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Strážníkům se tento týden podařilo vypátrat čtyři hledané osoby 
 

České Budějovice - Již čtvrtou osobu hledanou Policií České republiky vypátrali od začátku 
tohoto týdne českobudějovičtí strážníci. 

Ti dle slov mluvčí městské policie Věry Školkové přijali v pátek dopoledne žádost policistů 
z krajského města o pomoc při pátrání po devětadvacetiletém muži z Českých Budějovic. 
"Strážníci dotyčného muže, kterého již znali ze své předchozí činnosti, spatřili v ulici V. Volfa 
ve čtyři hodiny odpoledne. Na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si muže převzala 
k provedení dalších úkonů," dodala. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.http/ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznikum-se-tento-tyden-podarilo-vypatrat-ctyri-hledane-osoby-20170709.htmldenik.cz/zlociny-a-soudy/nikam-nepojedu-mladik-odmitl-nastoupit-do-policejniho-auta-20170707.html
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91547&idc=4818302&ids=1804&idp=88061&url=http%3A%2F%2Fwww.helios.eu%2Fprodukty%2Fhelios-fenix%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_campaign%3Dintext%26utm_medium%3Dlink
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Pětadvacetiletá žena i šestadvacetiletý muž skončili na záchytce 
 

České Budějovice - Hned dva pacienty přiváželi českobudějovičtí městští strážníci v sobotu 
odpoledne k pobytu na protialkoholní záchytnou stanici. 

Věra Školková, mluvčí českobudějovické městské policie upřesnila, že k prvnímu případu 
vyjížděla hlídka městské policie krátce před čtvrtou hodinou. "Dostali oznámení o ženě ležící 
na zemi do ulice Novohradská. Oznamovatel přitom vyjádřil obavu o zdraví dotyčné mladé 
ženy," uvedla Věra Školková s tím, že na místo tedy zároveň vyjížděla i zdravotnická záchranná 
služba. "Strážníci zjistili, že z dechu mladé ženy je cítit alkohol a zdravotníci potvrdili, že není 
nijak ohrožena na zdraví. Ženu proto převezli za doprovodu strážníků v sanitním vozidle na 
protialkoholní záchytnou stanici," uvedla mluvčí městské policie. Dodala, že provedená 
orientační dechová zkouška na alkohol u pětadvacetileté ženy ukázala výsledek 2,1 promile. 

K druhému případu vyjížděli strážníci jen o půl hodiny déle. Neznámý muž měl ležet na 
chodníku v ulici Karla IV. Hlídka, jež dorazila na místo, zjistila, že je muž podnapilý a není 
schopen vlastní chůze. "Strážníci jej proto podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol, 
která ukázala výsledek 1,88 promile," uvedla Věra Školková. Šestadvacetiletý muž 
z Českokrumlovska svůj výlet do centra krajského města tak též zakončil na protialkoholní 
záchytné stanici. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/petadvacetileta-zena-i-sestadvacetilety-muz-skoncili-na-zachytce-20170709.html
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91271&idc=4818272&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91524&idc=4818272&ids=43&idp=88036&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fudrzba-venkovnich-ploch
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91547&idc=4818272&ids=1804&idp=88061&url=http%3A%2F%2Fwww.helios.eu%2Fprodukty%2Fhelios-fenix%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_campaign%3Dintext%26utm_medium%3Dlink
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Nikam nepojedu. Mladík odmítl nastoupit do policejního auta 
 

České Budějovice - Na mladistvého, který utekl z diagnostického ústavu, narazili 
českobudějovičtí strážníci ve čtvrtek při kontrolní činnosti na sídlišti Máj. 

Strážníci mladíka, který odpovídal popisu hledaného chovance, vyzvali k předložení dokladů. 
Žádné ale u sebe neměl. Strážníci proto chtěli dotyčného předvést na nedalekou služebnu 
Policie ČR. 

