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__________________________________________________________________________ 

Mládežnická čtyřka táhla Lannovkou    

České Budějovice – Vandalský kousek na budějovické Lannově třídě zaznamenal 

v uplynulých dnech městský kamerový systém.  

Podle Věry Školkové, tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice, spatřil v 

jedenáct hodin v noci operátor kamerového systému na Lannově třídě čtveřici osob, z 

nichž jedna začala kopat do keramického odpadkového koše a pokoušela se násilím 

převrátit reklamní válec. "Na místo okamžitě zamířila hlídka městské policie. Strážníci 

čtveřici odpovídající popisu zastihli stále na místě incidentu," uvedla Věra Školková. 

Vandalem byl patnáctiletý chlapec. "Jak se vzápětí ukázalo, svou roli v jeho jednání 

pravděpodobně sehrál alkohol. Dvoulitrovou lahev piva spolu údajně vypili všichni 

přítomní nezletilci ve věku dvanácti až patnácti let," doplnila Věra Školková. Alkohol jim 

měl zakoupit jejich starší kamarád. Případem se bude dále zabývat oddělení sociálně 

právní ochrany dětí a přestupkem proti majetku správní orgán.  

 

  

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=27660806


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

16. TÝDEN 2021 

2 
 

 

 

Čtvrtek, 22. dubna 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Věra Školková, mluvčí městské policie Č. Budějovice 

__________________________________________________________________________ 

Muž urážel a obtěžoval cestující na zastávce, skončil v poutech 

Agresivní chování podnapilého muže na zastávce autobusu na Mariánském 

náměstí si v úterý odpoledne vyžádalo zásah hlídky městské policie. Muž skončil 

v poutech na protialkoholní záchytné stanici. Po vystřízlivění se bude zpovídat 

správnímu orgánu z několika přestupků. 

V úterý 20. dubna krátce před čtvrtou hodinou odpolední vyjížděla hlídka městské 

policie na oznámení o podnapilém muži obtěžujícím cestující na zastávce městské 

hromadné dopravy na Mariánském náměstí. Ke strážníkům se na místě přihlásila žena, 

která strážníkům popsala průběh celé události. 

Muž měl dle jejích slov hrubými výrazy napadat a obtěžovat cestující čekající na 

zastávce. Událost mezitím zaznamenal i operátor městského kamerového systému. 

Označený muž bez ochrany dýchacích cest se jen stěží držel na nohou. Při jednání se 

strážníky odvětil, že nechápe závadnost svého jednání a další hrubé urážky směřovaly 

na adresu samotných strážníků. Ti ho následně vyzvali k provedení orientační dechové 

zkoušky. Muž se však náhle s hlasitým křikem dal na útěk a nereagoval na výzvy 

k zastavení. strážníci ho okamžitě dostihli a nasadili mu služební pouta. 

Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 

2,92 ‰. Strážníci mezitím na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu 

k posouzení, zda muž není ohrožen selháním životních funkcí. Poté byl sanitním 

vozidlem za asistence strážníků převezen k pobytu na protialkoholní a 

protitoxikomanickou záchytnou stanici. Po celou dobu převozu i v průběhu jeho 

umístění na lůžko přitom hrubě urážel zdravotníky a strážníky. 

Případ tím pro dvaadvacetiletého muže neskončil. Po vystřízlivění se bude zpovídat 

z přestupku znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, přestupku 

proti občanskému soužití a přestupku podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/muz-urazel-a-obtezoval-cestujici-na-zastavce-skoncil-v-poutech-20210422.html
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Vandalství odhalilo podnapilou mládež 

Ve středu 21. dubna v jedenáct hodin v noci spatřil operátor městského kamerového 

systému na Lannově třídě čtveřici osob, z nichž jedna z nich začala kopat do 

keramického odpadkového koše a pokoušela se násilím převrátit reklamní válec. Na 

místo okamžitě zamířila hlídka městské policie. Strážníci čtveřici odpovídající popisu 

zastihli stále na místě incidentu. Jak vzápětí zjistili, vandalský kousek měl na svědomí 

patnáctiletý chlapec z Českých Budějovic. Ten však svého jednání nelitoval. Jak se 

vzápětí ukázalo, svou roli v jeho jednání pravděpodobně sehrál alkohol. Dvoulitrovou 

lahev piva spolu údajně vypili všichni přítomní nezletilci ve věku dvanácti až patnácti 

let. 

Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u tří z nich ukázala 

výsledek od 0,10 ‰ do 0,13 ‰. Alkohol jim podle jednoho z patnáctiletých chlapců 

zakoupil jejich starší kamarád. Ten však na místě přítomen nebyl. Strážníci o celé 

události vyrozuměli zákonné zástupce dětí. Případem se bude dále zabývat oddělení 

sociálně právní ochrany dětí. Přestupkem proti majetku, který má na svědomí 

patnáctiletý chlapec, se bude zabývat příslušný správní orgán. 
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Čtvrtek, 22. dubna 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, tisková mluvčí MP České Budějovice 

___________________________________________________________________________ 

Muž urážel a obtěžoval cestující na zastávce. Skončil v poutech na 

záchytce 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Agresivní chování podnapilého muže na zastávce autobusu 

na Mariánském náměstí si v úterý 20. dubna odpoledne vyžádalo zásah hlídky 

městské policie. Muž skončil v poutech na protialkoholní záchytné stanici. 

Zpovídat se bude správnímu orgánu z několika přestupků. 

Krátce před 16. hodinou vyjížděla hlídka na oznámení o podnapilém muži obtěžujícím 

cestující na zastávce městské hromadné dopravy na Mariánském náměstí. Ke 

strážníkům se na místě přihlásila žena, která jim popsala průběh celé události. Muž měl 

podle jejích slov hrubými výrazy napadat a obtěžovat cestující čekající na zastávce. 

Událost mezitím zaznamenal i operátor městského kamerového systému. 

Označený muž bez ochrany dýchacích cest se jen stěží držel na nohou. Při jednání se 

strážníky odvětil, že nechápe závadnost svého jednání a další hrubé urážky směřovaly 

na adresu samotných strážníků. Ti ho následně vyzvali k provedení orientační dechové 

zkoušky. Muž se však náhle s hlasitým křikem dal na útěk a nereagoval na výzvy k 

zastavení. Strážníci ho okamžitě dostihli a nasadili mu služební pouta. 

Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 

2,92 promile. Strážníci mezitím na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu k 

posouzení, zda muž není ohrožen selháním životních funkcí. Poté byl sanitním vozidlem 

za asistence strážníků převezen k pobytu na protialkoholní a protitoxikomanickou 

záchytnou stanici. Po celou dobu převozu i v průběhu jeho umístění na lůžko přitom 

hrubě urážel zdravotníky a strážníky. 

Případ tím pro dvaadvacetiletého muže neskončil. Zpovídat se bude z přestupku 

znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, přestupku proti 

občanskému soužití a přestupku podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

 

 

https://www.jcted.cz/muz-urazel-a-obtezoval-cestujici-na-zastavce-skoncil-v-poutech-na-zachytce/
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Středa, 21. dubna 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Peněženku hlídala kamera    

České Budějovice – Oko městského kamerového systému mělo v jihočeské 

metropoli v pondělí neobvyklý úkol. Střežilo peněženku zapomenutou na 

parapetu podchodu u vlakového nádraží.  

Podle mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové nechal peněženku s 

hotovostí více než 10 tisíc korun u nádraží muž z Kladenska.  

Obrátil se ale duchapřítomně na městskou policii, takže na místo okamžitě vyjela hlídka. 

A portmonku hlídal přes kameru operátor. Peníze se pak šťastně vrátily k jejich majiteli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=34802667
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Úterý, 20. dubna 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Veronika Krnínská 

___________________________________________________________________________ 

Mladík ztratil peněženku s deseti tisíci. Díky rychle akci policie ji 

dostal zpět 

Mladík po příjezdu do jihočeské metropole neměl zrovna velké štěstí. Zapomněl 

svou peněženku na kraji podchodu u vlakového nádraží. Ze své ztráty byl velmi 

zoufalý, a tak požádal městskou policii o pomoc. 

Včerejší příjezd do Českých Budějovic byl pro osmnáctiletého muže z Kladenska velkou 

smůlou. U podchodu vlakového nádraží zapomněl svou peněženku, ve které měl více 

než deset tisíc korun. 

Na žádost zoufalého muže se hlídka vydala do Nádražní ulice, kde muž peněženku 

zapomněl. „Dohled na stále ležící peněženku na římse podchodu mezitím převzal 

operátor městského kamerového systému a na místo okamžitě zamířila hlídka městské 

policie,“ udává tisková mluvčí městské policie Věra Školková. I tato smutná událost má 

však svůj šťastný konec. Strážníkům se podařilo peněženku naštěstí zajistit a během 

několika minut byla předána do rukou jejího majitele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/30883-mladik-ztratil-penezenku-s-deseti-tisici-diky-rychle-akci-policie-ji-dostal-zpet.html
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Úterý, 20. dubna 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci díky kameře dostihli zloděje opakovaně kradeného bicyklu 

Muž obcházející volně odstavené jízdní kolo před domem v Nádražní ulici zjevně 

netušil, že jeho počínání sleduje bystré oko městské kamery. Na jízdním kole, 

které si za několik minut poté přisvojil, ho přistihli českobudějovičtí strážníci. 

