
 

  

ŠTÝFAL DAVID 1 

 

MONITORING TISKU - 5. TÝDEN 2017 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Pondělí, 30. ledna  

Zdroj: jcted.cz (odkaz)  

Autor: Martina Plátová 
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Nejdřív chtěl celou tržbu, pak utekl bez ní. Neviděli jste ho? 
 

30.1.2017 13:42  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V sobotu 29. ledna po sedmé hodině večer při běžné pochůzce 

oslovila strážníky městské policie v Písecké ulici na sídlišti Vltava velmi rozrušená žena. Sdělila 

jim, že ji právě v její prodejně přepadl neznámý muž. Pod pohrůžkou, že použije nůž, na ní 

požadoval vydání všech peněz z pokladny. Žena je ale odmítla vydat. Pachatele to zřejmě 

překvapilo, zalekl se a utekl. Náhodný svědek vypověděl, že běžel směrem do Labské ulice. 

Na místo mezitím dorazila Policie ČR. Případ si převzali k dalšímu vyšetřování policisté 

z útvaru Služby kriminální policie a vyšetřování. 

Totožnost neznámého pachatele se doposud nepodařilo zjistit. S největší 

pravděpodobností šlo o muže bílé pleti ve věku 25 – 30 let, štíhlé postavy. Měl  plnovous, na 

sobě měl oranžovou mikinu s kapucí a černou vestu. 

Případní svědci této události můžou kontaktovat policii na tísňové lince 158. 

 

Pondělí, 30. ledna 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)  

Autor: Bezedný Frank 

___________________________________________________________________________ 

Přepadl večerku, peníze od prodavačky nedostal. Policistům ale utekl 
pondělí, 30. ledna 2017, 17:09 

Muže, který přepadl prodejnu potravin v Písecké ulici na budějckém sídlišti Vltava, 

hledají policisté od nedělního večera. Statečná prodavačka se pachatele nezalekla a 

požadované peníze mu nevydala. Kriminalisté teď rovněž vyzývají svědky, kteří si incidentu, 

jenž se odehrál krátce po sedmé hodině večerní, mohli všimnout, aby se jim přihlásili. „Krátce 

po sedmé hodině večerní prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost v Písecké 

ulici na sídlišti Vltava. Zde strážníky oslovila rozrušená žena. Ta uvedla, že před několika 

minutami do její prodejny Večerka vstoupil neznámý muž a pod pohrůžkou násilí s použitím 

nože požadoval vydání veškeré finanční hotovosti z pokladny,“ popisuje mluvčí strážníků Věra 

Školková. Prodavačka však jeho výhružkám čelila a peníze pachateli nevydala. Muž ji naštěstí 

http://www.jcted.cz/budejovicko/nejdriv-chtel-celou-trzbu-pak-utekl-bez-ni-nevideli-jste-ho/
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/14133-prepadl-vecerku-penize-od-prodavacky-nedostal-policistum-ale-utekl.html
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nezranil, nahodilé situace se zalekl a začal utíkat směrem do Labské ulice. Mezitím na místo 

přijela Policie České republiky a strážníci rozjeli po pachateli pátrání. Nalézt se jim ho ale 

nepovedlo. Podle popisu by mělo jít o štíhlého muže bílé pleti s plnovousem ve věku 25 až 30 

let, který byl oblečen do oranžové mikiny s kapucí a černou vestou. Kdokoliv by měl o pachateli 

další informace, měl by volat linku 158.  

 

Sobota, 4. února 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 7  

Autor: ks 

___________________________________________________________________________ 

Kamery odhalily ničitele soch  
 

Na bezpečnost v krajském městě dohlíží už deset let kamerový systém. Ten má v současné 

době třicet tři kamer. 

České Budějovice – Na Palackého náměstí, sídlišti Máj nebo na náměstí Přemysla Otakara II. 

Tam všude dohlíží na pořádek kamerový systém. Za dobu své desetileté činnosti pomohl vyřešit desítky 

trestných činů a přestupků. 

Mluvčí Městské policie v Českých Budějovicích David Štýfal uvedl, že u monitorů je dohled 

dvacet čtyři hodin denně. "Pokud se tak něco někde stane, dává se okamžitě vědět hlídkové policii," 

vysvětloval mluvčí budějovických městských strážníků. Doplnil, že jejich záznamy používají také státní 

policisté. "Výhodou je, že se na ty záznamy můžeme podívat i zpětně," poukázal mluvčí městské policie 

na plus těchto pomocníků. 

