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Neděle, 27. března 2022 

Zdroj: CNN Prima News (odkaz) 

Rubrika: Zprávy/ Domácí/ Jihočeský kraj   

Autor: Jakub Pavelka, Kateřina Hálová 
__________________________________________________________________________ 

V Českých Budějovicích se prohánělo stádo krav. Zvířata zaměstnala 

policisty na tři hodiny 

Stačilo zastavit na červenou a malé stádo krav vyrazilo za dobrodružstvím do Českých 
Budějovic. Jejich touha po svobodě byla pořádná, policisté i hasiči je naháněli tři 
hodiny. Majitele stáda nyní čeká dohra se strážníky. 

Pořádný rozruch zažili obyvatelé sídliště Vltava v Českých Budějovicích. Mezi paneláky 
jim totiž běhaly krávy. Když řidič vozu zastavil na červené, zvířata využila příležitost k 
útěku a prchla z pravděpodobně špatně zajištěného přívěsu auta. 

Tři krávy a jedno tele ucítily závan svobody a rozběhly se k nedaleké hospůdce. „Seděl 
jsem na lavičce a najednou vyběhlo tele, nebo mladej bejk a policajti za ním,“ popsal 
svědek. Nejprve se malé stádo drželo spolu, poté se ale zvířata rozdělila. Část z nich se 
vydala na procházku k řece a další zamířila k nákupnímu centru. „Kdyby ty bejky nechali 
proběhnout volně, tak by to asi dopadlo líp,“ řekl svědek události. 

Zvířata komplikovala dopravu 

Stádo zvířat komplikovalo dopravu, přestože krávy, jako by znaly dopravní předpisy, se 
zařazovaly do pruhů podle pravidel. Netradiční odchyt zaměstnal jak policisty, tak 
strážníky městské policie a k tomu ještě českobudějovické hasiče. 

„Na místě spolupracovali také s veterinářkou, která musela některé kusy uspat, aby 
mohly být naloženy zpět do auta,“ sdělila mluvčí Hasičského záchranného sboru 
Jihočeského kraje Vendula Matějů. Celý zásah skončil po půl sedmé večer u 
českobudějovického výstaviště úspěšným odchytem všech zvířat. Jejich majitele teď 
čeká ale nepříjemná dohra u strážníků městské policie. 

  

https://cnn.iprima.cz/mezi-panelaky-se-prohanelo-stado-krav-hasice-a-policisty-zamestnalo-na-tri-hodiny-88548
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Sobota, 26. března 2022 

Zdroj: Mladá Fronta DNES, iDNES.cz (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství/ České Budějovice 

Autor: Barbora Sedlářová 
__________________________________________________________________________ 

Řidiči v Českých Budějovicích utekly krávy. Naháněli je policisté i 

hasiči 

V sobotu v podvečer zaměstnaly policisty, strážníky i hasiče krávy v Českých 
Budějovicích. Tři krávy a jedno tele totiž utekly řidiči z návěsu a vydaly se k obchodnímu 
domu Tesco a na sídliště Vltava. Nakonec se podařilo všechny kusy odchytit, některé 
musela uspat veterinářka. 

„Včera okolo sedmnácté hodiny utekly řidiči z malého návěsu tři kusy krav s jedním 
teletem, a to v lokalitě levobřežní komunikace v Českých Budějovicích. Do odchytové 
akce se ihned zapojili policisté, hasiči i městští strážníci,“ popsala krajská mluvčí policie 
Martina Joklová.  

Při pohybu krav a jejich odchytu nebyl nikdo zraněn a ani nedošlo k žádné škodě. 
Zvířata jsou taktéž v pořádku.  

