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Strážníci zahnali stádo ovcí 
 
České Budějovice - Stádo ovcí ve čtvrtek uteklo z ohrady ve Studentské ulici v Českých 
Budějovicích. Ovce směřovaly do ulic jihočeské metropole. 

Jak uvedla mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková, na útěku silnicí směrem ke 
Švábovu hrádku je spatřil svědek v devět hodin večer. 

„Na pomoc vzápětí přivolal hlídku městské policie. Strážníci při příjezdu na místo spatřili stádo 
běžící již zpět do města. Otevřená ohrada ve Studentské ulici navedla strážníky správným 
směrem," uvedla mluvčí. 

Ovce patří Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity. Hlídce se podařilo stádo vzápětí zahnat do 
ohrady a zabezpečit vstup proti dalšímu útěku. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-zahnali-stado-ovci-20190726.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-zahnali-stado-ovci-20190726.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-zahnali-stado-ovci-20190726.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-zahnali-stado-ovci-20190726.html
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Stádo ovcí se včera vydalo na výlet do ulic Budějc 

Hlídka strážníků městské policie vyjížděla včera v devět hodin večer k ovcím, které utekly z 
ohrady Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Strážníci ovčí výletníky zahnali zpět a 
zabezpečili vstup proti dalšímu útěku. 

Ovce si to štrádovaly směrem ke Švábovu hrádku, kde je uviděl náhodný kolemjdoucí. Ten na 
místo přivolal městskou policii. „Strážníci při příjezdu na místo spatřili stádo běžící již zpět do 
města. Otevřená ohrada ve Studentské ulici navedla strážníky správným směrem,“ uvedla 
tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Zvířata patří do majetku Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Hlídka je zahnala zpět do 
ohrady a zabezpečila branku proti dalšímu útěku. 

 
 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/24477-stado-ovci-se-vcera-vydalo-na-vylet-do-ulic-budejc.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/24477-stado-ovci-se-vcera-vydalo-na-vylet-do-ulic-budejc.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/24477-stado-ovci-se-vcera-vydalo-na-vylet-do-ulic-budejc.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/24477-stado-ovci-se-vcera-vydalo-na-vylet-do-ulic-budejc.html
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Na cyklistu seniora vytáhl obušek 
 

České Budějovice – Zbití 72letého cyklisty 44letým řidičem osobního vozu zabránili strážníci. 

Do sporu se dostali muži ve středu chvíli před polednem na křižovatce náměstí Jiřího 
z Poděbrad a ulice L. B. Schneidera. Jejich hádku viděli strážníci projíždějící Lidickou třídou a 
vyrazili k nim. To zachránilo seniora. Řidič totiž náhle z auta vystoupil a do muže na kole strčil 
tak, že skončil na zemi. Mluvčí strážníků Věra Školková pokračování incidentu popsala: „Když 
se cyklista snažil zvednout, rozčilený řidič mu to nedovolil. Z vozidla dokonce vytáhl 
teleskopický obušek, kterým se na zvedajícího se seniora rozpřáhl.“ Dopadu zbraně už 
zabránili strážníci. 

Důvodem této nestandardní reakce řidiče bylo podle něj porušení předpisů silničního provozu 
bicyklistou, který ho měl jízdou ohrozit. A začala hádka, jejíž vyvrcholení překazili strážníci, 
takže sice nedošlo ke zranění, ale oba pány přesto čeká jednání u správního orgánu. Jak 
zdůraznila Věra Školková, za přestupek proti občanskému soužití hrozí pachateli až 
20tisícová pokuta. 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/na-cyklistu-seniora-vytahl-obusek-20190725.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/na-cyklistu-seniora-vytahl-obusek-20190725.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/na-cyklistu-seniora-vytahl-obusek-20190725.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/na-cyklistu-seniora-vytahl-obusek-20190725.html
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Cyklista údajně porušil pravidla silničního provozu, řidič osobáku na 

něj vytáhl teleskopický obušek  

Hlídka městské policie musela včera před polednem řešit vyhrocenou situaci, ke které došlo v 
křižovatce Náměstí Jiřího z Poděbrad a L. B. Schneidera v Budějcích. Hlavním aktérem byl řidič 
osobáku a cyklista. Důvodem ostré hádky mělo být porušení pravidel silničního provozu ze 
strany muže na kole. 

