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Pondělí,  4. června 2018 

Zdroj: Českobudějovicky deník, str. 3 

Autor: win 

 

Z odstaveného vagonu nechtěl ven  
České Budějovice – V sobotu krátce před půlnocí vyjeli městští strážníci v Budějovicích do 

areálu vlakového nádraží. V odstaveném železničním vagonu spal muž. "V dotyčném strážníci 

poznali padesátiletého majitele několika nemovitostí v krajském městě. Důvodem, proč se 

uchýlil do odstaveného vlaku, byly pravděpodobně jeho současné potíže se zákonem," uvedla 

Věra Školková. Strážníci muže vyzvali k opuštění železničního vagonu, ten ale nereagoval a 

odmítl jakkoliv spolupracovat. Dokonce jednoho z městských policistů napadl. Strážník však 

stačil proti útočníkovi zasáhnout slzotvorným prostředkem a použitím hmatů a chvatů 

sebeobrany. Muž poté skončil v poutech a zdravotníci jej za asistence policistů převezli k 

očnímu ošetření do nemocnice. Muž se bude zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy 

úřední osoby. 

Úterý,  5. června 2018 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 14 

Autor: khr 

 

Patří mu nemovitosti, ale přespává ve vagonu 
ČESKÉ BUDĚJOVICE Je majitelem několika nemovitostí v Českých Budějovicích, přesto pro něj 

přijeli strážníci do odstaveného vagonu v areálu vlakového nádraží, kde přespává. 

Padesátiletého muže tam objevili zaměstnanci ostrahy Českých drah. Protože však odmítl 

vystoupit, zavolali městskou policii. 

"Hlídka vyjížděla na místo v sobotu krátce před půlnocí. V muži strážníci poznali jim známou 

tvář. Jednalo se o majitele několika nemovitostí v krajském městě. Důvodem, proč se uchýlil 

do odstaveného vlaku, byly pravděpodobně jeho současné potíže se zákonem," popsala 

mluvčí strážníků Věra Školková. 

Muž pravidelně zakládal ohně v jedné ze svých nemovitostí v centru města. A tvrdil, že tím 

vysoušel interiér. Svým jednáním však ohrožoval i své okolí. Více než desetkrát tak zaměstnal 

strážníky, policisty a hasiče. 

"Hlídka muže vyzvala k opuštění vagonu, ten však nereagoval. Když zaútočil na jednoho ze 

strážníků, ten použil slzotvorný plyn a hmaty sebeobrany. Městští policisté muže vyvedli v 

poutech a přivolali zdravotníky, kteří ho převezli k ošetření do nemocnice," uvedla Školková. 
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Před propuštěním ho strážníci poučili o tom, že se bude zpovídat z přestupku neuposlechnutí 

výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Správní orgán mu za přestupek může uložit 

pokutu do 10 tisíc korun. 

Čtvrtek,  7. června 2018 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 20 

Autor: bar 

 

Majiteli psa útěkáře hrozí pokuta 50 tisíc 
České Budějovice 

Posedmé se v budějovickém psím útulku ocitl jorkšírský teriér, který svému majiteli pravidelně 

utíká. 

Naposledy se tak stalo v pondělí odpoledne. Psa bez dozoru si u Velkého jezu všiml muž a 

oznámil to strážníkům. Zvíře patří jednapadesátiletému muži z Českých Budějovic. Teď je 

podezřelý ze spáchání přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání tím, že 

nezabezpečil psa, aby nedocházelo k útěkům. Majiteli hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Událostí 

se bude dál zabývat českobudějovický správní orgán. 

pokutu do 10 tisíc korun. 

 

Pátek,  8. června 2018 

Zdroj: Právo, str. 12 

Autor: Lucie Kándlová 

 

Notorického psího útěkáře odchytávali už posedmé  
Rekordmanem v počtu útěků je v Českých Budějovicích malý yorkshire, kterého 

českobudějovičtí strážníci odchytávali za posledních několik týdnů už sedmkrát. V útulku je tak 

jako doma. 

Naposledy na pobíhajícího samotného pejska upozornil městskou policii kolemjdoucí. 

"K poslední události vyjížděla hlídka českobudějovické městské policie 4. června před čtvrtou 

hodinou odpoledne k Velkému jezu v krajském městě. Oznamovatel psa bez dozoru nahlásil 

na linku 156," uvedl mluvčí českobudějovické městské policie David Štýfal. Když hlídka na 

místo přijela, okamžitě poznala "známou firmu". Malého útěkáře totiž policisté dobře znají – 

odchytávají ho téměř každý týden. 
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Majitel je podezřelý z přestupku 

"Psa z útulku doposud vyzvedával jednapadesátiletý muž z Českých Budějovic. 