Správní orgán nyní bude řešit, zda měl řidič náklad řádně zabezpečen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/kravy-utekly-ridici-v-ceskych-budejovicich.A220327_143952_budejovice-zpravy_bse
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Sobota, 26. března 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeník, jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Libuše Kolářová 
__________________________________________________________________________ 

Do budějovického sídliště Vltava vběhly krávy a tele   

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Mezi levobřežní komunikací u Tesca a sídlištěm Vltava měly hlídky 
státní i městské policie zásah, do kterého se zapojili i hasiči. Dopravu tu komplikovaly 
tři uprchlé krávy a tele. Ti zaběhli mezi paneláky v Krčínově ulici a pokračovali do ulice 
E. Rošického. Ke zranění a škodám podle zprávy mluvčí hasičů Venduly Matějů nedošlo. 

 

Sobota, 26. března 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: Jakub Bartoš 
__________________________________________________________________________ 

Policisté honí po Budějcích krávy. Řidiči by měli být opatrní   

Netradiční pohled se dnes odpoledne naskytl lidem v Českých Budějovicích. Po ulicích 
tam od odpoledních hodin pobíhají krávy, které honí policisté, strážníci a hasiči. 
Některá zvířata se stále potulují po městě, řidiči by proto měli být obezřetní. 

Obyvatelé města viděli zvířata mimo jiné na sídlišti Vltava, jedna kráva se procházela 
po frekventované silnici vedle areálu výstaviště, kde jí dělali doprovod policisté. 
"Zvířata utekla z nákladního vozidla zatím z nezjištěného důvodu," informovala 
policejní mluvčí Martina Joklová. 

Do akce se zapojili strážníci, policisté i hasiči. Před 18. hodinou policejní mluvčí 
informovala, že se některé krávy stále nachází v ulicích. "Nabádáme proto řidiče k 
opatrnosti," upozornila. 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/64014-do-budejovickeho-sidliste-vltava-vbehly-kravy-a-tele/
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/34377-policiste-honi-po-budejcich-kravy-ridici-by-meli-byt-opatrni.html
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Pátek, 25. března 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Bez přilby   

BUDĚJOVICKO 
 
České Budějovice – Motocykl s řidičem bez přilby spatřil tento týden 
v Českých Budějovicích na monitoru operátor městského kamerového systému. Po 
stopách motorky vzápětí nocí zamířila hlídka městské policie, která vozidlo zastavila a 
vyzvala řidiče k předložení dokladů. Muž ale nereagoval a odcházel z místa pryč. 
Následně skončil v poutech. Jeho totožnost zjistili až přivolaní policisté. Strážníci přitom 
již v průběhu zákroku ucítili z dechu jedenapadesátiletého muže alkohol. Řidič se však 
odmítl podrobit dechové zkoušce na alkohol i odběru biologického materiálu a popřel, 
že na motorce jel. Stroj mu půjčil majitel vozidla, který se vezl jako spolujezdec. Případ 
bude řešit správní orgán. 
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Pátek, 25. března 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Motocyklista bez přilby, zraněný kocour a ztracené morče zaměstnali 

strážníky 

Nejen přestupky proti bezpečnosti silničního provozu řeší strážníci českobudějovické 
městské policie. Tento týden řešili  jízdu na motocyklu bez povinně nasazené 
ochranné přilby. 

Neměl přilbu 

Motocykl s řidičem bez přilby a řádně vybaveným spolujezdcem spatřil v České ulici 
tento týden v půl jedenácté v noci operátor městského kamerového systému. Podle 
mluvčí městské policie Věry Školkové po stopách motocyklu vzápětí zamířila hlídka 
městské policie. "Strážníci motorku dostihli v ulici 28. října, kde ho zastavili a řidiče 
vyzvali k předložení dokladů. Řidič ale na výzvy strážníků nereagoval a odcházel z místa 
pryč. Nepomohly ani opakované výzvy s výstrahou o použití donucovacích prostředků," 
uvedla k případu Věra Školková. 