Strážníci městské policie u konfliktu zasahovali včera krátce po poledni. V křižovatce Náměstí 
Jiřího z Poděbrad a L. B. Schneidera si všimli hádky řidiče osobáku s vedle stojícím cyklistou. 
„Řidič auta náhle vystoupil z vozidla a rukama strčil do muže na jízdním kole. Po pádu na zem 
se snažil cyklista zvednout, to mu však rozčilený řidič odmítl dovolit. Z vnitřku vozidla dokonce 
vytáhl teleskopický obušek, kterým se rozpřáhl na zvedajícího se cyklistu. Proti úderu zasáhla 
přijíždějící hlídka,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Řidič osobáku se podle svých slov cítil jízdou cyklisty ohrožen a servítky nebral. Když mu 
cyklista nevybíravé výrazy vrátil, muž za volantem si je nenechal líbit. K žádnému zranění 
naštěstí nedošlo. „Oba muži se však nyní budou z incidentu zpovídat správnímu orgánu. Za 
přestupek proti občanskému soužití hrozí pachateli pokuta až 20 tisíc korun,“ dodala 
Školková.   

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24466-cyklista-udajne-porusil-pravidla-silnicniho-provozu-ridic-osobaku-na-nej-vytahl-teleskopicky-obusek.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24466-cyklista-udajne-porusil-pravidla-silnicniho-provozu-ridic-osobaku-na-nej-vytahl-teleskopicky-obusek.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24466-cyklista-udajne-porusil-pravidla-silnicniho-provozu-ridic-osobaku-na-nej-vytahl-teleskopicky-obusek.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24466-cyklista-udajne-porusil-pravidla-silnicniho-provozu-ridic-osobaku-na-nej-vytahl-teleskopicky-obusek.html
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Pozor na ohně ve městě, pokuta může být vysoká 
 
České Budějovice - Táborák u Staroměstského parku bude dva muže mrzet 

Vcelku slušný táborák si v úterý večer rozdělali v blízkosti Staroměstského parku dva mladí 
muži. Neoprávněné zakládání ohně jim však neprošlo. Jeden z místních obyvatel, který zahlédl 
plápolající plameny, totiž na místo přivolal hlídku městské policie. 

Podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové v úterý 23. července v jedenáct hodin 
večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o rozdělaném ohni v blízkosti 
Staroměstského parku. "Strážníci na místě zastihli dvacetiletého muže a jeho o tři roky 
mladšího společníka. Muži na výzvu strážníků společnými silami oheň uhasili. Za přestupek 
proti pořádku v místní samosprávě si však vysloužili pokutu," uvedla k případu Věra Školková 
a dodala, že rozdělávání a udržování otevřeného ohně je totiž mimo místa určená vlastníkem, 
správcem nebo uživatelem veřejné zeleně obecně závaznou vyhláškou města zakázáno. Za 
přestupek hrozí pokuta až 100 tisíc korun. 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města České Budějovice č. 1/2014, ve znění pozdějších 
předpisů, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství 
stanoví, že bez souhlasu vlastníka, uživatele či správce veřejné zeleně je na plochách veřejné 
zeleně mimo jiné zakázáno: 

Rozdělávat a udržovat otevřený oheň mimo místa, která byla pro tuto činnost vlastníkem, 
správcem či uživatelem veřejné zeleně výslovně vyhrazena a za tím účelem vyznačena 
zvláštním piktogramem, jehož vzor stanoví příloha č. 7 této obecně závazné vyhlášky. 

Zákaz se nevztahuje na příslušníky Policie České republiky, Městské policie České Budějovice, 
Hasičského záchranného sboru České republiky a zdravotnické záchranné služby při výkonu 
služby, na oprávněné úřední osoby orgánů státní správy a další orgány veřejné moci při výkonu 
jejich působnosti, stejně jako na další osoby vykonávající na základě pověření vlastníka, 
uživatele či správce veřejné zeleně činnosti při údržbě veřejné zeleně. 

Zakázáno je i spalování suchých rostlinných materiálů. 

K ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek je na území statutárního města 
České Budějovice zakázáno spalovat v otevřených ohništích suché rostlinné materiály za 
účelem jejich odstranění. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/pozor-na-ohne-ve-meste-pokuta-muze-byt-vysoka-20190724.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/pozor-na-ohne-ve-meste-pokuta-muze-byt-vysoka-20190724.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/pozor-na-ohne-ve-meste-pokuta-muze-byt-vysoka-20190724.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/pozor-na-ohne-ve-meste-pokuta-muze-byt-vysoka-20190724.html
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Mladík opět utekl z výchovného ústavu, ustlal si v 

českobudějovickém parku 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Mladého muže ležícího na svahu Mlýnské stoky v Českých Budějovicích 
spatřil v sobotu 20. července ráno muž projíždějící kolem. V obavě o jeho zdraví na místo 
přivolal strážníky městské policie. „Případ měl překvapující rozuzlení. Mladý muž totiž utekl 
z výchovného ústavu. V té době po něm pátrali policisté,“ přiblížila mluvčí městské policie 
Věra Školková. 

