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___________________________________________________________________________ 

Kočky uvízly na stromě i v Mlýnské stoce, srnku skřípla pojezdová 

vrata 

Trochu kuriózní zásahy čekaly v minulých dnech na profesionální hasiče nebo 

městské policisty v Českých Budějovicích a okolí. Nejen likvidace požárů, 

následků dopravních nehod nebo dozor nad veřejnou bezpečností zaměstnají 

občas hasiče nebo strážníky. 

Kočka na stromě 

K posledním patřil výjezd profesionálních hasičů ze stanice České Budějovice do 

Chotýčan. Podle tiskové mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje 

Venduly Matějů byli hasiči povoláni k záchraně kočky v pondělí před druhou 

odpolední. „Kočka byla na stromě ve výšce přibližně třináct metrů. Samotné se jí 

nedařilo slézt dolů. Velitel zásahu si vyžádal posilovou jednotku, a to automobilový 

žebřík. Hasiči z něj pak odřezali několik větví, ke kočce se dostali a ta sama skočila do 

připraveného proutěného košíku,“ popsala Vendula Matějů záchranu zvířete. 

Už ne tak výjimečný, co do cíle zásahu, ale s podobnou technikou, byl ve stejný den 

odpoledne výjezd hasičů na sídliště Vltava. "Českobudějovická profesionální jednotka 

zasahovala na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích, kde v ulici Fr. Ondříčka odřezávala 

nalomený strom. Průzkum ukázal, že borovice je nalomená na úrovni přibližně čtvrtého 

patra blízkých panelových domů," popsala příčinu výjezdu Vendula Matějů. Velitel 

zásahu si proto vyžádal posilovou jednotku, a to automobilový žebřík. Z něj pak hasiči 

nalomenou část stromu postupně odřezali a odklidili. 

"Zvířecí" zásahy si pravidelně na konto připisují také strážníci českobudějovické 

městské policie. K odchytu kočky byli před několika dny povoláni také její specialisté. 

„Jednalo se o odchyt kočky, uvízlé v Mlýnské stoce,“ uvedla tisková mluvčí Městské 

policie České Budějovice Věra Školková. „Kočku zde náhodou zahlédla kolemjdoucí 

žena, která na pomoc přivolala hlídku městské policie.  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/nehody/kocky-uvizly-na-strome-i-v-mlynske-stoce-srnku-skripla-pojezdova-vrata-20210407.html
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Strážníkům speciálně vyškoleným k odchytu zvířat se kočku podařilo vyprostit a převézt 

jí do městského útulku,“ doplnila Věra Školková. 

Srnec v nesnázích 

V sobotu o velikonočních svátcích zase strážníci pomáhali srnci. „Srnce uvízlého 

v provazovém ohradníku nedaleko přístaviště v Českém Vrbném nalezl v sobotu 

odpoledne náhodný svědek, procházející po břehu řeky Vltavy,“ přiblížila zásah Věra 

Školková. 

Hlídka vyjela na oznámení v půl třetí odpoledne. „Strážníci však měli s rozrušeným 

zvířetem plné ruce práce. Zmítající se srnec při záchraně lehce zranil jednoho ze 

strážníků. Nakonec se však podařilo provaz omotaný kolem paroží srnce uvolnit a zvíře 

vypustit ho do přírody,“ dodala Věra Školková. 

Svobodu pro srnčí zvěř zajistili v jiném případu také profesionální hasiči. „Už v půl 

sedmé ráno vyjela profesionální jednotka ze stanice České Budějovice do Litvínovic, 

kde podle ohlášení v plotě uvízla srnka. Hasiči na místě zjistili, že srnka se zasekla 

v pojezdové bráně na střelnici. Pomocí hydraulického zařízení roztáhli příčky a srnku 

vyprostili,“ uvedla Vendula Matějů. 
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Úterý, 6. dubna 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: autor externí, Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci vyprošťovali srnce, odhalili také tři řidiče se zákazem řízení 

Jakými případy se o velikonočním víkendu zabývali strážníci českobudějovické 

městské policie? Podívejte se. 

