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V neděli ráno zadrželi v Budějovicích sprejera. Prý myslel, že sprejoval 

na povoleném místě 

14.1.2018 22:08  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dnes ve dvě hodiny ráno operátor městského kamerového systému 

zachytil podezřelý pohyb v ulici Fr. Ondříčka na sídlišti Vltava. Muž se šátkem přes obličej se 

právě chystal začít sprejovat na zeď panelového domu. Na místo okamžitě vyjela hlídka 

městské policie a operátor sledoval muže na kameře.  

Na pokročilou noční hodinu bylo v této ulici stále rušno. To muže od jeho činu nakonec 

odradilo a zeď domu se mu nepodařilo poškodit. Odebral se k nedaleké zastávce městské 

hromadné dopravy. Tam ho zastihly přijíždějící hlídky městské policie. Jakmile muž spatřil 

strážníky, dal se na útěk. Strážníci ho však dostihli a muži nasadili služební pouta. Další hlídka 

městské policie mezitím pátrala v okolí po čerstvých stopách sprejera. Ty skutečně strážníci 

nalezli na zdi nadchodu ve Strakonické ulici. 

Dvaadvacetiletý muž se údajně domníval, že je graffiti na tomto místě povoleno. Povolení však 

vydal správní orgán magistrátu města pouze pro několik řádných žadatelů. Mezi ně 

dvaadvacetiletý muž nepatří. 

Strážníci mladíka  předali do rukou policistů na Obvodním oddělení Policie Čtyři Dvory. Muži 

z Českých Budějovic nyní hrozí obvinění z přečinu poškození cizí věci. 

Neděle, 14. ledna 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 

___________________________________________________________________________ 

Chytili sprejera, sprejera frajera 
České Budějovice - Případ podobný textu jedné slovenské písničky zažili v neděli ráno 

českobudějovičtí městští strážníci. 

Věra Školková, mluvčí městských strážníků, uvedla, že v neděli ve dvě hodiny ráno se 

městského kamerového systému podařilo zachytit podezřelý pohyb v ulici Fr. Ondříčka na 

sídlišti Vltava. "Muž se šátkem přes obličej se zde právě chystal začít sprejovat na zeď 

http://www.jcted.cz/budejovicko/v-nedeli-rano-zadrzeli-v-budejovicich-sprejera-pry-myslel-ze-sprejoval-na-povolenem-miste/
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/chytili-sprejera-sprejera-frajera-20180114.html
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panelového domu," dodala s tím, že na místo tak okamžitě vyjížděla hlídka městské policie.  

 

"Operátor městského kamerového systému tak ale i nadále sledoval jednání dotyčného muže. 

Na pokročilou noční hodinu bylo v této ulici stále rušno. To muže od jeho činu nakonec 

odradilo a zeď domu se mu nepodařilo poškodit. Následně se odebral se k nedaleké zastávce 

městské hromadné dopravy. Zde ho ale již čekaly přijíždějící hlídky městské policie," vyprávěla 

Věra Školková s tím, že jakmile muž spatřil strážníky, dal se na útěk.  

 

"Strážníci ho však okamžitě dostihli a muži nasadili služební pouta. Další hlídka městské policie 

mezitím pátrala v okolí po čerstvých stopách sprejera. Ty skutečně strážníci nalezli na zdi 

nadchodu ve Strakonické ulici," dodala. Své chování dvaadvacetiletý muž ospravedlňoval tím, 

že se údajně domníval, že je nástřik graffiti na tomto místě povoleno. To však vydal příslušný 

správní orgán magistrátu města pouze pro několik řádných žadatelů. Mezi ně dvaadvacetiletý 

muž nepatří.  

 

Strážníci tak mladého muže předali do rukou policistů na Obvodním oddělení Policie ČR Čtyři 

Dvory. Dvaadvacetiletému muži z Českých Budějovic nyní hrozí obvinění z přečinu poškození 

cizí věci. 
 

Neděle, 14. ledna 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 

___________________________________________________________________________

Muž nadýchal bezmála pět promile 
České Budějovice - Jeden z podnapilých mužů, kteří si ve čtvrtek uspořádali večírek před 

obchodním domem Družba na Pražské třídě, již odsud sám neodešel. Nadýchal totiž bezmála 

pět promile alkoholu.Ve stavu vážně ohrožujícím zdraví skončil v péči zdravotníků na 

protialkoholní záchytné stanici. 

 

Věra Školková, mluvčí Městské policie České Budějovice, uvedla, že ke dvojici mužů vyjížděla 

hlídka městské policie na ohlášení ve čtvrtek v půl šesté odpoledne. "Strážníci na místě nalezli 

jim známé cizince, kteří dlouhodobě pobývají v ulicích krajského města. Devětatřicetiletý muž 

ze Slovenska si právě notně přihýbal z lahve s červeným vínem. Sotva se držel na nohou a nebyl 

schopen srozumitelně komunikovat," řekla Věra Školková s tím, že strážníci tak muže podrobili 

orientační dechové zkoušce na alkohol. "Muž nadýchal alarmující 4,76 promile alkoholu. 

Strážníci ho tak následně převezli na protialkoholní záchytnou stanici, kde ho předali do rukou 

zdravotnického personálu," řekla více.  

 

Dodala, že postih za přestupek proti pořádku v místní samosprávě však devětatřicetiletého 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-nadychal-bezmala-pet-promile-20180114.html
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Slováka nemine. Ve správním řízení ho může stát porušení obecně závazné vyhlášky města až 

100 tisíc korun. 

Sobota, 13. ledna 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 

___________________________________________________________________________ 
Celostátně hledaný muž cestoval „na černo“ 
České Budějovice - Celostátně hledaného muže odhalili strážníci ve čtvrtek večer v černém 

pasažerovi, cestujícím v autobusu městské hromadné dopravy. 

Věra Školková, mluvčí českobudějovických strážníků, uvedla, že k incidentu vyjížděli městští 

strážníci ve čtvrtek krátce po osmé hodině večer, a to na žádost revizorů dopravního podniku. 

Ti chtěli ověřit totožnost černého pasažéra. "Městští strážníci následně zjistili, že muž nejenže 

nemá platný cestovní doklad, ale ani žádné osobní doklady. Ústně sdělenou totožnost černého 

pasažéra tak strážníci ověřili v registru obyvatel," řekla více Věra Školková s tím, že dotyčného 

muže ale strážníci znali již z minulosti. "Jejich důvodné podezření, že muž nemá na svědomí 

pouze jízdu „na černo“, se také vzápětí potvrdilo. Ukázalo se, že po třiatřicetiletém muži 

z Českých Budějovic vyhlásili policisté celostátní pátrání," dodala s tím, že muž se po svém 

odhalení dobrovolně podrobil převozu na Obvodní oddělení Policie ČR, kde ho strážníci předali 

policistům k dalšímu opatření. 
 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/celostatne-hledany-muz-cestoval-na-cerno-20180113.html

