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Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: mat 

 

Rybářovi zabavili strážníci prut  
České Budějovice – Bez rybářského lístku nebo povolenky k lovu se v sobotu dopoledne vydal 

na ryby 31letý muž. Strážníci ho prostřednictvím kamerového systému spatřili, jak rybaří na 

slepém rameni Malše u Sokolského ostrova v Českých Budějovicích. Podle mluvčí městské 

policie Věry Školkové se hájil tím, že povolení k rybolovu zapomněl doma. Na výzvu strážníků 

poté vydal svůj rybářský prut. 

Za přestupek proti zákonu o rybářství hrozí mladému muži propadnutí prutu a pokuta až do 

výše 30 tisíc korun. Podezření na neoprávněný rybolov bude dále šetřit správní orgán. 

 

Pondělí, 3. září 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

 

Vyrabování elektrokontejneru v Budějovicích měl na svědomí recidivista 
 

3.9.2018 9:21  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Rabování kontejneru na elektroodpad se v pátek ráno nevyplatilo 

pětadvacetiletému muži z Českých Budějovic. Jeho počínání totiž zahlédl náhodný svědek, 

který přivolal na pomoc strážníky. Ti muže přistihli ještě při činu. Nyní ho čekají nemalé potíže 

se zákonem.  

V pátek 31. srpna v devět hodin ráno vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o muži 

vybírajícím elektrické spotřebiče ze speciálního kontejneru v Písecké ulici. Strážníci na místě 

zastihli muže, který již stačil nashromáždit značné množství kabelů odstraněných z vyřazených 

elektrospotřebičů. Ty ležely všude kolem. 

Jak strážníci vzápětí zjistili, trestní minulost muže nebyla bez poskvrnky. Pětadvacetiletý muž 

byl totiž v posledních třech letech pravomocně odsouzen za majetkovou trestnou činnost. Za 

přisvojení cizího majetku proto může tentokrát znovu čekat obvinění z přečinu krádeže. Věc si 

převzali k dalšímu šetření přivolaní policisté z Obvodního oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. 

http://www.jcted.cz/budejovicko/vyrabovani-elektrokontejneru-v-budejovicich-mel-na-svedomi-recidivista/
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Zdroj: Hitrádio FAKTOR, zprávy v 17:00 

Autor: redakce 

 

S žáky na přechodech pro chodce u Českobudějovických škol ode 

dneška hlídají strážníci  
Daniela BRICHTOVÁ, moderátorka 

S žáky na přechodech pro chodce u Českobudějovických škol ode dneška hlídají strážníci. 

Pomáhají jim také dobrovolníci. 

Jakub KABOUREK, redaktor 

O práci dobrovolníků na přechodech pro chodce je zájem hlavně mezi seniory. Hlídky dohlíží 

na bezpečnosti tíhu komplikovanějších přechodů. Zejména na čtyř proudých silnicích. V 

současné době hledají policisté ještě dobrovolníky na přechod k Základní škole Pohůrecká. Pro 

Hitrádio Faktor Jakub Kabourek, České Budějovice. 

 

Pondělí, 3. září 2018 

Zdroj: rádio Blaník, zprávy v 16:56 

Autor: redakce 

 

Školáky na přechodech hlídají strážníci 
moderátorka 

Školáky na přechodech pro chodce u českobudějovických škol ode dneška hlídají strážníci. 

Pomáhají jim také dobrovolníci. 

  

Jakub KABOUREK, redaktor 

O práci dobrovolníků na přechodech pro chodce je zájem hlavně mezi seniory, hlásí se jich 

stále více. Hlídky dohlíží na bezpečnost dětí u komplikovanějších přechodů, zejména na 

čtyřproudých silnicích. V současné době hledají policisté ještě dobrovolníky na přechod k 

základní škole Pohůrecká. Z Českých Budějovic Jakub Kabourek, Rádio Blaník. 
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Samozvaný rybář nic nechytil, navíc ho čekají problémy 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Jedenatřicetiletý muž se v sobotu dopoledne vydal chytat ryby do řeky u Sokolského ostrova. 

