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Autor: Adéla Cinklová 

__________________________________________________________________________ 

Zdrogovaný muž v Budějcích ničil auta. Skončil v nemocnici a hrozí 

mu pokuta padesát tisíc korun 

Budějčtí strážníci řešili ve čtvrtek nad ránem zdrogovaného muže, který v Nádražní ulici ničil 
auta. Podle svědkyně měl muž do aut kopat. Agresor nakonec skončil v nemocnici a za 
přestupek proti majetku ho čeká pokuta až 50 tisíc korun. 

Na podezřelé chování muže, který měl kopat do aut, upozornila svědkyně, která do Nádražní 
ulice přivolala hlídku městské policie. „Po příjezdu na místo vyšel proti strážníkům muž 
odpovídající popisu pachatele. Ten zjevně ovlivněný návykovou látkou si strážníkům postěžoval 
na velké bolesti hlavy, které byly podle něj způsobeny pádem na zem. Následně provedená 
orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala negativní výsledek. Čtyřiadvacetiletý muž 
však přiznal užití omamných a psychotropních látek,“ popsala tisková mluvčí strážníků Věra 
Školková. Hlídka na místo přivolala i záchranáře, kteří muže převezli do nemocnice. 

Strážníkům se ozval i další svědek, který popsal, že muž bral za kliky zaparkovaných aut a do 
jednoho z nich prudce kopnul. „I když na autech žádná škoda nevznikla, pokus o poškození 
cizího majetku ale byl podle strážníků zřejmý. Dokazovala to viditelná stopa po podrážce boty 
na předních dveřích vozu,“ řekla Školková, která dodala, že muži, za přestupek proti majetku, 
hrozí pokuta až 50 tisíc korun.  

 
 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24359-zdrogovany-muz-v-budejcich-nicil-auta-skoncil-v-nemocnici-a-hrozi-mu-pokuta-padesat-tisic-korun.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24359-zdrogovany-muz-v-budejcich-nicil-auta-skoncil-v-nemocnici-a-hrozi-mu-pokuta-padesat-tisic-korun.html
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Autor: Elmíra Talířová 

__________________________________________________________________________ 

Náměstek primátora poděkoval dvěma strážníkům. Zachránili život 

sebevrahovi 

Erik Heike a Jan Plánský. Tak se jmenují dva strážníci městské policie, kterým dnes na radnici 
poděkoval náměstek primátora Juraj Thoma. Na konci června se jim totiž podařilo zachránit 
život muži, který se rozhodl spáchat sebevraždu.  

O osmadvacetiletém muži, který si chce vzít život, informovat strážníky jeho kamarád. Erik 
Heike a Jan Plánský neváhali a okamžitě vyjeli na místo na sídlišti Vltava a cestou informovali 
Policii České republiky a záchranáře. Oznamovatel dovedl hlídku do bytu, kde na balkoně ležel 
muž v bezvědomí, který po požití alkoholu spolykal prášky. Strážníci mu poskytli první pomoc, 
zkontrolovali dýchací cesty a vyčkali do příjezdu lékaře. 

„Pracovali rychle a profesionálně. Poděkování si zaslouží. U městské policie pan Plánský slouží 
jedenáct let a jeho kolega Hieke devět let. Oba jsou držiteli medaile II. stupně Krajského 
ředitelství policie Jihočeského kraje. V mnoha případech se jim totiž podařilo najít hledané 
osoby jen několik minut po vyhlášení pátrání,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma. 

 
 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/24348-namestek-primatora-podekoval-dvema-straznikum-zachranili-zivot-sebevrahovi.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/24348-namestek-primatora-podekoval-dvema-straznikum-zachranili-zivot-sebevrahovi.html
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Zdroj: Týdeník policie (odkaz) 
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Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Ocenění za záchranu života si převzali dva českobudějovičtí strážníci 

Strážníkům Městské policie České Budějovice Janu Plánskému a Eriku Hiekovi se v pátek 12. 
července dostalo ocenění za záchranu lidského života. Oběma strážníkům poděkoval a předal 
pamětní medaile náměstek primátora Statutárního města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma. 

