
 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

23. TÝDEN 2021 

1 
 

 

Čtvrtek, 10. června 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Lenka Novotná 

__________________________________________________________________________ 
  

Vandalský kousek mladého muže skončil nasazením pout. Hrozí mu 

i vysoká pokuta 

 

Snaha o vyvrácení dopravní značky skončila pro dvacetiletého muže nasazením pout 
a převozem na služebnu policie. Za přestupek proti majetku mu hrozí pokuta až 
50 tisíc korun. 

V pondělí 7. června krátce před půlnocí vyjížděla hlídka budějovické městské policie na 
oznámení o trojici osob procházející ulicí U Tří lvů, z nichž jedna kope do zaparkovaných 
vozidel a vyvrací dopravní značky. Strážníci podle mluvčí budějovické městské policie 
Věry Školkové zastihli nedaleko místa devatenáctiletého muže v doprovodu svého 
osmnáctiletého kamaráda a sedmnáctileté dívky. 

"Žena, která událost oznamovala, označila za pachatele vandalského kousku 
přítomného devatenáctiletého muže. Ten právě vyvrátil dopravní značku a odnesl jí do 
blízkého parku. Oba jeho společníci měli svého kamaráda údajně od jeho jednání 
marně odrazovat. Vyvrácenou značku se poté snažili vrátit zpět na místo. Strážníci 
naštěstí nezjistili žádné škody na zaparkovaných vozidlech ani jiné další škody na 
majetku," uvedla Věra Školková. 

Jak se strážníci dozvěděli, trojice spolu strávila večer popíjením alkoholu. Pro 
sedmnáctiletou dívku podle mluvčí případ skončil předáním do rukou jejího zákonného 
zástupce. Následovat bude pohovor s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu. 

"Orientační dechová zkouška na alkohol provedená u devatenáctiletého muže, který 
měl na svědomí vandalský kousek, ukázala výsledek 1,87promile. Ten však v průběhu 
řešení události verbálně napadal strážníky a navzdory zákonným výzvám nadále 
narušoval veřejný pořádek. Strážníci ho nakonec v poutech převezli na Obvodní 
oddělení Policie ČR, kde ho předali do rukou policistů," doplnila s tím, že mladý muž se 
bude nyní zpovídat z přestupku proti majetku. Dalším šetřením případu se bude 
zabývat příslušný správní orgán. 
  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vandalsky-kousek-mladeho-muze-skoncil-nasazenim-pout-hrozi-mu-i-vysoka-pokuta-20.html


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

23. TÝDEN 2021 

2 
 

 

 

Čtvrtek, 10. června 2021 

Zdroj: Právo (odkaz) 

Rubrika: Jihozápadní Čechy 

Autor: Lucie Kándlová 

__________________________________________________________________________ 
  

Foto: ČÍ JE HAD NA KAPOTĚ AUTA? 

 

 

 

Užovku červenou (na snímku) odchytili před několika dny českobudějovičtí městští 
strážníci na kapotě auta, které parkovalo před krajskou nemocnicí. Jak se sem had 
dostal, se zatím neví. Řidič údajně neměl o "černém pasažérovi" ani tušení. Užovka 
skončila v hlubocké zoo a ta nyní hledá jejího majitele.  

Foto: Zoo Hluboká nad Vltavou  

  

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=75081740
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Muž na ubytovně vyhrožoval spolubydlícímu s nožem v ruce. Zasáhli 

strážníci 
 

Vyřizování sporu dvou mužů v jedné z ubytoven v Suchém Vrbném, z nichž jeden byl 
ozbrojen nožem, skončila v pondělí večer díky rychlému zásahu českobudějovických 
strážníků bez následků. Strážníci šestačtyřicetiletého muže odzbrojili a předali ho do 
rukou policistů. 

V pondělí 7. června krátce po sedmé hodině večerní vyjížděla hlídka městské policie na 
oznámení o hlasité hádce dvou mužů v ubytovně v Suchém Vrbném. Strážníky již na 
místě čekala zaměstnankyně ubytovny a muž, který se stal terčem svého 
spolubydlícího. Ten ho měl vykazovat ze společně obývaného pokoje a vyhrožovat mu 
ublížením na zdraví. Agresor měl být navíc ozbrojen nožem. 

Strážníci proto okamžitě zamířili k místnosti, kde se měl muž nacházet. Zaklepání na 
dveře se nejprve nesetkalo s žádnou reakcí, po chvíli však muž uvnitř vyzval strážníky 
ke vstupu. Jejich pohled padl na muže sedícího za stolem, na němž ležel takzvaný 
kobercový nůž. Muž byl zjevně podnapilý a na výzvu strážníků, aby vstal, nereagoval. 
Jejich následný zásah k odzbrojení muže byl dílem okamžiku. 

