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Pátek, 28. května 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: externí, Věra Školková, mluvčí Městské policie Č. Budějovice 

__________________________________________________________________________ 

Městská kamera zaznamenala vloupání do prodejny, strážníci 

pachatele zadrželi 
 
Vloupání do prodejny lahůdek v Piaristické ulici zachytilo v pátek nad ránem bystré oko 

městské kamery. Na místě okamžitě zasáhly hlídky městské policie. Pokus pachatele 

o napadení jednoho ze strážníků pro něj skončil použitím donucovacích prostředků a 

pout. Strážníci šestadvacetiletého muže předali do rukou policistů. 

 

V pátek 28. května krátce před jednou hodinou ranní spatřil operátor městského 

kamerového systému podezřelý pohyb muže přicházejícího z Náměstí Přemysla 

Otakara II. do Piaristické ulice. Muž se náhle zastavil u prodejny lahůdek a svou 

pozornost zaměřil na výlohu obchodu. Vzápětí přistoupil ke vstupním dveřím do 

provozovny, jedním kopem je vyrazil a vstoupil dovnitř. Tam ho také zastihly hlídky 

městské policie, které okamžitě zamířily na místo. 

 

Strážníci po vstoupení do objektu spatřili muže schovávajícího se za pultem. Ten na 

jednoho ze strážníků vyběhl s napřaženou rukou, ve které držel skleněnou lahev, a 

chystal se ho udeřit. Strážník okamžitě reagoval a použil proti němu donucovací 

prostředky. Za pomoci svého kolegy mu následně nasadil služební pouta. Po zjištění 

totožnosti pachatele se ukázalo, že se jedná o šestadvacetiletého muže z Českých 

Budějovic. Strážníci mezitím na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si muže i celý 

případ převzala k dalšímu šetření. 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mestska-kamera-zaznamenala-vloupani-do-prodejny-straznici-pachatele-zadrzeli-202.html
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Čtvrtek, 27. května 2021 

Zdroj: Jižní Čechy TEĎ (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

__________________________________________________________________________ 

V průběhu pěti dní vypátrali českobudějovičtí strážníci tři celostátně 

hledané osoby 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Hned tři celostátně hledané osoby se za necelý týden podařilo 
v ulicích jihočeské metropole vypátrat strážníkům městské policie. „Hattrick“ 
dokonali ve středu 26. května půl hodiny před půlnocí, kdy hlídka vyjížděla na 
oznámení o nepojízdném vozidle odstaveném na parkovišti v ulici Fr. Ondříčka, v 
němž měli pobývat lidé bez domova. 

 „Strážníci na místě zastihli dvojici, která si právě balila své věci. Jednalo se o 
dvaatřicetiletou ženu z Českých Budějovic a pětatřicetiletého muže z Děčínska. Jak se 
vzápětí ukázalo, muž byl v té době v hledáčku policistů. Po ověření jeho totožnosti v 
celostátní pátrací databázi ho strážníci předvedli na Obvodní oddělení Čtyři Dvory. Zde 
ho předali do rukou policistů k dalšímu opatření. Výskyt vraku vozidla strážníci oznámí 
správci pozemní komunikace, který zajistí jeho odstranění," popsala mluvčí městské 
policie Věra Školková. 

Úspěšnou šňůru zahájili strážníci v sobotu 22. května, kdy na zastávce autobusu na 
sídlišti Máj nalezli policisty hledanou šestnáctiletou dívku. O tři dny později pak v 
Lipenské ulici čtyřiadvacetiletého muže. 

 

 

 

  

https://www.jcted.cz/v-prubehu-peti-dni-vypatrali-ceskobudejovicti-straznici-tri-celostatne-hledane-osoby/
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Středa, 26. května 2021 

Zdroj: České Budějovice DNES (odkaz) 

Rubrika:  

Autor: Městská policie České Budějovice 

__________________________________________________________________________ 

Českobudějovičtí strážníci vypátrali celostátně hledaného 

čtyřiadvacetiletého muže 
 

Celostátně hledaného muže z Českých Budějovic odhalila v úterý večer hlídka 

městské policie. Čtyřiadvacetiletý muž nebyl strážníkům neznámý. Skončil v rukou 

policistů. 

V úterý 25. května v sedm hodin večer prováděla hlídka městské policie kontrolní 

činnost v Lipenské ulici. Před vchodem do jednoho z domů strážníci spatřili postávat 

jim známého muže. Jeho tvář přitom v té době figurovala v celostátní pátrací databázi 

Policie ČR. Strážníci proto k muži přistoupili a vyzvali ho k prokázání totožnosti. Jak se 

ukázalo, byla jejich domněnka správná. Čtyřiadvacetiletého muže následně předvedli 

na Obvodní oddělení Policie ČR, kde ho předali do rukou policistů k dalšímu opatření. 

 

 

 

  

https://www.ceskebudejovicednes.cz/zpravodajstvi/34575-ceskobudejovicti-straznici-vypatrali-celostatne-hledaneho-ctyriadvacetileteho-muze/
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Úterý, 25. května 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: hst 

__________________________________________________________________________ 

 Spletl si hřiště s toaletou    

 

České Budějovice – Pokutu si podle mluvčí městské policie Věry Školkové vysloužili dva 
mladíci, kteří v sobotu nad ránem cestou přes Sokolský ostrov zapomněli na dobré 
vychování. "Jeden odkopl odhozenou lahev na dětské hřiště a prudkým úderem nohy 
skopl odpadky z odpadkového koše. Další vykonával přímo v prostoru dětského hřiště 
malou potřebu," vylíčila mluvčí. K jejich smůle mladé vandaly viděla kamera.  

 

Trhali občanku, padla i facka  

České Budějovice – Přímo pod okny služebny městské policie se do sebe v pátek před 

polednem pustili žena a muž. Partnerský spor vyvrcholil přetahováním o mužův 

občanský průkaz. Doklad takové zacházení nevydržel. Ještě než stačili zasáhnout 

strážníci, muž udeřil ženu do obličeje. Oba rozohnění partneři prošli dechovou 

zkouškou na alkohol s čistým štítem, bez trestu ale nevyváznou.  

Zpovídat se budou z přestupku proti občanskému soužití a zákonu o občanských 

průkazech.  
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Pondělí 24. května – Pátek 28. 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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