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Mladík se probíhal po kapotách osobních vozidel 
České Budějovice - Vandalský čin mladíka, který se na sídlišti Šumava bavil běháním po 

kapotách zaparkovaných vozidel, řešili v sobotu v noci českobudějovičtí strážníci. 

Věra Školková, mluvčí českobudějovických strážníků, uvedla, že k incidentu hlídka městské 

policie vyjížděla v sobotu krátce před jedenáctou hodinou večerní, a to na oznámení o skupině 

šesti mladíků, kteří procházeli Sokolskou ulicí a svým hlučným chováním rušili noční klid. Jeden 

z nich měl běhat po kapotě jednoho ze zaparkovaných vozidel. Ani na vyzvání jednoho 

z kamarádů, ať svého jednání zanechá, nedbal.  

 

"Strážníci dva mladé muže odpovídající popisu nalezli na nedaleké zastávce městské 

hromadné dopravy v Branišovské ulici. Jednoho z nich přítomný svědek identifikoval jako 

chlapce, který se při události snažil svého kamaráda odradit od jeho činu. Údajný pachatel však 

na hlídku městské policie nečekal a ještě před jejím příjezdem utekl," řekla více Věra Školková. 

"Jak strážníci vzápětí zjistili, na vozidle, po kterém se mladý muž proběhl, bylo zjevné 

poškození karoserie," dodala s tím, že strážníci na místo následně přivolali hlídku Policie ČR, 

která si celý případ převzala k dalšímu šetření. 
 

Pondělí, 15. ledna 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: redakce 
___________________________________________________________________________ 

Strážníci v neděli ráno zadrželi sprejera  
pondělí, 15. ledna 2018, 14:13 

V neděli 14. ledna ve dvě hodiny ráno se operátorovi městského kamerového systému 
podařilo zachytit podezřelý pohyb v ulici Františka Ondříčka na sídlišti Vltava. Muž se šátkem 
přes obličej se právě chystal začít sprejovat na zeď panelového domu. Na místo okamžitě 
vyjížděla hlídka městské policie.Operátor městského kamerového systému nadále sledoval 
jednání dotyčného muže. Na pokročilou noční hodinu bylo v této ulici stále rušno. To muže od 
jeho činu nakonec odradilo a zeď domu se mu nepodařilo poškodit. Následně se odebral se k 
nedaleké zastávce městské hromadné dopravy. Zde ho již čekaly přijíždějící hlídky městské 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mladik-se-probihal-po-kapotach-osobnich-vozidel-20180115.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/18115-straznici-v-nedeli-rano-zadrzeli-sprejera.html
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policie. Jakmile muž spatřil strážníky, dal se na útěk. Strážníci ho však okamžitě dostihli a muži 
nasadili služební pouta. Další hlídka městské policie mezitím pátrala v okolí po čerstvých 
stopách sprejera. Ty skutečně strážníci nalezli na zdi nadchodu ve Strakonické ulici. 
Dvaadvacetiletý muž se údajně domníval, že je nástřik graffiti na tomto místě povoleno. To 
však vydal příslušný správní orgán magistrátu města pouze pro několik řádných žadatelů. Mezi 
ně dvaadvacetiletý muž skutečně nepatří. Strážníci mladého muže předali do rukou policistů 
na Obvodním oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. Dvaadvacetiletému muži z Českých Budějovic 
nyní hrozí obvinění z přečinu poškození cizí věci.  

 

Úterý, 16. ledna 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: ČTK 
___________________________________________________________________________ 

Počet asistentů prevence kriminality v Českých Budějovicích klesá 
 úterý, 16. ledna 2018, 16:09 

Počet asistentů prevence kriminality v Českých Budějovicích klesá. Zatímco před dvěma roky 

tuto službu vykonávalo osm mužů, nyní jich je jenom šest. České Budějovice by přivítaly, kdyby 

počet asistentů vzrostl, ale většina zájemců nevyhovuje požadovaným kritériím. Primátor Jiří 

Svoboda uvedl, jaké základní požadavky musí uchazeči o službu splňovat. „Měli by splňovat 

kritéria pro zařazení k městské policii, i když ne tak přísná. Měli by být bezúhonní, což je možná 

někdy ten největší problém. Měli by být v určité fyzické kondici, měli by mít maturitu a 

samozřejmě i přirozenou autoritu,“ řekl Svoboda. Funkce asistentů prevence kriminality ve 

městě existuje od roku 2013. Asistenti mají pomáhat při snižování kriminality v problémových 

lokalitách. Nejprve službu vykonávali pouze dva členové, postupně se jejich počet zvyšoval. 