Strážníci Jan Plánský a Erik Hieke byli ve čtvrtek 27. června 2019 vysláni k případu muže, který 
se svému kamarádovi svěřil s úmyslem ukončit svůj život. Po příjezdu na místo strážníci na 
balkoně bytu v Otavské ulici nalezli muže v bezvědomí. Vysvětlení jim poskytli přítomní svědci 
– muž, který událost oznamoval a partnerka ležícího muže. Ta se strážníkům svěřila, že její 
přítel požil větší množství alkoholu a neuvedené množství léků. Strážníci u něj okamžitě 
zkontrolovali životní funkce. Po zjištění, že muž dýchá, ho uložili do zotavovací polohy a 
kontrolovali průchodnost dýchacích cest až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. 
Zdravotníkům pak předali všechny zjištěné informace. Osmadvacetiletý muž byl následně 
převezen do českobudějovické nemocnice. Celý případ si k dalšímu šetření převzali přivolaní 
policisté. 

Letos se tak jedná již o druhé ocenění, které strážníci Jan Plánský a Erik Hieke obdrželi. Na 
konci listopadu jim byly uděleny medaile II. stupně Krajského ředitelství policie Jihočeského 
kraje. Oběma se dostalo této pocty za spolupráci s krajským ředitelstvím na úseku prevence 
kriminality a zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti. 

  

https://tydenikpolicie.cz/novodobi-hrdinove/oceneni-za-zachranu-zivota-si-prevzali-dva-ceskobudejovicti-straznici/
https://tydenikpolicie.cz/novodobi-hrdinove/oceneni-za-zachranu-zivota-si-prevzali-dva-ceskobudejovicti-straznici/
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Autor: Jitka Welzlová 

__________________________________________________________________________ 

Strážníkům Eriku Hiekemu a Janu Plánskému, kteří zachránili lidský 

život, poděkoval náměstek primátora 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve čtvrtek 27. června, volal na českobudějovickou městskou policii 
muž, že jej kontaktoval jeho kamarád, který chce spáchat sebevraždu. Na místo se okamžitě 
vydali strážníci Erik Hieke a Jan Plánský 

Po cestě na sídliště Vltava informovali Policii ČR a ZZS. Oznamovatel dovedl hlídku do bytu, 
kde na balkoně ležel muž v bezvědomí, který po požití alkoholu spolykal prášky. Strážníci mu 
poskytli první pomoc, zkontrolovali dýchací cesty a vyčkali do příjezdu lékaře.  

Oběma strážníkům dnes poděkoval 1. náměstek primátora Juraj Thoma. „Pracovali rychle a 
profesionálně. Poděkování si zaslouží. U městské policie pan Plánský slouží jedenáct let a jeho 
kolega Hieke devět let. Oba jsou držiteli medaile II. stupně Krajského ředitelství policie 
Jihočeského kraje. V mnoha případech se jim totiž podařilo najít hledané osoby jen několik 
minut po vyhlášení pátrání," uvedl dnes náměstek primátora Juraj Thoma. 

  

https://www.jcted.cz/straznikum-eriku-hiekemu-a-janu-planskemu-kteri-zachranili-lidsky-zivot-podekoval-namestek-primatora/
https://www.jcted.cz/straznikum-eriku-hiekemu-a-janu-planskemu-kteri-zachranili-lidsky-zivot-podekoval-namestek-primatora/
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Rubrika: Zprávy 

Autor: Petra Říhová 

__________________________________________________________________________ 

V Českých Budějovicích znovu řádili vandalové 

Tentokrát si za svůj cíl vybrali nápis na Sokolském ostrově. Odhalit pachatele by mohly 
pomoci městské kamery. 

Nápis "Budějce", který v rámci výstavy Umění ve městě vytvořil robot Máša, vydržel v 
původním stavu na Sokolském ostrově jen pár týdnů. V noci na čtvrtek se totiž do nápisu měla 
pustit skupina vandalů a poničila jedno z písmen. Podle autora nápisu už písmeno nepůjde 
opravit. Městští strážníci se v těchto dnech snaží dohledat pachatele pomocí kamerového 
systému. 

  

http://www.jihoceskatelevize.cz/zpravy/1223-v-ceskych-budejovicich-znovu-radili-vandalove.html
http://www.jihoceskatelevize.cz/zpravy/1223-v-ceskych-budejovicich-znovu-radili-vandalove.html
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MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
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Zdroj: Jihočeská televize (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: Petra Říhová 

__________________________________________________________________________ 

Divokou rvačku dvou opilých mladíků museli ve čtvrtek brzy ráno 

řešit českobudějovičtí strážníci 

Došlo k ní v baru v centru města. Jeden z agresorů nakonec skončil v poutech. 

