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Osmadvacetiletý muž poničil trolejbus MHD  
Osmadvacetiletý muž z Českých Budějovic v neděli nad ránem poškodil vozidlo městské hromadné 

dopravy na zastávce v Českém Vrbném. Řidič trolejbusu neváhal a přivolal hlídku městské policie. 

Pachatel však před strážníky utekl. Ti ho však dopadli a předali do rukou policistů. 

"Podle slov mluvčí českobudějovických strážníků, Věry Školkové, strážníky na místě čekal řidič 

poškozeného vozu, který popsal pachatele. "Muž, který měl na svědomí majetkovou škodu na 

dopravním prostředku mezitím utekl. Strážníci muže odpovídajícího popisu nalezli na zastávce městské 

hromadné dopravy Otavská. Jednalo se o osmadvacetiletého muže z Českých Budějovic. Ten jakékoliv 

poškození trolejbusu popíral," uvedla mluvčí. 

Řidič poškozeného vozu při konfrontaci s podezřelým tohoto muže ale identifikoval. "Strážníci u muže 

mezitím provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 1,29 promile. Pro podezření z 

trestného činu ho poté převezli na Obvodní oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. Zde ho předali do rukou 

policistů k dalšímu opatření," informovala mluvčí. 

 

Pondělí, 13. ledna 2020 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jitka Davidová 

Vandal převrátil koš a poničil tak vzácnou dlažbu náměstí 
13.1.2020  

Vandalové se na náměstí Přemysla Otakara II. v pondělí nad ránem pokusili odcizit cizí majetek, jeden 

z nich převrátil kameninový koš a poškodil tak vzácnou dlažbu náměstí. 

Jak uvedla mluvčí českobudějovických strážníků, Věra Školková, dvojici zachytila městská kamera. 

„Středem zájmu vandalů se stal materiál, který zde zbyl po demontáži zimního kluziště. Pohozené 

kabely pak ponechali svému osudu a přemístili se k nedalekému odpadkovému koši, který jeden z nich 

převrátil. Pádem kameninové nádoby tak poškodil i keramickou dlažbu náměstí. V té době již na místo 

mířila hlídka městské policie,“ popsala mluvčí. 

Podle ní strážníci na místě zastihli dvacetiletého muže z Českobudějovicka a jeho o rok mladšího 

společníka z Českých Budějovic. „Mladí muži se však k činu neznali. Nepřesvědčily je ani důkazy ve 

formě kamerového záznamu. Případem se proto bude dále zabývat příslušný správní orgán. Za 

přestupek proti majetku hrozí pachatelům pokuta až padesát tisíc korun,“ dodala mluvčí. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/osmadvacetilety-muz-ponicil-trolejbus-mhd-20200113.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/osmadvacetilety-muz-ponicil-trolejbus-mhd-20200113.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vandal-prevratil-kos-a-ponicil-tak-vzacnou-dlazbu-namesti-20200113.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vandal-prevratil-kos-a-ponicil-tak-vzacnou-dlazbu-namesti-20200113.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7131105&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7131105&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93547&idc=7131105&ids=2326&idp=86355&url=http%3A%2F%2Fwww.store13.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93547&idc=7131105&ids=2326&idp=86355&url=http%3A%2F%2Fwww.store13.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93742&idc=7131105&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93742&idc=7131105&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
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Ničil trolejbus a utekl. Strážníci ho ale našli 
13.1.2020 13:33  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Včera krátce po páté ráno vyjížděla hlídka městské policie na oznámení řidiče 

městské hromadné dopravy. Ohlásil, že na zastávce v Českém Vrbném muž ničí přední část trolejbusu. 

Strážníky na místě čekal řidič poškozeného vozu, který jim popsal pachatele. Muž totiž mezitím utekl. 

Strážníci ho ale nalezli na zastávce městské hromadné dopravy Otavská. Jak se ukázalo, jednalo se o 

osmadvacetiletého muže z Českých Budějovic. Ten jakékoliv poškození trolejbusu popíral. Řidič 

poškozeného vozu však při konfrontaci tohoto muže identifikoval jako dotyčného vandala. 