Jeho počínání zaznamenala městská kamera. Zásah strážníků na sebe nenechal dlouho 

čekat. Muž porušil zákon o rybářství hned několikrát. Nejenže u sebe neměl rybářský lístek 

nebo povolenku k lovu, ale ani nerespektoval ustanovení zákona o lovu v rybářských revírech. 

Podezření na neoprávněný rybolov bude dále šetřit správní orgán. 

V sobotu 31. srpna krátce po jedenácté hodině dopolední spatřil operátor městského 

kamerového systému na Sokolském ostrově muže nahazujícího rybářský prut do řeky Malše 

v jejím slepém rameni. Na místo okamžitě vyjížděla hlídka městské policie. 

Když strážníci dotyčného muže vyzvali, aby předložil povolení k rybolovu, muž začal 

vysvětlovat, že ho zapomněl doma. Na výzvu strážníků poté vydal svůj rybářský prut, o jehož 

osudu rozhodne správní orgán. To však až po ukončení šetření celého případu. Za přestupek 

proti zákonu o rybářství hrozí majiteli rybářského prutu jeho propadnutí a pokuta až 30 tisíc 

korun. 

 

Pondělí, 3. září 2018 

Zdroj: regiony24.cz, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

 

Obsah odpadkových košů zaujal třiadvacetiletou ženu, odpadky končily 

široko daleko 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Opakované rozhazování odpadků se v neděli brzo ráno v Nádražní ulici nevyplatilo 

třiadvacetileté ženě. Nejenže jí čeká pokuta za znečištění veřejného prostranství, ale 

napodruhé si vysloužila i pobyt na protialkoholní záchytné stanici. 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-232932-samozvany-rybar-nic-nechytil--navic-ho-cekaji-problemy
http://jiznicechy.regiony24.cz/14-232933-obsah-odpadkovych-kosu-zaujal-triadvacetiletou-zenu--odpadky-koncily-siroko-daleko
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Dotyčná žena jen během srpna zaměstnala českobudějovické strážníky čtyřikrát. Pod vlivem 

návykových látek narušovala občanské soužití, veřejný pořádek nebo porušovala dopravní 

předpisy. 

V neděli 2. září v půl čtvrté ráno spatřil operátor městského kamerového systému mladou 

ženu, vyhazující obsah odpadkových košů v blízkosti obchodního centra Mercury v Nádražní 

ulici. Na místo okamžitě zamířila hlídka městské policie. Strážníci ženu zastihli ve chvíli, kdy se 

pohybovala v zastávce městské hromadné dopravy. Snažila se uklidit odpadky, které díky 

jejímu přehrabování v odpadkovém koši skončily až ve vozovce. Strážníky se snažila přesvědčit 

o tom, že koše byly přeplněné a odpadky vypadly samy. Strážníci však ženu upozornili na to, 

že její počínání zaznamenala městská kamera. Jelikož žena neměla u sebe žádné osobní 

doklady, strážníci jí k ověření totožnosti převezli na Obvodní oddělení Policie ČR v ulici Tř. 28. 

Října. Od strážníků si před svým propuštěním vyslechla verdikt. Za znečištění veřejného 

prostranství jí čeká pokuta až 20 tisíc korun. 

Tím však případ neskončil. Téhož rána krátce před osmou hodinou se totiž strážníci 

s třiadvacetiletou ženou potkali znovu. Na ženu vyhazující odpadky před obchodním centrem 

Mercury v Nádražní ulici upozornili strážníky pracovníci bezpečnostní ostrahy obchodního 

centra. Žena byla tentokrát zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. O 

několik minut později jí strážníci předali do rukou personálu na protialkoholní záchytné 

stanici.  

Úterý, 4. září 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

 

Cizince bez dokladů pomohla dopadnout kamera 
 

4.9.2018 10:56  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Cizinec, který se několik dnů úspěšně vyhýbal setkání s muži zákona, byl 

dopaden. 

 

V noci z neděle na pondělí 3. září navštívil jihočeskou metropoli šestatřicetiletý Rus. Nejednalo 

se ovšem o běžného turistu. V pondělí nad ránem ho odhalili českobudějovičtí strážníci 

městské policie, a to díky městské kameře. Muže předali do rukou cizinecké policie. 