V úterý 20. dubna v půl jedné ráno spatřil operátor městského kamerového systému 

v Nádražní ulici muže, který postával u volně odstaveného jízdního kola před jedním 

z domů. Po obhlédnutí situace se na několik minut vzdálil, poté se však vrátil. Následné 

odcizení bicyklu bylo otázkou několika vteřin. Muž na něj nasedl a ujížděl směrem do 

Jeremiášovy ulice, kde ho dostihla hlídka městské policie. Jedenatřicetiletý muž 

z Českých Budějovic se strážníkům svěřil, že si chtěl opatřit dopravní prostředek na 

cestu domů. Když strážníci přistoupili k prověření výrobního čísla jízdního kola 

v evidenci Policie ČR, ukázal se překvapivý výsledek. Předmětné jízdní kolo bylo totiž 

odcizeno již dříve, než se dostalo do rukou dotyčného muže. To však zjevně netušil. 

Strážníci muže i jízdní kolo následně předali do rukou přivolaných policistů. Případem 

se budou nadále zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR – město. 

Věra Školková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-diky-kamere-dostihli-zlodeje-opakovane-kradeneho-bicyklu-20210420.html
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Úterý, 20. dubna 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci museli hnát ovce ze silnice    

 

České Budějovice – Několik neobvyklých případů museli vedle běžných zásahů řešit v 

závěru minulého týdne strážníci v jihočeské metropoli. Podle Věry Školkové, tiskové 

mluvčí Městské policie České Budějovice, například v sobotu krátce po sedmé hodině 

ranní vyjížděla hlídka na oznámení o volně pobíhajícím stádu ovcí po vozovce ve 

starých Třebotovicích. "Strážníkům se podařilo pobíhající ovce z komunikace zahnat. 

Poté se vydali po stopách jejich majitele, kterého poučili o nutnosti řádného zajištění 

stáda," uvedla k zásahu Věra Školková. "Za přestupek podle zákona o ochraně zvířat 

proti týrání ocenili majitele ovcí pokutou," doplnila Věra Školková.  

Ve stejný den přijalo centrální operační středisko českobudějovické městské policie 

krátce před čtvrtou hodinou odpolední žádost o pomoc s uzamčeným vozidlem na 

parkovišti v Českém Vrbném.  

"V nastartovaném vozidle se přitom mělo nacházet malé dítě. Strážníci okamžitě o 

situaci informovali tísňovou linku hasičského záchranného sboru a zároveň na místo 

zamířila hlídka městské policie. Strážníci po příjezdu na místo dohlíželi na stav dítěte 

uvnitř uzamčeného vozidla až do příjezdu jednotky hasičů, kterým se zakrátko podařilo 

vozidlo odemknout," uvedla Věra Školková. Dítě, které naštěstí neutrpělo žádnou újmu, 

si převzala do péče jeho matka.  

Strážníci řešili i dým na okraji sídliště Máj. V obavě před požárem oznámil dým náhodný 

svědek. Vznik požáru se naštěstí nepotvrdil. Strážníci na místě zastihli dvojici mužů u 

rozdělaného táboráku. Ti na výzvu strážníků oheň uhasili. Za přestupek proti pořádku 

v územní samosprávě si ale oba odnesli pokutu.  
 

 

 

 

 

 

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=89403916
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Úterý, 20. dubna 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, tisková mluvčí MP České Budějovice 

___________________________________________________________________________ 

Muž si „vypůjčil“ kolo, které bylo už jednou kradené 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Muž obcházející volně odstavené jízdní kolo před domem 

zjevně netušil, že jeho počínání sleduje bystré oko městské kamery. Na bicyklu, 

který si za několik minut poté přisvojil, ho přistihli českobudějovičtí strážníci. 

Šetření původu jízdního kola však přineslo překvapivé zjištění. Bylo totiž odcizené 

již dříve. Muž i jízdní kolo skončili v rukou policistů. 

Celá událost se odehrála v úterý 20. dubna v půl jedné ráno, kdy operátor městského 

kamerového systému spatřil v Nádražní ulici muže, který postával u volně odstaveného 

jízdního kola před jedním z domů. Po obhlédnutí situace se na několik minut vzdálil, 

poté se však vrátil. Následné odcizení bicyklu bylo otázkou několika vteřin. 

Muž na něj nasedl a ujížděl směrem do Jeremiášovy ulice, kde ho dostihla hlídka 

městské policie. Jedenatřicetiletý muž z Českých Budějovic se strážníkům svěřil, že si 

chtěl opatřit dopravní prostředek na cestu domů. Když strážníci přistoupili k prověření 

výrobního čísla jízdního kola v evidenci Policie ČR, ukázal se překvapivý výsledek. 

Předmětné jízdní kolo bylo totiž odcizeno již dříve, než se dostalo do rukou dotyčného 

muže. To však zjevně netušil. 

