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__________________________________________________________________________ 

Srnec uvízl v uzamčené zahradě, pomohli mu strážníci městské 

policie i hasiči 

 

Srnec bezradně pobíhající v uzamčené zahradě vzbudil ve středu 4. května 

odpoledne pozornost jednoho z obyvatel městské části Rožnov. Na pomoc 

vyjížděli strážníci městské policie i hasiči. Srnec se nakonec v pořádku dostal zpět 

do volné přírody. 

Jak informovala mluvčí městské policie České Budějovice Věra Školková, hlídka 

strážníků speciálně vyškolená k odchytu zvířat na místo vyjížděla krátce po třetí hodině 

odpolední. "V uzamčené zahradě se měl pohybovat zmatený srnec, který se sem dostal 

otvorem v plotě. Zpět to však již vlastními silami nedokázal," popsala. 

Strážníky již na místě čekal muž, který událost oznamoval a zavedl je k uzamčené 

brance zahrady. "Strážníci místním šetřením zjistili, že majitel pozemku je v té době 

v zahraničí," zmínila Školková. 

Na pomoc proto přivolali jednotku hasičského záchranného sboru. Hasičům se 

podařilo telefonicky kontaktovat majitele pozemku a s jeho vědomím branku odemkli. 

"Spolu se strážníky se pak vydali do zákoutí zahrady, kde se měl zmatený srnec ukrývat. 

Když se ho strážníci snažili vyhnat ze zahrady otevřenou brankou, srnec přeskočil plot 

a skončil na sousedním pozemku. Odtud se ho pak podařilo vypustit do volné přírody," 

uzavřela mluvčí strážníků. 

 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/srnec-uvizl-v-uzamcene-zahrade-pomohli-mu-straznici-mestske-policie-i-hasici-202.html
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Čtvrtek, 6. května 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Lenka Pospíšilová 

__________________________________________________________________________ 

Muž ležící na zastávce vyhrožoval strážníkům, v poutech skončil na 

policii 
 

Muž ležící v čekárně na budějovické Jižní zastávce v úterý 3. května odpoledne 

nelibě nesl probuzení strážníky Městské policie České Budějovice. Na jejich hlavu 

se snesla řada urážek i výhrůžek ublížením na zdraví. Odmítnutí prokázat svou 

totožnost pro muže skončilo nasazením pout a převozem na policejní služebnu. 

Šestačtyřicetiletý muž z Jindřichohradecka se nyní bude zpovídat z několika 

přestupků. 

K incidentu podle mluvčí městské policie Věry Školkové došlo krátce před pátou 

odpolední, kdy hlídka strážníků prováděla běžnou kontrolní činnost na vlakové stanici 

Jižní zastávka. "Strážníci v čekárně nalezli spícího muže ve společnosti několika lahví od 

alkoholu. Když ho vzbudili a vyzvali k prokázání totožnosti, z jeho úst se na adresy 

strážníků snesla řada urážek," přiblížila. 

Muž ani na opakované výzvy strážníků nereagoval, proto ho poučili o tom, že bude ke 

zjištění totožnosti předveden na policejní služebnu. Ten však odmítl strážníky 

následovat ke služebnímu vozidlu a místo toho jim začal vyhrožovat ublížením na 

zdraví. "O několik vteřin později skončil v poutech. Strážníci ho následně převezli na 

obvodní oddělení policie na třídě 28. října," popsala Školková. 

Přítomní policisté zjistili, že se jedná o šestačtyřicetiletého muže z Jindřichohradecka. 

Strážníci ho po poučení o dalším postupu z policejní služebny propustili. 

"Šestačtyřicetiletý muž se bude nyní zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední 

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

pravomoci a z přestupku proti občanskému soužití," shrnula mluvčí. Případem se bude 

dále zabývat příslušný správní orgán. 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-lezici-na-zastavce-vyhrozoval-straznikum-v-poutech-skoncil-na-policii-202105.html


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

18. TÝDEN 2021 

3 
 

 

 

Čtvrtek, 6. května 2021 

Zdroj: Jižní Čechy TEĎ (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, tisková mluvčí MP České Budějovice 

__________________________________________________________________________ 

Srnec uvízl v uzamčené zahradě, pomohli mu strážníci městské 

policie i hasiči 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Srnec bezradně pobíhající v uzamčené zahradě vzbudil v 

úterý 4. května krátce po 15. hodině pozornost jednoho z obyvatel městské části 

Rožnov. Na pomoc vyjížděli strážníci městské policie i hasiči. Srnec se nakonec v 

pořádku dostal zpět do volné přírody. 

K události vyjížděla hlídka městské policie speciálně vyškolená k odchytu zvířat. V 

uzamčené zahradě se měl pohybovat zmatený srnec, který se sem dostal otvorem v 

plotě. Zpět to však již vlastními silami nedokázal. Strážníky již na místě čekal muž, který 

událost oznamoval a strážníky zavedl k uzamčené brance zahrady. 

Strážníci místním šetřením zjistili, že majitel pozemku je v té době v zahraničí. Na 

pomoc proto přivolali jednotku hasičského záchranného sboru. Hasičům se podařilo 

telefonicky kontaktovat majitele pozemku a s jeho vědomím branku odemkli. Spolu se 

strážníky se pak vydali do zákoutí zahrady, kde se měl zmatený srnec ukrývat. Když se 

ho strážníci snažili vyhnat ze zahrady otevřenou brankou, srnec přeskočil plot a skončil 

na sousedním pozemku. Odtud se ho pak podařilo vypustit do volné přírody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/srnec-uvizl-v-uzamcene-zahrade-pomohli-mu-straznici-mestske-policie-i-hasici/
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Pondělí, 3. května 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Redakce 

__________________________________________________________________________ 

V ulicích Budějc se znovu objevili prodejci parfémů. Za porušení 

zákazu jim hrozí tučná pokuta 

 

Na konci minulého týdne se v ulicích Budějc po delší odmlce znovu objevili 

prodejci parfémů. Tentokrát šlo o dvě ženy, které se pohybovaly před prodejnou 

potravin v Suchém Vrbném. Vzhledem k tomu, že je podobný typ prodeje na 

území města zakázán, hrozí jim pokuta až ve výši 100 tisíc korun. 

Oznámení o ženách, které na parkovišti před hypermarketem v Suchém Vrbném 

nabízejí parfémy, dostali strážníci na konci minulého týdne. Ihned se vydali na místo, 

kde se jim podařilo obě ženy zastihnout. 

„Osmatřicetiletá žena ze Strakonicka v doprovodu jedenatřicetileté ženy z Prachaticka se 

snažily zapírat, jeden ze svědků události však ženy spolehlivě identifikoval. Ženy poté 

zakázaný prodej přiznaly,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. 

Obě byli upozorněny na to, že je pochůzkový prodej na území města zakázán. Teď jim 

hrozí pokuta, která se může vyšplhat až na sto tisíc korun. Případem se zabývá správní 

orgán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/31015-v-ulicich-budejc-se-znovu-objevili-prodejci-parfemu-za-poruseni-zakazu-jim-hrozi-tucna-pokuta.html
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Pondělí 3. května – Pátek 7. května 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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