V pondělí krátce před jednou hodinou ranní spatřil operátor městského kamerového systému 

postavu, která se vyšplhala na střechu budovy v Nádražní ulici a plížila se k přistavenému vlaku 

na vlakovém nádraží. Na místo okamžitě vyjížděly hlídky městské policie. 

http://www.jcted.cz/budejovicko/cizince-bez-dokladu-pomohla-dopadnout-kamera/
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„Strážníci o neznámém vetřelci informovali zaměstnance Českých drah, kteří strážníky 

doprovodili k čekajícímu vlaku. V jednom z kupé skutečně nalezli ukrývajícího se neznámého 

muže," přiblížila mluvčí městské policie Věra Školková. 

Dodala, že anglicky mluvící cizinec se strážníkům svěřil pouze s tím, že před několika dny přijel 

do České republiky z Ruské federace. „Důvody jeho podezřelého chování se však strážníci 

nedozvěděli. Muž jim svou totožnost sdělil pouze ústně, mělo se jednat šestatřicetiletého 

občana Ruské federace," dodala mluvčí. 

Úterý, 4. září 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Ell Plate 

 

Cizinec bez dokladů se plížil po střeše budovy. Před policií se ukryl ve 

vlaku  
úterý, 4. září 2018, 08:14 

Šestatřicetiletého Rusa objevili v noci z neděle na pondělí strážníci městské policie na 

kamerovém systému, když se plížil po střeše budovy v Nádražní ulici. Muž byl bez dokladů a 

chtěl vlakem odjet z Českých Budějovic. Výlet se mu ale nepovedl, byl předán do rukou 

cizinecké policie. Operátor městského kamerového systému si v pondělí 3. září před jednou 

hodinou ráno všiml muže, který se plížil po střeše budovy v Nádražní ulici k přistavenému vlaku 

na vlakovém nádraží. „Strážníci o neznámém vetřelci informovali zaměstnance Českých drah, 

kteří je doprovodili k čekajícímu vlaku. V jednom z kupé skutečně nalezli ukrývajícího se 

neznámého muže,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. Anglicky mluvící cizinec se 

strážníkům svěřil pouze s tím, že před několika dny přijel do České republiky z Ruské federace. 

Důvody jeho podezřelého chování se však strážníci nedozvěděli. Muž jim svou totožnost sdělil 

pouze ústně, mělo se jednat šestatřicetiletého občana Ruské federace. Muž byl na místě 

předán hlídce cizinecké policie, která ho převzala k dalším opatřením.  

 

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20963-cizinec-bez-dokladu-se-plizil-po-strese-budovy-pred-policii-se-ukryl-ve-vlaku.html
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Středa, 5. září 2018 

Zdroj: Právo, str. 11 

Autor: ohr 

 

Opilci v autě pro zvířata  
Při rušení nočního klidu na zahrádkách i chodnících v Českých Budějovicích musejí zasahovat 

městští strážníci, opilce převážejí na záchytku. Právu to potvrdil primátor Českých Budějovic 

Jiří Svoboda (ANO). 

"Tato činnost zaměstnává strážníky až nadmíru. Jen za prvních pět měsíců letošního roku takto 

vyjížděli 230krát a v jednom dni dokonce sedmkrát," uvedl Svoboda s tím, že na převoz 

podnapilých osob používají strážníci tentýž automobil jako na odchyt zvířat. 

Řada obyvatel v centru také podává stížnost kvůli rušení nočního klidu na magistrát a v jednom 

případě podala žena dokonce žalobu – zastupuje ji kancelář věhlasného pražského právníka 

Tomáše Sokola. "Zakoupila si byt nad provozovnou a hosté se neumějí pohybovat nehlučně, 

kouří a vycházejí ven. Strážníci na zavolání přijíždějí na místo, ale mají omezené kompetence," 

vysvětlil Svoboda. 

Podle něj může žaloba jen těžko vyhovět. "Například omezení provozu v restauraci do dřívější 

hodiny by bylo diskriminační. Ze zákona je noční klid od 22. do šesté hodiny ranní," upozornil 

primátor. 

 

Pátek, 7. září 2018 

Zdroj: Právo, str. 12 

Autor: ohr 

 

Připravil cyklisty o kolo  
Putovní jízdní kolo k zapůjčení odcizil v minulých dnech v Českých Budějovicích 28letý muž z 

Prachaticka. Přímo v centru města sebral růžový bicykl půjčovny Rekola. 

