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Čtvrtek, 25. srpna 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
___________________________________________________________________________ 

Českobudějovičtí strážníci krátce po sobě vypátrali tři celostátně 

hledané osoby   

 

Celostátně hledanou šestnáctiletou dívku z Českokrumlovska, sedmačtyřicetiletého 
muže z Jičínska a šestatřicetiletého muže z Děčínska se podařilo během několika dní 
vypátrat v ulicích jihočeské metropole českobudějovickým strážníkům městské policie. 
Dívku i oba muže předali do rukou policistů. 

V pondělí 22. srpna ve čtvrt na dvanáct dopoledne prováděla 
hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost v okolí Palackého náměstí. Před 
jedním z domů v ulici J. Plachty strážníci spatřili tvář, která se nápadně podobala 
fotografii celostátně hledané dívky z Českokrumlovska. Strážníci po ověření její 
totožnosti zjistili, že se skutečně jedná o šestnáctiletou dívku na útěku. O několik hodin 
později se téže hlídce městské policie podařilo nalézt pohřešovaného 
sedmačtyřicetiletého muže z Jičínska. Toho strážníci spatřili krátce před pátou hodinou 
při kontrolní činnosti na Žižkově třídě. O několik minut později muže předali policistům 
na Obvodním oddělení Policie ČR – město. 

Další osobu v hledáčku policistů odhalila hlídka městské policie ve středu 24. srpna 
krátce po sedmé hodině večerní v Nádražní ulici. Po ověření totožnosti 
šestatřicetiletého muže z Děčínska strážníci převezli na Obvodní oddělení Policie ČR – 
město, kde ho předali přítomným policistům. 

  

https://mpolicie.c-budejovice.cz/ceskobudejovicti-straznici-kratce-po-sobe-vypatrali-tri-celostatne-hledane-osoby
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Středa, 24. srpna 2022 

Zdroj: Jihočeská televize 

Rubrika: Budějovice v kostce 
___________________________________________________________________________ 

Českobudějovická městská policie má novou služebnu   

Eliška PISKAČOVÁ, moderátorka 

Českobudějovická městská policie má novou služebnu, a to v obchodním centru 
Mercury. Jejího slavnostního otevření se zúčastnil i primátor města Jiří Svoboda. 
Služebna slouží jako zázemí pro strážníky. 

redaktorka 
V okolí vlakového a autobusového nádraží v Českých Budějovicích se strážníci pohybují 
nejčastěji. Právě proto se zrovna tady otevřela nová služebna městské policie. 

Jiří SVOBODA, primátor Českých Budějovic 
Na místě, které si určitě zaslouží zvýšenou pozornost městské policie, ať už z důvodu 
přítomnosti jak vlakového, tak autobusového nádraží, ale i relativní blízkosti Palackého 
náměstí a Lannovy třídy, tam jsme měli služebnu dříve, tu tedy rušíme a tou základnou 
pro výkon té činnosti městské policie bude právě dnes nově otevřená služebna. 
 
redaktorka 
Ta teď umožňuje strážníkům intenzivnější hlídkovou činnost právě v lokalitách, kde 
často dochází k narušování veřejného pořádku, požívání alkoholu nebo drobné 
majetkové kriminalitě. 

Jiří SVOBODA, primátor Českých Budějovic 
Jsem rád, že jsme se dokázali dohodnout s vedením obchodního domu, protože ta 
nabídka přišla od nich, byla velice výhodná a ve velice krátké době se nám podařilo 
tedy přizpůsobit ty prostory právě pro činnost městské policie. Ty náklady jsou výrazně 
nižší, než byly na tu služebnu na Lannově třídě, takže i, řekněme, ekonomický profit z 
toho je pro nás také pozitivní. 

David ŠTÝFAL, mluvčí MP České Budějovice 
Jsme za ni velmi rádi, jsme na místě, kde vlastně máme dopravní uzel 
v Českých Budějovicích, máme tady vlakovou a autobusovou dopravu, bohužel hned v 
blízkosti máme několik ubytoven, takže vnímáme od občanů složitější bezpečnostní 
situaci. Snažíme se tady posilovat hlídkovou činnost a tato služebna tomu rozhodně 
pomůže. 
redaktorka 
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V Českých Budějovicích má městská policie hned několik základen. Hlavní služebna je v 
ulici Jaroslava Haška. Tady si strážníci každý den vyzvednou věci od výstroje přes 
zbraně až po služební auta a vyráží do terénu. 

David ŠTÝFAL, mluvčí MP České Budějovice 
Další naši služebnu máme na Sídlišti Máj v komunitním centru, kde máme i úřední 
hodiny, stejně tak jako v Suchém Vrbném, a potom máme dalších několik menších 
služeben, které slouží jako zázemí pro strážníky, aby se nemuseli vracet z odlehlejších 
částí města zpátky do ulice Jaroslava Haška. 

redaktorka 
A přesně tak funguje i nová služebna. Její otevření si chválí nejen strážníci, ale i ředitel 
obchodního centra. 

