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Kvůli kradenému kolu se schovával, to bylo podezřelé 

Českobudějovičtí strážníci ve středu ve 22 hodin na sídlišti Máj náhodou objevili ukradené 
kolo, a to kvůli podezřelému chování 23letého muže. 

Ten čile zmizel za novinovým stánkem ve chvíli, kdy hlídku poblíž zastávky MHD v ulici Ant. 
Barcala uviděl. Schovávačka mu nevyšla a strážníci zjistili, že důvodem snahy o zneviditelnění 
je hodnotné kolo značky Superior. Hned je napadlo, že může být kradené. To se kontrolou 
výrobního čísla potvrdilo. Majitel ho už nějakou dobu postrádá. Ukrývající se muž při 
vysvětlování, jak k bicyklu přišel, kličkoval, takže tuto záležitost objasní šetření policistů. 
 

Čtvrtek, 26. září 2019 

Zdroj: Jihočeská televize (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: Petra Říhová 

__________________________________________________________________________ 

Strážníci českobudějovické městské policie zaznamenali kuriózní 

nález 

Přímo před budovou hlavního vlakového nádraží objevila hlídka tašku. V té bylo dva a půl tisíce 
eur. Ztrátu tašky strážníkům nikdo neoznámil, zkrátka ležela bez povšimnutí v Nádražní ulici. 
Po jejím otevření se hlídka nestačila divit, uvnitř bylo v přepočtu pětasedmdesát tisíc korun a 
další dokumenty. Díky nim se také podařilo zjistit majitele, který si tašku i s finančním obnosem 
převzal na služebně. Městská policie ročně eviduje více než šest set nálezů. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kvuli-kradenemu-kolu-se-schovaval-to-bylo-podezrele-20190926.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kvuli-kradenemu-kolu-se-schovaval-to-bylo-podezrele-20190926.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kvuli-kradenemu-kolu-se-schovaval-to-bylo-podezrele-20190926.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kvuli-kradenemu-kolu-se-schovaval-to-bylo-podezrele-20190926.html
http://www.jihoceskatelevize.cz/zpravy/1330-straznici-ceskobudejovicke-mestske-policie-zaznamenali-kuriozni-nalez.html
http://www.jihoceskatelevize.cz/zpravy/1330-straznici-ceskobudejovicke-mestske-policie-zaznamenali-kuriozni-nalez.html
http://www.jihoceskatelevize.cz/zpravy/1330-straznici-ceskobudejovicke-mestske-policie-zaznamenali-kuriozni-nalez.html
http://www.jihoceskatelevize.cz/zpravy/1330-straznici-ceskobudejovicke-mestske-policie-zaznamenali-kuriozni-nalez.html
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__________________________________________________________________________ 

Strážníci našli na nádraží tašku, ve které bylo téměř sedmdesát tisíc 

korun. Předali ji majiteli 

Kuriózní nález mají za sebou budějčtí strážníci. Na začátku týdne našli u nádraží tašku, ve které 
bylo téměř sedmdesát tisíc korun. Přes operační středisko se strážníkům podařilo kontaktovat 
majitele, který si během několika minut přišel na služebnu městské policie tašku vyzvednout.   

Tašku našli strážníci během běžné kontrolní činnosti. „V tašce byla kromě dokladů a dalšího 
nejrůznějšího obsahu i finanční hotovost. Konkrétně 25 kusů 100 euro bankovek a 4500 
korun,“ popsal mluvčí strážníků David Štýfal.  

Majitele zavazadla se podařilo kontaktovat přes operační středisko. „Během několika minut se 
šťastný majitel dostavil na služebnu městské policie a kuriózní nález si s poděkováním převzal,“ 
dodal Štýfal. 

Strážníci v Budějcích podle Štýfala každoročně řeší okolo pěti až šesti set událostí týkajících se 
nejrůznějších nálezů. „Nejčastěji se jedná o klíče, mobilní telefony, kola nebo peněženky i s 
doklady. Strážníci všechny nálezy, které se nepodaří vrátit majitelům, předávají na magistrát 
města do ztrát a nálezů. Jen doklady jsou předávány rovnou na příslušné úřady, které je 
vydávají,“ uzavřel mluvčí.  

