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MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Pondělí, 4. prosince 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 14 

Autor: mrk 
___________________________________________________________________________ 

Dva muži zaútočili na ulici s noži  
České Budějovice 

Řeznými poraněními dvou mužů na krku a ramenou skončila potyčka, která se odehrála v 

sobotu po třetí ráno v Rudolfovské třídě v Českých Budějovicích. Dva muži ze Slovenska ve 

věku 23 a 37 let se střetli s trojicí dalších mužů a neváhali použít nože. Proč došlo k útoku, 

bude předmětem dalšího vyšetřování. Útočníky čeká obvinění z přečinu výtržnictví. Jeden z 

napadených po incidentu zastavil ranní hlídku strážníků, která pak na základě popisu oba 

Slováky nalezla a předala je do rukou policistů. 

 

Pondělí, 4. prosince 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: zz 
___________________________________________________________________________ 

Jeli, i když nikdy neměli řidičák 
České Budějovice – Osudnou se stala dvěma mužům ulice J. Opletala na sídlišti Máj. V sobotu 

krátce po půlnoci tam na autobusové zastávce seděl 27letý řidič v mitsubishi. Jakmile uviděl 

blížící se auto městské policie, jehož posádka chtěla jeho přestupek řešit, snažil se vzít do 

zaječích. Strážníkům nemohl ukázat řidičský průkaz – dosud ho nevlastnil. Za hodinku se v ulici 

objevil další výtečník ve škodovce. Nerespektoval značku, nadýchal 2,08 promile a nikdy neměl 

řidičák. Oba čeká za řízení bez papírů pokuta od 25 do 50 000 korun. 

Druhému, 50letému muži ze Strakonicka, ještě přibyl přečin ohrožení pod vlivem návykové 

látky. 
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Pondělí, 4. prosince 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: zz 
___________________________________________________________________________ 

 Napadli je nožem 
České Budějovice – Zraněný muž zastavil v sobotu krátce po třetí hodině ráno hlídku městské 

policie na Rudolfovské třídě. Vylíčil, že dva neznámí muži napadli jeho a dva kamarády nožem, 

pak šli k centru města. Strážníci našli 23 a 37leté Slováky, které napadení poznali. Dva z 

poškozených utrpěli řezná zranění na krku a ramenou, převzali si je záchranáři k lékařskému 

ošetření. A o násilníky se postarala policie. 

Úterý, 12. prosince 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: zz 
___________________________________________________________________________ 

Hledanou bez domova našli strážníci 
České Budějovice – V sobotu večer ve 20 h projížděla hlídka městské policie Křižíkovou ulicí v 

Havlíčkově kolonii. U železničního přejezdu uviděli 25letou ženu bez domova, která trvale 

pobývá v krajském městě. Znali ji kvůli častým prohřeškům, ale tentokrát to bylo vážnější, 

neboť od 5. prosince figurovala v databázi celostátně hledaných osob. 

Proto ji převezli na policejní stanici. 

Čtvrtek, 14. prosince 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

___________________________________________________________________________ 
 

Žák neudělal domácí úkol a tak nešel do školy 

 čtvrtek, 14. prosince 2017, 09:01 

Asistenty prevence kriminality zaujal v pondělí ráno při pravidelné obchůzce školou povinný 

chlapec, kterému se zjevně do školy nechtělo. Nejenže nakonec na vyučování musel, ale jeho 

rodiče navíc čeká pohovor s pracovnicí z oddělení sociálně právní ochrany dětí 

českobudějovického magistrátu.Asistenti prevence kriminality dohlíželi v pondělí 11. prosince 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17778-zak-neudelal-domaci-ukol-a-tak-nesel-do-skoly.html
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ráno před základní školou Máj na děti přicházející na první vyučovací hodinu. Po zahájení výuky 

se vydali na obchůzku do Větrné ulice, kde spatřili chlapce sedícího na lavičce. Na jejich dotaz, 

proč chlapec nesedí ve školní lavici, odvětil, že se bojí do školy kvůli nesplněnému domácímu 

úkolu. „Asistenti prevence kriminality odvedli čtrnáctiletého záškoláka na místní služebnu 

městské policie, kde ho předali do rukou strážníků. Ti vyrozuměli matku chlapce, která si svého 

syna o několik minut později vyzvedla," uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra 

Školková. Chlapcova maminka nevěděla o záškoláctví svého syna. „Odešel do školy jako 

obvykle. O tom, že tam nehodlal dojít, jsem nevěděla," tvrdila žena strážníkům vysvětlila, že 

chlapec ve škole velmi dobře prospívá a záškoláctví se dříve nedopustil. „Případ bude mít tak 

pravděpodobně dohru pouze ve formě pohovoru na oddělení sociálně právní ochrany děti 

českobudějovického magistrátu," dodala mluvčí Školková.  

 

Sobota, 16. prosince 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Kamila Dufková 

___________________________________________________________________________ 

Policisté našli hledanou 
České Budějovice – Po dvaatřicetileté ženě bez domova, která často měnila místo svého 

pobytu ve městě, pátrala policie. 