Muž nakonec skončil v poutech strážníků. Ani poté však se strážníky nehodlal 
spolupracovat. "Jeho totožnost zjistili až přivolaní policisté. Strážníci přitom již 
v průběhu zákroku ucítili z dechu jedenapadesátiletého muže alkohol. Muž se však 
odmítl podrobit jak orientační dechové zkoušce na alkohol, tak odběru biologického 
materiálu. Jeho spolujezdec se strážníkům na výzvu k podání vysvětlení svěřil, že je 
majitelem motocyklu. Ten zapůjčil na žádost svému známému, a to i přes vědomí, že 
se tento známý před jízdou posilnil alkoholem. Dotyčný ale vysvětlení popřel se slovy, 
že tento motocykl neřídil a nikdy ho neviděl," popsala další dění Věra Školková. 

Vysoká pokuta 

Strážníci po poučení o dalším postupu oba muže propustili. Jedenapadesátiletý řidič 
motocyklu se bude zpovídat ze dvou přestupků podle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích a přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její 
pravomoci. Za odmítnutí vyšetření, zda nebyl při řízení vozidla pod vlivem alkoholu 
nebo jiné návykové látky, hrozí pachateli přestupku pokuta od 25 000 do 50 000 korun 
a zákaz činnosti v délce trvání až dvou let.  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/motocyklista-bez-prilby-zraneny-kocour-a-ztracene-morce-zamestnali-strazniky-202.html
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Druhý muž, který poskytl motorové vozidlo svému známému, ač věděl, že je pod vlivem 
alkoholu, se bude též zpovídat z přestupku podle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

Taktéž v noci tento týden spatřil operátor městského kamerového systému na Náměstí 
Přemysla Otakara II. muže močícího do odpadkového koše. Poté nastoupil do auta a 
odjížděl Kanovnickou ulicí do ulice Na Sadech, kde nerespektoval zákazové dopravní 
značení. "Hlídka městské policie, která se vydala po jeho stopě, vůz zastavila na Husově 
třídě. Sedmadvacetiletý Rakušan sedící za volantem se následně podrobil orientační 
dechové zkoušce na alkohol s výsledkem 1,24 ‰, napodruhé 1,15 ‰. Ve vozidle 
přitom seděli další tři spolucestující," uvedla Věra Školková. Strážníci mezitím na místo 
přivolali hlídku Policie ČR, která si případ převzala k dalšímu šetření. 

Také zvířata 

I uhynulý zajíc, zatoulané morče, zraněná kočka, husa nebo ježek zaměstnávali 
v posledních dnech strážníky, tentokrát specialisty budějovické městské policie na 
odchyty zvířat. 

Hlídka vyjížděla na oznámení o zraněném ježkovi ve Stromovce. Nálezkyně předala 
strážníkům ježka s krvácející ránou na hlavě. Strážníci bodlináče převezli do hlubocké 
zoo. 

Kromě několika odchytů zatoulaných psů strážníci řešili zraněného kocoura na zahradě 
domu v Suchém Vrbném. Zrzavého kocoura, u něhož se strážníkům nepodařilo zjistit 
jeho majitele, převezli do městského útulku. Dalším zvířetem, o které se strážníci 
museli postarat, byla zraněná husa u jednoho z Vrbenských rybníků. Husu s poraněným 
zobákem strážníci předali do rukou mysliveckého hospodáře. Dalším klientem 
odchytářů bylo morče, které našla žena v křovinách u obchodního centra v Českém 
Vrbném. Hlodavec skončil v rukou ošetřovatelů hlubocké zoo. 