Mladík však odmítl nastoupit do služebního vozidla se slovy, že nikam nepojede. Podle mluvčí 
městské policie Věry Školkové se z místa snažil odejít. Zastavila ho až pouta. S nimi na rukou 
jej strážníci převezli na policejní služebnu. Policisté po chvíli potvrdili, že skutečně jde 
o sedmnáctiletého chovance diagnostického ústavu, který nedovoleně opustil zařízení téhož 
dne v ranních hodinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nikam-nepojedu-mladik-odmitl-nastoupit-do-policejniho-auta-20170707.html
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Ranní procházku mu velmi rychle zatrhli strážníci městské policie 

Při běžné kontrolní činnosti na českobudějovickém sídlišti Máj objevili strážníci hledaného 

mladíka, který měl ten samý den ráno nedovoleně opustit diagnostické zařízení. Krátce po 

jedenácté hodině dopoledne objevili strážnici mladíka, který odpovídal popisu hledaného 

chovance českobudějovického diagnostického ústavu.  

Sedmnáctiletého chlapce zastavili a vyzvali ho k prokázání totožnosti. Ten však u sebe neměl 

žádné osobní doklady, které by jeho totožnost hodnověrně prokázaly. Městští policisté se 

proto rozhodli o jeho předvedení na nedalekou služebnu Policie ČR. Mladík však odmítal 

nastoupit do služebního vozidla a snažil se z místa odejít. Strážníci mladíka za použití 

donucovacích prostředků zastavili a v poutech ho převezli na obvodní oddělení Policie ČR Čtyři 

Dvory.  

„Přítomní policisté po ověření totožnosti mladíka potvrdili, že se skutečně jedná o 

sedmnáctiletého chovance diagnostického ústavu, který nedovoleně opustil zařízení téhož 

dne v ranních hodinách. Policisté si mladíka převzali k provedení dalších úkonů," dodala Věra 

Školková, tisková mluvčí městské policie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16029-ranni-prochazku-mu-velmi-rychle-zatrhli-straznici-mestske-policie.html
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Strážníci spolu s policisty zasahovali ve vlaku přijíždějícím do Českých 

Budějovic 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Ve středu odpoledne zasahovali policisté spolu se strážníky proti několika podnapilým 

cestujícím ve vlaku přijíždějícím do krajského města. Krátce před druhou hodinou vyjížděly 

hlídky městské policie na žádost Policie ČR o asistenci na vlakové nádraží v Českých 

Budějovicích. V právě přijíždějícím vlaku měla cestovat početnější skupina podnapilých 

osob, která měla poškozovat vybavení vlaku a verbálně napadat průvodčí. 

Strážníci se spolu s policisty vydali do prostor vlaku, kde se měla zdržovat výše uvedená 

skupina. Ve chvíli, kdy v doprovodu průvodčího procházeli mezi jednotlivými jízdními 

soupravami vlaku, udeřil průvodčího do oblasti obličeje otevřenou dlaní procházející muž. Ten 

vzápětí skončil v poutech přítomného policisty. Důvod, proč pětačtyřicetiletý muž z Ústí nad 

Labem napadl zaměstnance Českých drah, se na místě policisté ani strážníci nedozvěděli. 

Lékařské ošetření nabízené přítomným strážníkem napadený průvodčí odmítl. 

Další hlídky mezitím zajistili prostor, ve kterém cestovala výše uvedená skupina. Policisté se 

strážníky vyzvali všechny přítomné, aby setrvali v kupé a postupovali podle pokynů policistů. 

Výzvy uposlechli všichni, kromě dvou mužů zdržujících se v zadní části jízdní soupravy. Ani 

opakované výzvy s výstrahou o použití donucovacích prostředků nereagovali. Přítomný 

policista a strážník vzápětí za pomoci donucovacích prostředků předali jedenadvacetiletého a 

dvaadvacetiletého muže z Ústí nad Labem do rukou dalších policistů, kteří je převezli k pobytu 

na protialkoholní záchytnou stanici. Zmíněná dvojice společně s mužem, který napadl 

průvodčího, budou po vystřízlivění pozváni k podání vysvětlení na obvodní oddělení Policie ČR 

v ulici 28. Října. Zda došlo ke škodě na majetku Českých drah, bude též předmětem dalšího 

šetření. 