K bitce dvou bratrů došlo kolem půl čtvrté ráno v jednom z barů v Kněžské ulici. 
Čtyřiadvacetiletého muže údajně napadl pěstí jeho o sedm let starší bratr. Proč se poprali, 
nedokázali strážníkům objasnit. U obou aktérů proto provedli orientační dechovou zkoušku na 
alkohol. Útočník nadýchal 2,80 promile alkoholu. U jeho mladšího bratra ukázal přístroj na 
měření alkoholu v dechu výsledek 2,09 promile. Útočníkovi hrozí pokuta až 20 tisíc korun. 
Napadený muž lékařské ošetření odmítl. Pro staršího z bratrů však tímto případ neskončil. Ani 
po příjezdu městské policie s agresivitou nepřestal a strážníci byli nuceni použít pouta. 
Nakonec skončil na záchytce. 

  

http://www.jihoceskatelevize.cz/zpravy/1219-divokou-rvacku-dvou-opilych-mladiku-museli-ve-ctvrtek-brzy-rano-resit-ceskobudejovicti-straznici.html
http://www.jihoceskatelevize.cz/zpravy/1219-divokou-rvacku-dvou-opilych-mladiku-museli-ve-ctvrtek-brzy-rano-resit-ceskobudejovicti-straznici.html
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Autor: Elmíra Talířová 

__________________________________________________________________________ 

Na Sokoláku někdo zničil nápis Budějce. Pachatele by mohly odhalit 

kamery  

Jen několik týdnů vydržel v původním stavu nápis Budějce, který v rámci výstavy Umění ve 
městě vytvořil robot Máša. Na Sokoláku se do něj v noci na dnešek měla pustit banda vandalů 
a zničila jedno z písmen tvořící nápis. Pachatele by mohly odhalit záběry z městských kamer.  

„Dnes kolem druhé hodiny ranní bylo zničeno písmeno z nápisu "BUDĚJCE" skupinou vandalů. 
Pokud byste o tom něco věděli, prosím napište! Mrzí nás, že jsou mezi námi tací, kteří ostatním 
kazí radost a neumí se chovat,“ napsala na Facebooku Kristýna Koutská. 

Po pachatelích teď pátrá policie. „Zjistili to kolegové na noční směně. Nápis už byl v té době ale 
zničený, pachatele proto budeme dohledávat na kamerových záběrech,“ uvedla mluvčí 
městské policie Věra Školková. Podle výše škody by měl být případ předán policii.  

Nápis vytiskl v rámci výstavy Umění ve městě robot Máša. „Troufám si říct, že v České republice 
jsme první, kdo veřejně prezentuje 3D tisk z betonu. Hotový nápis bude vystavený na 
Sokolském ostrově. Město následně vybere kruhový objezd, kde by měl být umístěn trvale,“ 
uvedl na začátku akce její zakladatel sochař Michal Trpák.  

Podle Trpáka písmeno opravit nepůjde. „Pokud by měl nápis dál žít, tak necháme udělat 
písmeno nové, ale jsou to další starosti a náklady. Jen opravit to určitě nejde,“ řekl Trpák.  
 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/24338-na-sokolaku-nekdo-znicil-napis-budejce.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/24338-na-sokolaku-nekdo-znicil-napis-budejce.html
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Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

__________________________________________________________________________ 

Strážníci v Budějcích řešili rvačkou dvou bratrů. Jeden z nich měl 

skoro tři promile a skončil v poutech 

Budějčtí strážníci vyjížděli dnes v půl čtvrté ráno k rvačce dvou opilých bratrů. K té došlo v 
jednom z barů v Kněžské ulici. Jedenatřicetiletý muž skončil v poutech. Ani po příjezdu 
strážníků totiž nehodlal se svou agresí přestat.  

„Čtyřiadvacetiletého muže údajně napadl jeho o sedm let starší bratr zavřenou pěstí. Důvod 
napadení se však strážníci nedozvěděli. U obou aktérů proto následně provedli orientační 
dechovou zkoušku na alkohol. Útočník nadýchal 2,80 promile alkoholu. U jeho mladšího bratra 
ukázal přístroj na měření alkoholu v dechu výsledek 2,09 promile,“ uvedla tisková mluvčí 
strážníků Věra Školková. 

V případě, že se mladší z bratrů obrátí na příslušný správní orgán, hrozí útočníkovi pokuta až 
20 tisíc korun. Napadený muž lékařské ošetření odmítl. Pro staršího z bratrů však tímto případ 
neskončil. Zbytek noci strávil pobytem na záchytce. 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24339-straznici-v-budejcich-resili-rvackou-dvou-bratru-jeden-z-nich-mel-skoro-tri-promile-a-skoncil-v-poutech.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24339-straznici-v-budejcich-resili-rvackou-dvou-bratru-jeden-z-nich-mel-skoro-tri-promile-a-skoncil-v-poutech.html
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Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / České Budějovice 

Autor: Kamila Dufková 

__________________________________________________________________________ 

Vandalové opět ničili Umění ve městě 
 
České Budějovice - Výstava ve veřejném prostoru Umění ve městě se opět stala obětí 
vandalů. 