"Díky vynikající místní obeznámenosti českobudějovičtí městští policisté zajistili podezřelého. Na 

služebně pak vyšetřili, že muž se protiprávního jednání dopustil, ačkoli byl v posledních třech letech 

trestán," uvedl mluvčí policie Milan Bajcura. Muž způsobil škodu za víc než tisíc korun a hrozí mu až tři 

roky vězení. 

 



 

  

ŠTÝFAL DAVID 7 

 

MONITORING TISKU - 36. TÝDEN 2018 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
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Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

 

S pytláky se v Českých Budějovicích roztrhl pytel 
 čtvrtek, 6. září 2018, 18:33 

Pytlačení se v uplynulých dnech rozmohlo v Českých Budějovicích. Třetího člověka, který chytal 

ryby ve Vltavě bez povolení strážníci lapili u silničního mostu v lokalitě Voříškův Dvůr dnes k 

ránu. I tomuto pytlákovi přijde rybaření pěkně draho. Ten poslední přistižený pytlák, 

třiadvacetiletý muž, na sebe upozornil strážníky dnes ve dvě hodiny ráno tím, že si na úlovek 

svítil baterkou. „Když muž uviděl strážníky, svůj úlovek hodil rychle zpátky do vody a dal se na 

útěk. Ale daleko neutekl, strážníci ho chytili. K pytlačení se pak přiznal," uvedl mluvčí 

českobudějovické městské policie David Štýfal. Městští policisté vše předali ke správnímu 

orgánu k dořešení. Muži za pytlačení hrozí pokuta až třicet tisíc korun. Bez úlovku a ještě 

peripetie na krku má také jedenatřicetiletý pytlák, který udičku hodil o posledním srpnovém 

večeru do řeky Malše v jejím slepém rameni. Jeho počínání zaznamenala městská kamera a 

zásah strážníků na sebe nenechal dlouho čekat. „Muž porušil zákon o rybářství hned 

několikrát. Nejenže u sebe neměl rybářský lístek nebo povolenku k lovu, ale ani nerespektoval 

ustanovení zákona o lovu v rybářských revírech. Podezření na neoprávněný rybolov bude dále 

šetřit správní orgán," uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Třetím 

pytlákem byl další jedenatřicetiletý muž z Českých Budějovic, který pod rouškou tmy chytal 

ryby 29. srpna ve Vltavě u lávky přes řeku Vltavu, která spojuje Plzeňskou ulici se sídlištěm 

Vltava. Tomuto pytlákovi navíc ještě přišel na pomoc kamarád, který se vydával za porybného. 

O tomto případu jsme už informovali, viz níže.  
 

Pátek, 7. září 2018 

Zdroj: NOVA, zprávy v 12:00 

Autor: televize 

 

Na jihu Čech mají problémy s pytláky  
Petra SVOBODA, moderátorka 

Už třetího pytláka chytili za poslední týden u vody strážníci v Českých Budějovicích. Právě v 

tomto období rybářů chytajících bez povolení přibývá. Často je neodradí ani tučná pokuta až 

30 tisíc korun. Podrobnosti má Vladimír Hoť. 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21031-v-budejcke-ulici-u-hvizdala-se-prochazel-kun-chovatelce-utekl-z-ohrady.html
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Vladimír HOŤ, redaktor 

Prvního pytlačícího rybáře chytili českobudějovičtí strážníci na břehu Vltavy. Na ryby se vydal 

ve dvě hodiny ráno. Strážníci 31letého muže vyzvali k předložení rybářského průkazu a 

povolení k rybaření. Muž ale hlídce tvrdil, že si tyto dokumenty zapomněl doma. Mezi tím na 

místo přišel další muž, který strážníkům tvrdil, že je porybný. Ani on ale u sebe neměl žádný 

průkaz, kterým by se prokázal. Strážníci nakonec zjistili, že rybáři jsou kamarádi a muž se za 

porybného pouze vydával. Za to mu teď hrozí až dvacetitisícová pokuta, 31letému muži za 

rybaření bez povolení ještě o deset tisíc víc. Dalšího samozvaného rybáře chytili strážníci na 

tomto místě u slepého ramene Malše. Na ryby se vydal v sobotu dopoledne. Dlouho ale 

nerybařil. Po pár minutách ho totiž odhalila městská kamera. I tento muž tvrdil, že si zapomněl 

rybářský průkaz doma. Strážníci mu proto prut zabavili. Případem se bude dále zabývat 

českobudějovický magistrát. Třetího rybáře bez povolení chytili strážníci opět u řeky Vltavy ve 

dvě hodiny ráno. Třiadvacetiletý mladík na sebe upozornil baterkou, kterou si svítil na úlovek. 