Hledaná dívka 

Strážníkům se v minulých dnech podle Věry Školkové podařilo najít celostátně 
hledanou dvanáctiletou dívku z Frýdecko-Místecka, kterou vypátrali v obchodním 
centru na Pražské třídě. Nezletilou okamžitě předali do rukou policistů. Hlídka městské 
policie prováděla kontrolní činnost v obchodním centru na Pražské třídě. Při průchodu 
prvního patra strážníci náhle spatřili jim povědomou tvář. Ta patřila pohřešované 
nezletilé dívce, po které v té době pátrali policisté. Strážníkům se jejich správná 
domněnka po kontrole totožnosti nezletilé skutečně potvrdila. Dvanáctiletou dívku 
z Frýdecko-Místecka o několik minut později předali do rukou policistů na Obvodním 
oddělení Policie ČR v ulici 28. října. 
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Strážníci museli uklidnit výtržníka v centru města, když hlídka městské policie kontrolní 
činnost v Krajinské ulici. Před vchodem do jednoho z klubů strážníci spatřili muže, který 
právě kopl do odpadkového koše. Poté začal hrubě obtěžovat návštěvníky postávající 
před provozovnou. Strážníci okamžitě k agresorovi přistoupili a vyzvali ho k prokázání 
totožnosti. Muž ale ani na opakované výzvy nereagoval a strážníky při jednání častoval 
hrubými výrazy. Nepomohla ani zákonná výzva s výstrahou, že budou proti němu 
použity donucovací prostředky. O několik vteřin později skončil v poutech strážníků. Ti 
poté na místo přivolali hlídku policistů a záchranku. Strážníci mezitím muže vyzvali 
k provedení orientační dechové zkoušky, kterou ale dotyčný záměrně znemožňoval. 
Policisté po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o 44letého muže z Budějovic. 
Zdravotníci dotyčnému ošetřili drobné zranění v obličeji a za asistence strážníků 
v sanitce ho převezli do zdravotnického zařízení. Odtud byl muž po poučení o dalším 
postupu propuštěn. 

Muž se po vystřízlivění bude zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy a znevážení 
postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci a z přestupku proti majetku. 
Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 
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Čtvrtek, 24. března 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Rozbil vstupní dveře do občerstvení v Jírovcově ulici, skončil v 

poutech 

Rychlý zásah hlídky českobudějovické městské policie uklidnil vandala z Litoměřicka. 

Rozbití vstupních dveří do provozovny rychlého občerstvení v Jírovcově ulici měl ve 
čtvrtek nad ránem na svědomí osmadvacetiletý muž z Litoměřicka. Podle mluvčí 
Městské policie České Budějovice Věry Školkové vandalský čin muži neprošel. Díky 
neprodlenému oznámení rozvozce pečiva a rychlému zásahu strážníků. 

 

"Ve čtvrtek 24. března v půl páté ráno vyjížděla hlídka městské policie na oznámení do 
Jírovcovy ulice, kde měl neznámý muž kopat do domovních dveří. Jedny z nich se mu 
přitom podařilo rozbít. Muže odpovídajícího popisu pachatele dostihli strážníci 
nedaleko. Muž ale ani na opakované výzvy strážníků k prokázání totožnosti 
nereagoval," uvedla k případu Věra Školková. 

 

Strážníci ho proto poučili o předvedení ke zjištění totožnosti na policejní služebnu. 
"Muž ale odmítal nastoupit do služebního vozidla. Převoz na policejní oddělení v ulici 
28. října tak absolvoval v poutech. Strážníci ho předali do rukou policistů k dalšímu 
opatření," doplnila Věra Školková. Zda se bude osmadvacetiletý muž zpovídat 
z přestupku proti majetku nebo přečinu poškození cizí věci, rozhodne výše způsobené 
škody na rozbitých dveřích. Tím ale pro něj případ neskončí. V průběhu zákroku se totiž 
z úst zadrženého muže snesla na adresu strážníků řada hrubých urážek. Na své konto 
si tak dotyčný přičte i přestupek neuposlechnutí výzvy a znevážení postavení úřední 
osoby při výkonu její pravomoci. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/rozbil-vstupni-dvere-do-obcerstveni-v-jirovcove-ulici-skoncil-v-poutech-20220324.html
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Středa, 23. března 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, tisková mluvčí MP České Budějovice 
__________________________________________________________________________ 

Jel bez přilby a pod vlivem alkoholu. Se strážníky nespolupracoval, 

skončil v poutech 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Jízda na motocyklu bez povinně nasazené ochranné přilby 
poukázala v pondělí 21. března v noci na řidiče pod vlivem alkoholu. Ten však 
zasahujícím strážníkům odmítl prokázat svou totožnost i podrobit se orientační 
dechové zkoušce na alkohol. Neuposlechnutí opakovaných výzev strážníků pro něj 
skončilo nasazením pout. Řidiče, ale i jeho spolujezdce čekají potíže se zákonem. 

