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Mladíci ničili květiny na náměstí 

České Budějovice – Hlídka městské policie vyjížděla v sobotu 20. května před šestou hodinu 

ranní ke Galerii Dvořák na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích kvůli trojici 

mladíků. Na místě zachytila kamera mladého muže močícího na fasádu domu. Mladík poté 

začal vytrhávat květiny a stromky z vystavených květináčů. Osmnáctiletý muž, kterému při 

orientační dechové zkoušce na alkohol strážníci naměřili 2,22 promile, na vysvětlenou řekl, že 

nepořádek dělal každý, kdo byl mladý. 

Muž byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici. Jeho dva společníci tvrdili, že květiny 

neničili, jen se snažili nepořádek po kamarádovi uklidit. 

Jednomu z nich, 16letému chlapci, naměřili strážníci při orientační dechové zkoušce na alkohol 

0,52 promile. Mladíka předali jeho matce. 

Pondělí, 22. května 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3  

Autor: kam 
___________________________________________________________________________  

Pitbul útočil  

České Budějovice – V sobotu před devátou hodinou ranní byli strážníci městské policie 

specializovaní na odchyt zvířat zavoláni k případu agresivního pitbulteriéra. Ten utekl 

majitelům a napadl jiného psa rasy Akita Inu, kterého zrovna venčila jeho majitelka. 

Svého psa bránila a přivolala policii. Oba psi utržili zranění, ženě se nic nestalo. Majitelka 

pitbulteriéra zavolala na tísňovou linku policie v půl jedenácté dopoledne, o útěku psa i jeho 

sklonům k agresivitě věděla. Bude muset uhradit ošetření a případnou léčbu napadeného 

Akita Inu. 

Za přestupek jí hrozí pokuta až do 50 tisíc korun. 
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___________________________________________________________________________  
Mladíci pod vlivem alkoholu ničili květiny na náměstí 
České Budějovice - Hlídka městské policie vyjížděla v sobotu 20. května před šestou hodinu 

ranní na Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích na udání trojice mladíků 

vytrhávající květiny před galerií Dvořák. 

Na místě zachytila kamera mladého muže močícího na fasádu domu. Mladík poté začal 

vytrhávat květiny a stromky z vystavených květináčů. Osmnáctiletý muž, kterému při 

orientační dechové zkoušce na alkohol strážníci naměřili 2,22 ‰, na vysvětlenou řekl, že 

nepořádek dělal každý, kdo byl mladý. Muž byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici. 

Jeho dva společníci tvrdili, že květiny neničili, jen se snažili nepořádek po kamarádovi uklidit. 

Jednomu z nich, teprve šestnáctiletému chlapci, naměřili strážníci při orientační dechové 

zkoušce na alkohol 0,52 ‰. Mladíka předali jeho matce. 
 

Úterý, 23. května 

Zdroj: Právo, str. 12  

Autor: Lucie Kándlová 
___________________________________________________________________________  

Agresivní pitbull utekl své majitelce a napadl jiného psa 

Českobudějovičtí městští strážníci odchytávali před několika dny pitbullteriéra, který své 

majitelce utekl z bytu. V ulici U Trojice napadl psa rasy Akita Inu, kterého zrovna venčila 

šestadvacetiletá žena. 

Ta zavolala strážníky a snažila se psy od sebe odtrhnout. "S tím jí ale přivolaná hlídka musela 

pomoci. Majitelku útočící pes naštěstí nezranil," řekla Právu mluvčí městské policie Věra 

Školková. Obě zvířata byla ale zraněná. Pitbulla k veterináři převezli strážníci a poté skončil v 

útulku. 

"Agresivní pitbull byl označen mikročipem, ale v databázi nebyl zaregistrován," dodala 

policejní mluvčí. 

Až v noci se na linku 156 ozvala sama majitelka, která psa nemohla najít. Třiatřicetiletá žena 

bude muset uhradit ošetření a případnou léčbu napadeného psa. Za přestupek jí navíc hrozí 

až padesátitisícová pokuta. 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mladici-pod-vlivem-alkoholu-nicili-kvetiny-na-namesti-20170522.html
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Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 18 

Autor: khr 
___________________________________________________________________________  

Opilá žena nadýchala přes 3,5 promile 

České Budějovice 

Na protialkoholní záchytné stanici skončila v pátek po 22. hodině 53letá žena. Byla tak opilá, 

že kolem jednoho z barů na Lidické třídě v Českých Budějovicích lezla po čtyřech. "Barmanka 

se obávala, že by mohla skončit pod projíždějícími auty, tak zavolala městskou policii. Strážníci 

ženu podrobili zkoušce na alkohol. Nadýchala přes 3,5 promile," popsala mluvčí strážníků Věra 

Školková. Hlídka na místo přivolala zdravotnickou záchrannou službu, která ženu za 

přítomnosti strážníků v sanitce převezla na záchytku. 

