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Čtvrtek, 20. května 2021 

Zdroj: Mladá Fronta DNES (odkaz) 
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Při krádeži plynové lahve ho chytili, tak vyloupil stánek s alkoholem 
 

Divokou noc prožil ve středu 26letý muž z Českých Budějovic. Nejdříve se snažil ukrást 
plynovou lahev u čerpací stanice, což mu znemožnili přivolaní strážníci. Nad ránem 
ho pak znovu chytili s lahvemi alkoholu poté, co zřejmě vyloupil stánek s 
občerstvením. To už byl pod vlivem návykových látek. 

Pracovnice čerpací stanice na Dlouhé louce si ve středu v půl třetí ráno všimla, že se 
nějaký muž pokouší násilím otevřít drátěný koš s lahvemi se stlačeným plynem. 

„Strážníci na místě zastihli šestadvacetiletého muže z Českých Budějovic. K pokusu o 
krádež se přiznal a uvedl, že za prodej odcizené věci měl v úmyslu získat finanční 
hotovost. Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala jako 
přestupek proti majetku,“ uvedla mluvčí strážníků Věra Školková. 

Dotyčný muž však dlouho nezahálel. V půl osmé ráno vyjížděly hlídky městské policie 
na Sokolský ostrov, kde se měl pohybovat muž s velkým množstvím lahví s alkoholem. 
Když je nesl k dřevěné lávce, řadu jich cestou rozbil. 

„Strážníkům se podařilo muže odpovídajícího popisu dostihnout v průchodu Radniční 
ulice. Muž zjevně ovlivněný návykovými látkami nesl přes rameno pytel, jehož 
obsahem byly převážně lahve s alkoholem. Po ověření jeho totožnosti strážníci zjistili, 
že se jedná o stejného muže, který se před několika hodinami pokusil o krádež plynové 
lahve u čerpací stanice,“ upřesnila Školková. 

Strážníci v pytli nalezli nejen alkohol, ale i různé druhy nářadí. Když zkontrolovali blízký 
stánek s občerstvením na Sokolském ostrově, zjistili vypáčené okno a před ním další 
množství lahví s alkoholem i kávovar. 

„Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci přivolali hlídku Policie ČR a místo 
zajistili proti vstupu dalších osob. Muž pak skončil v policejní cele,“ uzavřela mluvčí. 

 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/muz-ceske-budejovice-straznici-lahev-alkohol-stanek.A210520_145626_budejovice-zpravy_khr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=krimi&utm_content=main
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Středa, 19. května 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

__________________________________________________________________________ 

Zdrogovaný zloděj kradl na benzině. O pár hodin později se vloupal 

do kavárny v centru 

 

Nepoučitelného zloděje zadržela dnes ráno hlídka městské policie v centru města. 
Během několika hodin se totiž pokusil krást na benzinové pumpě a v kavárně na 
Sokolském ostrově. Odtud si odnesl lahve s alkoholem a měl v plánu odcizit i kávovar. 
Šestadvacetiletého muže, který byl pod vlivem drog, ale policie zadržela dřív, než si stihl 
svůj lup odnést. 

První informaci o šestadvacetiletém muži, který se pokouší krást na benzinové pumpě 
Na Dlouhé louce, dostala policie kolem půl třetí ráno. Zloděj se snažil dostat do 
přístřešku s lahvemi se stačeným plynem. Na místo se ihned vydala hlídka městské 
policie, která zloděje zadržela. „Dotyčný muž se k pokusu o krádež přiznal a uvedl, že za 
prodej odcizené věci měl v úmyslu získat finanční hotovost. Strážníci na místo přivolali 
hlídku Policie České republiky, která si celý případ převzala jako přestupek proti 
majetku,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. 

Tím ale jeho řádění bohužel neskončilo. O několik hodin později vyjížděli strážníci na 
Sokolský ostrov, kde se měl pohybovat muž, který z místní kavárny odnášel lahve 
alkoholu. I tentokrát se zloděje podařilo zadržet. „Muž zjevně ovlivněný návykovými 
látkami nesl přes rameno pytel, jehož obsahem byly převážně lahve s alkoholem. Po 
ověření jeho totožnosti strážníci zjistili, že se jedná o stejného muže, který se před 
několika hodinami pokusil o krádež plynové lahve u benzinové čerpací stanice,“ popsala 
mluvčí. 

Kromě lahví alkoholu plánoval zloděj odnést také kávovar, který měl připravený u 
vypáčeného okna stánku. „Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci okamžitě 
přivolali policejní hlídku a místo zajistili proti vstupu dalších osob. Šestadvacetiletého 
muže předali do rukou policistů, po vydání souhlasu lékaře bude zloděj umístěn do 
policejní cely. Dalším šetřením případu se budou policisté zabývat po odeznění 
intoxikace dotyčného,“ uzavřela Školková. 
 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/31191-zdrogovany-zlodej-kradl-na-benzine-o-par-hodin-pozdeji-se-vloupal-do-kavarny-v-centru.html
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Pondělí 10. května – Pátek 14. 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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