Mladou bezdomovkyni se podařilo najít strážníkům městské policie v pátek 15. 12. Před 
sedmou hodinou večerní dotyčnou spatřili v Novohradské ulici před ubytovnou. Jelikož žena 
nepředložila osobní doklady, převezli ji na Obvodní oddělení Policie České republiky, kde 
ověřili její totožnost v registru obyvatel. 

 

Sobota, 16. prosince 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Kamila Dufková 

___________________________________________________________________________ 

Mladíci rušili ohňostrojem 
České Budějovice - V noci z pátku na sobotu 16. 12. ve dvě hodiny ráno vyjížděla hlídka 

městské policie na sídliště Máj k výměníku v ulici Antonína Barcala. 

Policisté dostali oznámení na rušení nočního klidu. Mladíci tam uspořádala večírek, který pojali 

velkolepě. Pouštěli hlasitou hudbu a uspořádali ohňostroj. Tisková mluvčí městské policie Věra 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/policiste-nasli-hledanou-20171216.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mladici-rusili-ohnostrojem-20171216.html
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Školková říká: „Že ruší noční klid a užívání a provozování zábavní pyrotechniky na sídlištích 

zakazuje obecně závazná vyhláška města, z toho si hlavu nedělali.“ Dva mladí muži ve věku 

19 a 18 let se k činu přiznali. Na místě dostali pokutu za přestupek proti pořádku v územní 

samosprávě. 

 

Neděle, 17. prosince 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Kamila Dufková 

___________________________________________________________________________ 

Před počasím se schoval v kontejneru 
České Budějovice - V neděli 17. prosince v půl deváté ráno vyjížděla hlídka městské policie na 

Lidickou třídu na oznámení ke kontejneru na elektroodpad, v němž přebýval muž. 

Strážníci uvnitř našli jim známého šestadvacetiletého muže bez domova, který již v minulosti 

v kontejneru uvízl zaklíněný ve vstupním otvoru. Museli ho vystříhat, vznikla tak značná škoda 

na majetku. Tentokrát se mladému bezdomovci nic nestalo. Strážníkům sdělil, že se schovával 

před nepříznivým počasím, pobyt v azylovém domě však odmítl. Věra Školková, tisková mluvčí 

městské policie uvádí: "Jelikož při svém akrobatickém kousku neutrpěl žádnou újmu na zdraví 

a z kontejneru si nic neodnesl, strážníci ho poté propustili." 

 

Neděle, 17. prosince 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Kamila Dufková 

___________________________________________________________________________ 

Nejprve nocoval zaklíněný za lavičkou, poté na „záchytce“ 

České Vrbné - Muž ve věku 64 let se ve čtvrtek 14. 12. v noci pravděpodobně chystal jet 
městskou hromadnou dopravou. Jelikož byl ale podnapilý, daleko nedojel. Zůstal na zastávce 
v přístřešku MHD v Českém Vrbném, kde usnul. Naneštěstí z lavičky, na níž ulehl, spadl a 
zaklínil se za ní. Takto ho viděl řidič přijíždějícího autobusu, který zavolal strážníky. Policisté 
vyjeli kolem osmé hodiny večerní, muže už našli opět sedícího bez známek zranění, ale 
viditelně pod vlivem alkoholu. Podrobili ho proto orientační dechové zkoušce.  
 
Jelikož dotyčný nadýchal 2,33 % alkoholu, musel strávit noc na protialkoholní záchytné stanici 
v Českých Budějovicích. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/pred-pocasim-se-schoval-v-kontejneru-20171217.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nejprve-nocoval-zaklineny-za-lavickou-pote-na-zachytce-20171217.html
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Neděle, 17. prosince 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 
___________________________________________________________________________ 

Mladíci si v noci na českobudějovickém sídlišti Máj uspořádali ohňostroj 
 neděle, 17. prosince 2017, 10:00 

To nejméně vhodné místo si pro svůj večírek zvolila parta mladíků. Mladí muži se usídlili u 

výměníkové stanice na sídlišti Máj v Českých Budějovicích, pouštěli hlasitou hudbu a nechyběl 

ani ohňostroj. Že ruší noční klid a že užívání zábavní pyrotechniky na sídlištích zakazuje obecně 

závazná vyhláška města, tím si hlavu vůbec nelámali.Rušení nočního klidu v ulici Antonína 

Barcala hlasitou hudbou a odpalování zábavní pyrotechniky jeli řešit českobudějovičtí městští 

policisté krátce před druhou hodinou v noci z pátku 15. na sobotu 16. prosince. „Strážníci na 

místě zastihli již pouze dva mladé muže. Devatenáctiletý a jeho o rok mladší kamarád se ke 

svému jednání bez zapírání přiznali. Přestupek proti pořádku v územní samosprávě s nimi 

strážníci vyřešili na místě pokutou," uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra 

Školková.   
 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17812-mladici-si-v-noci-na-ceskobudejovickem-sidlisti-maj-usporadali-ohnostroj.html