Motocykl s řidičem bez přilby a řádně vybaveným spolujezdcem spatřil v České ulici 
v půl jedenácté v noci operátor městského kamerového systému. Po stopách 
motocyklu vzápětí zamířila hlídka městské policie. Strážníci ho dostihli v ulici 28. října, 
kde ho zastavili a řidiče vyzvali k předložení příslušných dokladů potřebných k řízení 
motorového vozidla. Řidič motocyklu však na výzvy strážníků nereagoval a odcházel 
z místa pryč. 

Nepomohly ani opakované výzvy s výstrahou o použití donucovacích prostředků. Muž 
tak skončil v poutech strážníků. Ani poté však se strážníky nehodlal spolupracovat. Jeho 
totožnost zjistili až přivolaní policisté. Strážníci přitom již v průběhu zákroku ucítili 
z dechu jedenapadesátiletého muže alkohol. Muž se však odmítl podrobit jak 
orientační dechové zkoušce na alkohol, tak i odběru biologického materiálu. 

Jeho spolujezdec se strážníkům na výzvu k podání vysvětlení svěřil, že je majitelem 
motocyklu. Ten zapůjčil na žádost svému známému, a to i přes vědomí, že se tento 
známý před jízdou posilnil alkoholem. Dotyčný však vysvětlení popřel se slovy, že tento 
motocykl neřídil a nikdy ho neviděl. Strážníci po poučení o dalším postupu oba muže 
propustili. 

Jedenapadesátiletý řidič motocyklu se bude zpovídat ze dvou přestupků podle zákona 
o provozu na pozemních komunikacích a přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby 
při výkonu její pravomoci. Za odmítnutí vyšetření, zda nebyl při řízení vozidla pod 
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, hrozí pachateli přestupku pokuta od 25 tisíc 
do 50 tisíc korun a zákaz činnosti v délce trvání od jednoho roku do dvou let.  

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/ceskobudejovicti-straznici-vypatrali-pohresovanou-dvanactiletou-divku
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Druhý muž, který poskytl motorové vozidlo svému známému, ač věděl, že je pod vlivem 
alkoholu, se bude též zpovídat z přestupku podle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

 

Úterý, 22. března 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: de 
__________________________________________________________________________ 

Kocour i morče 

České Budějovice 

Také pomoc zvířatům zaměstnává českobudějovickou městskou policii. V posledním 
týdnu například kromě několika odchytů zatoulaných psů strážníci řešili případ 
zraněného kocoura na zahradě domu v Suchém Vrbném. Zrzavého kocoura, u kterého 
se strážníkům nepodařilo zjistit jeho majitele, převezli do městského útulku. Dalším 
zvířetem, o které se strážníci podle mluvčí Městské policie České Budějovice Věry 
Školkové museli postarat, bylo například morče, které nalezla žena v křovinách u 
obchodního centra v Českém Vrbném. 

 

Úterý, 22. března 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

V protisměru 

České Budějovice – Včera ve čtyři hodiny ráno spatřil operátor městského kamerového 
systému na Náměstí Přemysla Otakara II. muže, který nastoupil do osobního vozidla a 
odjížděl Kanovnickou ulicí do ulice Na Sadech, kde nerespektoval zákazové dopravní 
značení. Hlídka městské policie, která se vydala po jeho stopě, vozidlo zastavila na 
Husově třídě. Sedmadvacetiletý Rakušan měl v krvi alkohol a případ převzala Policie 
ČR. 
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Pondělí 22. března – Pátek 26. března 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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