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Kasička odolala, ale díky policii 
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Na budějovickém náměstí si vzal na pokladničku s příspěvky 

šroubovák 
 

Díky kamerovému systému se pokus o krádež na náměstí Přemysla Otakara II. 
nezdařil. Strážníci a policisté spolu s pracovníky magistrátu odhalili i podnapilé 
nezletilé. 

"Neobvyklý pokus krádeže řeší strážníci i policisté v Českých Budějovicích. 
Podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové se kasička 
dobrovolné sbírky na Náměstí Přemysla Otakara II. v neděli ráno stala cílem 
nepoctivce. "Snahu o násilné otevření schránky však sledovalo bystré oko městské 
kamery. Zásah českobudějovických strážníků městské policie na sebe nenechal dlouho 
čekat," uvedla Věra Školková. 

V neděli 17. dubna v osm hodin ráno spatřil operátor městského kamerového systému 
na Náměstí Přemysla Otakara II. podezřelý pohyb dvou mužů a ženy v blízkosti 
schránky na dobrovolné příspěvky. "V ruce jednoho z mužů se náhle objevil šroubovák, 
kterým se poté snažil víko pokladny násilím otevřít. Na místo okamžitě zamířily hlídky 
městské policie. Strážníci dotyčného muže zastihli nedaleko. Jim dobře známý 
šestatřicetiletý muž šel bez dlouhého zapírání s pravdou ven," popsala blíže zásah Věra 
Školková. Strážníci muže spolu se svědky události převezli na Obvodní oddělení Policie 
ČR – město, kde muže předali do rukou policistů k provedení dalších úkonů. 

Podnapilí nezletilí 

Kontroly zaměřené na podávání alkoholu osobám mladším 18 let patří k pravidelné 
činnosti českobudějovické městské policie. "Na Velký pátek proběhla další společná 
akce ve spolupráci s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany 
dětí českobudějovického magistrátu a hlídkami Policie ČR. Výsledkem kontrol 
provedených hlídkami městské policie bylo odhalení sedmi nezletilých dětí pod vlivem 
alkoholu," uvedla k akci Věra Školková. 
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V pátek 15. dubna ve večerních hodinách proběhla kontrola zaměřená na podávání 
alkoholu nezletilým osobám v širším centru města a v okolí vlakového nádraží 
v Českých Budějovicích. "Výsledkem kontroly strážníků městské policie bylo celkem 
sedm podnapilých nezletilců. Na dotaz, kdo jim alkohol podal nebo prodal, všichni 
odvětili, že alkohol jim poskytli "neznámí" kamarádi nebo jej našli. Strážníci je předali 
do rukou přítomných pracovníků oddělení sociálně právní ochrany 
dětí českobudějovického magistrátu, kteří se budou zabývat dalším šetřením všech 
případů," doplnila Věra Školková. 

Za podání alkoholu osobě mladší 18 let hrozí právnické nebo podnikající fyzické osobě 
pokuta až 1 milion korun a zákaz činnosti v délce trvání až dvou let. 

Velikonoční víkend 

O Velikonočním víkendu v činnosti českobudějovických strážníků nechybělo ani 
odhalení zakázané jízdy nebo vypátrání celostátně hledané osoby. 
V sobotu 16. dubna krátce po deváté hodině večerní prováděla 
hlídka městské policie kontrolní činnost v Nádražní ulici. "Ze Žižkovy třídy právě 
vyjíždělo vozidlo, jehož řidič nerespektoval zákazové dopravní značení. Strážníci proto 
vozidlo zastavili a muže sedícího za volantem vyzvali k předložení dokladů potřebných 
k řízení motorového vozidla. Řidičského průkazu se však nedočkali. Jak následně zjistili, 
muž jej ani nevlastnil. Důvodem byl platný zákaz řízení všech motorových vozidel," 
uvedla Věra Školková a dodala, že strážníci celý případ předali do rukou přivolaných 
policistů. Třiačtyřicetiletého muže z Českokrumlovska nyní čeká obvinění z přečinu 
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. 

Na Velikonoční pondělí 18. dubna v půl jedenácté v noci 
se strážníkům českobudějovické městské policie podařilo v městské části Suché Vrbné 
vypátrat celostátně hledanou osobu. Byl jí třiatřicetiletý muž, jehož strážníci spatřili 
postávat před jedním z domů v Dobrovodské ulici. Muž se totiž nápadně podobal 
osobě, po které v té době pátrali policisté. Po ověření jeho totožnosti se ukázalo, že 
domněnka strážníků byla správná. Hledaného muže následně převezli na Obvodní 
oddělení Policie ČR Suché Vrbné, kde ho předali do rukou policistů k dalšímu opatření. 
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Kde vzali mladiství alkohol? Údajně od „neznámých“ kamarádů nebo 

ho našli 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Mladiství si o Velikonocích dopřávali alkohol! Odhalila to 
kontrola českobudějovické městské policie, která se v pátek 15. dubna uskutečnila 
ve spolupráci s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického 
magistrátu a hlídkami policie. Konala se v širším centru jihočeské metropole a v okolí 
vlakového nádraží. 

Strážníci odhalili sedm nezletilých po vlivem alkoholu. „Na dotaz, kdo jim alkohol podal 
nebo prodal všichni odvětili, že alkohol jim poskytli ´neznámí´ kamarádi nebo ho našli," 
přiblížila tisková mluvčí městské policie Věra Školková. Doplnila, že za podání alkoholu 
mladším 18 let hrozí právnické nebo podnikající fyzické osobě pokuta až jeden milion 
korun a zákaz činnosti až dva roky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/64628-kde-vzali-mladistvi-alkohol-udajne-od-neznamych-kamaradu-nebo-ho-nasli/
https://www.jcted.cz/64628-kde-vzali-mladistvi-alkohol-udajne-od-neznamych-kamaradu-nebo-ho-nasli/
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Úterý 19. dubna – Pátek 22. dubna 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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