Sousoší z betonu, nápis Budějce, jehož autorem je zakladatel výstavy, sochař Michal Trpák, 
přes léto na Sokolském ostrově nevydrželo. Někdo zřejmě úmyslně zničil písmeno Ě. 

Podle mluvčí městské policie Věry Školkové k incidentu došlo v nočních hodinách ze středy na 
čtvrtek. Čin zachytila kamera městského kamerového systému. „Kolegové to objevili až 
v době, kdy už na místě nebyl pachatel. Budou hledat v materiálu do minulosti, poté událost 
předají státní policii,“ říká Věra Školková. 

Co pachateli či pachatelům činu hrozí, se nyní prý nedá říci. „To bude klasifikováno až podle 
výše škody, která se zjišťuje,“ vysvětluje Věra Školková. 

Výstava Umění ve městě se koná v Českých Budějovicích už po dvanácté. Rozrostla si i do 
okolních měst. „Chceme, aby veřejný prostor ožil, bohužel se ale téměř každý rok najde někdo, 
kdo sochy zničí,“ posteskl si Michal Trpák. Podle něj je to tím, že exponáty, které přes léto 
zdobí město, umístěny na svých stanovištích jen dočasně. „Ve veřejném prostoru neobstojí, 
protože nemají základ. Jako dočasné nejdou trvale ukotvit,“ vysvětluje. 

Exponát na zahájení výstavy slavnostně před zraky veřejnosti Michal Trpák zhotovil na 3D 
tiskárně. Unikátní 3D tisk betonu je podle něj celosvětově zatím ve vývoji a je to poměrně 
ojedinělá věc. U nás se jedná o první veřejný projekt, který použije technologii 3D tisku 
k umění. Michal Trpák si pozval kvůli svému projektu do Českých Budějovic před výstavou 
dokonce mezinárodní tým. 

Sousoší bylo podle něj křehčí, než kdyby vzniklo litím betonu. Nápis o tloušťce tři centimetry 
je prý rozhodně solidní a měl by vydržet slušné zacházení. „Lidi na to sedali, fotili se. 
Samozřejmě, pokud se na sochu vyvine nepřiměřená síla více lidí, kteří ji chtějí zničit, 
neobstojí,“ uvedl Michal Trpák s tím, že v sousoší se navíc ukrývá i železná konstrukce. „Na 
vandaly si připravit nedá,“ dodal. 

Podle Michala Trpáka rozbité písmeno opravit nepůjde, pokusí se ho však, pokud to bude 
možné, vyrobit znovu. Robot, kterým exponáty na výstavu umělci tiskli, byl vypůjčený od firmy 
ABB. Nyní už ho Michal Trpák k dispozici nemá. „Budeme si ho půjčovat znovu. Chystáme se 
zkusit ještě něco. Použijeme tentokrát více železa, aby to bylo odolnější,“ plánuje a uzavírá: 
„Beru to jako test odolnosti. Na normální zacházení je socha však pevná dost.“ 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/vandalove-opet-nicili-umeni-ve-meste-20190711.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/vandalove-opet-nicili-umeni-ve-meste-20190711.html
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Podle vedoucí odboru kultury Ivy Sedlákové byly sochy proti vandalismu pojištěny. „Mrzí nás, 
že si vandalové bohužel neuvědomují, že to všechno stojí peníze,“ povzdechla si. 

Co se stalo, přišlo ve čtvrtek kolem poledne líto i Budějčákovi Jakubovi Konečnému. "Že se tu 
snaží se vystavovat umění, je super nápad, i když ne vždycky se mi líbí všechno, ale někomu 
třeba ano. Je škoda, že ho někdo pak rozboří," myslí si mladík. 

Město podle Michala Trpáka uvažuje o tom, že by nápis Budějce zakoupilo. Bude se o tom 
ještě jednat na radě města. 
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__________________________________________________________________________ 

Vandalové zničili nápis Budějce. Město je zkouší odhalit přes 

Facebook 

Tradiční venkovní výstava Umění ve městě v Českých Budějovicích opět neodolala nájezdu 
vandalů. Tentokrát to odnesla část betonového nápisu Budějce na Sokolském ostrově, kterou 
vyráběl velký robot unikátní formou 3D tisku. Téměř každý rok některé z děl někdo úmyslně 
poškodí.  