Trend se začal obracet před dvěma roky. Svoboda uvedl, že město o asistenty stojí a přivítalo 

by opět zvýšení jejich počtu. Náklady na tuto službu budou letos činit 4,7 milionu korun. Z 

velké části je hradí ministerstvo vnitra, necelých 1,2 milionu platí českobudějovický magistrát. 

„Finance bychom našli i na vyšší počet asistentů, ale nedaří se nám je z výše uvedených důvodů 

získat,“ dodal Svoboda.  
 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/18132-pocet-asistentu-prevence-kriminality-v-ceskych-budejovicich-klesa.html
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Počet asistentů prevence kriminality v Č. Budějovicích klesá 
16.1.2018 

České Budějovice 16. ledna (ČTK) – Počet asistentů prevence kriminality v Českých 

Budějovicích klesá. Zatímco před dvěma roky tuto službu vykonávalo osm mužů, nyní jich je 

jenom šest. České Budějovice by přivítaly, kdyby počet asistentů vzrostl, ale většina zájemců 

nevyhovuje požadovaným kritériím. Novinářům to dnes řekl primátor Jiří Svoboda (ANO). 

Uvedl, jaké základním požadavky musí uchazeči o službu splňovat. „Měli by splňovat kritéria 

pro zařazení k městské policii, i když ne tak přísná. Měli by být bezúhonní, což je možná někdy 

ten největší problém. Měli by být v určité fyzické kondici, měli by mít maturitu a samozřejmě 

i přirozenou autoritu,“ řekl Svoboda. 

Funkce asistentů prevence kriminality ve městě existuje od roce 2013. Asistenti mají pomáhat 

při snižování kriminality v problémových lokalitách. Nejprve službu vykonávali pouze dva 

členové, postupně se jejich počet zvyšoval. Trend se začal obracet před dvěma roky. 

Svoboda uvedl, že město o asistenty stojí a přivítalo by opět zvýšení jejich počtu. Náklady na 

tuto službu budou letos činit 4,7 milionu korun. Z velké části je hradí ministerstvo vnitra, 

zbytek platí českobudějovický magistrát. „Finance bychom našli i na vyšší počet asistentů, ale 

nedaří se nám je z výše uvedených důvodů získat,“ dodal Svoboda. 

 

Sobota, 20. ledna 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Nikola Franková 
___________________________________________________________________________ 

Strážník ve svém osobním volnu zadržel celostátně hledaného muže  
sobota, 20. ledna 2018, 16:30 

Strážník městské policie náhodou natrefil na hledaného sedmnáctiletého mladíka ve čtvrtek 18. ledna 

dopoledne. Ačkoliv měl osobní volno, neváhal a mladého muže, který se pokusil o útěk, zadržel také 

díky přítomným svědkům. Stážník městské policie v Českých Budějovicích se ve čtvrtek 18. ledna krátce 

po jedenácté hodině dopolední procházel v době svého volna Kanovnickou ulicí, když si všiml mladého 

muže, který se v předchozích dnech ocitl v celostátním hledáčku policistů. Strážník mladíka poznal a v 

pátrací databázi Policie ČR svou domněnku prověřil. Následně se rozhodl jednat a mladíka dostihl. Po 

https://www.tvjecko.cz/pocet-asistentu-prevence-kriminality-v-c-budejovicich-klesa/
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/18180-straznik-ve-svem-osobnim-volnu-zadrzel-celostatne-hledaneho-muze.html
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prokázání své příslušnosti k městské policii dotyčného konfrontoval. Sedmnáctiletý mladík se však dal 

na útěk a strážník ho musel zastavit za použití donucovacích prostředků. Mladík se nadále bránil a snažil 

se uniknout z rukou strážníka, který požádal o pomoc svědky události. Ti mu pomohli při udržení 

hledaného na místě a přivolali hlídku Policie ČR. Policisté si po svém příjezdu mladého muže převzali k 

dalšímu opatření.  

 

 

 

 

 

 

 