 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-230322-straznici-spolu-s-policisty-zasahovali-ve-vlaku-prijizdejicim-do-ceskych-budejovic
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Policie musela na budějckém nádraží řešit podnapilé cestující  

Během včerejšího odpoledne bylo na budějckém vlakovém nádraží hodně živo. Početnou 

skupinku podnapilých cestujících museli uklidňovat policisté. Jeden muž udeřil průvodčího, 

dva podnapilí skončili na záchytce. 

„Krátce před druhou hodinou vyjížděly hlídky městské policie na žádost policie o asistenci na 

vlakové nádraží v Českých Budějovicích. V právě přijíždějícím vlaku měla cestovat početnější 

skupina podnapilých osob, která měla poškozovat vybavení vlaku a verbálně napadat 

průvodčí,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková.  

Podle policie došlo i na fyzický útok na průvodčího, který od jednoho muže schytal ránu 

otevřenou dlaní do obličeje. „Muž skončil v poutech přítomného policisty. Důvod, proč 

pětačtyřicetiletý muž z Ústí nad Labem napadl zaměstnance Českých drah, se na místě 

policisté nedozvěděli. Lékařské ošetření napadený průvodčí odmítl.“ Kromě dvou mužů 

uposlechli všichni přítomní výzvu policistů o spolupráci. Oba dva muži z Ústí nad Labem skončili 

na protialkoholní záchytné stanici. „Zmíněná dvojice společně s mužem, který napadl 

průvodčího, budou po vystřízlivění pozváni k podání vysvětlení na obvodní oddělení policie. 

Ke škodě na majetku Českých drah jednáním výše uvedených osob nedošlo,“ dodala Školková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16027-policie-musela-na-budejckem-nadrazi-resit-podnapile-cestujici.html
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Strážníci spolu s policisty zasahovali ve vlaku přijíždějícím do 

krajského města 
 

České Budějovice - Ve středu odpoledne zasahovali policisté spolu se strážníky proti několika 
podnapilým cestujícím ve vlaku přijíždějícím do krajského města. 

Krátce před druhou hodinou vyjížděly hlídky městské policie na žádost Policie ČR o asistenci 
na vlakové nádraží v Českých Budějovicích. V právě přijíždějícím vlaku měla cestovat 
početnější skupina podnapilých osob, která měla poškozovat vybavení vlaku a verbálně 
napadat průvodčí.  Strážníci se spolu s policisty vydali do prostor vlaku, kde se měla zdržovat 
výše uvedená skupina. Ve chvíli, kdy v doprovodu průvodčího procházeli mezi jednotlivými 
jízdními soupravami vlaku, udeřil průvodčího do oblasti obličeje otevřenou dlaní procházející 
muž. Ten vzápětí skončil v poutech přítomného policisty. Důvod, proč pětačtyřicetiletý muž 
z Ústí nad Labem napadl zaměstnance Českých drah, se na místě policisté ani strážníci 
nedozvěděli. Lékařské ošetření nabízené přítomným strážníkem napadený průvodčí odmítl.  

Další hlídky mezitím zajistili prostor, ve kterém cestovala výše uvedená skupina. Policisté se 
strážníky vyzvali všechny přítomné, aby setrvali v kupé a postupovali podle pokynů policistů. 
Výzvy uposlechli všichni, kromě dvou mužů zdržujících se v zadní části jízdní soupravy. Ani 
opakované výzvy s výstrahou o použití donucovacích prostředků nereagovali. 