Strážníci mu nasadili služební pouta a na místo přivolali hlídku Policie ČR. Muže poté 
podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol s výsledkem 2,65 ‰. Přivolaní 
policisté zjistili, že se jedná o šestačtyřicetiletého muže z Českobudějovicka. Strážníci 
muže následně převezli k pobytu na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou 
stanici, kde ho předali do rukou zdravotnického personálu. Dalším šetřením případu se 
budou zabývat policisté z místně příslušného Obvodního oddělení Policie ČR. 

 

Věra Školková, tisková mluvčí Městské policie České Budějovice 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-na-ubytovne-vyhrozoval-spolubydlicimu-s-nozem-v-ruce-zasahli-straznici-20210.html
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Vyhrožoval s nožem v ruce    

Českobudějovičtí strážníci vyjížděli v pondělí večer na ubytovnu do čtvrti Suché Vrbné, 

kde opilý muž (46) s nožem v ruce vyhrožoval svému spolubydlícímu, že ho bodne. Díky 

včasnému zásahu policistů se naštěstí nikomu nic nestalo. Agresivní muž skončil v 

poutech a na protialkoholní záchytné stanici.  

  

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=75081740
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Alkohol a nůž v ruce. Konflikt dvou mužů na ubytovně v Budějcích 

zaměstnal strážníky 

 

Sporu dvou mužů na jedné z ubytoven v Suchém Vrbném museli řešit budějčtí 
strážníci. Kolem pondělní sedmé hodiny večerní dostali informaci o hlasité hádce 
dvou mužů, kdy jeden měl být ozbrojen nožem. Svou roli při incidentu podle všeho 
sehrál také alkohol. 

„Strážníky již na místě čekala zaměstnankyně ubytovny a muž, který se stal terčem 
svého spolubydlícího. Ten ho měl vykazovat ze společně obývaného pokoje a vyhrožovat 
mu ublížením na zdraví. Agresor měl být navíc ozbrojen nožem,“ potvrdila mluvčí 
strážníků Věra Školková. 

Strážníci proto okamžitě zamířili k místnosti, kde se měl muž nacházet. „Zaklepání na 
dveře se nejprve nesetkalo s žádnou reakcí, po chvíli však muž uvnitř vyzval strážníky ke 
vstupu. Jejich pohled padl na muže sedícího za stolem, na němž ležel kobercový nůž. 
Muž byl zjevně podnapilý a na výzvu strážníků, aby vstal, nereagoval,“ dodala Školková. 

Strážníci proto muže odzbrojili, nasadili mu pouta a na místo přivolali hlídku státní 
policie. Muž poté nadýchal více než 2,6 promile. „Přivolaní policisté zjistili, že se jedná 
o šestačtyřicetiletého muže z Českobudějovicka. Strážníci muže následně převezli 
k pobytu na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici, kde ho předali do 
rukou zdravotnického personálu,“ uzavřela mluvčí. Celý konflikt zůstává v šetření 
policie. 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/31402-alkohol-a-nuz-v-ruce-konflikt-dvou-muzu-na-ubytovne-v-budejcich-zamestnal-strazniky.html
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Muž vyhrožoval spolubydlícímu z ubytovny s nožem v ruce 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Vyřizování sporu dvou mužů v jedné z ubytoven v Suchém 
Vrbném, z nichž jeden byl ozbrojen nožem, skončila v pondělí 7. června večer díky 
rychlému zásahu českobudějovických městských policistů bez následků. Strážníci 
šestačtyřicetiletého muže odzbrojili a předali ho do rukou policistů. 

Krátce po 19. hodině vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o hlasité hádce dvou 
mužů. Strážníky již na místě čekala zaměstnankyně ubytovny a muž, který se stal 
terčem svého spolubydlícího. Ten ho měl vykazovat ze společně obývaného pokoje a 
vyhrožovat mu ublížením na zdraví. Agresor měl být navíc ozbrojen nožem. Strážníci 
proto okamžitě zamířili k místnosti, kde se měl muž nacházet. 

Zaklepání na dveře se nejprve nesetkalo s žádnou reakcí, po chvíli však muž uvnitř 
vyzval strážníky ke vstupu. Jejich pohled padl na muže sedícího za stolem, na němž ležel 
tzv. kobercový nůž. Muž byl zjevně podnapilý a na výzvu strážníků, aby vstal, 
nereagoval. Jejich následný zásah k odzbrojení muže byl dílem okamžiku. Strážníci mu 
nasadili služební pouta a na místo přivolali hlídku Policie ČR. Muže poté podrobili 
orientační dechové zkoušce na alkohol s výsledkem 2,65 promile. 