Úterý, 23. května 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 
___________________________________________________________________________  

Agresivní pitbulteriér utekl majitelce z bytu a v ulici U Trojice v 

Budějcích napadl jiného psa 

 úterý, 23. května 2017, 06:48 

Volně pobíhající pes bez páníčka v českobudějovické ulici U Trojice napadl jiného psa, s nímž 

byla na procházce jeho majitelka. Šestadvacetiletá žena se snažila svého psa chránit a 

odtrhnout ho od čtyřnohého útočníka. Ale to už byli na místě strážníci, kteří zasáhli. Majitelku 

napadeného psa ten útočící naštěstí nezranil.Psa plemene akita inu napadl volně pobíhající 

pitbulteriér bez páníčka v českobudějovické ulici U Trojice. Napadající pes utrpěl při potyčce 

lehčí zranění na hlavě, a tak ho strážníci odvezli k veterináři.  

Strážníci sice zjistili, že agresivní pitbulteriér je označen mikročipem, ale nebylo to nic platné. 

Chovatel psa totiž nezaregistroval v žádné databázi. Majitelka útočícího pitbulteriéra se poté 

přihlásila na tísňovou linku městské policie. Ukázalo se, že o útěku svého psa z bytu věděla a 

dokonce věděla i to, že pes má agresivní sklony. 

„Strážníci ženě vysvětlili celou situaci a co způsobil její pes. Poučili ji o nutnosti opakovaného 

vyšetření psa z důvodu vyloučení onemocnění vzteklinou. V neposlední řadě ženu informovali 

o tom, že se svým jednáním dopustila přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání," 

uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková s tím, že pitbulteriéra strážníci 

ještě téhož dne vydali do rukou jejího partnera. Ten zajistil vyšetření psa na onemocnění 

vzteklinou a doklad o vyloučeném onemocnění předal prostřednictvím městské policie 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/15462-agresivni-pitbulterier-utekl-majitelce-z-bytu-a-v-ulici-u-trojice-v-budejcich-napadl-jineho-psa.html
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majitelce napadeného akita Inu. „Třiatřicetiletá majitelka agresivního psa bude muset uhradit 

ošetření a případnou léčbu napadeného psa akita Inu. Za přestupek jí u správního orgánu hrozí 

pokuta až do 50 tisíc korun," dodala mluvčí.  

 

Pátek, 26. května 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 16  

Autor: mrk 
___________________________________________________________________________  

Dopravní podnik slaví v depu 

České Budějovice 

Ukázky historických vozidel, nafukovací atrakce, skákání na trampolínách, jízdy ve šlapacích 

autech i na segwayích a spoustu další zábavy připravil na zítřek českobudějovický dopravní 

podnik. Ve svém sídle v Novohradské ulici pořádá od 10 do 16 hodin Den otevřených dveří. 

Návštěvníci se mohou těšit také na představení Policie ČR, hasičů, městských strážníků, 

Jihočeské zoologické zahrady v Hluboké či budějovického planetária. Příchozí také uvidí 

elektromobil Tesla S. O kulturní program se postará skupina bubeníků Wild Sticks, pěvecký 

soubor Canzzoneta, k vidění budou i filmy z třeboňského festivalu Anifilm. 

Sobota, 27. května 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 
___________________________________________________________________________  

Černý pasažér napadl v trolejbusu revizora 

 sobota, 27. května 2017, 14:21 

Revizora, kterého v pátek odpoledne v trolejbusu v krajském městě napadl dvaatřicetiletý muž 

z Českobudějovicka, musel ošetřit lékař. Agresivního černého pasažéra na útěku chytili 

strážníci. 

Krátce po poledni vyjížděla smíšená hlídka městské policie a Policie České republiky na 

oznámení o cestujícím bez platného jízdního dokladu na zastávku Poliklinika Sever v Českých 

Budějovicích. Na místo právě přijížděl trolejbus městské hromadné dopravy linky č. 3, ve 

kterém měli kontrolovat revizoři dopravního podniku jízdní doklady cestujících. Po zastavení 

a otevření dveří z trolejbusu vyběhl muž, kterého pronásledoval revizor dopravního podniku. 

