
 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

39. TÝDEN 2021 

1 
 

 

 

 

Čtvrtek, 30. září 2021 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, tisková mluvčí MP České Budějovice 

__________________________________________________________________________ 

Strážníci během jednoho večera vypátrali dvě pohřešované děti 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Hned dvě pohřešované děti se podařilo vypátrat jedné hlídce 
českobudějovické městské policie během středečního večera 29. září. 
Sedmnáctiletou dívku a patnáctiletého chlapce z Českobudějovicka si převzali 
policisté. 

V půl sedmé večer prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost v Chelčického 
ulici. Strážníci náhle zpozorněli. Před jedním z domů totiž postávala dívka, jejíž tvář se 
nápadně podobala celostátně hledané osobě. Strážníci k ní proto přistoupili a vyzvali ji 
k prokázání totožnosti. Jejich správná domněnka se vzápětí potvrdila. Jednalo se o 
svěřenkyni jednoho z dětských ústavů na útěku. Strážníci následně dívku předali do 
rukou policistů k dalšímu opatření. 

Ještě téhož dne v půl jedenácté v noci prováděla stejná hlídka městské policie kontrolu 
ulice Generála Klapálka, kde spatřila jim povědomou tvář. Díky dobré místní znalosti 
strážníci věděli, že patří pohřešovanému nezletilému chlapci. Ověřením jeho totožnosti 
se skutečně potvrdilo, že se jedná o domnělého patnáctiletého chlapce z 
Českobudějovicka. Strážníci ho o několik minut později předali do rukou policistů na 
Obvodním oddělení Čtyři Dvory. Chlapce si od policistů převzal jeho zákonný zástupce. 

  

https://www.jcted.cz/straznici-behem-jednoho-vecera-vypatrali-dve-pohresovane-deti/
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Strážníci městské policie budou finančně ohodnoceni za covid 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Rada města České Budějovice schválila předložení žádosti o 
dotaci ministerstva vnitra na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
strážníků městské policie v roce 2021 v souvislosti s epidemií covid-19. Celkem 114 
strážníků splňující dané podmínky dostane navíc 10 tisíc korun, pět z ministerstva a 
pět od města. 

„Ministerstvo v této souvislosti počítá s finanční spoluúčastí obcí, které zřídily obecní 
nebo městskou policii. Program je vyhlášen jako výraz uznání práce strážníků při 
předcházení a eliminaci dopadů spojených s pandemií. Situaci rozhodně neměli 
jednoduchou, například dohlíželi na bezpečnost, asistovali v očkovacím centru, 
kontrolovali dodržování stanovených opatření a někdy je museli i vynucovat," uvedl 
primátor Jiří Svoboda. 

 

  

https://www.jcted.cz/straznici-mestske-policie-budou-financne-ohodnoceni-za-covid/


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

39. TÝDEN 2021 

3 
 

 

 

Čtvrtek, 30. září 2021 

Zdroj: České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Petr Ferebauer 

__________________________________________________________________________ 

Ministerstvo vnitra podpoří městské strážníky 

 

Rada města schválila předložení žádosti o dotaci Ministerstva vnitra České republiky na 
podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků Městské policie v roce 2021 
v souvislosti s epidemií covid-19. „Ministerstvo v této souvislosti počítá s finanční 
spoluúčastí obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii. Ten program je vyhlášen 
jako výraz uznání práce strážníků při předcházení a eliminaci dopadů spojených 
s pandemií. Situaci rozhodně neměli jednoduchou, například dohlíželi na bezpečnost, 
asistovali v očkovacím centru, kontrolovali dodržování stanovených opatření a někdy je 
museli i vynucovat,“ uvedl primátor Jiří Svoboda. Celkem 114 strážníků splňující dané 
podmínky dostane navíc 10 tisíc korun, 5 z ministerstva a 5 od města. 
  

https://www.c-budejovice.cz/ministerstvo-vnitra-podpori-mestske-strazniky
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Čtvrtek, 30. září 2021 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

__________________________________________________________________________ 

Muž na minibiku ohrožoval lidi na chodnících 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Divokou jízdu na minibiku po sídlišti Máj museli v úterý 28. září 
po 21. hodině ukončit strážníci českobudějovické městské policie. O pomoc žádali 
místní obyvatelé, které řidič minibiku v průběhu večera ohrožoval na chodníku v ulici 
V. Volfa. 