Nyní je podezřelý ze spáchání přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání tím, že ho 

nezabezpečil tak, aby nedocházelo k útěkům. 

Událostí se bude dále zabývat českobudějovický správní orgán, kde majiteli psa hrozí pokuta 

až padesát tisíc korun," dodal Štýfal. 

Čtvrtek,  7. června 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Ell Plate 

 

Budějčtí strážníci se zaměří na pití alkoholu na veřejnosti. Pohlídají si i 

opilé mladistvé  
čtvrtek, 7. června 2018, 17:03 

S blížícími se prázdninami a létem se v budějckých ulicích objeví více strážníků městské policie. 

Ti budou kontrolovat, zda lidé nepijí alkohol na veřejných prostranstvích, kde je to zakázáno. 

Pohlídají si i mladistvé pod vlivem alkoholu nebo dodržování nočního klidu. „Hlídky se zaměří 

na dodržování obecně závazné vyhlášky města číslo 1/2014, která mimo jiné upravuje požívání 

alkoholických nápojů na veřejnosti,“ vysvětlil mluvčí budějckých strážníků David Štýfal.  

V krajském městě je zakázáno pít alkohol v historickém centru města, na Lannově třídě, 

Mariánském a Palackého náměstí, na sídlištích Máj, Vltava, na Pražské nebo v centru Suchého 

Vrbného. Zákaz se podle Štýfala netýká provozoven, předzahrádek v rámci jejich provozní 

doby nebo prostor u stánků v tržnicích. Bez dopuštění se přestupku mohou lidé konzumovat 

alkohol i na kulturních, společenských či sportovních akcích. „Hlídky městské policie se rovněž 

zaměří na mladistvé pod vlivem alkoholu, dohlédnou na dodržování nočního klidu či na veřejný 

pořádek,“ prozradil mluvčí Štýfal.  
 

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/19873-budejcti-straznici-se-zameri-na-piti-alkoholu-na-verejnosti-pohlidaji-si-i-opile-mladistve.html
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Sobota,  9. června 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

 

Strážníci čtyřnohého notorického útěkáře odchytávali už posedmé 
 sobota, 9. června 2018, 16:40 

Čas od času se může stát, že se majiteli zaběhne pejsek. Většinou se ale jedná o ojedinělé 

případy. Rekordmanem poslední doby v počtu útěků se stal malý yorkshire terrier, který je v 

útulku v podstatě už jako doma. Za poslední dobu českobudějovičtí strážníci hafíka odchytávali 

již posedmé.  

Naposledy k notorickému čtyřnohému bútěkáři vyjížděla hlídka městské policie k Velkému 

jezu v Českých Budějovicích, kde si pejska bez dozoru všiml člověk, který proto zavolal na linku 

156. Psa si z útulku doposud vyzvedával jednapadesátiletý muž z Českých Budějovic. „Ten je 

nyní podezřelý ze spáchání přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání tím, že 

nezabezpečil svého psa tak, aby nedocházelo k útěkům. Událostí se bude dále zabývat 

českobudějovický správní orgán, kde muži hrozí pokuta až padesát tisíc korun," uvedl mlučí 

českobudějovické městské policie David Štýfal.  
 

 

Neděle,  10. června 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

 

Osmnáctileté ženě se zachtělo cizího kola, ukrást ho ale naštěstí 

nestačila 
 neděle, 10. června 2018, 13:10 

Cizí jízdní kolo před obchodním centrem v Nádražní ulici v Českých Budějovicích zaujalo dnes, 

v neděli 10. června, brzy ráno ženu z Prachaticka natolik, že i když bylo zamčené, snažila se ho 

zmocnit. Ale zámek nebyl snadnou překážkou, a překonat jej osmnáctileté ženě zabralo hodně 

času. Až tolik, že než se jí povedlo kolo ukrást, zasáhli strážníci.  

Podezřelé počínání mladé ženy zaznamenala městská kamera v českobudějovické Nádražní 

ulici a vždy bdělé oko operátora městského kamerového systému dnes, v neděli 10. června, v 

půl druhé ráno. Žena manipulovala se zámkem jízdního kola odstaveného před vchodem do 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/19898-straznici-ctyrnoheho-notorickeho-utekare-odchytavali-uz-posedme.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/19905-osmnactilete-zene-se-zachtelo-ciziho-kola-ukrast-ho-ale-nastesti-nestacila.html
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obchodního centra Mercury. Klíč k zámku však zjevně nevlastnila. Podezření z pokusu o krádež 

kola okamžitě vyjížděla prověřit hlídka městské policie. „Strážníci na místě zastihli 

osmnáctiletou ženu ze Strakonicka a její o rok mladší společnici. Žena se k pokusu o krádež 

kola bez zapírání přiznala. Strážníci jí poté předali do rukou přivolané hlídky Policie České 

republiky," uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.  
 

 