Kamerový systém funguje v krajském městě od roku 2007. V prvním roce provozu kontrolovalo 

dění v ulicích 23 kamer, 17 z nich bylo umístěno v lokalitách, které příslušníci státní i městské policie 

vyhodnotili jako problémové oblasti s největším počtem trestné, přestupkové a jiné společensky 

závažné činnosti. 

V dalších letech přibyla kamera ještě na křižovatce u viaduktu, u obchodního centra IGY, na 

Palackém a Mariánském náměstí. 

V současné době je v krajském městě třicet tři kamer. Primátor města Jiří Svoboda uvedl, že i 

do budoucna město uvažuje o zvýšení počtu kamer na místech, která jsou problematická. 

"Nutno ale přiznat, že ani sebevětší počet kamer vandaly neodradí," poukázal 

českobudějovický primátor na to, že i přes kamerový systém řeší policisté případy, kdy vandalové ničí 

lavičky, sochy, odpadkové koše, dopravní značky, cedule a další majetek. 

Někdy je ale výtržník dopaden a potrestán, jako třeba při loňském ročníku akce Umění ve 

městě, kdy vandal poničil díla sochaře Kurta Gebauera přímo na budějovickém náměstí Přemysla 

Otakara II. 
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Neděle, 5. února  

Zdroj: jcted.cz (odkaz)  

Autor: Libuše Kolářová 

___________________________________________________________________________ 

Za loňský rok budějovičtí strážníci nasbírali ve městě 896 stříkaček 
 

5.2.2017 14:57  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Důležitou činností strážníků je sběr nebezpečného infekčního 

materiálu. Nejčastěji se jedná o použité injekční stříkačky nebo samotné jehly, odhozené 

uživateli návykových látek. V případě zranění o takovou jehlu hrozí riziko nakažení některou z 

infekčních nemocí, jako je například žloutenka nebo virus HIV. Nejohroženější skupinou, která 

je vystavena riziku poranění o odhozené injekční stříkačky, jsou děti. 

Strážníci Městské policie České Budějovice proto v rámci prevence pořádají na dané 

téma přednášky již pro nejmenší děti z mateřských škol. 

Jak dnes informovala mluvčí budějovické městské policie Věra Školková, největší výskyt 

infekčního materiálu je zaznamenáván v okolí Palackého náměstí, v okolí vlakového nádraží, v 

centru města - zejména v parku Na Sadech a na Sokolském ostrově, dále na sídlištích Máj a 

Vltava. 

Ve většině případů se jedná o jednotlivé injekční stříkačky, maximálně o několika kusů. 

V loňském roce však byl kuriozitou nález 192 použitých injekčních stříkaček pohromadě 

v odhozeném batohu v ulici A. Barcala na sídlišti Máj. V roce 2016 sebrali strážníci v Českých 

Budějovicích celkem 896 použitých injekčních stříkaček. 

Lidé by nikdy neměli tyto předměty sbírat holýma rukama, měli by zavolat městskou policii 

prostřednictvím linky 156.  

Loni 10. října se v jeden den sbíraly stříkačky současně v řadě měst v rámci akce Jehla. 

Tehdy v Českých Budějovicích našli strážníci osm použitých jehel, v Praze se našlo 247 

injekčních jehel a stříkaček, v Brně 168, v Ostravě 52 nebo v Plzni 50. V Trutnově pak 24 a v 

Pardubicích 12. 

  

http://www.jcted.cz/budejovicko/za-lonsky-rok-budejovicti-straznici-nasbirali-ve-meste-896-strikacek/
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Sobota, 4. února  

Zdroj: jcted.cz (odkaz)  

Autor: Libuše Kolářová 

___________________________________________________________________________ 

Muž u budějovického Prioru prohlásil, že žebrání je normální 
 

4.2.2017 14:22  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Včera v půl čtvrté odpoledne zastavil hlídku budějovické městské 

policie muž, který si stěžoval na velmi nepříjemný zážitek před Priorem. Měl tam zastavovat 

kolemjdoucí žebrák a peníze požadovat nevybíravým způsobem. Když někdo odmítl vypomoci 

darováním drobných, muž ho vyprovázel nadávkami. Strážníci se vydali na místo, kde zastihli 

muže, odpovídajícího popisu. Byl ve společnosti dalšího muže. Ten však tvrdil, že s neurvalcem 

nemá nic společného.  