„Řidič údajně rychlou jízdou ohrožoval chodce na chodnících. Strážníkům se muže 
podařilo zastavit v blízkosti Verneovky. Kontrolou minibiku zjistili, že se jedná o 
podomácku vyrobené motorové vozidlo bez technické dokumentace, bez světel i 
registrační značky. Po prověření totožnosti řidiče v registru řidičů se navíc ukázalo, že 
jedenadvacetiletému muži byl letos v červenci uložen zákaz řízení všech motorových 
vozidel," uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. Strážníci následně muže i celý 
případ předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR. 
 

  

https://www.jcted.cz/muz-na-minibiku-ohrozoval-lidi-na-chodnicich/
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Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 
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Středa, 29. září 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana, str. 2 - Českobudějovicko 

Autor: Edwin Otta 

__________________________________________________________________________ 
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Středa, 29. září 2021 

Zdroj: ČeskéBudějoviceDnes.cz (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství/ Krimi zprávy 

Autor: Městská policie České Budějovice 

__________________________________________________________________________ 

Řidič minibiku ohrožoval v Českých Budějovicích rychlou jízdou 

chodce na chodnících 

 

Divokou jízdu na minibiku po sídlišti Máj museli v úterý večer ukončit 
českobudějovičtí strážníci. O pomoc žádali místní obyvatelé, které řidič minibiku v 
průběhu večera ohrožoval na chodníku v ulici V. Volfa. Po jeho dopadení se ukázalo, 
že jedenadvacetiletý muž nesměl na motorové vozidlo vůbec usednout. Skončil v 
rukou policistů. 

V úterý 28. září krátce po deváté hodině večerní vyjížděla hlídka městské policie na 
oznámení o muži jezdícím na minibiku po sídlišti Máj. Řidič údajně přitom rychlou 
jízdou ohrožoval chodce na chodnících. Strážníkům se muže podařilo zastavit v blízkosti 
Verneovky. 

Kontrolou minibiku zjistili, že se jedná o podomácku vyrobené motorové vozidlo bez 
technické dokumentace, bez světel i registrační značky. Po prověření totožnosti řidiče 
v registru řidičů se navíc ukázalo, že jedenadvacetiletému muži byl v červenci letošního 
roku uložen zákaz řízení všech motorových vozidel. 

Strážníci následně muže i celý případ předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR. 

  

https://www.ceskebudejovicednes.cz/zpravodajstvi/38027-ridic-minibiku-ohrozoval-v-ceskych-budejovicich-rychlou-jizdou-chodce-na-chodnicich/
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Úterý, 28. září 2021 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

__________________________________________________________________________ 

Mladiství a alkohol! Tohle spojení platilo o víkendu v jihočeské 

metropoli 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Několik případů mladistvých pod vlivem alkoholu řešili o 
posledním zářijovém víkendu strážníci českobudějovické městské policie. V sobotu 
krátce po 23. hodině vyjížděla hlídka na oznámení o dvou mladých mužích, kteří 
manipulují se sdílenými jízdními koly odstavenými u Katedrály Sv. Mikuláše v 
Kněžské ulici.  

„Dvojici odpovídající popisu zastihli strážníci nedaleko. Mladíci se před nimi marně 
snažili ztratit ve skupině neznámých osob. Jak strážníci vzápětí zjistili, jednalo se o 
šestnáctiletého a sedmnáctiletého chlapce z Českých Budějovic. K manipulaci s jízdními 
koly se však nepřiznali. Strážníci u nich provedli orientační dechovou zkoušku na 
alkohol s výsledkem 1,42 a 1,11 promile. Oba mladistvé si převzali z rukou strážníků 
jejich rodiče," uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. 