Přítomný policista a strážník vzápětí za pomoci donucovacích prostředků předali 
jedenadvacetiletého a dvaadvacetiletého muže z Ústí nad Labem do rukou dalších policistů, 
kteří je převezli k pobytu na protialkoholní záchytnou stanici. Zmíněná dvojice společně 
s mužem, který napadl průvodčího, budou po vystřízlivění pozváni k podání vysvětlení na 
obvodní oddělení Policie ČR v ulici 28. Října. Zda došlo ke škodě na majetku Českých drah bude 
též předmětem dalšího šetření. 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-spolu-s-policisty-zasahovali-ve-vlaku-prijizdejicim-do-krajskeho-mesta-20170706.html
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91838&idc=4816400&ids=10023&idp=87458&url=https%3A%2F%2Fwww.auto-care.cz%2F%3Futm_source%3Dden%2525C3%2525ADk.cz%26utm_medium%3Dintext%26utm_campaign%3DDen%2525C3%2525ADk.cz%252520-%252520intext%252520ro%2525C4%25258Dn%2525C3%2525AD
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91585&idc=4816400&ids=5818&idp=88134&url=http%3A%2F%2Fwww.ksul.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91933&idc=4816400&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
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Opilci z Ústí nad Labem řádili ve vlaku. V Budějovicích už na ně čekala 

policie 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Krátce před druhou odpoledne ve středu 5. července vyjížděly hlídky 

městské policie na žádost Policie ČR o asistenci na vlakové nádraží v Českých Budějovicích. V 

právě přijíždějícím vlaku cestovala skupina opilců, která měla poškozovat vybavení vlaku a 

verbálně napadat průvodčí. Po příjezdu soupravy na nádraží se strážníci spolu s policisty vydali 

do vlaku. Ve chvíli, kdy v doprovodu průvodčího procházeli mezi vagony, udeřil průvodčího do 

obličeje procházející muž. Ten vzápětí skončil v poutech. Důvod, proč pětačtyřicetiletý muž z 

Ústí nad Labem napadl zaměstnance Českých drah, se na místě policisté ani strážníci 

nedozvěděli. Lékařské ošetření napadený průvodčí odmítl. 

Další hlídky mezitím zajistily prostor, ve kterém cestovala výše uvedená skupina. Policisté se 

strážníky ji vyzvali, aby setrvala v kupé. Výzvy uposlechli všichni, kromě dvou mužů zdržujících 

se v zadní části jízdní soupravy. Ani na opakované výzvy s výstrahou nereagovali. Přítomný 

policista a strážník proto s pomocí donucovacích prostředků předali jedendvacetiletého a 

dvaadvacetiletého muže z Ústí nad Labem do rukou dalších policistů, kteří je převezli na 

protialkoholní záchytnou stanici. Zmíněná dvojice společně s mužem, který napadl 

průvodčího, bude po vystřízlivění pozvána k podání vysvětlení na obvodní oddělení Policie ČR 

v ulici 28. října. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jcted.cz/opilci-z-usti-nad-labem-radili-ve-vlaku-v-budejovicich-uz-na-ne-cekala-policie/
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Kamerový systém hodně vidí. I vandaly u sochy 
 

 

Příště už to nezkoušejte! Oko "velkého bratra" bdí… 

Autor: Archiv Městské policie České Budějovice 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V noci na dnešek se dva mladí muži, procházející kolem vystavených soch 

na Sokolském ostrově, rozhodli o vyzkoušení své síly na jedné z nich. V půl druhé ráno si 

obsluha kamerového systému všimla, že se muži snaží vahou svého těla sochu převrátit. Pevně 

ukotvená kopule bohužel neodolala. V tu chvíli již na místo mířila hlídka městské policie.  

Strážníci opodál zastihli dva muže, odpovídající popisu obsluhy kamerového systému. Mladíci 

ani dlouho nezapírali. Šestadvacetiletý muž, který o dva roky staršímu společníkovi spíš 

napomáhal, přijal od hlídky napomenutí. Jeho starší kamarád ale udělení napomenutí odmítl. 

Bude se tedy muset zodpovídat z přestupku, kde mu hrozí pokuta až 50 tisíc korun.  