Přivolaní policisté zjistili, že se jedná o šestačtyřicetiletého muže z Českobudějovicka. 
Strážníci ho následně převezli k pobytu na protialkoholní a protitoxikomanickou 
záchytnou stanici, kde ho předali do rukou zdravotnického personálu. Dalším šetřením 
případu se budou zabývat policisté z místně příslušného Obvodního oddělení Policie 
ČR. 

  

https://www.jcted.cz/muz-vyhrozoval-spolubydlicimu-z-ubytovny-s-nozem-v-ruce/
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Lupiče zaskočila přepadená čerpadlářka, za chvíli ho sebrali i s pistolí 

 

Bez peněz odešel lupič z čerpací stanice v Českých Budějovicích, kterou s plynovou 
pistolí v ruce přepadl v neděli večer. Obsluhující žena mu sdělila, že právě začala 
směnu a má prázdnou kasu. Muže zadrželi za dvacet minut strážníci. 

V neděli po 18. hodině volala obsluha čerpací stanice na Dlouhé louce, že ji přepadl 
muž s pistolí. 

„Do prodejny vstoupil muž v kraťasech a s batohem. S pistolí v ruce požadoval vydání 
hotovosti. Obsluhující žena mu odmítla peníze vydat s tím, že právě začala směnu a má 
prázdnou kasu,“ popsal policejní mluvčí Jiří Matzner. 

Muž pravděpodobně tuto reakci nečekal a z čerpací stanice utekl směrem k 
nedalekému lesoparku Stromovka. Po ozbrojeném pachateli začaly okamžitě 
pátrat policisté i strážníci. 

Jedna z hlídek městské policie muže odpovídajícího popisu spatřila na stezce vedoucí 
do Stromovky. 

„Zjevně rozrušený muž na výzvu začal hledat svůj osobní doklad v batohu. Při jeho 
otevření strážníci uvnitř zahlédli střelnou zbraň. Batoh okamžitě odstranili z jeho 
dosahu a za použití donucovacích prostředků muži nasadili služební pouta,“ uvedla 
mluvčí strážníků Věra Školková. 

Mluvčí Matzner upřesnil, že muž měl u sebe plynovou pistoli. Po výslechu na něj čekalo 
obvinění z pokusu loupeže, vyšetřovatel také požádal prostřednictvím státního 
zástupce soud o uvalení vazby. 

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/lupic-cerpaci-stanice-kasa-straznici-zadrzeli-pistole.A210608_101909_budejovice-zpravy_khr
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/lupic-cerpaci-stanice-kasa-straznici-zadrzeli-pistole.A210608_101909_budejovice-zpravy_khr
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Pondělí, 7. června 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz), Českokrumlovský deník (odkaz) 
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Mám prázdnou kasu, slyšel lupič u benzínky. Útěk mu překazila zbraň 

v batohu 
 

Policejní manévry si v Českých Budějovicích vyžádalo oznámení o loupežném 
přepadení v neděli v podvečer. Z benzínové čerpací stanice na Dlouhé louce 
v Českých Budějovicích volala obsluha na linku policie 158, pracovnice čerpací stanice 
oznámila pokus o loupež. 

Podle slov mluvčího policistů Jiřího Matznera do prodejny čerpací stanice vstoupil po 
nedělní šesté večer muž v kraťasech, s batohem a s pistolí v ruce požadoval vydání 
hotovosti. Obsluhující žena mu odmítla peníze vydat, začala právě směnu a má 
prázdnou kasu. 

"Pachatel pravděpodobně tuto reakci nečekal a z čerpací stanice utekl směrem ke 
Stromovce. Po tomto ozbrojeném pachateli začaly okamžitě pátrat hlídky policistů 
i strážníků z Českých Budějovic. Do dvaceti minut hlásila hlídka strážníků zadržení 
podezřelého muže. Pachatele si následně převzali kriminalisté. Čeká jej výslech, 
obvinění z pokusu loupeže a také vyšetřovatel požádal o uvalení vazby. Při zadržení měl 
muž plynovou pistoli ještě u sebe. Co dodat? Opravdu dobrá spolupráce!" uvedl mluvčí. 

