdne kolem druhé hodiny 

odpolední do českobudějovické Sámovy ulice k plačícímu dítěti, zjistili, že se jedná o přibližně 

tříletého chlapce. Hoch se ale po chvilce uklidnil a prozradil své jméno. Kde bydlí, ovšem 

nevěděl. O chvilku později ke strážníkům přišla skupinka pěti dalších dětí, které tvrdily, že jde 

o jejich bratra. „Strážníci šli se všemi dětmi k nim domů, kde se k nim přihlásila třináctiletá 

dívka. Řekla, že rodiče šli vyřizovat nějaké záležitosti na úřady. Rodiče mají jedenáct dětí a ona 

své sourozence měla prý hlídat," uvedl mluvčí českobudějovické městské policie David Štýfal. 

Strážníkům se povedlo získat nacionále rodičů a případ předali odboru sociální péče 

českobudějovického magistrátu k dořešení.  
 

Neděle, 26. srpna 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

 

VIDEO/FOTO: Policisté si posvítili na cyklisty 
neděle, 26. srpna 2018, 09:15 

Povinná výbava jízdního kola, nošení ochranných přileb, za řidítky bez alkoholu. To je jen 

několik z mnoha věcí, které kontrolovali a o kterých také mluvili jihočeští policisté s cyklisty při 

dopravně preventivní akci. A protože úrazů na kolech stále přibývá, na cyklostezkách a v ulicích 

Českých Budějovic i dalších jihočeských měst kolaři stále častěji potkávají policisty i strážníky, 

kteří dohlíží na bezpečný provoz. Hodně rušno je v létě na jihočeských cyklostezkách a proto 

policisté cyklisty stále nabádají ke zvýšené opatrnosti a bezpečnosti. A také proto se jihočeští 

policisté zapojili do celorepublikové dopravně preventivní akce zaměřené na cyklisty. Policisté 

dopravní a pořádkové policie vyjeli na cyklostezky, a to i v Českých Budějovicích, a také hovořili 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20856-trinactileta-divka-neuhlidala-svych-deset-sourozencu-trilety-braska-se-ji-ztratil.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20815-video-foto-policiste-si-posvitili-na-cyklisty.html
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s cyklisty na téma nošení ochranných přileb, povinné výbavy jízdního kola a mnoho dalšího, co 

s cyklistikou samotnou souvisí. „Oslovení a kontrolovaní cyklisté vnímali akci velmi pozitivně. 

Do našeho kraje míří každoročně velké množství sportovních nadšenců, zejména pak těch, 

kteří se rádi projedou po našich stezkách a silnicích na kole. Ať už na kole či ve vozidle, jezděte 

opatrně a dodržujte předpisy související s provozem na našich silnicích," uvedla policejní 

mluvčí Lenka Krausová. Jihočeští policisté se také zapojili do dvoudenní dopravně 

bezpečnostní akce nejen na řidiče vozidel, ale také cyklisty. Do akce bylo nasazeno celkem 247 

policistů, kteří zkontrolovali 1327 aut a cyklistů. Během akce policisté odhalili 260 přestupků. 

U cyklistů to bylo ve 31 případech.   
 

 