 
 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/25093-straznici-nasli-na-nadrazi-tasku-ve-ktere-bylo-necelych-sedmdesat-tisic-korun-predali-ji-majiteli.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/25093-straznici-nasli-na-nadrazi-tasku-ve-ktere-bylo-necelych-sedmdesat-tisic-korun-predali-ji-majiteli.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/25093-straznici-nasli-na-nadrazi-tasku-ve-ktere-bylo-necelych-sedmdesat-tisic-korun-predali-ji-majiteli.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/25093-straznici-nasli-na-nadrazi-tasku-ve-ktere-bylo-necelych-sedmdesat-tisic-korun-predali-ji-majiteli.html
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__________________________________________________________________________ 

Hlídka našla u nádraží v Budějovicích tašku, bylo v ní dva a půl tisíce 

eur 

Kuriózní nález zaznamenali českobudějovičtí strážníci. Přímo na ulici poblíž vlakového nádraží 
nalezli tašku s bankovkami. Její obsah vyčíslili na 75 tisíc korun. Majitele našli a tašku s penězi 
mu vrátili.  

Tučný obnos nalezla hlídka v pátek v Nádražní ulici, kde se kvůli vlakovým a autobusovým 
zastávkám pohybuje velké množství lidí. 

„Nález nikdo neoznámil. Učinila ho přímo kolemjdoucí hlídka strážníků,“ přiblížil David Štýfal, 
mluvčí Městské policie České Budějovice. 

Černá taška v sobě ukrývala hotovost. „Konkrétně 25 stoeurových bankovek a čtyři a půl tisíce 
korun,“ upřesňuje Štýfal. Kromě peněz nalezli strážníci i štos dokumentů. 

Majitele se podařilo městské policii vyhledat díky kontaktu, který rovněž nalezli v tašce. Když 
mu zavolali, přesně popsal, co postrádá. Tím prokázal, že jsou peníze skutečně jeho. Muž prý 
hodlá strážníkům na stanici osobně poděkovat. 

Budějovičtí městští policisté ročně evidují až šest set různých nálezů. Nejčastěji jde o klíče, 
mobily, peněženky, doklady nebo kola. 

Předměty jsou v případě, že se majitele nepodaří dohledat, uloženy na magistrát města do 
ztrát a nálezů. Doklady strážníci předávají úřadům. 

 

 

 

 

 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/straznici-ceske-budejovice-nalezli-eura-penize-taska.A190925_143504_budejovice-zpravy_khr
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/straznici-ceske-budejovice-nalezli-eura-penize-taska.A190925_143504_budejovice-zpravy_khr
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/straznici-ceske-budejovice-nalezli-eura-penize-taska.A190925_143504_budejovice-zpravy_khr
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/straznici-ceske-budejovice-nalezli-eura-penize-taska.A190925_143504_budejovice-zpravy_khr
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__________________________________________________________________________ 

Namol opilá žena si ustlala v areálu školy, nadýchala přes čtyři 

promile  

Strážníci městské policie vyjížděli včera k silně opilé ženě z Jindřichohradecka. Ta si ustala v 
areálu střední školy na Rudolfovské třídě. Žena nebyla schopna stát na vlastních nohou. 
Přivolaní záchranáři ji proto odvezli na záchytku.  

Hlídka do areálu střední školy vyjížděla včera krátce po třetí hodině odpolední. Jak strážníci na 
místě zjistili, žena nebyla schopna stát na vlastních nohou. Velký problém jí dělalo i samotné 
mluvení. 

„I přesto se strážníkům podařilo u ženy provést orientační dechovou zkouškou na alkohol s 
alarmujícím výsledkem 4,08 promile. Ti proto na místo přivolali zdravotnickou záchrannou 
službu. V sanitním voze potom ženu doprovodili k pobytu na záchytku,“ uvedla tisková mluvčí 
strážníků Věra Školková. 

Žena ale není pro městskou policii neznámou firmou. V podobném případě se s ní už před 
několika lety strážníci setkali. „Žena tenkrát po nemálo sklenkách alkoholu s sebou přibrala i 
své několikaměsíční dítě v kočárku. Nejen že její pouť skončila opět na záchytce, ale případ 
navíc skončil v rukou pracovnic z oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického 
magistrátu,“ dodala mluvčí. 

   
 

 

 

 

 

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25063-namol-opila-zena-si-ustlala-v-arealu-skoly-nadychala-pres-ctyri-promile.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25063-namol-opila-zena-si-ustlala-v-arealu-skoly-nadychala-pres-ctyri-promile.html
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V tašce nalezli téměř sedmdesát tisíc korun 

Téměř sedmdesát tisíc korun nalezli v tašce společně s dokumenty českobudějovičtí strážníci 
při běžné kontrolní činnosti. Majitele se jim podařilo dohledat. 

