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Šestnáctiletou útěkářku vypátrali strážníci již několikrát 

České Budějovice – Šestnáctiletou svěřenkyni jednoho z výchovných ústavů na Vysočině se 
podařilo v pátek odpoledne vypátrat českobudějovickým strážníkům. Dívka na útěku se 
s hlídkami městské policie setkala za posledních pár týdnů již potřetí. 

Jak uvedla Věra Školková, mluvčí českobudějovické městské policie, v pátek ve dvě hodiny 
odpoledne prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost v blízkosti 
autobusového nádraží v Nádražní ulici. Tady strážníci náhle spatřili jim známou tvář. Ta patřila 
nezletilé chovankyni výchovného ústavu na útěku. 

"Šestnáctiletá dívka se jen v tomto měsíci dostala do rukou strážníků již dvakrát. Po kontrole 
její totožnosti se ukázalo, že domněnka strážníků byla správná," komentovala událost mluvčí 
strážníků s tím, že i tentokrát policisté po dívce vyhlásili celostátní pátrání. 

Strážníci dívku následně převezli na Obvodní oddělení Policie ČR – město, kde ji předali 
přítomným policistům k dalšímu opatření. 

 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/sestnactiletou-utekarku-vypatrali-straznici-jiz-nekolikrat-20190831.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/sestnactiletou-utekarku-vypatrali-straznici-jiz-nekolikrat-20190831.html
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Dvojice se bavila rozkopáváním košů, nezletilec byl pod vlivem 

Strážníci městské policie řešili včera v noci čin dvou mladíků, kteří si jako zábavu vybrali 
rozkopávání odpadkových košů. Jeden z dvojice nebyl ještě plnoletý, ale za to byl pod vlivem. 
Hlídce nadýchal téměř jedno promile. Událost byla předána na Odbor sociálně právní ochrany 
dětí. 

K mladým vandalům vyjížděla hlídka strážníků do Staroměstského parku krátce před jednou 
hodinou. Na místě opravdu našli dva mladíky, kteří se k celé události přiznali. „Strážníci pojali 
podezření, že mladší z dvojice by mohl být pod vlivem alkoholu, a tak byl podroben orientační 
dechové zkoušce. Nebylo mu ještě osmnáct let, přesto nadýchal 0, 73 promile. O události byl 
rozuměn mladíkův zákonný zástupce a podnapilý hoch byl předán do jeho péče,“ informoval 
tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. 

Záležitost byla předána jako podnět k dalšímu šetření na Odbor sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24817-dvojice-se-bavila-rozkopavanim-kosu-nezletilec-byl-pod-vlivem.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24817-dvojice-se-bavila-rozkopavanim-kosu-nezletilec-byl-pod-vlivem.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24817-dvojice-se-bavila-rozkopavanim-kosu-nezletilec-byl-pod-vlivem.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24817-dvojice-se-bavila-rozkopavanim-kosu-nezletilec-byl-pod-vlivem.html
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Ukradené kolo se vrátí k majiteli 

České Budějovice – Když ve středu krátce po 21. hodině zastavili strážníci dva cyklisty, kteří 
jeli po chodníku a bez předepsaného osvětlení, kápli na ukradený bicykl. 

Patnáctiletí kluci kontrolovaní v Otakarově ulici se tím dopustili dvou přestupků. Ale nejen to. 
Hlídka prověřila výrobní čísla obou kol a zjistila, že dopravní prostředek značky Author figuruje 
v databázi odcizených jízdních kol. Mluvčí městské policie David Štýfal popsal, že mladík 
nejprve tvrdil, že kolo zakoupil v prodejně. Po sdělení, že je vedeno jako odcizené, řekl, že ho 
našel na Palackého náměstí. 

Strážníci přivolali policisty, kteří budou případ vyšetřovat. Po dokončení všech nezbytných 
úkonů kolo vrátí okradenému majiteli. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ukradene-kolo-se-vrati-k-majiteli-20190830.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ukradene-kolo-se-vrati-k-majiteli-20190830.html


 

  

ŠKOLKOVÁ VĚRA 4 

 

MONITORING TISKU – 35. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

Středa, 28. srpna 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Jitka Davidová 

__________________________________________________________________________ 

Hejno netopýrů odchytávali v bytě 

České Budějovice – Čtyřiačtyřicetiletá žena zažila nepříjemnou podívanou, když přišla 
v pondělí večer do zřídka obývaného bytu v Holečkově ulici. Usídlilo se jí tam hejno 
netopýrů. Netopýry museli z bytu vystěhovat českobudějovičtí strážníci. 

Mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková situaci přiblížila: „Strážníci při průzkumu 
bytu nalezli šest netopýrů, které se jim vzápětí podařilo pomocí sítí odchytit. Netopýři se těšili 
dobrému zdraví, proto je strážníci v nočních hodinách vypustili do volné přírody,“ sdělila 
mluvčí. 

Českobudějovičtí strážníci letos netopýry v lidských obydlích řešili již sedmkrát. „Poslední 
případ se stal před několika dny, kdy se netopýr objevil v bytě v Pekárenské ulici,“ 
doplnila mluvčí. 
 

 

 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/hejno-netopyru-odchytavali-v-byte-20190828.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/hejno-netopyru-odchytavali-v-byte-20190828.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/hejno-netopyru-odchytavali-v-byte-20190828.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/hejno-netopyru-odchytavali-v-byte-20190828.html
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Muž se zákazem řízení se snažil ujet, skončil před plotem mateřské 

školy 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – V dobrodružnou eskapádu se v sobotu 24. srpna odpoledne proměnila 
běžná hlídková činnost českobudějovických městských policistů. V Pekárenské ulici chtěli 
řidiče osobního automobilu upozornit, že si zapomněl vypnout výstražná světla. Jeho reakce 
však byla překvapivá. 

Dvaačtyřicetiletý muž z Kladna po spatření hlídky ve zpětném zrcátku zareagoval tak, že sešlápl 
plynový pedál a pokusil se strážníkům ujet. Na pokyny k zastavení nereagoval a během své 
bezohledné jízdy spáchal hned několik dalších dopravních přestupků. 

„Neuvážené jednání řidiče skončilo až po jezdecké chybě v Neplachově ulici. Muž skončil s 
vozidlem na chodníku a zůstal stát před plotem mateřské školy. Přesto se nehodlal vzdát. Stačil 
z vozidla vystoupit a pokusil se utéct. To se mu nepovedlo a skončil ve služebních poutech," 
popsal mluvčí městské policie David Štýfal. 

Následně bylo zjištěno, že důvodem snahy strážníkům zmizet byl platný zákaz řízení 
motorových vozidel. Strážníci muže předali policistům pro podezření ze spáchání trestného 
činu maření výkonu úředního rozhodnutí. 

  

https://www.jcted.cz/muz-se-zakazem-rizeni-se-snazil-ujet-skoncil-pred-plotem-materske-skoly/
https://www.jcted.cz/muz-se-zakazem-rizeni-se-snazil-ujet-skoncil-pred-plotem-materske-skoly/
https://www.jcted.cz/muz-se-zakazem-rizeni-se-snazil-ujet-skoncil-pred-plotem-materske-skoly/
https://www.jcted.cz/muz-se-zakazem-rizeni-se-snazil-ujet-skoncil-pred-plotem-materske-skoly/
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Dvaačtyřicetiletý řidič ujížděl strážníkům, jeho jízda skončila před 

plotem mateřské školy 

Strážníci městské policie řešili v sobotu řidiče, který měl zákaz řízení. Před hlídkou ale začal 
ujíždět. Jeho jízda skončila na chodníku před plotem mateřské školy. Řidič ještě stačil z auta 
vystoupit a pokusil se utéct. To se mu nepovedlo a skončil ve služebních poutech.  

K události došlo v sobotu krátce před půl třetí odpoledne v Budějcích. Hlídka městské policie 
chtěla upozornit řidiče na zapnutá výstražná světla. Když řidič hlídku uviděl, sešlápl plyn a 
pokusil se jí ujet. „Na pokyny k zastavení řidič nereagoval a během své bezohledné jízdy spáchal 
hned několik dalších dopravních přestupků. Neuvážené jednání řidiče skončilo až po jezdecké 
chybě v Neplachově ulici. Muž s autem zastavil na chodníku a zůstal stát před plotem mateřské 
školy. Přesto se nehodlal vzdát. Stačil z auta vystoupit a pokusil se utéct,“ uvedl tiskový mluvčí 
strážníků David Štýfal. 

To se muži nepovedlo a skončil ve služebních poutech. Strážníci následně zjistili, že důvodem 
snahy zmizet byl zákaz řízení. Dvaačtyřicetiletého řidiče předali policistům pro podezření ze 
spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24777-dvaactyricetilety-ridic-ujizdel-straznikum-jeho-jizda-skoncila-pred-plotem-materske-skoly.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24777-dvaactyricetilety-ridic-ujizdel-straznikum-jeho-jizda-skoncila-pred-plotem-materske-skoly.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24777-dvaactyricetilety-ridic-ujizdel-straznikum-jeho-jizda-skoncila-pred-plotem-materske-skoly.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24777-dvaactyricetilety-ridic-ujizdel-straznikum-jeho-jizda-skoncila-pred-plotem-materske-skoly.html