Strážníci u muže mezitím provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 1,29 ‰. Pro 

podezření z trestného činu ho poté převezli na obvodní oddělení Policie ČR Čtyři Dvory.  

 

Úterý, 14. ledna 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 1 

Autor: win 

Koš a dlažba  
KRÁTCE Z BUDĚJOVICKA 

České Budějovice – Z vandalského činu viní policie dva mladé muže. Podle tiskové mluvčí 

českobudějovické městské policie Věry Školkové se měli včera nad ránem dostat do rozporu se 

zákonem při procházce přes náměstí Přemysla Otakara II. Jeden z nich například měl převrátit 

kameninový koš a poškodit tak keramickou dlažbu. "Počínání povedené dvojice však zachytila městská 

kamera," zmínila Věra Školková. Strážníci na místě zastihli dva muže. K činu se ale neznali, věcí se proto 

bude dále zabývat příslušný správní orgán. Pokuta může činit až 50 000 korun. 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/nicil-trolejbus-a-utekl-straznici-ho-ale-nasli/
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Tři mladíci se dostali do bytového domu pod záminkou návštěvy 

kamaráda, dva byli v pátrání 
 

14.1.2020 15:37  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Nečekané vyústění měla událost, kterou řešili strážníci městské policie v pondělí 

13. ledna večer v Suchém Vrbném. Na tísňovou linku městské policie zavolala žena, která uvedla, že 

omylem otevřela dveře třem mladíkům, kteří se bezdůvodně zdržují v bytovém domě. Jak se později 

ukázalo, dva z nich byli v celostátním pátrání. 

Krátce po půl desáté večer přijalo operační středisko městské policie oznámení o třech mladících, kteří 

se bezdůvodně pohybují po bytovém domě, kde oznamovatelka bydlí. Žena uvedla, že mladíky omylem 

vpustila dovnitř, když zvonili na její zvonek. Na místo události v Suchém Vrbném byla neprodleně 

vyslána hlídka městské policie. 

Strážníci mladíky našli ve chvíli, kdy běhali po chodbách domu. Následně byli vyzvali k prokázání 

totožnosti a k podání vysvětlení. Všichni shodně uvedli, že byli navštívit svého kamaráda a jsou na 

odchodu pryč. Po ověření totožností se ukázalo, že po patnáctiletém mladíkovi z Kynšperka nad Ohří a 

po jeho sedmnáctiletém kamarádovi z Českých Budějovic bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Oba 

mladíci byli předvedeni na obvodní oddělení Policie ČR, kde byli předáni policistům k dalšímu opatření. 

 

Středa, 15. ledna 2020 

Zdroj: Právo, str. 10 

Autor: Pavel Orholz 

Nejvíce pokut je v Budějovicích za parkování  
Především špatná situace s parkováním v centru města zaměstnává českobudějovické strážníky a děsí 

řidiče. V loňském roce rozdali policisté přes deset tisíc pokut, které musel řešit správní odbor 

českobudějovického magistrátu. Převažují právě přestupky v dopravě. 

"Od té doby, co zřídili parkovací zóny, se v centru Budějovic v podstatě nedá zdarma parkovat. 

Nejlevnější zóny jsou přitom za deset korun na hodinu a já dojíždím do práce každý den. Většinou se 

snažím najít místo, kde se stále ještě neplatí, ale občas se stane, že přetáhnu parkování na placených 

stáních. Už mi přišly dvě pokuty," zlobil se jeden z řidičů, Jindřich Sedláček. 