Podle mluvčího českobudějovických strážníků Davida Štýfala šlo o 25 kusů 100euro bankovek 
a 4500 korun. Díky dokladům se jménem, které v tašce byly, se strážníci dostali na dotyčného. 
„Přes operační středisko se navíc podařilo kontaktovat šťastného majitele, který se během 
několika minut dostavil na služebnu městské policie a kuriózní nález si s poděkováním 
převzal,“ uvedl mluvčí. 

Strážníci v Českých Budějovicích každoročně řeší okolo pěti až šesti set událostí týkajících se 
nejrůznějších nálezů. Nejčastěji se jedná o klíče, mobilní telefony, kola nebo peněženky 
i s doklady. Strážníci všechny nálezy, které se nepodaří vrátit majitelům, předávají na magistrát 
města do ztrát a nálezů. Jen doklady jsou předávány rovnou na příslušné úřady, které je 
vydávají. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-tasce-nalezli-temer-sedmdesat-tisic-korun-20190924.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-tasce-nalezli-temer-sedmdesat-tisic-korun-20190924.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-tasce-nalezli-temer-sedmdesat-tisic-korun-20190924.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-tasce-nalezli-temer-sedmdesat-tisic-korun-20190924.html
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Žena nebyla schopna stát na nohou, výsledek dechové zkoušky byl 

alarmující 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – K opilé ženě ke střední škole na Rudolfovské třídě vyjížděli v pondělí 23. 
září po 15. hodině strážníci českobudějovické městské policie. Jak vzápětí zjistili, žena nebyla 
schopna stát na vlastních nohou. „O schopnosti verbální komunikace ani nemluvě. I přesto se 
strážníkům podařilo provést u ní orientační dechovou zkouškou na alkohol, a to s alarmujícím 
výsledkem 4,08 promile. Na místo proto byli přivoláni zdravotníci,“ popsala mluvčí městské 
policie Věra Školková. 

Jednalo se o devětadvacetiletou ženu z Jindřichohradecka, se kterou se strážníci setkali v 
podobném případě již před několika lety. „Žena tenkrát po nemálo sklenkách alkoholu s sebou 
přibrala i své několikaměsíční dítě v kočárku. Nejen, že její pouť skončila na protitoxikomanické 
záchytné stanici, případ navíc skončil v rukou pracovnic z oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu," doplnila mluvčí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/budejovicko/zena-nebyla-schopna-stat-na-nohou-vysledek-dechove-zkousky-byl-alarmujici/
https://www.jcted.cz/budejovicko/zena-nebyla-schopna-stat-na-nohou-vysledek-dechove-zkousky-byl-alarmujici/


 

  

ŠKOLKOVÁ VĚRA 7 

 

MONITORING TISKU – 39. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

Úterý, 24. září 2019 

Zdroj: Jihočeské týdeníky (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

__________________________________________________________________________ 

Strážníci nalezli téměř 70 tisíc 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – S kuriózním nálezem se setkali strážníci českobudějovické městské 
policie. Při běžné kontrolní činnosti našli černou tašku s dokumenty a dalším nejrůznějším 
obsahem. Kromě toho byla v tašce také finanční hotovost, konkrétně 25 kusů stoeurových 
bankovek a 4500 korun. „Přes operační středisko se navíc podařilo kontaktovat šťastného 
majitele, který se během několika minut dostavil na služebnu městské policie a nález si s 
poděkováním převzal,“ dodal mluvčí městské policie David Štýfal. 

Ještě doplnil, že strážníci v Českých Budějovicích každoročně řeší okolo pěti až šesti set událostí 
týkajících se nejrůznějších nálezů. „Nejčastěji se jedná o klíče, mobilní telefony, kola nebo 
peněženky i s doklady. Strážníci všechny nálezy, které se nepodaří vrátit majitelům, předávají 
na magistrát města do ztrát a nálezů. Jen doklady jsou předávány rovnou na příslušné úřady, 
které je vydávají," upřesnil David Štýfal. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/straznici-nalezli-temer-70-tisic/
https://www.jcted.cz/budejovicko/straznici-nalezli-temer-70-tisic/

