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Psi bez dohledu zaútočili na ženu na sídlišti v Budějovicích 
 
Vystrašená žena a mrtvý zajíc jsou následkem incidentu ze středečního pozdního 
večera na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. Na ženu útočili dva psi, které se snažila 
odehnat, když pronásledovali zajíce. Na místo pak dorazil majitel psů, který přivolaným 
strážníkům nakonec přiznal, že neměl svá zvířata pod dohledem. 

O případu ve čtvrtek informovala mluvčí strážníků Věra Školková. Svědci podle ní 
zahlédli krátce po 22. hodině dva psy většího vzrůstu, kteří měli pronásledovat 
a usmrtit zajíce na parkovišti v Dlouhé ulici. 

„Strážníky na místě kontaktovala žena, která byla svědkem celé události. Když spatřila 
dva psy pronásledující zajíce, snažila se je od něj zahnat. Psi ji však začali ohrožovat, 
proto se raději vzdálila,“ popsala mluvčí. 

Mezitím dorazil majitel psů, který je připnul na vodítko a chtěl odjet na kole. 

„Když ho svědci o celé události informovali, obvinění popřel. Strážníkům se muže 
vedoucího psy podařilo dostihnout na cyklostezce v ulici J. Boreckého. Třiadvacetiletý 
muž na dotaz hlídky odvětil, že jeho psi zajíce nehoní a k lidem se chovají přátelsky,“ 
zmínila Školková. 

Mladík ale podle mluvčí nakonec přiznal, že zvířata neměl pod dohledem. 

„Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. Muž se navíc bude zpovídat 
z přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Toho se dopustil 
vedením psů při jízdě na jízdním kole,“ dodala Školková. 
 
 

  

https://www.novinky.cz/clanek/krimi-psi-bez-dohledu-zautocili-na-zenu-na-sidlisti-v-budejovicich-40409562#utm_content=ribbonnews&utm_term=%C5%A1kolkov%C3%A1&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
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Pátek, 23. září 2022 

Zdroj: Mladá Fronta DNES (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství/ Kraje 

Autor: Karel Hrdina 
__________________________________________________________________________ 

Psi uštvali na sídlišti zajíce a ohrožovali ženu, která je chtěla odehnat 
 

Dva psi uštvali ve středu v noci na českobudějovickém sídlišti Vltava zajíce. Když se je 
kolemjdoucí žena snažila odehnat, začali ohrožovat i ji. Přivolaní strážníci dostihli 
majitele psů, když odjížděl na kole. Nejdřív jim tvrdil, že jeho psi zajíce nehoní, pak 
přiznal, že je neměl pod dohledem. 

Ve středu krátce po 22. hodině vyjížděla hlídka městské policie na oznámení, že dva 
větší psi právě usmrtili zajíce v Dlouhé ulici. 

Strážníky na místě kontaktovala žena, která vše viděla. Sdělila jim, že když spatřila dva 
psy pronásledující zajíce, snažila se je zahnat. Psi ji však začali ohrožovat, proto se raději 
vzdálila. 

„Mezitím se na místo dostavil jejich majitel, který si je připnul na vodítko a chystal se 
odjet na kole. Když ho svědci o události informovali, obvinění popřel,“ popsala mluvčí 
českobudějovických strážníků Věra Školková. 

Strážníkům se muže se psy podařilo dostihnout na cyklostezce v ulici J. Boreckého. 
Třiadvacetiletý muž na dotaz hlídky odvětil, že jeho psi zajíce nehoní a k lidem se chovají 
přátelsky. Nakonec se však přiznal, že je neměl v té době pod dohledem. 

„Podezřením z přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání se bude dále 
zabývat příslušný správní orgán. Muž se navíc bude zpovídat z přestupku podle zákona 
o provozu na pozemních komunikacích. Toho se dopustil vedením psů při jízdě na 
kole,“ upřesnila Školková. 