Incident se stal přibližně kolem druhé hodiny v noci ze středy na čtvrtek. Zatím není zřejmé, 
zda má poškození nápisu na svědomí jeden člověk, nebo více osob. Zničené je každopádně 
písmeno „Ě“.  

„Místo je pod záběry městského kamerového systému,“ potvrdila mluvčí českobudějovických 
strážníků Věra Školková.  

Věc už si převzal odbor kultury města a ve spolupráci s autory výstavy nahlásí pojistnou 
událost. Zároveň budou zkoumat záběry z kamery, zda nepomůžou pachatele odhalit.  

„Také jsme požádali o pomoc případné svědky prostřednictvím Facebooku. Uvidíme, zda to 
nějak pomůže,“ sdělila vedoucí odboru kultury Iva Sedláková. Z poškození nápisu byla hodně 
zklamaná. Bylo to podle ní jedno z nejoblíbenějších děl letošního Umění ve městě.  

Napis Budějce jednoznačně pozitivně působil na místní patrioty. Lidé se u díla často fotili, 
odpočívali u něj, zkrátka fungovalo. „Stal se z toho vlastně takový foto point, a to i pro turisty,“ 
potvrdil sochař Michal Trpák, který je hlavní postavou projektu Umění ve městě. 

Na poškození reagoval, že se velmi pravděpodobně pokusí písmeno obnovit, aby mohly 
Budějce na Sokolském ostrově pokračovat. „Je to samozřejmě nepříjemná starost navíc. Nápis 
rozhodně více dělal radost, ale někdo měl asi zkrátka chuť ničit. S podobnými díly je to složité, 
protože výstava trvá čtyři měsíce a my nemůžeme rozkopat část Sokolského ostrova, abychom 
nápis nějak pevně ukotvili,“ okomentoval Trpák. 

Na radnici se nápis natolik líbil, že už dokonce město uvažovalo, že si ho i odkoupí. Jak 
betonová písmena vznikala, mohli letos v červnu zájemci sledovat v přímém přenosu na 
náměstí Přemysla Otakara II.  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/vandalismus-budejovice-umeni-ve-meste-facebook.A190711_094229_budejovice-zpravy_mrl
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/vandalismus-budejovice-umeni-ve-meste-facebook.A190711_094229_budejovice-zpravy_mrl
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 „Tisk betonem má obrovský potenciál. Ať už na výrobu designových autorských městských 
mobiliářů, kterou teď zkoušíme, ale i pro architekturu. Cílem je i využití robotů pro tisk domů. 
Stále to není běžná záležitost, i když pro experimentální stavby už se to používá,“ dodal Trpák. 

Některá z děl Umění ve městě neodolala nájezdu vandalů i při předchozích ročnících. I v 
minulosti to odnesly sochy na Sokolském ostrově, ale třeba velká židle na Zlatém mostě rovněž 
v centru města. 
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__________________________________________________________________________ 

Zdrogovaný muž poškodil v Českých Budějovicích zaparkované auto, 

strážníkům si stěžoval na bolest hlavy 

Podezřelé chování muže zaznamenala ve čtvrtek nad ránem zaměstnankyně jednoho z 
ubytovacích zařízení v Nádražní ulici. Zkoušení klik od dveří zaparkovaných vozidel a 
následné kopání do jednoho z nich přimělo ženu přivolat na pomoc strážníky. 

Ve čtvrtek 11. července krátce před třetí hodinou ranní vyjížděla hlídka městské policie na 
oznámení o muži poškozujícím zaparkovaná vozidla na parkovišti v blízkosti autobusového 
nádraží v Nádražní ulici. Po příjezdu na místo vyšel proti strážníkům muž odpovídající popisu 
pachatele. Muž zjevně ovlivněný návykovou látkou si strážníkům postěžoval na velké bolesti 
hlavy, které byly podle něj způsobeny pádem na zem. Následně provedená orientační dechová 
zkouška na alkohol u něj ukázala negativní výsledek. Čtyřiadvacetiletý muž však přiznal užití 
omamných a psychotropních látek. Strážníci mezitím na místo přivolali zdravotnickou 
záchrannou službu, která muže převezla do českobudějovické nemocnice. 

Další svědek celé události strážníkům popsal, že dotyčný muž bral za kliky zaparkovaných 
vozidel a do jednoho z nich prudce kopnul. Strážníci u označeného vozidla zjistili, že k žádnému 
poškození naštěstí nedošlo. Pokus o poškození cizího majetku však byl zřejmý. Dokazovala to 
viditelná stopa po podrážce boty na předních dveřích vozu. Čtyřiadvacetiletého muže čekají 
po propuštění z rukou lékařů potíže. Za přestupek proti majetku ho čeká pokuta až 50 tisíc 
korun. Dalším šetřením případu se bude zabývat příslušný správní orgán. 

