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Strážníci dopadli pachatele krádeže několika jízdních kol 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Krádež několika kol v hodnotě téměř 30 tisíc korun neprošla dvaadvacetiletému pachateli z 
Jindřichohradecka. Svědkem jeho počínání byla totiž městská kamera. 

Zásah strážníků na sebe nenechal dlouho čekat. Strážníci muže i s dvěma odcizenými bicykly 
předali do rukou policistů. Za přečin krádeže v době nouzového stavu hrozí dvaadvacetiletému 
muži trest odnětí svobody až na dobu 8 let. 

V úterý 12. května krátce před druhou hodinou ranní spatřil operátor městského kamerového 
systému na Husově třídě muže, který právě poškozoval dopravní značku. Značku se mu 
podařilo vyvrátit a pohodit ji na zem. Poté nasedl na jízdní kolo a odjížděl do ulic Pražského 
předměstí. 

V té době se již po stopách cyklisty vydaly hlídky městské policie. Strážníkům se podařilo muže 
na jízdním kole odpovídajícího popisu zastavit nedaleko. Mladý muž u sebe neměl žádné 
osobní doklady, navíc se snažil pro strážníky vytvořit si smyšlenou totožnost. Nakonec však šel 
s pravdou ven. 

Jak se ukázalo, dvaadvacetiletý muž z Jindřichohradecka měl v úterý ráno na svědomí kromě 
poškozené dopravní značky hned tři krádeže jízdních kol v hodnotě téměř 30 tisíc korun. 

Strážníci předali muže i s dvěma jízdními koly do rukou policistů na Obvodním oddělení Policie 
ČR – město v ulici Tř. 28. Října. 
  

  

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-236806-straznici-dopadli-pachatele-kradeze-nekolika-jizdnich-kol
http://jiznicechy.regiony24.cz/14-236806-straznici-dopadli-pachatele-kradeze-nekolika-jizdnich-kol
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Strážníci dopadli pachatele krádeže několika jízdních kol 

 

Krádež třech kol v hodnotě téměř 30 tisíc korun v Českých Budějovicích neprošla 
dvaadvacetiletému pachateli z Jindřichohradecka. 

Svědkem počínání zloděje byla podle mluvčí budějovické městské policie Věry Školkové totiž 
městská kamera. A zásah strážníků na sebe nenechal dlouho čekat. "Strážníci muže i s dvěma 
odcizenými bicykly předali do rukou policistů. Za přečin krádeže v době nouzového stavu hrozí 
dvaadvacetiletému muži trest odnětí svobody až na dobu 8 let. 

Smyčka se začala utahovat, když v úterý 12. května krátce před druhou hodinou ranní spatřil 
operátor městského kamerového systému na Husově třídě muže, který právě poškozoval 
dopravní značku. "Značku se mu podařilo vyvrátit a pohodit ji na zem. Poté nasedl na kolo a 
odjížděl do ulic Pražského předměstí. V té době se již po stopách cyklisty vydaly hlídky městské 
policie. Strážníkům se podařilo muže na jízdním kole odpovídajícího popisu zastavit nedaleko. 
Mladý muž u sebe neměl žádné osobní doklady, navíc se snažil pro strážníky vytvořit si 
smyšlenou totožnost. Nakonec však šel s pravdou ven. Jak se ukázalo, dvaadvacetiletý muž 
z Jindřichohradecka měl v úterý ráno na svědomí kromě poškozené dopravní značky hned tři 
krádeže jízdních kol v hodnotě téměř 30 tisíc korun," doplnila Věra Školková. 

Strážníci předali muže i s dvěma jízdními koly do rukou policistů na Obvodním oddělení. 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-dopadli-pachatele-kradeze-nekolika-jizdnich-kol-20200513.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-dopadli-pachatele-kradeze-nekolika-jizdnich-kol-20200513.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93784&idc=7536690&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94251&idc=7536690&ids=1066&idp=89320&url=http%3A%2F%2Fwww.alcar.cz%2F3DKonfigurator%2Findex.php%3Flcs%3Dzly4htfjss
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94184&idc=7536690&ids=14943&idp=92082&url=http%3A%2F%2Fwww.jh.cz