Strážníci na místo vyjeli před osmou hodinou ranní a nalezli jim známého mladého muže. Po 
probuzení mu pomohli posadit se na lavičku v parku, jeho osobní doklady po něm však žádali 
marně. K ověření totožnosti ho proto převezli na policii. „Sedmnáctiletého mladíka pak rovnou 
ponechali v rukách policistů. Po ověření jeho totožnosti se totiž ukázalo, že mladý muž 
neohlášeně opustil výchovný ústav, do jehož péče byl svěřen. Nebylo to poprvé. Naposledy ho 
přistihli strážníci na útěku v polovině června," doplnila Věra Školková. 

  

https://www.jcted.cz/mladik-opet-utekl-z-vychovneho-ustavu-ustlal-si-v-ceskobudejovickem-parku/
https://www.jcted.cz/mladik-opet-utekl-z-vychovneho-ustavu-ustlal-si-v-ceskobudejovickem-parku/
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Mladík utekl z výchovného ústavu 
 

České Budějovice – V sobotu před osmou hodinou ranní vyjížděli českobudějovičtí strážníci 
k Mlýnské stoce, kde si ustlal sedmnáctiletý mladík. Utekl z výchovného ústavu. 

Mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková uvedla, že mladého muže spatřil v sobotu 
ráno muž projíždějící kolem. 

„Strážníci na místě nalezli jim známého mladého muže. Po probuzení mu pomohli se posadit 
na lavičku v parku. Jeho osobní doklady však po něm žádali marně. K ověření jeho totožnosti 
ho proto převezli na Obvodní oddělení Policie ČR v Českých Budějovicích. Sedmnáctiletého 
mladíka pak rovnou ponechali v rukou přítomných policistů,“ sdělila. 

Po ověření jeho totožnosti se ukázalo, že mladý muž neohlášeně opustil výchovný ústav. 
Nebylo to však poprvé. Naposledy ho přistihli strážníci na útěku v polovině letošního června. 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mladik-utekl-z-vychovneho-ustavu-20190722.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mladik-utekl-z-vychovneho-ustavu-20190722.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mladik-utekl-z-vychovneho-ustavu-20190722.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mladik-utekl-z-vychovneho-ustavu-20190722.html
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Chtěl se s ženou sblížit, dostal pěstí 
 

České Budějovice - Potyčka u večerky v Novohradské ulici vzbudila v neděli večer pozornost 
místních obyvatel. Jeden z nich přivolal na pomoc strážníky. 

Věra Školková, tisková mluvčí Městské policie České Budějovice, uvedla, že na oznámení 
vyjížděla hlídka městské policie v neděli v půl osmé večer. Na místě strážníci zastihli čtyři muže 
a ženu s dětským kočárkem. Jeden z mužů s viditelným zraněním v obličeji strážníkům popsal 
celou událost. 

"Se svými dvěma společníky postával před večerkou, když kolem procházela žena s dětským 
kočárkem. Jedenatřicetiletý muž se rozhodl projevit ženě svou náklonnost. S nabídkou 
intimního sblížení však neuspěl. Žena odešla, místo ní se však objevil její partner," popsala 
událost Věra Školková s tím, že 36letý muž napadl přítomného muže ránou do obličeje. 

"Po pádu ho ještě držel na zemi. Před příjezdem strážníků se napadenému muži podařilo ze 
sevření útočníka vymanit," vyprávěla mluvčí městské policie. 

Dodala, že 36letý muž se k útoku přiznal. Že by měl za své jednání nést následky, však odmítal. 
Dalším šetřením případu se proto bude zabývat správní orgán. Za přestupek proti občanskému 
soužití hrozí pachateli pokuta až 20 tisíc korun. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/chtel-se-s-zenou-sblizit-dostal-pesti-20190722.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/chtel-se-s-zenou-sblizit-dostal-pesti-20190722.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/chtel-se-s-zenou-sblizit-dostal-pesti-20190722.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/chtel-se-s-zenou-sblizit-dostal-pesti-20190722.html