  

https://tydenikpolicie.cz/zdrogovany-muz-poskodil-v-ceskych-budejovicich-zaparkovane-auto-straznikum-si-stezoval-na-bolest-hlavy/
https://tydenikpolicie.cz/zdrogovany-muz-poskodil-v-ceskych-budejovicich-zaparkovane-auto-straznikum-si-stezoval-na-bolest-hlavy/
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__________________________________________________________________________ 

Psi zůstali uvázaní přes noc na ulici. Majiteli hrozí vysoká pokuta 

Dvojice opuštěných psů skončila v českobudějovickém městském útulku poté, co je strážníci 
museli kvůli zdravotnímu stavu odvázat. K oběma psům, kterých si kolemjdoucí všimli v ulici 
Karoliny Světlé, se doposud nikdo nepřihlásil. Pachateli za týrání zvířat hrozí pokuta až 200 tisíc 
korun.  

Českobudějovičtí strážníci byli v pondělí ráno přivoláni ke dvojici psů uvázaných v ulici Karolíny 
Světlé. Malý kříženec a fena strávili na místě nedaleko veterinární kliniky celou noc a po 
odvázání je strážníci převezli do městského útulku. 

Jejich majitel je zanechal na místě svému osudu a o jeho totožnosti zatím není nic známo. 
Ke zvířatům se nepřihlásil ani nikdo z veterinární kliniky. 

„Hlídka městské policie dostala oznámení o uvázaných psech okolo osmé hodiny ranní. 
Zdravotní stav psa i feny si vyžádal zákrok strážníků, kteří obě zvířata odvázali,“ uvedla mluvčí 
českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Nyní se pes i fena nacházejí v útulku, odkud si je majitel může vyzvednout. „To však kvůli 
hrozícímu trestu nepředpokládáme. Podle podmínek útulku by si je později mohli adoptovat 
noví majitelé,“ vysvětlila Školková, podle níž se podobné případy stávají spíše výjimečně. 

Podobné zacházení se podle zákonů klasifikuje jako týrání zvířat, podle kterého může jejich 
majitel dostat vysokou pokutu. V krajním případě mu hrozí peněžitý trest ve výši až 200 tisíc 
korun. 

 
  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/pes-tyrani-pokuta-uvazani-straznici.A190709_153636_budejovice-zpravy_mcb
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/pes-tyrani-pokuta-uvazani-straznici.A190709_153636_budejovice-zpravy_mcb
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__________________________________________________________________________ 

Majitel přivázal dva psy u veteriny v Kněžských Dvorech a odešel. 

Hrozí mu pokuta až dvě stě tisíc 

Strážníci v Budějcích řešili v pondělí ráno dva přivázané psy v blízkosti veterinární kliniky v 
Kněžských Dvorech. Jejich majitel je tam zanechal svému osudu a do dnešního dne se o ně 
nepřihlásil. Malý kříženec a fenka skončili v městském útulku. Majitel své psy před veterinou 
přivázal v neděli večer. Druhý den ráno na místo přijela hlídka strážníků, která hafany z vodítek 
vysvobodila.  

„Zaměstnanec kliniky vyloučil, že by psi byli někdy jeho pacienty. Kdo je tam předchozího 
večera uvázal, se však zjistit nepodařilo. Zdravotní stav psa a feny křížence si vyžádal následný 
zásah strážníků. Ti oba dva psy převezli do městského útulku,“ uvedla tisková mluvčí strážníků 
Věra Školková. 

Za přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání hrozí majiteli zvířat pokuta až 200 
tisíc korun.  

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24314-majitel-privazal-dva-psy-u-veteriny-v-knezskych-dvorech-a-odesel-hrozi-mu-pokuta-az-dve-ste-tisic.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24314-majitel-privazal-dva-psy-u-veteriny-v-knezskych-dvorech-a-odesel-hrozi-mu-pokuta-az-dve-ste-tisic.html
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__________________________________________________________________________ 

Dva malí kříženci strávili noc uvázaní v blízkosti veterinární kliniky 
 
České Budějovice - Na oznámení o dvou psech uvázaných v blízkosti veterinární kliniky do 
ulice Karolíny Světlé v Kněžských Dvorech vyjížděla v pondělí v deset hodin dopoledne 
hlídka městské policie. 

Věra Školková, mluvčí českobudějovické městské policie, uvedla, že zde zaměstnanec kliniky 
vyloučil, že by psi byli někdy jeho pacienty. 

