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Blíží se žně kapsářů. Krádež osobních věcí je pro ně otázkou vteřin, 

varují strážníci 

Vánoční svátky jsou za dveřmi, a kromě radostného očekávání s sebou přináší také 
zvýšenou činnost kapsářů. Budějčtí strážníci proto upozorňují, aby si lidé dávali pozor 
na místech, kde je větší koncentrace lidí. 

Mějte své věci pod kontrolou 

„Muži často nosí peněženky v zadní kapse kalhot a ženy zase ukládají své peněženky navrch 
svých kabelek. To je přímo pozvánkou pro kapsáře. Peněženku, doklady, nebo jiné cennosti 
proto schovávejte do vnitřních kapes svého oděvu nebo až na dno kabelky nebo tašky," popsala 
mluvčí městské policie Věra Školková. 

Podle mluvčí by také lidé neměli nosit doklady přímo v peněžence, ale měly by být odděleně. 
Stejně jako by lidé rozhodně neměli nosit platební kartu spolu s napsaným PIN 
kódem. „V případě krádeže platební karty okamžitě oznamte krádež na telefonní linku vaší 
banky a kartu zablokujte," dodala Školková. 

Kabelka s peněženkou na nákupní košík nepatří 

Lidé v obchodních centrech velmi často nechávají své tašky bez dozoru. „Častým nešvarem je 
pověsit si kabelku s peněženkou na nákupní košík a pustit ji z dohledu. Nesprávné je také 
nošení batohu na zádech, zejména v davu, kde nemáme o svém zavazadle přehled," popsala 
mluvčí. Bez dozoru by také neměla zůstávat zavazadla v restauracích a barech.  

Pokud zjistíte, že postrádáte doklady, peněženku nebo jiné cennosti, ihned volejte na linku 
156 nebo 158. Během Vánoc chystají strážníci intenzivnější kontroly hlavně na vánočních 
trzích nebo na parkovištích před velkými obchodními centry. 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25693-blizi-se-zne-kapsaru-kradez-osobnich-veci-je-pro-ne-otazkou-vterin-varuji-straznici.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25693-blizi-se-zne-kapsaru-kradez-osobnich-veci-je-pro-ne-otazkou-vterin-varuji-straznici.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25693-blizi-se-zne-kapsaru-kradez-osobnich-veci-je-pro-ne-otazkou-vterin-varuji-straznici.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25693-blizi-se-zne-kapsaru-kradez-osobnich-veci-je-pro-ne-otazkou-vterin-varuji-straznici.html
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___________________________________________________________________________ 

BEZPEČNĚ NA SILNICI – PRO PÁTÉ ROČNÍKY 

O tom, jaká je povinná výbava jízdního kola, oblečení, jaké barvy bychom měli volit pro pohyb 
na silnici za šera, aby nás řidiči viděli s dostatečným časovým předstihem, jak správně 
přecházet a naopak, kde nepřecházet vozovku i co přesně znamenají vybrané dopravní značky, 
si připomněli páťáci při úterní přednášce, kterou vedla na naší škole tisková mluvčí Městské 
policie Českých Budějovic. 

  

https://www.zsroznov.cz/bezpecne-na-silnici-pro-pate-rocniky/
https://www.zsroznov.cz/bezpecne-na-silnici-pro-pate-rocniky/
https://www.zsroznov.cz/bezpecne-na-silnici-pro-pate-rocniky/
https://www.zsroznov.cz/bezpecne-na-silnici-pro-pate-rocniky/
https://www.zsroznov.cz/bezpecne-na-silnici-pro-pate-rocniky/
https://www.zsroznov.cz/bezpecne-na-silnici-pro-pate-rocniky/
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Za volant nesměl usednout, prozradil ho dopravní přestupek 

Řidič osobního vozidla Opel se vydal ve středu nad ránem na jízdu ulicemi jihočeské 
metropole. Přitom ho zastavili českobudějovičtí strážníci za spáchání dopravního 
přestupku. Ti zjistili, že řidič za volant usednout nesměl. 

Věra Školková, mluvčí Městské policie České Budějovice, uvedla, že ve středu 20. listopadu 
krátce po druhé hodině ranní projížděla hlídka městské policie Krajinskou ulicí, kde spatřili 
vozidlo přijíždějící pěší zónou do Hroznové ulice. Vozidlo dále pokračovalo ke Slepému rameni 
řeky Malše, kde ho strážníci zastavili. 