I jemu teď hrozí až třicetitisícová pokuta. 

Pátek, 7. září 2018 

Zdroj: NOVA, zprávy v 19:30 

Autor: televize 

 

Policie chytí u vody přes tisíc pytláků ročně  
Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 

Česku se začíná rozmáhat pytláctví u řek a rybníků. Každoročně chytí policie více než tisíce 

rybářů bez povolení. Například v Českých Budějovicích jen za poslední týden řešili strážníci už 

3 takové případy. Za pytláctví přitom hrozí až třicetitisícová pokuta. 

Vladimír HOŤ, redaktor 

Strážníci, rybářská stráž i policisté na vodě teď provádějí kontroly v okolí rybníků a řek 

mnohem častěji, pytláků přibývá. 

Tomáš KOČICA, mluvčí Českého rybářského svazu 

Roste počet rybářů, který ne vždy dodržují všechna pravidla, který by při lovu dodržovat měli. 

osoba 

To je jedno asi. To rybáři i tací, kterým to je jedno. Na pokutu nemá.  

Vladimír HOŤ, redaktor 
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Jen v Českých Budějovicích chytili strážníci za poslední týden hned 3 pytláky. V jednom případě 

se muž dokonce vydával za porybného, čím se snažil svého kamaráda zachránit. 

David ŠTÝFAL, mluvčí Městské policie České Budějovice 

Se vlastně dopustil také přestupku a za tento přestupek bude řešen u správního orgánu.  

Vladimír HOŤ, redaktor 

Hrozí mu za to až dvacetitisícová pokuta. O 2 dny později chytili u Vltavy strážníci 

třiadvacetiletého mladíka. Na ryby vyrazil ve 2 hodiny ráno. Upozornil na sebe baterkou, 

kterou si svítil na úlovek. 

David ŠTÝFAL, mluvčí Městské policie České Budějovice 

Ve chvíli, kdy vlastní strážníky uviděl, tak rybu hodil zpět do řeky a snažil před strážníky utéct. 

  

Vladimír HOŤ, redaktor 

Podle Rybářského svazu v poslední době přibývá hlavně lidí, kteří sice mají povolení, ale chytají 

na nedovolených místech, nebo zakázané době. 

Tomáš KOČICA, mluvčí Českého rybářského svazu 

Chytání přes noc na místě, kde se chytat nesmí. Případně nedodržování nejmenší lovný délky 

jednotlivých druhů ryb. 

osoba 

To záleží na svazu, že to každému dávaj. On má 4 kapry v batohu a on se mě ptá, kolik si může 

sebrat kaprů. 

Vladimír HOŤ, redaktor 

Ani takové rybáře nemine tučná pokuta. Vyšplhat se může až nad 30 000. Navíc jim odebrán 

rybářský průkaz pokud. Ale jde o organizovanou akci nebo škoda přes 500 000 Kč, jsou tresty 

výrazně vyšší. 

Tomáš KOČICA, mluvčí Českého rybářského svazu 

Tam je sazba až 5 let odnětí svobody. 

Vladimír HOŤ, redaktor 

Kontroly provádí také policisté na lodích. Dohlíží hlavně na špatně přístupná místa. Vladimír 

Hoť, televize Nova. 
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Sobota, 8. září 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

 

Nebyla to nová socha v předzahrádce budějcké restaurace. Byla to opilá 

žena 
sobota, 8. září 2018, 13:01 

Žena seděla včera v poledne jako socha na předzahrádce restaurace v Husově třídě v Českých 

Budějovicích, nadýchala téměř čtyři promile alkoholu. Strážníci namol opilou ženu odvezli na 

záchytku. 