Jiří LUDAČKA, ředitel DOC Mercury 

Na základě už probíhající spolupráce, protože samozřejmě ta spolupráce 
s městskou policií nezačala v tenhleten okamžik, tak jsme se dohodli na tomto kroku. 
Vidím to jako velmi výrazný posun, samozřejmě očekáváme prostě velký výsledky, 
velký přínos. 

Jiří SVOBODA, primátor Českých Budějovic 
Já věřím, že to přispěje ke zvýšení bezpečnosti v této lokalitě, k větší frekvenci dohledu 
nad těmi nežádoucími jevy, které se tady vyskytují, přece jenom nádraží ve všech 
městech bývá takovým magnetem pro některé skupiny obyvatel, které potřebujeme 
mít přece jen trochu pod dozorem. 

 

Středa, 24. srpna 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: der 
__________________________________________________________________________ 

Jízdní kolo našli   

České Budějovice – Městská policie v jihočeské metropoli dokázala v den krádeže 
vypátrat zloděje kola značky Apache. Na počátku byla podle mluvčí strážníků Věry 
Školkové žádost Policie ČR o spolupráci při pátrání po bicyklu značky Apache, které 
zmizelo v ulici Matice Školské. Později hlídka strážníků viděla, jak v Nádražní ulici sedí 
na lavičce muž, vedle něhož stálo dámské kolo odpovídající popisu toho odcizeného. 
Výrobní číslo ukázalo správnost domněnky strážníků a případ si i s třicetiletým 
pachatelem převzala Policie ČR. 
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Úterý, 23. srpna 2022 

Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuálně/ Krimi 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Riskantní jízda dvou podnapilých mužů na elektrokoloběžce neunikla 

oku kamery 

  

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Značně nejistá jízda dvou mužů na jedné elektrokoloběžce neunikla v sobotu v noci 
bystrému oku městské kamery. Zásah hlídky městské policie na sebe nenechal 
dlouho čekat. Jak se ukázalo, oba jezdci se před jízdou posilnili nejednou sklenkou 
alkoholu. Cestu domů museli dokončit po svých. Případem se bude dále zabývat 
příslušný správní orgán. 

V sobotu 20. srpna v jedenáct hodin večer spatřil operátor městského kamerového 
systému v Jeronýmově ulici jízdu dvou mužů elektrokoloběžce, která vzbudila 
podezření na řidiče pod vlivem návykové látky. Na místo okamžitě zamířila hlídka 
městské policie. Strážníci dvojici jedoucí na elektrokoloběžce dostihli v ulici Na Sadech. 
Následně provedená orientační dechová zkouška u devětatřicetiletého řidiče ukázala 
výsledek 1,51 a 1,48 ‰. Jeho spolujezdec provedení orientační dechové zkoušky na 
alkohol odmítl. 

Po vystřízlivění se budou oba muži zpovídat z přestupku podle zákona o provozu na 
pozemních komunikacích, spolujezdec navíc za odmítnutí podrobit se orientačnímu 
vyšetření přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek. Řidiči přitom za jízdu pod vlivem alkoholu hrozí pokuta ve výši 25 000 až 50 000 
korun. 

 

Uživatelé elektrokoloběžek si často neuvědomují, že jsou účastníky silničního provozu 
a měli by tak dodržovat pravidla platná pro cyklisty. Koloběžka nebo elektrokoloběžka 
s výkonem do 1 kW a maximální konstrukční rychlostí do 25 km/hod. se totiž z hlediska 
provozu na pozemních komunikacích považuje za jízdní kolo. 

 

 

https://www.regiony24.cz/14-238516-riskantni-jizda-dvou-podnapilych-muzu-na-elektrokolobezce-neunikla-oku-kamery
https://www.regiony24.cz/14-238516-riskantni-jizda-dvou-podnapilych-muzu-na-elektrokolobezce-neunikla-oku-kamery
https://www.regiony24.cz/14-238516-riskantni-jizda-dvou-podnapilych-muzu-na-elektrokolobezce-neunikla-oku-kamery
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Chodník i přechod pro chodce patří pouze chodcům. Výjimku mají pouze děti do 10 let. 
Osoby jedoucí na elektrokoloběžce musí k jízdě užít buď stezku pro cyklisty, jízdní pruh 
pro cyklisty, nebo přilehlou pozemní komunikaci. Přitom smějí jet po silnici pouze 
jednotlivě za sebou a při pravém okraji vozovky. 

Dítě do 18 let může vyjet na koloběžce jen s cyklistickou přilbou, vhodné jsou i 
cyklistické rukavice, pevná obuv a oblečení s reflexními prvky. 

Děti mladší 10 let musí jet po silnici pouze pod dohledem osoby starší 15 let. 

Pozor na alkohol! Jako řidič nesmí jezdec na elektrokoloběžce před jízdou ani během 
jízdy požít alkohol nebo jiné návykové látky. 