"Řidiče vyzvali strážníci k předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla a poučili 
ho o spáchání dopravního přestupku. Muž však nebyl schopen své doklady předložit. 
Strážníkům se svěřil, že mu byl řidičský průkaz odcizen," popsala incident mluvčí strážníků 
s tím, že skutečnost byla jiná. "Třiadvacetiletému muži byl totiž řidičský průkaz odebrán na 
základě vysloveného zákazu řízení motorových vozidel. Strážníci tak celý případ předali do 
rukou přivolaných policistů," dodala Věra Školková. 

Dalším šetřením případu se budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR – město. 
Muže čeká obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. 

 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/za-volant-nesmel-usednout-prozradil-ho-dopravni-prestupek-20191120.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/za-volant-nesmel-usednout-prozradil-ho-dopravni-prestupek-20191120.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/za-volant-nesmel-usednout-prozradil-ho-dopravni-prestupek-20191120.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/za-volant-nesmel-usednout-prozradil-ho-dopravni-prestupek-20191120.html
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Opilý muž se zákazem řízení předstíral, že je někdo jiný. Před 

strážníky se schoval na sedadlo spolujezdce 

Šestadvacetiletý muž z Volarska sehrál včera v noci komedii na českobudějovické 
strážníky. Když ho hlídka zastavila tvrdil, že za volantem vůbec neseděl a vydával se 
za někoho jiného. Navíc nadýchal 1,43 promile. 

Hlídka řidiče, který měl problém s řízením svého auta, vyhmátla včera krátce před půlnocí na 
Husovce. „Jakmile muž strážníky uviděl, přidal plyn a snažil se ujet. Hlídka ho ale zastavila. Muž 
za volantem však na příchod strážníků nečekal a snažil se přesunout na sedadlo spolujezdce. 
Místo mu však musela předtím uvolnit jeho spolujezdkyně, která vystoupila z auta. Muž na 
dotaz strážníků, zda před jízdou požil alkohol, odmítal i přiznat, že vůbec za volantem seděl,“ 
popsala tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Když po něm strážníci chtěli doklady, vyrukoval se smyšlenou totožností. Nakonec svou 
občanku ukázal. Provedená dechová zkouška prokázala, že muž se před jízdou posilnil 
alkoholem – nadýchal 1,43 promile. „Strážníci navíc zjistili, že šestadvacetiletý muž má zákaz 
řízení. Opakovanou dechovou zkoušku na alkohol i odběr biologického materiálu však řidič 
odmítl. Strážníci na místo mezitím přivolali hlídku policie, která muži zakázala další jízdu,“ 
dodala mluvčí.  

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25658-opily-muz-se-zakazem-rizeni-predstiral-ze-je-nekdo-jiny-pred-strazniky-se-schoval-na-sedadlo-spolujezdce.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25658-opily-muz-se-zakazem-rizeni-predstiral-ze-je-nekdo-jiny-pred-strazniky-se-schoval-na-sedadlo-spolujezdce.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25658-opily-muz-se-zakazem-rizeni-predstiral-ze-je-nekdo-jiny-pred-strazniky-se-schoval-na-sedadlo-spolujezdce.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25658-opily-muz-se-zakazem-rizeni-predstiral-ze-je-nekdo-jiny-pred-strazniky-se-schoval-na-sedadlo-spolujezdce.html
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Opilý a neosvětlený cyklista hodil na silnici dopravní značku, hrozí mu 

pokuta až 50 tisíc korun 

Veselou jízdu z restaurace měl v sobotu cyklista, který se bavil tím, že sebral 
přenosnou dopravní značku a o několik desítek metrů dál ji odhodil doprostřed 
silnice. Na výzvu k zastavení od městské policie nereagoval, když nakonec zastavil, 
své chování strážníkům vysvětlil tím, že si dal „8 kousků“. Třiatřicetiletému muži hrozí 
pokuta až 50 tisíc korun.  

