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Pátek, 24. ledna 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Klára Skálová 

___________________________________________________________________________ 

Podnapilý Slovák rušil při práci zaměstnance vodárenské společnosti 

Podnapilý muž obtěžoval ve čtvrtek v podvečer zaměstnance vodárenské společnosti sídlící 
v Mánesově ulici. 

Věra Školková, mluvčí českobudějovických strážníků, uvedla, že na místo vyjížděla hlídka 
městské policie, ve čtvrtek krátce po páté hodině. 

"Zjevně podnapilý muž opírající se o zeď objektu totiž již delší dobu rušil pracovní činnost 
zdejších zaměstnanců údery do okna a hlasitým pokřikováním," řekla Věra Školková s tím, že 
strážníci na místě zjistili, že se jedná o pětašedesátiletého slovenského občana. 

"Muž nebyl schopen samostatné chůze ani srozumitelné komunikace. Strážníci ho proto 
odvedli na blízkou protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici, kde ho předali do 
rukou přítomného personálu," dodala. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-slovak-rusil-pri-praci-zamestnance-vodarenske-spolecnosti-20200124.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-slovak-rusil-pri-praci-zamestnance-vodarenske-spolecnosti-20200124.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7162934&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94031&idc=7162934&ids=280&idp=88040&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fnabidka-prace
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94000&idc=7162934&ids=837&idp=87331&url=http%3A%2F%2Fwww.fakro.cz%2Fvyrobky%2Fvsechny-vyrobky%2Fokna-do-plochych-strech%2F%20
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Úterý, 21. ledna 2020 

Zdroj: Budějcká Drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Agresor napadl v Suchém Vrbném strážníka, skončil v poutech 

Strážníci městské policie řešili včera agresora, který před prodejnou potravin na 
Suchovrbenském náměstí popíjel alkohol. Vyostření přestupku nakonec skončilo zraněním 
strážníka.  

Ke konfliktu došlo včera v půl páté odpoledne v Suchém Vrbném. Před prodejnou potravin 
seděli dva muži, kteří popíjeli alkohol. To ale obecně závazná vyhláška města zakazuje. V době 
řešení přestupku se začal jeden z mužů chovat agresivně a křičet na strážníky. Na místo byla 
proto přivolána další hlídka.  

„Agresor se proti jednomu ze strážníků rozběhl a rukama ho udeřil do hrudníku. V dalším 
napadání mu strážníci museli zabránit použitím donucovacích prostředků a nasazením 
služebních pout. Pětadvacetiletý společník dotyčného muže se mezitím rozhodl, že svému 
kamarádovi pomůže, a na strážníky se rozeběhl také,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra 
Školková, která dodala, že ani druhého muže pouta neminula. 

Na místo mezitím zamířili i zdravotníci, kteří jedenatřicetiletého agresora za doprovodu 
strážníků převezli do českobudějovické nemocnice. Druhý z mužů se mezitím rozhodl se 
strážníky spolupracovat. Poté, co mu byla pouta sejmuta, byl s poučením o dalším postupu z 
místa propuštěn.  

Strážník si z incidentu „odnesl“ zranění prstu na pravé ruce. Dalším šetřením celého případu 
se budou zabývat policisté. Agresor se teď bude zpovídat z přečinu násilí proti úřední osobě. V 
případě prokázání viny hrozí agresivnímu muži trest odnětí svobody až do výše čtyř let.  

 

 
  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26275-agresor-napadl-v-suchem-vrbnem-straznika-skoncil-v-poutech.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26275-agresor-napadl-v-suchem-vrbnem-straznika-skoncil-v-poutech.html
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Úterý, 21. ledna 2020 

Zdroj: Budějcká Drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Mladý muž zdemoloval zařízení jednoho z barů, skončil v nemocnici 

Rušnou noc za sebou mají lidé bydlící v Hradební ulici. V noci se tam totiž mladý muž rozhodl 
vyřizovat si své spory. Po jeho „řádění“ zůstala rozbitá okna a neunikly ani dveře. Mladý muž 
skončil se zraněním hlavy v českobudějovické nemocnici.  

Městská policie k incidentu vyjížděla dnes krátce před pátou hodinou ráno do Hradební ulice 
v Budějcích. Na místě nalezli muže, který ležel na zemi. Ten podle všeho zdemoloval zařízení 
jednoho ze zdejších barů.  

„Ležící muž měl zjevné zranění na hlavě, proto strážníci na místo okamžitě přivolali 
zdravotnickou záchrannou službu, která ho převezla do nemocnice v Budějcích. Strážníci na 
místo přivolali i policisty, kteří si celý případ převzali k dalšímu šetření,“ uvedla tisková mluvčí 
strážníků Věra Školková.  