V pátek 7. září krátce po poledni vycházela hlídka českobudějovických asistentů prevence 

kriminality z ulice Jaroslava Haška a zamířila na Husovu třídu. Zde se na ni obrátil jeden ze 

zaměstnanců místní restaurace a požádal asistenty o pomoc s podivně chovající se ženou. Ta 

se již před delší dobou usadila na předzahrádku restaurace a odmítala s kýmkoliv 

komunikovat. Asistenti prevence kriminality na místo přivolali hlídku městské policie. 

„Devětadvacetiletá žena prý od obsluhy restaurace v Husově ulici nic nežádala. Seděla tam jen 

jako socha. Nebyla totiž schopna jakékoliv komunikace. Jakmile strážníci u devětadvacetileté 

ženy provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, důvod jejího podivného chování byl 

jasný. Žena totiž nadýchala bezmála čtyři promile alkoholu," uvedla mluvčí českobudějovické 

městské policie Věra Školková. Strážníci opilou ženu převezli na protialkoholní záchytnou 

stanici. 

Žena už prostředí záchytky prý ale velmi dobře zná, a v tomto směru není neznámou ani pro 

městskou policii. „Loni se strážníci s dotyčnou ženou setkali v podobných případech hned 

šestkrát. Pětkrát z toho jí čekal pobyt na lůžku protialkoholní záchytné stanice," dodal mluvčí.  

 

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21022-nebyla-to-nova-socha-v-predzahradce-budejcke-restaurace-byla-to-opila-zena.html
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Sobota, 8. září 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik. cz, (odkaz) 

Autor: Kamila Dufková 

 

Žena nebyla schopna slova. Doslova. V krvi měla 4 promile 
České Budějovice - V pátek v poledne se na předzahráce jedné z českobudějovických 

restaurací na Husově třídě usadila mladá žena s nezvyklým chováním. 

Odmítala totiž již delší dobu komunikovat s obsluhou restaurace. Jeden ze zaměstnanců 

zařízení oslovil hlídku asistentů prevence kriminality z ulice Jaroslava Haška, která z místa 

zavolala hlídku městské policie. Tisková mluvčí městské policie Věra Školková vypráví: "Jakmile 

strážníci u devětadvacetileté ženy provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, důvod 

jejího podivného chování byl jasný. Žena totiž nadýchala bezmála 4 ‰ alkoholu." Dotyčná byla 

strážníkům již dobře známá. V loňském roce se s ní v podobných případech setkali hned 

šestkrát, z toho pětkrát ji čekal pobyt na lůžku protialkoholní záchytné stanice, kam ženu 

strážníci převezli i tentokrát. 

 

Neděle, 9. září 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik. cz, (odkaz) 

Autor: Kamila Dufková 

 

Odpočinul si na zemi a poté vyrazil na cestu 
České Budějovice - Třiadvacetiletý muž z Táborska strávil sobotní noc ve víru krajské 

metropole, kam se vydal motorovým vozidlem. 

Muže, který v Českých Budějovicích vydatně popíjel, spatřil v neděli 9. září v půl šesté ráno 

operátor městského kamerového systému, jak leží na náměstí Přemysla Otakara II. Ležící se 

nakonec zvedl, aby ulehl na sedadlo svého vozidla. 

 

Krátce před osmou ranní však operátor spatřil dotyčné vozidlo znovu. Tentokrát však mířilo 

ven z centra města. Jeho řidič k sobě přivzal na sedadlo spolujezdce ještě kamaráda. Mluvčí 

Městské policie České Budějovice Věra Školková vysvětluje: "Podezření, že za volantem sedí 

podnapilý řidič, se okamžitě vydala prověřit hlídka městské policie."  

 

Strážníci vozidlo zastavili a řidiče podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol. "Muž však 

nebyl ani po několika pokusech schopen zkoušku úspěšně vykonat. To se podařilo až 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zena-nebyla-schopna-slova-doslova-v-krvi-mela-4-promile-20180908.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/odpocinul-si-na-zemi-a-pote-vyrazil-na-cestu-20180909.html
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přivolaným policistům," vypráví Věra Školková. Řidič nadýchal 1,2 promile alkoholu. Případem 

se budou dále zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR v ulici třída 28. října. 
 