Kdo je zde předchozího večera uvázal, se zjistit nepodařilo. 

"Zdravotní stav psa a feny křížence si vyžádal následný zásah strážníků," řekla Věra Školková 
s tím, že ti oba dva psy odvázali a převezli je do městského útulku. 

Za přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání hrozí majiteli zvířat pokuta až 
200 tisíc korun. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dva-mali-krizenci-stravili-noc-uvazani-v-blizkosti-veterinarni-kliniky-20190709.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dva-mali-krizenci-stravili-noc-uvazani-v-blizkosti-veterinarni-kliniky-20190709.html
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__________________________________________________________________________ 

Napůl vysvlečený muž krvácel po napadení z obličeje, skončil v 

nemocnici 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Fyzická potyčka několika osob se odehrála v sobotu 6. července nad 
ránem v Krajinské ulici v Českých Budějovicích a narušila spánek místních obyvatel. 
Vyřizování osobních účtů se neobešlo bez zranění, jeden z účastníků incidentu skončil v 
rukou lékařů. 

V sobotu ve tři hodiny ráno vyjížděla hlídka českobudějovické městské policie na oznámení o 
fyzické potyčce dvou mužů. Strážníci na místě nalezli napůl vysvlečeného muže s krvácejícím 
zraněním v obličeji. „Sedmatřicetiletý muž z Českobudějovicka strážníkům označil údajného 
útočníka, který postával opodál. Neznámý muž ho měl bezdůvodně napadnout ve chvíli, kdy 
vycházel ze dveří tanečního klubu. Dvaadvacetiletý muž z Prachaticka však obvinění odmítal," 
popsala mluvčí městské policie Věra Školková. 

Jak se mezitím ukázalo, potyčky se účastnily i další osoby, které však před příjezdem strážníků 
odešly. „Zranění poškozeného muže si vyžádalo převoz k lékařskému ošetření do 
českobudějovické nemocnice. Celý případ si k dalšímu šetření převzali přivolaní policisté. Zda 
se pachatel napadení bude zpovídat z přestupku proti občanskému soužití, nebo trestného 
činu, rozhodne délka léčení poškozeného muže," dodala Věra Školková. 

  

https://www.jcted.cz/napul-vysvleceny-muz-krvacel-po-napadeni-z-obliceje-skoncil-v-nemocnici/
https://www.jcted.cz/napul-vysvleceny-muz-krvacel-po-napadeni-z-obliceje-skoncil-v-nemocnici/
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Psi strávili noc uvázaní v blízkosti veterinární kliniky. Jejich majitel 

není znám 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Dva opuštění psi strávili nedělní noc přivázaní v blízkosti veterinární 
kliniky v Kněžských Dvorech. Jejich majitel je zde zanechal svému osudu a dosud se k nim 
nepřihlásil. Malý kříženec a fenka skončili v městském útulku. 

Na oznámení o uvázání psů vyjížděla hlídka českobudějovické městské policie v pondělí 8. 
července v 10 hodin dopoledne do ulice Karolíny Světlé. „Zaměstnanec kliniky vyloučil, že by 
psi byli někdy jeho pacienty. Kdo je zde předchozího večera uvázal se však zjistit nepodařilo. 
Zdravotní stav psa a feny křížence si vyžádal následný zásah strážníků. Ti oba psy odvázali a 
převezli je do městského útulku," vylíčila mluvčí městské policie Věra Školková. Ještě dodala, 
že za přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání hrozí majiteli pokuta až 200 tisíc 
korun. 

  

https://www.jcted.cz/psi-stravili-noc-uvazani-v-blizkosti-veterinarni-kliniky-jejich-majitel-neni-znam/
https://www.jcted.cz/psi-stravili-noc-uvazani-v-blizkosti-veterinarni-kliniky-jejich-majitel-neni-znam/
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__________________________________________________________________________ 

Strážníci zachránili želvu i poštolku 
 
České Budějovice - Českobudějovičtí strážníci odchytli v neděli želvu, která se procházela 
v blízkosti Alzheimercentra na Husově třídě. 

Mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková oznámila, že zatím je želva v péči městské 
policie. „Komu zvíře patří, se jim bohužel zatím zjistit nepodařilo. Želvu si proto do doby, než 
se o ni přihlásí její právoplatný majitel, převzali do své péče,“ sdělila mluvčí. 