 

http://www.jcted.cz/kamerovy-system-hodne-vidi-i-vandaly-u-sochy/
http://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/29486/465652__.jpg?lm=1499250868
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Vandalové poškodili sochu na budějckém Sokolském ostrově 

Dva vandalové v noci na dnešek poničili sochu z výstavy Umění ve městě na Sokolském ostrově 

v Českých Budějovicích. Jednomu z nich hrozí pokuta do 50 000 korun. Autor sochy Miloslav 

Fekar považuje čin za barbarství. 

Sochu s názvem Ulity chtěli vandalové poškodit, když kolem ní v noci procházeli. Obsluha 

kamerového systému dnes v 1:30 spatřila poblíž bazénu na Sokolském ostrově dva muže, kteří 

se váhou svých těl opakovaně snažili sochu převrátit. „Pevně ukotvená kopule bohužel 

neodolala jejich síle. V tu chvíli však již na místo mířila hlídka městské policie. Socha se jenom 

převrátila, poškozená není, vyvrátili ji z podstavce,“ řekla mluvčí policie Věra Školková.  

Strážníci na místě zastihli dva muže odpovídající popisu, kteří postávali opodál. Díky 

kamerovým záznamům dlouho nezapírali. Šestadvacetiletý muž, který napomáhal svému 

aktivnějšímu společníkovi, činu litoval. Strážníci ho na místě napomenuli. „Jeho 

osmadvacetiletý kamarád však otočil a napomenutí odmítl. Muž se bude nyní zpovídat z 

přestupku proti majetku správnímu orgánu. Za ten mu hrozí pokuta až 50 000 korun. Pozvou 

ho ke správnímu řízení,“ dodala Školková.  

Sochař Miloslav Fekar vnímá snahu poškodit sochu jako barbarství. „Je smutné, že věcí, které 

jsou zajímavé a pěkné, si lidé neváží. Je to založené na důvěře a společenské úrovni, a když se 

tohle děje, naznačuje to, že někteří jedinci nemají dostatek přehledu. Že vyzkouším, jestli na 

tom umím skákat, pokládám za barbarství,“ řekl Fekar.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16019-vandalove-poskodili-sochu-na-budejckem-sokolskem-ostrove.html
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Pokus o poškození sochy na Sokolském ostrově se mužům nevyplatil 
 

České Budějovice - O středeční noci se dva muži procházející kolem vystavených soch na 
Sokolském ostrově rozhodli měřit své síly pokusem o poškození jedné nich.  
 

V půl druhé ráno spatřila obsluha kamerového systému v blízkosti plaveckého bazénu dva 
muže, kteří se váhou svého těla opakovaně snažili převrátit vystavené umělecké dílo. Pevně 
ukotvená kopule bohužel neodolala jejich síle. V tu chvíli však již na místo mířila hlídka městské 
policie.  
 
Strážníci na místě zastihli dva muže odpovídající popisu, kteří bezstarostně postávali opodál. 
Pod tíhou důkazu ve formě kamerového záznamu z městské kamery dlouho nezapírali. 
Šestadvacetiletý muž, který napomáhal svému aktivnějšímu společníkovi, svého činu litoval. 
Strážníci mu na místě udělili napomenutí s upozorněním na důsledky dalšího podobného 
protiprávního jednání. Jeho osmadvacetiletý kamarád však otočil a udělení napomenutí 
odmítl. Muž se bude nyní zpovídat z přestupku proti majetku správnímu orgánu. Za ten mu 
hrozí pokuta až 50 tisíc korun. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/pokus-o-poskozeni-sochy-na-sokolskem-ostrove-se-muzum-nevyplatil-20170705.html
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91556&idc=4816082&ids=282&idp=88104&url=http%3A%2F%2Fwww.helios.eu%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_campaign%3Dintext%26utm_medium%3Dlink
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91933&idc=4816082&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
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Městská policie řešila zdrogovanou ženu i opilého muže 

Městská policie zasahovala od pondělí u zdrogované ženy, opilého muže, poštolky na úřadě a 

fretky, která se zaklínila v bazénové trubce. Všechny případy dokázali strážníci bezpečně 

vyřešit. 