Strážníci muže i jízdní kolo následně předali do rukou přivolaných policistů. Případem 

se budou nadále zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR – město. 

 

 

  

https://www.jcted.cz/muz-si-vypujcil-kolo-ktere-bylo-uz-jednou-kradene/
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Pondělí, 19. dubna 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: autor externí, Věra Školková, MP České Budějovice 

___________________________________________________________________________ 

Na lince 156: Dítě v uzamčeném autě, ovce na silnici nebo táborák na 

sídlišti 

Kromě několika desítek běžných případů v oblasti veřejného pořádku, 

občanského soužití, asistencí zdravotnické záchranné služby, dopravních 

přestupků či odchytů zvířat řešili českobudějovičtí strážníci během sobotního dne 

i několik neobvyklých případů. Byly jimi například dítě v nastartovaném 

uzamčeném vozidle, ovce na silnici nebo táborák na sídlišti. 

Stádo ovcí na silnici 

V sobotu 17. dubna krátce po sedmé hodině ranní vyjížděla hlídka městské policie na 

oznámení o volně pobíhajícím stádu ovcí po vozovce ve starých Třebotovicích. 

Strážníkům se podařilo pobíhající ovce z komunikace zahnat. Poté se vydali po stopách 

jejich majitele, kterého poučili o nutnosti řádného zajištění stáda. Za přestupek podle 

zákona o ochraně zvířat proti týrání ho ocenili pokutou. 

Uzamčené auto 

Žádost o pomoc s uzamčeným vozidlem na parkovišti v Českém Vrbném přijalo 

centrální operační středisko českobudějovické městské policie v sobotu krátce před 

čtvrtou hodinou odpolední. V nastartovaném vozidle se přitom mělo nacházet malé 

dítě. Strážníci okamžitě o situaci informovali tísňovou linku hasičského záchranného 

sboru a zároveň na místo zamířila hlídka městské policie. Strážníci po příjezdu na místo 

dohlíželi na stav dítěte uvnitř uzamčeného vozidla až do příjezdu jednotky hasičů, 

kterým se zakrátko podařilo vozidlo odemknout. Dítě, které naštěstí neutrpělo žádnou 

újmu, si převzala do péče jeho matka. 

Táborák na sídlišti 

Dým vycházející z prostoru za domem v ulici U Lesa na sídlišti Máj oznámil v obavě 

před možným požárem náhodný svědek před třetí hodinou odpolední. Vznik požáru 

se naštěstí nepotvrdil. Strážníci na místě zastihli dvojici mužů u rozdělaného táboráku. 

Ti na výzvu strážníků oheň uhasili. Za přestupek proti pořádku v územní samosprávě si 

oba odnesli pokutu.  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/na-lince-156-dite-v-uzamcenem-aute-ovce-na-silnici-nebo-taborak-na-sidlisti-2021.html
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Rozdělávání otevřeného ohně je na území města mimo vyznačená místa zakázáno 

obecně závaznou vyhláškou města o veřejném pořádku, veřejné zeleně a čistoty 

veřejných prostranství. Za přestupek hrozí pokuta až 100 tisíc korun. 

Co říká obecně závazná vyhláška Statutárního města České Budějovice o ochraně 

veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství: 

Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození porostů, zařízení 

a vybavení veřejné zeleně. 

Bez souhlasu vlastníka, uživatele či správce veřejné zeleně je na plochách veřejné zeleně 

zakázáno: 

a. používání motorových vozidel včetně přípojných vozidel, vjíždění a parkování 

s těmito vozidly na veřejné zeleni - zákaz se nevztahuje na vozíky užívané 

zdravotně postiženými osobami, 

b. vjíždění s jízdními koly, kolečkovými bruslemi, skateboardy, koloběžkami a 

jinými nemotorovými prostředky na plochy mimo vyznačené stezky či cesty - 

zákaz se nevztahuje na vozíky užívané zdravotně postiženými osobami, kočárky 

a dětské tříkolky, 

c. vstupovat na plochy květinových záhonů, trhat květiny či jiné plodiny na 

záhonech, 

d. stanovat a nocovat, 

e. rozdělávat a udržovat otevřený oheň mimo místa, která byla pro tuto činnost 

vlastníkem, správcem či uživatelem veřejné zeleně výslovně vyhrazena a za tím 

účelem vyznačena zvláštním piktogramem, jehož vzor stanoví příloha č. 7 této 

obecně závazné vyhlášky. 

Spalování suchých rostlinných materiálů: 

• K ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek je na území 

statutárního města České Budějovice zakázáno spalovat v otevřených ohništích 

suché rostlinné materiály za účelem jejich odstranění. 

• Nakládání se suchými rostlinnými materiály se řídí příslušnou obecně závaznou 

vyhláškou města o nakládání s komunálním odpadem. 
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Pondělí 19. dubna - Pátek 23. 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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