V sobotu 3. dubna v půl třetí odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení 

o srnci zaklíněném v provazovém ohradníku nedaleko přístaviště v Českém Vrbném. 

Strážníci však měli s rozrušeným zvířetem plné ruce práce. Zmítající se srnec přitom 

lehce zranil jednoho ze strážníků. Nakonec se však podařilo provaz omotaný kolem 

paroží zvířete uvolnit a vypustit ho do volné přírody. 

Rozbité zadní světlo u vozidla a nápadné nabírání na rychlosti při spatření hlídky 

městské policie v neděli ráno odhalilo závažné prohřešky třiatřicetiletého řidiče 

osobního vozidla z Českých Budějovic. Strážníci po zastavení vozidla v Dobrovodské 

ulici zjistili, že muž sedící za volantem osobního vozu Škoda má blokované řidičské 

oprávnění a vozidlo nemá platnou technickou prohlídku. Muž se přitom strážníkům 

prokázal cizím osobním dokladem. Jeho pravou totožnost zjistili na žádost strážníků 

přivolaní policisté. Třiatřicetiletý muž se bude nyní zpovídat z přestupků podle zákona 

o provozu na pozemních komunikacích a z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední 

osoby při výkonu její pravomoci. Za dopravní přestupek mu hrozí pokuta od 25 do 

50 tisíc korun a zákaz činnosti v délce trvání od jednoho roku do dvou let. 

Dalšího muže za volantem osobního vozidla, který za něj nesměl usednout, se podařilo 

hlídce městské policie odhalit téhož dne krátce po třetí hodině odpolední na sídlišti 

Vltava. Vozidlo zastavili strážníci v ulici J. Kolářové poté, když v něm spatřili jim známou 

tvář třiatřicetiletého muže. Přivolaní policisté muži zakázali další jízdu a celý případ si 

převzali k dalšímu šetření. Muže nyní čeká obvinění z přečinu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání. 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-vyprostovali-srnce-odhalili-take-tri-ridice-se-zakazem-rizeni-20210406.html
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Třetího řidiče se zákazem řízení odhalila jiná hlídka městské policie ještě téhož dne 

v nočních hodinách. Strážníci vozidlo zastavili v Průmyslové ulici poté, když řidič vozidla 

nerespektoval zákazové dopravní značení v Mánesově ulici. Když však 

čtyřiatřicetiletého muže za volantem vyzvali k předložení dokladu totožnosti a dalších 

dokladů potřebných k řízení motorového vozidla, okamžitě zbystřili. Do rukou se jim 

totiž dostaly doklady s fotografií neshodující se s podobou řidiče. Když se poté z úst 

dotyčného muže dozvěděli jeho pravou totožnost, zjistili i důvod jeho jednání. Muži byl 

totiž uložen trest spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a navíc jeho 

fotografie figurovala celostátní pátrací databázi Policie ČR. Strážníci muže i celý případ 

předali do rukou přivolaných policistů. 

 

Úterý, 6. dubna 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci zachraňovali srnce, ten jednoho z nich zranil 

ČESKÉ VRBNÉ – Srnce uvízlého v provazovém ohradníku nedaleko přístaviště v 

Českém Vrbném nalezl v sobotu 3. dubna v půl třetí odpoledne náhodný svědek, 

procházející se po břehu řeky. K události vyjížděli strážníci českobudějovické 

městské policie. Zvíře se jim podařilo vyprostit, i když s ním měli plné ruce práce. 

„Rozrušený a zmítající se srnec jednoho ze strážníků lehce zranil. Celý případ měl však 

šťastný konec. Nakonec se podařilo provaz omotaný kolem paroží zvířete uvolnit a 

vypustit ho do volné přírody," popsala mluvčí městské policie Věra Školková. 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/straznici-zachranovali-srnce-ten-jednoho-z-nich-zranil/
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Pondělí 5. dubna - Pátek 9. dubna 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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