„Ten označil dotyčného na útěku za černého pasažéra. Muž ale na výzvu strážníků k zastavení 

nereagoval a utíkal dál. Strážníci ho ale vzápětí dostihli. Muž se však pořád snažil utéct, 

neustále sebou zmítal a hlasitě křičel. Strážníci tak museli k jeho zpacifikování použít 

donucovací prostředky a nasadit mu služební pouta," uvedla mluvčí českobudějovické městské 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/15522-cerny-pasazer-napadl-v-trolejbusu-revizora.html
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policie Věra Školková. Jeden z přítomných revizorů dopravního podniku si stěžoval na bolesti 

v oblasti břicha, které mu měly způsobit údery černého pasažéra. Ten údajně reagoval na 

kontrolu jeho jízdního dokladu útokem na přítomného revizora. Strážníci mezitím na místo 

přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která si zraněného muže převzala k lékařskému 

ošetření. „Dvaatřicetiletého muže z Českobudějovicka, podezřelého z útoku na revizora 

dopravního podniku, převezla hlídka na obvodní oddělení Policie České republiky Čtyři Dvory. 

Zde ho předala do rukou policistů k dalšímu opatření," dodala Školková.  

 

Sobota, 27. května 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 
___________________________________________________________________________  

Děti se bavily vyhazováním hraček z okna 

 sobota, 27. května 2017, 15:41 

Kuriózní případ řešili českobudějovičtí strážníci na náměstí Přemysla Otakara II. Z okna jednoho z domů 

tam létaly hračky. Ukázalo se, že se tím bavily děti v posledním patře domu, kterým se tak povedlo 

vyhodit z okna několik textilních, ale i dřevěných hraček. 

Devětařicetiletá žena procházela v pátek 26. května hodinu před polednem kolem jednoho z domů na 

českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Najednou před ní na chodník dopadla hračka. Když 

se probrala z děsného leknutí, uvědomila si, že by padající hračka mohla někoho zranit. Kvůli 

bezpečnosti chodců proto vše oznámila na služebnu městské policie. Mezitím z okna ještě na chodník 

přiletěly další hračky, některé byly z textilu, některé ze dřeva. Přivolaní strážníci zjistili, že dětem v 

posledním patře uvedeného domu se nepozorovaně podařilo procpat mřížemi v oknech několik 

hraček. A ty padaly na chodník u domu. „Šestatřicetiletá žena, zodpovědná za dohled nad dětmi 

přislíbila, že situace se nebude opakovat. K žádnému zranění ani škodě na majetku v důsledku 

zmiňované dětské zábavy naštěstí nedošlo," upřesnila informace mluvčí českobudějovické městské 

policie Věra Školková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/15523-deti-se-bavily-vyhazovanim-hracek-z-okna.html
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Neděle, 28. května 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 
___________________________________________________________________________  

Útočník bezdůvodně napadl muže sedícího na lavičce v budějckém 

parku  

neděle, 28. května 2017, 16:12 

Napadení muže na Suchovrbenském náměstí v Českých Budějovicích v sobotu večer neuniklo 

pozornosti všímavých lidí. Ti naštěstí přivolali na pomoc hlídku městské policie. Napadený pak 

skončil v péči zdravotníků, útočník zase zcela zaslouženě skončil v „péči" mužů zákona.Krátce 

před večerní desátou hodinou v sobotu 27. května vyjížděly hlídky městské policie na 

oznámení o potyčce několika lidí v českobudějovickém parku na Suchovrbenském náměstí. 

Strážníci na místě zastihli skupinu odpovídající popisu, jak sedí v parku na lavičce. „Na dotaz 

strážníků všichni svorně tvrdili, že na lavičce sedí již delší dobu, ale žádného napadení si 

nevšimli. Jejich tvrzení však vzápětí vyvrátil svědek, který označil jednoho z přítomných mužů 

za dotyčného útočníka," upřesnila informace mluvčí českobudějovické městské policie Věra 

Školková. Podle mluvčí poškozeného osmatřicetiletého muže z Jindřichohradecka strážníci 

našli sedícího na zastávce autobusu. Shodně s náhodným svědkem popsal útočníka, který ho 

měl napadnout. Agresor ho měl strhnout na zem z lavičky a opakovaně ho kopat do oblasti 

hlavy. Výpověď potvrdil jeho kamarád, který byl celé události přítomen. Stav napadeného 

muže si vyžádal zásah zdravotnické záchranné služby, která si ho převzala k lékařskému 

vyšetření. „Strážníci mezitím na místo přivolali hlídku Policie České republiky. U 

šestadvacetiletého útočníka, podezřelého z napadení osmatřicetiletého muže, mezitím 

strážníci provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, která ukázala výsledek přes dvě 

promile," uvedla Školková. Policisté si poté útočníka převzali do „své péče".  

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/15533-utocnik-napadl-muze-sediciho-na-lavicce-v-budejckem-parku.html

