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Krádež kola zaznamenala kamera, strážníci ujíždějícího pachatele 

zadrželi 

Krádež kola v přímém přenosu zaznamenala ve středu 12. května v podvečer městská 

kamera. Po stopách pachatele se okamžitě vydala hlídka městské policie. Muže 

ujíždějícího na odcizeném jízdním kole dostihla v ulici Na zlaté stoce. Strážníci muže 

předali policistům v poutech. Jízdní kolo se tak díky kameře i rychlému zásahu strážníků 

dostane zpět do rukou jeho právoplatného majitele. 

Jak informovala tisková mluvčí strážníků Věra Školková, k incidentu došlo krátce před 

šestou hodinou odpolední spatřil operátor městského kamerového systému podezřelý 

pohyb muže u stojanu na jízdní kola v blízkosti městské radnice na Náměstí Přemysla 

Otakara II. "V rukou muže se náhle objevily kleště, jimiž přeštípl lankový zámek zde 

stojícího jízdního kola. Krádež kola v přímém přenosu byla otázkou několika vteřin. Muž 

hned po překonání překážky nasedl na bicykl a rychle ujížděl Radniční ulicí přes lávku 

na Sokolský ostrov," popsala. 

Po jeho stopách se okamžitě vydala hlídka městské policie. Cyklistu odpovídajícího 

popisu pachatele jedoucího na jízdním kole zn. Trek Marlin strážníci dostihli v ulici Na 

Zlaté stoce. "Po zastavení mu zamezili v útěku nasazením služebních pout a na místo 

přivolali hlídku policie. Jak se ukázalo, jednalo se o třiatřicetiletého občana z Českých 

Budějovic. Ten se k činu pod tíhou důkazů ve formě kamerového záznamu přiznal," 

konstatovala Školková. 

Strážníci muže následně předali policistům k dalšímu opatření. Odcizené jízdní kolo, 

jehož hodnota byla později vyčíslena na 12 tisíc korun, převezla hlídka městské policie 

na obvodní oddělení policie na třídě 28. Října. Případem se budou dále zabývat zdejší 

policisté. 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kradez-kola-zaznamenala-kamera-straznici-ujizdejiciho-pachatele-zadrzeli-2021051.html
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Úterý, 11. května 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 
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Autor: Lenka Pospíšilová 

__________________________________________________________________________ 

Strážník ve svém volnu našel scanner v hodnotě přes 40 tisíc korun 
 

Strážník ve svém osobním volnu nalezl elektronický přístroj v hodnotě několika desítek 

tisíc korun. Díky němu se věc opět setkala se svým majitelem. 

Jak sdělila mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková, ve středu 5. května ve 

dvě hodiny odpoledne procházel jeden ze strážníků ve svém osobním volnu 

Suchovrbenským náměstím. "Na parkovišti přitom nalezl laserový scanner. Svůj nález 

okamžitě oznámil centrálnímu operačnímu středisku městské policie. Přístroj si od něj 

převzala do svých rukou hlídka městské policie a převezla ho na služebnu v ul. Jar. 

Haška," popsala postup. 

Zde se podařilo zjistit, že laserový scanner v hodnotě více než 40 tisíc korun patří 

jednomu z provozovatelů nápojových a potravinových automatů. "Strážníci 

kontaktovali zástupce této společnosti a zjistili i konkrétního zaměstnance, jemuž byla 

čtečka přidělena," upřesnila Školková s tím, že majitel zařícení, čtyřiadvacetiletý muž 

z Písecka si přístroj z rukou strážníků ještě téhož dne převzal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznik-ve-svem-volnu-nasel-scanner-v-hodnote-pres-40-tisic-korun-20210511.html
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Strážníci v Budějovicích předali policii celostátně hledaného v 

poutech 

 

Šestatřicetiletého celostátně hledaného muže z Českých Budějovic se v sobotu 

8. května večer podařilo vypátrat českobudějovickým strážníkům v centru jihočeské 

metropole. Muž se však bránil svému osudu. Strážníci ho předali policistům v poutech. 

V sobotu krátce po šesté hodině večerní prováděla hlídka městské policie podle své 

mluvčí Věry Školkové kontrolní činnost na Lannově třídě. "Před jedním z domů strážníci 

spatřili jim známou tvář. Ta patřila muži, jehož fotografie právě figurovala v celostátní 

pátrací databázi policie," naznačila Školková. 

Strážníci proto muže oslovili a vyzvali ho k prokázání totožnosti. "Muž však ani na 

opakované výzvy nereagoval a snažil se strážníkům uniknout. Ti mu v útěku zabránili 

nasazením služebních pout. Od muže se poté dozvěděli jeho totožnost, jejímž 

prověřením v pátrací databázi se potvrdila jejich správná domněnka," konstatovala. 

Strážníci šestatřicetiletého muže následně převezli na obvodní oddělení policie v ulici 

28. října, kde ho předali do rukou policistů k dalšímu opatření. 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznik-ve-svem-volnu-nasel-scanner-v-hodnote-pres-40-tisic-korun-20210511.html
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Pondělí, 10. května 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 
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__________________________________________________________________________ 

Opilý muž kopal do dveří bytu své partnerky, skončil na záchytce 
 

Muž posilněn alkoholem se kopáním do dveří bytu své partnerky dožadoval vstupu. Ta 

na něho zavolala městské strážníky. 

Obava ze svého podnapilého partnera kopajícího do dveří bytu přiměla v pátek večer 

jedenatřicetiletou ženu z Českých Budějovic přivolat na pomoc hlídku městské policie. 

Šestatřicetiletý muž skončil den pobytem na protialkoholní záchytné stanici. Událost se 

odehrála v pátek v půl osmé večer. K bytu na Pražském předměstí v Českých 

Budějovicích dorazila přivolaná hlídka městské policie. 

Žena v obavě o svou bezpečnost odmítla muži otevřít. "Ten v době příjezdu hlídky 

městské policie postával před vchodem do domu. Strážníci mezitím kontaktovali ženu, 

která událost oznamovala. Ta jim popsala celou událost a vyjádřila obavy o svou 

bezpečnost ze strany svého podnapilého partnera. Muž, který se zjevně posilnil 

nejednou sklenkou alkoholu, přitom neustále narušoval veřejný pořádek před domem. 

Strážníci u něj proto provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 

2,01 promile," uvedla mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková a dodala, že 

vzhledem ke zjištěným skutečnostem následně rozhodli o jeho převozu na 

protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici, kde muže předali do rukou 

zdravotnického personálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opily-muz-kopal-do-dveri-bytu-sve-partnerky-skoncil-na-zachytce-20210510.html


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

19. TÝDEN 2021 

5 
 

 

Pondělí 10. května – Pátek 14. května 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 
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https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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