Na protialkoholní záchytné stanici skončili během pondělí muž, který se marně dobýval do 

vchodu bytu v ulici V. Volfa a žena, která se zmateně potácela po ulici 28. října. „Strážníci na 

místě nalezli ženu, která téměř nebyla schopná samostatné chůze ani srozumitelné 

komunikace. Po příjezdu zdravotníků na místo rozhodl lékař o jejím převozu na protialkoholní 

záchytnou stanici. Orientační dechovou zkouškou na alkohol se u ženy podle očekávání ukázal 

výsledek s nulovou hodnotou,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková.  

„Podnapilý muž se v pondělí před desátou hodinou večerní dobýval do vchodu domu v ulici V. 

Volfa. Přitom však narazil na asistenty prevence kriminality, které začal verbálně napadat. Ti 

na místo přivolali na pomoc strážníky, kteří po příjezdu na místo zastihli dotyčného muže, jak 

spí v mezipatře. Hladinu alkoholu v dechu se zjistit nepodařilo, orientační dechovou zkoušku 

na alkohol muž nezvládl.“  

Policisté dále zasahovali v budově úřadu na Lidické třídě, kde ve tři hodiny odpoledne odchytli 

mladou poštolku. „Strážníci ji poté převezli do ZOO v Hluboké nad Vltavou,“ dodala Školková.  

Včera ráno pak strážníci dále vyjížděli do Mladého, kde se fretka ve snaze uniknout zaklínila v 

odpadní trubce. „Krátce před osmou hodinou ráno vyjížděla k jejímu odchytu hlídka městské 

policie specializovaná na odchyt zvířat. Strážníci fretku vyprostili a zjistili, že není nijak zraněná. 

O fretku se zakrátko přihlásila její čtyřiadvacetiletá majitelka, které strážníci malou šelmu 

předali.“  

 

 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16011-mestska-policie-resila-zdrogovanou-zenu-i-opileho-muze.html
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Opilá skupina nadávala ve vlaku průvodčí a demolovala vagón, 

situace si vyžádala zákrok policistů i strážníků 
 

Ve středu odpoledne zasahovali policisté spolu se strážníky proti několika podnapilým 

cestujícím ve vlaku přijíždějícím do krajského města. Krátce před druhou hodinou vyjížděly 

hlídky městské policie na žádost Policie ČR o asistenci na vlakové nádraží v Českých 

Budějovicích. V právě přijíždějícím vlaku měla cestovat početnější skupina podnapilých osob, 

která měla poškozovat vybavení vlaku a verbálně napadat průvodčí. 

Strážníci se spolu s policisty vydali do prostor vlaku, kde se měla zdržovat výše uvedená 
skupina. Ve chvíli, kdy v doprovodu průvodčího procházeli mezi jednotlivými jízdními 
soupravami vlaku, udeřil průvodčího do oblasti obličeje otevřenou dlaní procházející muž. Ten 
vzápětí skončil v poutech přítomného policisty. Důvod, proč pětačtyřicetiletý muž z Ústí nad 
Labem napadl zaměstnance Českých drah, se na místě policisté ani strážníci nedozvěděli. 
Lékařské ošetření nabízené přítomným strážníkem napadený průvodčí odmítl. 

Další hlídky mezitím zajistily prostor, ve kterém cestovala výše uvedená skupina. Policisté se 
strážníky vyzvali všechny přítomné, aby setrvali v kupé a postupovali podle pokynů policistů. 
Výzvy uposlechli všichni, kromě dvou mužů zdržujících se v zadní části jízdní soupravy. Ani 
opakované výzvy s výstrahou o použití donucovacích prostředků nereagovali. Přítomný 
policista a strážník vzápětí za pomoci donucovacích prostředků předali jedenadvacetiletého a 
dvaadvacetiletého muže z Ústí nad Labem do rukou dalších policistů, kteří je převezli k pobytu 
na protialkoholní záchytnou stanici.  