Hlídka opilého cyklistu vyhmátla v sobotu krátce před půlnocí na Lidické třídě. Cyklista 
v doprovodu další dvou kamarádu najednou sebral přenosnou dopravní značku a hodil ji na 
silnici. „Strážníci se za spuštěného výstražného a akustického zařízení snažili cyklistu zastavit. 
Ten však na výzvu k zastavení nereagoval a dál pokračoval v jízdě po chodníku. Tam záměrně 
shodil další dopravní značku i s podstavcem, ve kterém byla umístěna. Strážníci muže dostihli 
a zastavili ho,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Třiatřicetiletý muž z Českých Budějovic své chování strážníkům vysvětlil tím, že si před jízdou 
dal „8 kousků“. Cyklista nadýchal 1,53 a 1,64 promile alkoholu. Případ dál bude řešit příslušný 
správní orgán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25646-opily-a-neosvetleny-cyklista-hodil-na-silnici-dopravni-znacku-hrozi-mu-pokuta-az-50-tisic-korun.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25646-opily-a-neosvetleny-cyklista-hodil-na-silnici-dopravni-znacku-hrozi-mu-pokuta-az-50-tisic-korun.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25646-opily-a-neosvetleny-cyklista-hodil-na-silnici-dopravni-znacku-hrozi-mu-pokuta-az-50-tisic-korun.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25646-opily-a-neosvetleny-cyklista-hodil-na-silnici-dopravni-znacku-hrozi-mu-pokuta-az-50-tisic-korun.html
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Noční eskapáda pod vlivem osmi „kousků“. Cyklista nesvítil a 

poškozoval dopravní značky 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Snažil se ujet, ale nepovedlo se mu to. Strážníci 
českobudějovické městské policie v sobotu 16. listopadu v noci v ulicích města honili 
cyklistu, který byl posilněn alkoholem. Kromě toho nesvítil a odcizil dopravní značku. 
Za to vše třiatřicetiletého muže z jihočeské metropole postih nemine. 

Hlídka městské policie krátce před půlnocí projížděla Lidickou třídou a náhle spatřila 
neosvětleného cyklistu jedoucího v doprovodu dalších dvou společníků. Muž na jízdním kole 
náhle sebral přenosnou dopravní značku vyznačující směr jízdy a o několik desítek metrů dál ji 
odhodil doprostřed vozovky. 

„Strážníci se za spuštěného výstražného a akustického zařízení snažili cyklistu zastavit. Ten 
však na výzvu k zastavení nereagoval a dál pokračoval v jízdě po chodníku. Zde záměrně shodil 
další dopravní značku i s podstavcem, ve kterém byla umístěna. Hlídka vzápětí muže dostihla 
a zastavila ho. Ten své chování vzápětí vysvětlil – jednal totiž pod vlivem nejedné sklenky 
alkoholu. V nedaleké restauraci si údajně dal před jízdou osm ´kousků´. Strážníci ho proto 
podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol s výsledkem 1,53 a 1,64 ‰ alkoholu," popsala 
mluvčí městské policie Věra Školková. 

Třiatřicetiletý muž se dopustil nejen přestupku podle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, zákona o pozemních komunikacích, ale i tabákového zákona. Za to mu hrozí 
pokuta až 50 tisíc korun. 

  

https://www.jcted.cz/nocni-eskapada-pod-vlivem-osmi-kousku-cyklista-nesvitil-a-poskozoval-dopravni-znacky/
https://www.jcted.cz/nocni-eskapada-pod-vlivem-osmi-kousku-cyklista-nesvitil-a-poskozoval-dopravni-znacky/
https://www.jcted.cz/nocni-eskapada-pod-vlivem-osmi-kousku-cyklista-nesvitil-a-poskozoval-dopravni-znacky/
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Muž kouřil na dětském hřišti a před strážníky si hrál na cizince. 

Nakonec skončil v poutech 

Hlídka městské policie řešila v sobotu muže, který na Sokolském ostrově kouřil 
cigarety na dětském hřišti. Ten ale se strážníky nechtěl spolupracovat a začal na ně 
mluvit anglicky. Strážníci muži sdělili, že bude předveden na cizineckou policii ke 
zjištění totožnosti. To se mu ale nelíbilo. Lehl si na zem a odmítal vstát. Situaci tím 
ale opravdu nevyřešil. Nakonec skončil v poutech.  

Strážníci na Sokolský ostrov vyjížděli v sobotu. Muž, který na dětském hřišti kouřil, se strážníky 
nechtěl spolupracovat a myslel si, že když se bude vydávat za cizince, tak unikne pokutě. 