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/psi-zajic-utok-napadeni-zena-sidliste-vltava-straznici.A220923_083545_budejovice-zpravy_khr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=budejovice&utm_content=main
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Pátek, 23. září 2022 

Zdroj: 5plus2  

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Tomáš Souček 
__________________________________________________________________________ 

Policie bude v novém   
 
Budovu Městské policie v Budějovicích čeká velká oprava. Strážníci dostanou i 
posilovnu. 
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Třicet let od svého vzniku si letos připomíná Městská policie v Českých Budějovicích. K 
výročí dostane velký dárek – rozsáhlou rekonstrukci a dostavbu areálu v 
Haškově ulici. Rada města rozhodla o vypsání výběrového řízení na tuto akci. 

Díky ní se zvětší a zmodernizuje již nevyhovující a zastaralé zázemí pro strážníky, 
kterých je ve sboru více než 100, parkoviště i dispečink. Součástí nové stanice bude i 
posilovna. "Dojde k rekonstrukci novější části stanice, která je v Haškově ulici, a 
rozsáhlé proměně vnitřního prostoru areálu, kde vznikne zcela nová budova. Z té 
původní zůstane jen věžička," popsal primátor Budějovic Jiří Svoboda. 
Celé přízemí nové budovy zabere parkoviště, první patro bude vyhrazené pro šatny a 
administrativu. Ve druhém se usídlí dispečink a technologie a ve čtvrtém patře vznikne 
nová tělocvična. "V současnosti už prostory nesplňují nároky početného policejního 
sboru. Díky přestavbě se ale dostaneme na slušný standard pro výkon policejní práce," 
uvedl primátor. 

Akce je rozplánovaná na etapy, aby byl po celou dobu zajištěný provoz stanice a 
dostupnost služeb pro veřejnost. "Předpokládáme, že práce začnou na začátku 
stavební sezony 2023. Nejdříve přijde na řadu nová vestavba, která by měla být hotová 
na jaře 2024. Do ní se následně přesune většina provozu a začne se s rekonstrukcí části 
v Haškově ulici. I u ní počítáme s tím, že vše potrvá přibližně rok. Stavbu bychom tedy 
měli dokončit v květnu 2025," upřesnil náměstek primátora Petr Holický. 
Původní odhady ceny se pohybovaly okolo 130 milionů korun, aktuálně se vyšplhaly až 
na 160 milionů. 

 

 

 



 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
38. týden 2022 

4 
 

 

Pátek, 23. září 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Psi uštvali v Budějovicích zajíce. Ohrožovali i ženu, která se ho snažila 

zachránit 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dva psy pronásledující zajíce na parkovišti v Dlouhé ulici spatřili 
ve středu 21. září pozdě večer náhodní svědci. Žena se dokonce ve snaze psy od zajíce 
odehnat sama vystavila nebezpečí. Zajíc psům nakonec neunikl. Jak se ukázalo, jejich 
majitel byl v té době v nedohlednu. 

Když žena uviděla ve středu krátce po desáté hodině večer dva větší psy pronásledující 
zajíce, snažila se je od něj zahnat. Psi ale začali ohrožovat i ji, a tak radši snahy 
zanechala. „Mezitím se na místo dostavil jejich majitel, který psy připnul na vodítko a 
chystal se odjet na kole. Když ho svědci o celé události informovali, obvinění popřel," 
popsala mluvčí budějovické městské policie Věra Školková. 

Svědci tak na místo přivolali městskou policii. „Strážníkům se muže vedoucího psy 
podařilo dostihnout na cyklostezce v ulici J. Boreckého. Třiadvacetiletý muž na dotaz 
hlídky odvětil, že jeho psi zajíce nehoní a k lidem se chovají přátelsky," informovala 
Věra Školková. 

Nakonec ale strážníkům přiznal, že psy neměl v té době pod dohledem. Postih muže 
každopádně nemine. „Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. Muž se 
navíc bude zpovídat z přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. 
Toho se dopustil vedením psů při jízdě na jízdním kole," dodala Věra Školková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/budejovicko/68260-psi-ustvali-v-budejovicich-zajice-ohrozovali-i-zenu-ktera-se-ho-snazila-zachranit/
https://www.jcted.cz/budejovicko/68260-psi-ustvali-v-budejovicich-zajice-ohrozovali-i-zenu-ktera-se-ho-snazila-zachranit/
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Pondělí, 19. září – Pátek 23. září 2022 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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