Neděle, 9. září 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik. cz, (odkaz) 

Autor: Kamila Dufková 

 

Podomní prodejci i přes zákaz zvonili a nabízeli 
České Budějovice - I přes zákaz domovního prodeje se v jihočeské metropoli opět objevili 

zástupci společnosti nabízející lidem levnější energie. 

Ve středu 5. září v deset hodin na ně zavolal sedmašedesátiletý muž z Vodňanské ulice ze 

slídliště Vltava, kterému zazvonili na dveře, policii.  

 

Strážníci trojici obchodníků zastihli ještě před domem. Mluvčí městské policie Věra Školková 

říká: "Šestačtyřicetiletá žena z Vyškovska, pětatřicetiletá žena z Českých Budějovic a 

čtyřiadvacetiletý muž z Českobudějovicka přiznali, že skutečně nabízeli obyvatelům domu 

uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie od společnosti, kterou zastupují. O zákazu 

podomního prodeje v krajském městě údajně nevěděli." Podle ní budou mít nyní potíže se 

zákonem, správní orgán se bude totiž zabývat dalším šetřením případu. "Za přestupek proti 

pořádku ve státní správě hrozí pachatelům pokuta až 100 tisíc korun," uvedla mluvčí. 

Neděle, 9. září 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

 

V budějcké ulici U Hvízdala se procházel kůň. Majitelce, které utekl, 

přijde jeho výlet draho 
neděle, 9. září 2018, 19:16 

Muž z Budějc nejdřív nevěřil svým očím, ale pak rychle a skvěle zareagoval. V ulici U Hvízdala 

totiž potkal koně. Opuštěné zvíře se mu povedlo chytit a přivázat ke sloupu. Poté přivolal 

strážníky. Kůň už je zpátky doma, ale majitelka čtyřnohého útěkáře bude mít kvůli jeho výletu 

potíže se zákonem. Hrozí jí pokuta až padesát tisíc korun. 

Strážníkům se podařilo zjistit, že kůň utekl z nedaleké pastviny oplocené elektrickým 

ohradníkem. Jak se však později ukázalo, elektrický proud byl v té době vypnutý a kůň ohradník 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podomni-prodejci-i-pres-zakaz-zvonili-a-nabizeli-20180909.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21031-v-budejcke-ulici-u-hvizdala-se-prochazel-kun-chovatelce-utekl-z-ohrady.html
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snadno překonal. „Prostřednictvím operačního střediska městské policie se strážníkům 

zanedlouho podařilo kontaktovat majitelku zvířete. Ta si koně o několik minut později 

převzala," uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. „Čtyřicetiletá 

majitelka koně se bude nyní zpovídat z přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. 

Za ten jí hrozí pokuta až padesát tisíc korun," dodala mluvčí.  

 

Neděle, 9. září 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

 

U Hvízdala v Budějovicích se procházel kůň 

 

    Autor: Foto archiv Městské policie České Budějovice  

9.9.2018 22:50  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Koně procházejícího se po silnici u Hvízdala potkal v pátek 7. září brzy 

ráno jeden z místních obyvatel. Muži se podařilo koně odchytit a uvázat ke sloupu. Poté 

přivolal na pomoc strážníky. Koně si nakonec vyzvedla jeho majitelka. Útěk zvířete jí však 

přivodí potíže.  

 

Strážníkům se podařilo zjistit, že kůň utekl z nedaleké pastviny oplocené elektrickým 

ohradníkem. Jak se však později ukázalo, elektrický proud byl v té době vypnutý a kůň ohradník 

snadno překonal. Prostřednictvím operačního střediska městské policie se strážníkům 

zanedlouho podařilo kontaktovat majitelku zvířete. Ta si koně o několik minut později 

převzala. 

Čtyřicetiletá majitelka koně se bude nyní zpovídat z přestupku podle zákona na ochranu zvířat 

proti týrání. Za ten jí hrozí pokuta až 50 tisíc korun. 

 

 

http://www.jcted.cz/budejovicko/u-hvizdala-v-budejovicich-se-prochazel-kun/
http://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/36660/584569__.jpg?lm=1536526153