K dalšímu případu vyjížděla hlídka jen o pár hodin později. Operátor městského 
kamerového systému totiž v Krajinské ulici spatřil dva mladíky, kteří nesli svého 
kamaráda sedícího na židli. Strážníci zjistili, že se jedná o teprve patnáctileté chlapce. 
Židli údajně nalezli v podloubí na Náměstí Přemysla Otakara II. „Nenapadlo je nic 
lepšího, než že si židli vezmou s sebou, aby se mohli vzájemně poponášet. Přestupek 
proti majetku vyřešili strážníci domluvou. Nepoškozenou židli chlapci na výzvu 
strážníků vrátili na místo, kde ji nalezli. Následně provedená orientační dechová 
zkouška na alkohol u nich ukázala výsledek 0,72 – 0,96 promile. Chlapce si na místě 
převzali jejich zákonní zástupci," upřesnila mluvčí. 

V neděli v noci pak museli městští strážníci ukončit večírek šestnáctiletého chlapce a 
jeho o šest let staršího kamaráda. „Důvodem bylo opakované vyhazování předmětů i 
zapálených papírů z oken bytu v osmém patře v blízkosti Palackého náměstí a hlasitý 
křik dvou mladých mužů pod vlivem alkoholu," vylíčila Věra Školková. 

 

 

https://www.jcted.cz/mladistvi-a-alkohol-tohle-spojeni-platilo-o-vikendu-v-jihoceske-metropoli/
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Strážníkům otevřel nezletilý chlapec ve společnosti svého staršího kamaráda. „Oba 
tvrdili, že z oken nic nevyhazují a sledují hudební pořady v televizi. Pod okny strážníci 
nic nenalezli, proto dvojici poučili o nočním klidu a z místa odjeli," dodala mluvčí. Krátce 
po 23. hodině však na místo vyjížděla hlídka znovu. Tentokrát měli obyvatelé 
dotyčného bytu vyhazovat z oken předměty včetně zapálených papírů. Z bytu se ozýval 
hluk, strážníkům však na zvonění nikdo neotevřel. 

„Prostřednictvím operačního střediska městské policie se strážníkům podařilo přivolat 
rodiče mladistvého obyvatele. Následně provedená orientační dechová zkouška na 
alkohol u šestnáctiletého chlapce v přítomnosti jeho matky ukázala výsledek 0,87 
promile. Dvaadvacetiletý muž nadýchal 2,14 promile. Jak se vzápětí ukázalo, alkohol 
donesl a poskytl mladistvému právě jeho starší kamarád. Dvaadvacetiletý muž se bude 
nyní zpovídat hned z několika přestupků. Kromě rušení nočního klidu si na své konto 
přičte i přestupek proti občanskému soužití a přestupek podle zákona o ochraně zdraví 
před škodlivým účinky návykových látek tím, že poskytl alkoholický nápoj osobě mladší 
18 let. Dalším šetřením celého případu se bude nyní zabývat příslušný správní orgán," 
konstatovala Věra Školková. 
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Úterý, 28. září 2021 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Strážníci vypátrali celostátně hledanou šestadvacetiletou ženu 
 

Celostátně hledanou šestadvacetiletou ženu z Českých Budějovic se podařilo v úterý 
odpoledne vypátrat jedné z hlídek českobudějovické městské policie na sídlišti 
Vltava. Strážníci ženu předali do rukou policistů. 

V úterý 28. září krátce po druhé hodině odpolední prováděla hlídka městské policie 
kontrolní činnost v Labské ulici. Strážníci před jedním z panelových domů spatřili jim 
známou tvář. Ta patřila šestadvacetileté ženě z Českých Budějovic, jejíž fotografie 
právě figurovala v policejní pátrací databázi. Po prověření totožnosti dotyčné ženy se 
jejich správná domněnka potvrdila. Strážníci proto ženu následně převezli na Obvodní 
oddělení Policie Čtyři Dvory. Zde ženu předali do rukou přítomných policistů k dalšímu 
opatření. 

 

 

 

 

 

  

http://mpolicie.c-budejovice.cz/straznici-vypatrali-celostatne-hledanou-sestadvacetiletou-zenu
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Pondělí 27. září – 1. října 2021 

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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