Strážníci vzápětí zjistili, že žebrajícího osmačtyřicetiletého muže z Českých Budějovic 

již několikrát řešili za narušování veřejného pořádku. I tentokrát ho poučili, že porušuje 

vyhlášku města, která žebrání na tomto místě zakazuje. Muž odmítal, že by se dopustil 

přestupku a sdělil, že mu přijde přirozené požadovat po lidech peníze. Teď se bude zpovídat z 

přestupků, za které mu hrozí pokuta až do výše 30 tisíc korun. 

Představa, že by zaplatil, je pochopitelně absurdní - kdyby peníze měl, nemusel by 

žebrat, v opačném případě by si musel vyžebrat na pokutu... 

 

Sobota, 4. února  

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)  

Autor: Hana Svítilová 

___________________________________________________________________________ 

Neurvalý žebrák si koleduje o tučnou pokutu 
 

České Budějovice - Na až třicetitisícovou pokutu možná bude muset vydělávat žebrák, který 

z kolemjdoucích neurvalým způsobem loudil peníze. 

Právě nevybíravým chováním v pátek popudil jednoho z chodců, a ten na něj poslal strážníky 

městské policie. "V pátek v půl čtvrté odpoledne zastavil hlídku muž, který si stěžoval na velmi 

nepříjemný zážitek s žebrajícím mužem před obchodním domem Prior. Ten měl zastavovat 

http://www.jcted.cz/budejovicko/muz-u-budejovickeho-prioru-prohlasil-ze-zebrani-je-normalni/
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/neurvaly-zebrak-si-koleduje-o-tucnou-pokutu-20170204.html
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kolemjdoucí občany a nevybíravým způsobem po nich požadovat finanční hotovost. V případě, že 

někdo odmítl vypomoci darováním „drobných", muž ho vyprovázel nadávkami," líčí událost mluvčí 

městské policie Věra Školková. 

Strážníci žebrajícího osmačtyřicetiletého muže z Českých Budějovic dobře znají. Již několikrát 

ho napomínali za narušování veřejného pořádku. "I v tomto případě jej poučili o tom, že jeho jednání 

je v rozporu se zákonem. Svým jednáním porušil obecně závaznou vyhlášku města, která žebrání na 

tomto místě zakazuje," zdůrazňuje mluvčí. Muž však s přestupkem nesouhlasil a dokonce strážníkům 

tvrdil, že mu přijde přirozené požadovat po lidech peníze. 

Případ zřejmě nezůstane bez trestu. Jak potvrdila Věra Školková, muž se bude ve správním 

řízení zpovídat z přestupku proti pořádku a z přestupku veřejného pohoršení. "Za ně mu hrozí pokuta 

až do výše 30 tisíc korun," naznačila. 

 

Sobota, 4. února  

Zdroj: regiony24.cz (odkaz)  

Autor: Hana Svítilová 

___________________________________________________________________________ 

Žebrající muž si nebral servítky 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

V pátek 3. února řešili strážníci stížnost na žebrajícího muže na Lannově třídě. V půl 

čtvrté odpoledne zastavil hlídku městské policie muž, který si stěžoval na velmi nepříjemný 

zážitek s žebrajícím mužem před OD Prior. 

Ten měl zastavovat kolemjdoucí občany a nevybíravým způsobem po nich požadovat 

finanční hotovost. V případě, že někdo odmítl vypomoci darováním „drobných“, muž ho 

vyprovázel nadávkami. Strážníci se vydali na místo, kde zastihli muže odpovídajícího popisu ve 

společnosti dalšího společníka. Ten se však s očekáváním problémů strážníkům svěřil, že 

s dotyčným mužem nemá nic společného. 

Strážníci vzápětí zjistili, že žebrajícího muže dobře znají. Osmačtyřicetiletého muže 

z Českých Budějovic již několikrát řešili za narušování veřejného pořádku. I v tomto případě jej 

poučili o tom, že jeho jednání je v rozporu se zákonem. Svým jednáním porušil obecně 

závaznou vyhlášku města, která žebrání na tomto místě zakazuje. Muž však s přestupkem 

nesouhlasil a apeloval na strážníky se slovy, že mu přijde přirozené požadovat po lidech peníze. 

Strážníci výtečníka poučili o tom, že jeho jednáním se bude dále zabývat správní orgán. 

Muž se bude zpovídat z přestupku proti pořádku ve věcech územní samosprávy a z přestupku 

veřejného pohoršení. Za ně mu hrozí pokuta až do výše 30 tisíc korun. 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-229404-zebrajici-muz-si-nebral-servitky