Zmíněná dvojice společně s mužem, který napadl průvodčího, budou po vystřízlivění pozváni 
k podání vysvětlení na obvodní oddělení Policie ČR v ulici 28. Října. Ke škodě na majetku 
Českých drah jednáním výše uvedených osob nedošlo. 

 

 

 

http://tydenikpolicie.cz/opila-skupina-nadavala-ve-vlaku-pruvodci-a-demolovala-vagon-situace-si-vyzadala-zakrok-policistu-i-strazniku/
http://tydenikpolicie.cz/oblast/stc
http://tydenikpolicie.cz/oblast/stc
http://tydenikpolicie.cz/oblast/pha
http://tydenikpolicie.cz/oblast/pha
http://tydenikpolicie.cz/oblast/plk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/plk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/kvk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/kvk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/ulk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/ulk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/jhc
http://tydenikpolicie.cz/oblast/jhc
http://tydenikpolicie.cz/oblast/lbk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/lbk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/vys
http://tydenikpolicie.cz/oblast/vys
http://tydenikpolicie.cz/oblast/khk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/khk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/pak
http://tydenikpolicie.cz/oblast/pak
http://tydenikpolicie.cz/oblast/jhm
http://tydenikpolicie.cz/oblast/jhm
http://tydenikpolicie.cz/oblast/zlk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/zlk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/olk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/olk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/msk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/msk
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Poštolka, která vzbudila rozruch, skončila v Zoo Hluboká nad Vltavou 

ČESKÉ BUĎEJOVICE - Netradiční návštěvník zavítal mezi zaměstnance úřadu na 

českobudějovické Lidické třídě. Včera odpoledne vzbudilo mezi nimi rozruch mládě poštolky. 

K události vyjížděli strážníci. 

Jak popsala mluvčí strážníků Věra Školková, za poštolkou vyjížděla hlídka městské policie 

specializovaná na odchyt zvířat. Strážníci mládě v kanceláři úřadu odchytli a převezli do Zoo 

Hluboká nad Vltavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jcted.cz/postolka-ktera-vzbudila-rozruch-skoncila-v-zoo-hluboka-nad-vltavou/
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Šestadvacetiletá žena pod vlivem drog se potácela po ulici 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Českobudějovičtí strážníci včera vyjížděli k šestadvacetileté ženě, která 

se potácela po ulici 28. října. Její výlet skončil na protialkoholní záchytné stanici. 

"Strážníci na místě nalezli ženu, která téměř nebyla schopná samostatné chůze ani 

srozumitelné komunikace. Po příjezdu zdravotníků na místo rozhodl lékař o jejím převozu," 

popisuje mluvčí strážníků Věra Školková s tím, že orientační dechová zkouška ukázala dle 

očekávání výsledek s nulovou hodnotou, žena si však na odeznění návykových látek musela 

počkat na záchytce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jcted.cz/sestadvacetileta-zena-pod-vlivem-drog-se-potacela-po-ulici/
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Štěně si udělalo výlet vlakem do krajského města 

 ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dnes dopoledne se museli českobudějovičtí strážníci vypořádat s 

netradičním černým pasažérem. Nejednalo se totiž o člověka, ale o psa. Štěně barváře 

nastoupilo do vlaku ve Zlivi a svezlo se do krajského města. Tam na něj čekali strážníci. 

Pes vběhl do otevřených dveří vlaku odjíždějícího do Českých Budějovic. Tady ho odchytli 
strážníci, vyškolení pro odchyt zvířat. "Ti zjistili, že pes nemá žádné označení, podle kterého by 
bylo možné zjistit jeho majitele. Psa předali odchytové službě spolupracující s obcí, ze které 
pes vlakem přijel do krajského města," sdělila mluvčí strážníků Věra Školková. 

http://www.jcted.cz/budejovicko/stene-si-udelalo-vylet-vlakem-do-krajskeho-mesta/