Hlídka městské policie zachránila v neděli i poštolku v Bezdrevské ulici na sídlišti Vltava. 
„Jednotka hasičského záchranného sboru sem vyjížděla na oznámení o uvízlé poštolce v síti na 
panelovém domu. Strážníci zraněného dravce od hasičů převzali a o pár desítek minut později 
ho předali do rukou zkušených ošetřovatelů ZOO v Hluboké nad Vltavou,“ upřesnila mluvčí 
českobudějovických strážníků Věra Školková. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-zachranili-zelvu-i-postolku-20190708.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-zachranili-zelvu-i-postolku-20190708.html
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__________________________________________________________________________ 

Opila se, krvácela a motala se ulicí 
 
České Budějovice - Českobudějovičtí strážníci vyjížděli v sobotu okolo 19. hodiny do ulice U Tří 
lvů, kde se motala podnapilá žena z Jindřichohradecka. Dezorientovaná navíc silně krvácela 
v obličeji a zanechávala za sebou stopy. Jak uvedla mluvčí českobudějovických strážníků Věra 
Školková, devětadvacetiletá žena byla pod vlivem návykové látky. 

„Jak žena ke zranění přišla, se hlídce městské polici zjistit nepodařilo. Následně provedená 
orientační dechová zkouška u ní ukázala výsledek 1,34 promile alkoholu v krvi. Strážníci ženu 
okamžitě převezli do českobudějovické nemocnice, kde ji předali do rukou lékařů,“ uvedla 
mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. 

Podle ní byl svědkem události osmatřicetiletý muž z Českých Budějovic, který přivolal na 
pomoc strážníky. 

 
 

 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opila-se-krvacela-a-motala-se-ulici-20190708.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opila-se-krvacela-a-motala-se-ulici-20190708.html
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__________________________________________________________________________ 

Neděle patřila v Budějcích zvířatům. Strážníci vyjížděli ke zraněné 

poštolce i želvě na výletě  

Budějčtí strážníci včera řešili v několik výjezdů k záchraně zvířat. Na sídlišti Vltava uvízla 
zraněná poštolka. Na procházku se vydala i želva. Azyl v městském útulku nalezlo několik 
měsíců staré kotě, které bylo nalezené v Litvínovické ulici. Strážníci ale zachraňovali i údajně 
zraněného chovného holuba.  

Hlídka městské policie vyjížděla krátce po deváté hodině ráno do Bezdrevské ulice na sídliště 
Vltava. „Na místo byla povolána i jednotka hasičského záchranného sboru. Strážníci zraněného 
dravce od hasičů převzali a o pár desítek minut později ho předali do rukou ošetřovatelů v 
zoologické zahradě,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Strážníci v neděli na Vltavu vyjížděli ještě jednou. Náhodní kolemjdoucí v blízkosti 
Alzheimercentra na Husově třídě spatřili procházející se želvu. Tu odchytili a do doby, než se o 
ni přihlásí její právoplatný majitel, si ji převzali do své péče.   

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/24306-nedele-patrila-v-budejcich-zviratum-straznici-vyjizdeli-ke-zranene-postolce-i-zelve-na-vylete.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/24306-nedele-patrila-v-budejcich-zviratum-straznici-vyjizdeli-ke-zranene-postolce-i-zelve-na-vylete.html
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Českobudějovičtí strážníci přistihli recidivistu s kradeným kolem 
 

Jedenatřicetiletého muže přistihli českobudějovičtí strážníci v souvislosti s krádeží jízdního 
kola v minulosti již několikrát. Ten si protentokrát na své konto přičetl další křížek se zákonem. 
S jízdním kolem, které mu neříkalo „pane“, ho strážníci přistihli v pátek nad ránem. Muž skončil 
v rukou policistů. 

V pátek 5. července krátce po třetí hodině ranní projížděla hlídka městské policie Pekárenskou 
ulicí. U obchodního centra strážníci spatřili jim známého muže opírajícího se o jízdní kolo. 
Důvodné podezření, že jízdní kolo dotyčnému muži nepatří, se vzápětí potvrdilo.  

Kontrolou výrobního čísla jízdního kola totiž strážníci zjistili, že jízdní kolo zn. Missile jeho 
právoplatný majitel již nějaký čas postrádá. Kde k bicyklu samozvaný majitel přišel, se 
strážníkům nesvěřil. Muž podezřelý z krádeže jízdního kola skončil v rukou přivolaných 
policistů. Dalším šetřením případu se budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR 
Tř. 28. Října. 

https://tydenikpolicie.cz/ceskobudejovicti-straznici-pristihli-recidivistu-s-kradenym-kolem/
https://tydenikpolicie.cz/ceskobudejovicti-straznici-pristihli-recidivistu-s-kradenym-kolem/