"Muže odpovídajícího popisu spatřila jedna z hlídek městské policie na stezce vedoucí 
do lesoparku Stromovka. Když zjevně rozrušený muž začal hledat ve svém batohu 
osobní doklad k prokázání totožnosti, strážníci uvnitř spatřili střelnou zbraň. Zavazadlo 
okamžitě odstranili z jeho dosahu a za použití donucovacích prostředků mu nasadili 
služební pouta. V těch ho i několik minut později předali do rukou policistů k dalšímu 
opatření," popsala podrobnosti případu mluvčí českobudějovických strážníků Věra 
Školková. 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mam-prazdnou-kasu-slysel-lupic-u-benzinky-utek-mu-prekazila-zbran-v-batohu-20210.html
https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mam-prazdnou-kasu-slysel-lupic-u-benzinky-utek-mu-prekazila-zbran-v-batohu-20210.html
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Se zbraní v ruce přepadl benzinu poblíž centra. Muže se podařilo 

během chvíle chytit 

 

Českobudějovičtí policisté za sebou mají velmi úspěšnou akci. Během dvaceti minut 
se jim totiž podařilo zadržet muže, který se včera pokusil se zbraní v ruce přepadnout 
benzinovou pumpu nedaleko centra Českých Budějovic. Po obsluze chtěl vydat 
hotovost, kterou mu ale sloužící žena odmítla dát. Muž se poté vydal na útěk do 
nedalekého parku, kde ho policie dopadla. 

Zprávu o loupežném přepadení nahlásila obsluha benzinové pumpy v neděli po šesté 
hodině večer. Do prodejny na Dlouhé louce měl přijít muž se zbraní, který po pracovnici 
požadoval vydání hotovosti. „Obsluhující žena mu odmítla peníze vydat. Oznámila, že 
právě začala směnu a má prázdnou kasu. Pachatel pravděpodobně tuto reakci nečekal 
a z čerpací stanice utekl směrem ke Stromovce," uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner. 

Po muži začaly okamžitě pátrat policejní hlídky státních i městských policistů. Pátrání 
ale netrvalo dlouho. Ozbrojeného pachatele se totiž během dvaceti minut podařilo 
najít. „Muže odpovídajícího popisu spatřila jedna z hlídek městské policie na stezce 
vedoucí do lesoparku Stromovka. Když zjevně rozrušený muž začal hledat ve svém 
batohu osobní doklad k prokázání totožnosti, strážníci uvnitř spatřili střelnou zbraň. 
Zavazadlo okamžitě odstranili z jeho dosahu a za použití donucovacích prostředků mu 
nasadili služební pouta," uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. 

Podle Matznera ho nyní čeká výslech a obvinění z pokusu loupeže. „Vyšetřovatel také 
požádal o uvalení vazby. Při zadržení měl muž plynovou pistoli ještě u sebe,“ dodal 
Matzner. 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/31390-se-zbrani-v-ruce-prepadl-benzinu-pobliz-centra-muze-se-podarilo-behem-chvile-chytit.html
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Pondělí, 7. června 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky, JčTEĎ (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Jiří Matzner 

__________________________________________________________________________ 
  

Muž s pistolí chtěl peníze v benzínce na Dlouhé louce 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Policejní manévry si v Českých Budějovicích vyžádalo oznámení 
o loupežném přepadení v neděli v podvečer. Z benzínové čerpací stanice na Dlouhé 
louce v Českých Budějovicích volala obsluha na linku policie 158. Pracovnice čerpací 
stanice oznámila pokus o loupež. Na benzínku vstoupil po šesté večer muž v 
kraťasech, s batohem a s pistolí v ruce požadoval vydání hotovosti. Obsluhující žena 
mu sdělila, že právě začala směnu a má prázdnou kasu. Pachatel pravděpodobně tuto 
reakci nečekal a z čerpací stanice utekl směrem ke Stromovce. Po tomto ozbrojeném 
muži začaly okamžitě pátrat hlídky policistů i strážníků z Českých Budějovic. 

Do dvaceti minut hlásila hlídka strážníků zadržení podezřelého muže. Pachatele si 
převzali kriminalisté. Čeká jej výslech, obvinění z pokusu loupeže a vyšetřovatel požádal 
o uvalení vazby. Při zadržení měl muž plynovou pistoli ještě u sebe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/57248/826549__.jpg?lm=1623072486
https://www.jcted.cz/budejovicko/muz-s-pistoli-chtel-penize-v-benzince-na-dlouhe-louce/
https://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/57248/826549__.jpg?lm=1623072486
https://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/57248/826549__.jpg?lm=1623072486
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Pondělí 7. června – Pátek 11. června 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 
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