Uživatel elektrokoloběžky by měl dbát i na povinnou výbavu, která obsahuje 
minimálně: 

• dvě na sobě nezávislé účinné brzdy 

• zadní odrazku červené barvy 

• odrazky oranžové barvy na paprscích alespoň jednoho kola 

• v případě snížené viditelnosti světlomet svítící dopředu bílým světlem a zadní 
svítilnu červené barvy 

Mezi nejčastější přestupky uživatelů elektrokoloběžek v ulicích města patří především 
jízda po chodníku, stezkami pro chodce, po přechodech pro chodce nebo jízda tam, 
kam je vjezd cyklistům dopravními značkami zakázán. Častá je i jízda na 
elektrokoloběžce bez osvětlení za snížené viditelnosti, jízda pod vlivem alkoholu nebo 
jízda ve dvou. 

Jen za měsíc červenec řešili strážníci městské policie v Českých Budějovicích 100 
přestupků, kterých se dopustili právě uživatelé elektrokoloběžek. 

Osoba jedoucí na elektrokoloběžce rychlostí až 25 kilometrů v hodině přitom 
nesprávnou jízdou může bezprostředně ohrozit chodce i jiné účastníky silničního 
provozu. 

Pokud osoba jedoucí na elektrokoloběžce jede po chodníku, mohou tak vzniknout 
nebezpečné situace. Při kolizi s chodcem může dojít k vážnému zranění, ale i smrti. 

V poslední době bohužel v souvislosti s provozem elektrokoloběžek přibývá smrtelných 
úrazů. Uživatele elektrokoloběžek proto nabádáme, aby byli při jízdě opatrní, 
nepřeceňovali své schopnosti a při jízdě užívali ochrannou přilbu. Ta sice pro osoby 
starší 18 let není povinná, ale jezdce může ochránit před vážným zraněním hlavy. 
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Úterý, 23. srpna 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Českobudějovickým strážníkům se podařilo rychle vypátrat jedno z 

odcizených kol 
 

Nedělní krádež dvou jízdních kol se pachateli nezdařila zcela podle plánu. Popis 
odcizených kol totiž obdrželi strážníci českobudějovické městské policie. Ti zanedlouho 
jedno z nich vypátrali v držení muže, který se neprávem vydával za jeho majitele. Celý 
případ si převzali k dalšímu šetření policisté. 

V neděli 21. srpna ve tři hodiny odpoledne přijalo operační středisko žádost policistů o 
spolupráci při pátrání po dvou jízdních kolech zn. Apache. Bicykly zmizely toho dne 
jejich majitelům v ulici Matice Školské. O několik hodin později projížděla hlídka 
městské policie Nádražní ulicí. V křižovatce s Jírovcovou ulicí strážníci náhle zbystřili. 
Na lavičce zde totiž seděl muž, vedle něhož stálo dámské jízdní kolo nápadně 
odpovídající popisu jednoho z odcizených bicyklů. Strážníci následně vyzvali muže, 
který se vydával za majitele jízdního kola, k prokázání totožnosti. Ukázalo se, že je jím 
třicetiletý občan Českých Budějovic. Po ověření výrobního čísla jízdního kola zn. Apache 
strážníci zjistili, že jejich domněnka byla správná. Odcizené jízdní kolo si na místě 
převzali policisté. Hlídka městské policie převezla muže podezřelého z krádeže na 
Obvodní oddělení Policie ČR – město. Policistům bude mít jistě co vysvětlovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/ceskobudejovickym-straznikum-se-zakratko-podarilo-vypatrat-jedno-z-odcizenych-kol
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Úterý, 23. srpna 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
___________________________________________________________________________ 

Riskantní jízda dvou podnapilých mužů na elektrokoloběžce neunikla 

oku kamery 
 

Značně nejistá jízda dvou mužů na jedné elektrokoloběžce neunikla v sobotu v noci 
bystrému oku městské kamery. Zásah hlídky městské policie na sebe nenechal dlouho 
čekat. Jak se ukázalo, oba jezdci se před jízdou posilnili nejednou sklenkou alkoholu. 
Cestu domů museli dokončit po svých. Případem se bude dále zabývat příslušný správní 
orgán. 

V sobotu 20. srpna v jedenáct hodin večer spatřil operátor městského kamerového 
systému v Jeronýmově ulici jízdu dvou mužů elektrokoloběžce, která vzbudila 
podezření na řidiče pod vlivem návykové látky. Na místo okamžitě zamířila hlídka 
městské policie. Strážníci dvojici jedoucí na elektrokoloběžce dostihli v ulici Na Sadech. 
Následně provedená orientační dechová zkouška u devětatřicetiletého řidiče ukázala 
výsledek 1,51 a 1,48 ‰. Jeho spolujezdec provedení orientační dechové zkoušky na 
alkohol odmítl. Po vystřízlivění se budou oba muži zpovídat z přestupku podle zákona 
o provozu na pozemních komunikacích, spolujezdec navíc za odmítnutí podrobit se 
orientačnímu vyšetření přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek. Řidiči přitom za jízdu pod vlivem alkoholu hrozí pokuta ve výši 
25 000 až 50 000 korun. 

 

 

 

 

 

 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/riskantni-jizda-dvou-podnapilych-muzu-na-elektrokolobezce-neunikla-oku-kamery
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Pondělí, 22. srpna – Pátek, 26. srpna 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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