„Muž na strážníky začal mluvit v anglickém jazyce a tvrdil, že má cestovní pas na hotelovém 
pokoji. Dále se strážníkům pokoušel namluvit, že není kuřákem, a proto nedopalky nemohou 
být od něho. Strážníci mu sdělili, že bude předveden na cizineckou policii ke zjištění totožnosti. 
To se muži nelíbilo. Lehl si na zem a odmítal vstát,“ uvedl tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. 

Hlídka proto muži nasadila pouta. Ten se najednou rozmluvil česky. Strážníci muže předvedli 
na obvodní oddělení policie, kde byl policisty ztotožněn. Muži následně byla uložena bloková 
pokuta.  

 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25639-muz-kouril-na-detskem-hristi-a-pred-strazniky-si-hral-na-cizince-nakonec-skoncil-v-poutech.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25639-muz-kouril-na-detskem-hristi-a-pred-strazniky-si-hral-na-cizince-nakonec-skoncil-v-poutech.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25639-muz-kouril-na-detskem-hristi-a-pred-strazniky-si-hral-na-cizince-nakonec-skoncil-v-poutech.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25639-muz-kouril-na-detskem-hristi-a-pred-strazniky-si-hral-na-cizince-nakonec-skoncil-v-poutech.html
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Muž vyvolal před nádražím rvačku, myslel si, že k ní stejně dojde 

Strážníci městské policie řešili v sobotu odpoledne potyčku dvou mužů. K té došlo 
před budovou nádraží v Budějcích. Devětadvacetiletý muž z Tábora hlídce řekl, že se 
zraněným protivníkem měl v minulosti už několik konfliktů a předpokládal, že i toto 
setkání nemůže skončit jinak. Proto zaútočil jako první. Napadený muž skončil na 
jednotce intenzivní péče. Na místo byla přivolána i hlídka policie.  

Hlídka před nádraží přijela v sobotu krátce před pátou hodinou odpoledne. Oba muži se podle 
policie potkali náhodou. Potyčku vyvolal devětadvacetiletý muž z Tábora, který si prý myslel, 
že to tak stejně dopadne. „Nejprve čtyřicátníka ze Strakonic uzemnil hlavičkou, a když upadl 
na chodník, tak ho bil pěstí. Napadený muž skončil na jednotce intenzivní péče,“ řekl tiskový 
mluvčí policie Jiří Matzner. 

Tiskový mluvčí strážníků David Štýfal dodal, že útočník po konfliktu přeběhl silnici a pokusil se 
z místa odjet trolejbusem. Strážníci si pro agresora došli přímo do trolejbusu. 

Policisté útočníka zadrželi a je v cele. Případ vyšetřují jako výtržnictví a dál věc posoudí podle 
způsobených zranění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25637-muz-vyvolal-pred-nadrazim-rvacku-myslel-si-ze-k-ni-stejne-dojde.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25637-muz-vyvolal-pred-nadrazim-rvacku-myslel-si-ze-k-ni-stejne-dojde.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25637-muz-vyvolal-pred-nadrazim-rvacku-myslel-si-ze-k-ni-stejne-dojde.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25637-muz-vyvolal-pred-nadrazim-rvacku-myslel-si-ze-k-ni-stejne-dojde.html
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__________________________________________________________________________ 

Řídil i přes zákaz 

Českobudějovičtí strážníci dopadli v neděli dopoledne řidiče se zákazem řízení. 
Běžnou kontrolní činnost prováděli strážníci na Husově třídě, kde spatřili řidiče 
osobního vozu Volkswagen. 

Podle mluvčího českobudějovických strážníků, Davida Štýfala, strážníci o něm věděli, že by měl 
mít vyslovený zákaz řízení motorových vozidel. „Strážníci řidiče předepsaným způsobem 
zastavili na bezpečném místě a dvaatřicetiletého muže vyzvali k předložení dokladů. Podezření 
strážníků se potvrdilo a muž se hned přiznal, že má skutečně vysloven zákaz řízení,“ sdělil 
mluvčí. 

Muž se stal podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a na 
místo byla strážníky přivolána Policie ČR, která si událost převzala k dalšímu řešení. 
 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ridil-i-pres-zakaz-20191118.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ridil-i-pres-zakaz-20191118.html