Správní odbor řeší většinou přestupky, na které pokutovaní nereagují nebo proti nimž podávají 

stížnost. Jak uvedl primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda (ANO), strážníci rozdali v loňském roce 10 

374 pokut, které skončily na správním odboru. "Přitom z celkového počtu bylo 6927 případů, které se 

týkaly dopravních prohřešků," upozornil Svoboda. Zmínil, že řidiči porušují pravidla i tím, že 

https://www.jcted.cz/budejovicko/tri-mladici-se-dostali-do-bytoveho-domu-pod-zaminkou-navstevy-kamarada-dva-byli-v-patrani/
https://www.jcted.cz/budejovicko/tri-mladici-se-dostali-do-bytoveho-domu-pod-zaminkou-navstevy-kamarada-dva-byli-v-patrani/
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neoprávněně zastavují či stojí na místech, kde nemohou, a jsou nepoučitelní. "Trvalé a časté jsou 

bohužel i jízdy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a s tím spojené odmítnutí vyšetření 

ke zjištění alkoholu v krvi," konstatoval primátor. 

Ve statistice je dále zaznamenáno 309 případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti a 122 řízení bez 

platného řidičského oprávnění. Podle vedoucího správního odboru magistrátu Jana Kostíka je vůbec 

nejvyšší meziroční nárůst v případech nezpůsobilých motorových vozidel, kterých bylo 551. "Celkem 

jsme vloni uložili na pokutách 11,4 milionu korun a udělili 413 zákazů řízení motorových vozidel," 

podotkl Kostík. Doplnil, že po dopravních prohřešcích zaujímají druhé místo přestupky na úseku 

veřejného pořádku, kam spadá například občanské soužití, a přestupky proti majetku. 

 

Čtvrtek, 16. ledna 2020 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Jitka Welzlová 

V Budějovicích se loni řešilo přes 10 tisíc přestupků. Na pokutách se 

vybralo 11 miliionů 
16.1.2020 10:02  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Budějovický magistrát zveřejnil statistiku loni projednávaných přestupků. Největší 

počet přestupků byl v dopravě. 

 „Z celkového počtu 10374 projednávaných případů bylo 6927 dopravních prohřešků. Řidiči porušují 

pravidla i tím, že neoprávněně zastavují či stojí na místech, kde nemohou a jsou nepoučitelní. Trvalé a 

časté jsou bohužel i jízdy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a s tím spojených odmítnutí 

vyšetření ke zjištění alkoholu v krvi," uvedl primátor Jiří Svoboda. "Ve statistice je dále zaznamenáno 

309 případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti a 122 řízení bez platného řidičského oprávnění," 

doplňuje vedoucí správního odboru magistrátu Jan Kostík. 

Vůbec nejvyšší meziroční nárůst je evidován v případech užití technicky nezpůsobilých motorových 

vozidel, což je číselně vyjádřeno 551 případů. „Celkem bylo vloni na pokutách uloženo 11,4 milionu 

korun a uděleno 413 zákazů řízení motorových vozidel," dodává primátor. Po dopravních prohřešcích 

zaujímají neslavné druhé místo přestupky na úseku veřejného pořádku, kam spadá například občanské 

soužití a přestupky proti majetku. 

 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/v-budejovicich-se-loni-resilo-pres-10-tisic-prestupku-na-pokutach-se-vybralo-11-miliionu/
https://www.jcted.cz/budejovicko/v-budejovicich-se-loni-resilo-pres-10-tisic-prestupku-na-pokutach-se-vybralo-11-miliionu/
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Zdroj: Českobudějovický deník, str. 1 

Autor: kam 

Strážníci byli oceněni  
KRÁTCE Z BUDĚJOVICKA 

České Budějovice – Včera za dlouholetou činnost poděkoval strážníkům Městské policie České 

Budějovice primátor města Jiří Svoboda. 

Strážníci Roman Jelínek a Erik Hieke si převzali ocenění za deset let, za dvacet let dostal cenu strážník 

Stanislav Krnínský a za pětadvacet let strážník Pavel Schwarz. 

Mají výborné pracovní výsledky, přesto si musí občas poradit s nevybíravým chováním veřejnosti, s 

verbálními i fyzickými útoky. Erik Hieke byl často úspěšný při pátrání po celostátně hledaných osobách 

a je také držitelem medaile II. stupně Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. 