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26280-mlady-muz-zdemoloval-zarizeni-jednoho-z-baru-skoncil-v-nemocnici.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26280-mlady-muz-zdemoloval-zarizeni-jednoho-z-baru-skoncil-v-nemocnici.html
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Úterý, 21. ledna 2020 

Zdroj: Jižní Čechy TEĎ (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

___________________________________________________________________________ 

Agresivní muž napadl strážníka městské policie, skončil v poutech 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Až čtyři roky vězení hrozí jedenatřicetiletému muži, který v pondělí 30. 
ledna napadl strážníka českobudějovické městské policie. Hlídka se kolem půl páté 
odpoledne pohybovala na Suchovrbenském náměstí, kde dvojice mužů popíjela alkohol a 
řešení přestupku dotyční vyostřili tak, že oba skončili v poutech strážníků. Jeden z nich se 
bude pro podezření z přečinu násilí proti úřední osobě zpovídat policistům. V průběhu 
zákroku totiž utrpěl napadený strážník zranění prstu pravé ruky, které si vyžádalo lékařské 
vyšetření. 

Jak k incidentu došlo? Před prodejnou potravin strážníci spatřili jim známé osoby popíjející 
alkohol, což vyhláška města zakazuje. Při řešení přestupku se začal jeden z mužů chovat 
agresivně a křičet na strážníky. Mezitím se na místo dostavila další hlídka městské policie. 
„Dotyčný agresor však ve svém jednání neustával. Náhle se rozběhl proti jednomu ze strážníků 
a udeřil ho rukama do oblasti hrudníku. V dalším napadání mu strážníci museli zabránit 
použitím donucovacích prostředků a nasazením služebních pout," popsala mluvčí městské 
policie Věra Školková. 

Dále upřesnila, že pětadvacetiletý společník dotyčného muže se mezitím rozhodl, že svému 
kamarádovi pomůže a rozeběhl se na strážníky. „Pouta ho též neminula," zmínila mluvčí. Na 
místo mezitím zamířila i zdravotnická záchranná služba. „Zdravotníci jedenatřicetiletého 
agresora za doprovodu strážníků v sanitním vozidle převezli do českobudějovické nemocnice. 
Zde si jej převzali policisté. Druhý z mužů se mezitím rozhodl spolupracovat. Poté, co mu byla 
pouta sejmuta, byl s poučením o dalším postupu z místa propuštěn," dodala Věra Školková. 

  

https://www.jcted.cz/agresivni-muz-napadl-straznika-mestske-policie-skoncil-v-poutech/
https://www.jcted.cz/agresivni-muz-napadl-straznika-mestske-policie-skoncil-v-poutech/
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Úterý, 21. ledna 2020 

Zdroj: Jižní Čechy TEĎ (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

___________________________________________________________________________ 

Rozbitými okny skončilo nad ránem vyřizování osobních sporů 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Vyřizování sporů rozbíjením cizího majetku v Hradební ulici ukončili 
dnes nad ránem až českobudějovičtí strážníci městské policie. Hluk způsobený demolováním 
zařízení jednoho ze zdejších barů narušil i spánek zdejších obyvatel. Muž, který měl na 
svědomí poškození cizího majetku, skončil se zraněním v péči lékařů. Celý případ si převzali 
k dalšímu šetření policisté. 

Na oznámení o muži demolujícím vstupní dveře a okna do baru vyjížděla hlídka městské policie 
krátce před pátou hodinou ranní. Při příjezdu strážníků na místo ležel dotyčný na zemi, kde ho 
držel mladý muž. Celému incidentu přihlížela další žena. „Ležící muž měl zjevné zranění na 
hlavě, proto strážníci na místo okamžitě přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Po zjištění 
škod způsobených dotyčným mužem na místo přivolali hlídku Policie ČR. Muž totiž poškodil dvě 
okna provozovny. Jeho zranění si vyžádalo převoz do českobudějovické nemocnice," přiblížila 
mluvčí městské policie Věra Školková. 

 

  

https://www.jcted.cz/rozbitymi-okny-skoncilo-nad-ranem-vyrizovani-osobnich-sporu/
https://www.jcted.cz/rozbitymi-okny-skoncilo-nad-ranem-vyrizovani-osobnich-sporu/
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Pondělí, 20. ledna 2020 

Zdroj: Mladá Fronta DNES (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / České Budějovice 

Autor: Lukáš Marek 

___________________________________________________________________________ 

Auto s kamerami odhalilo v ulicích Českých Budějovic 4 500 

přestupků 

Za den toto auto s kamerami na střeše odhalí i více než 80 případů špatného parkování. Jindy 
si řidiči dávají větší pozor, a tak je prohřešků třeba jen sedm. V Českých Budějovicích má za 
sebou speciální vozidlo parkovací služby první plnohodnotný rok ve službě.  

Zatímco ještě v roce 2018 se v souvislosti s jeho monitorováním ulic dostalo do správního řízení 
jen 31 přestupků, loni už jich bylo 4 500. Rekordní byl pravděpodobně 4. listopad a celkem 89 
přestupků použitelných do řízení. 

Město vůz pořídilo v souvislosti se zavedením zón placeného stání na Pražském předměstí, ale 
funguje i v centru. Řidič má na střeše k dispozici šest kamer, které snímají prostor. Vše se 
nahrává. 

„Předem nikdy nevím, jakou pojedu trasu. Zjistím to až ráno z rozpisu. Většinou je to deset 
jedenáct okruhů,“ upozornil před nedávnem řidič speciálního auta Radomír Filip z dopravního 
podniku, jenž má tuto službu ve spolupráci s městskou policií na starost. „Já parkující vozidla 
jen natočím, pak už je to starost strážníků,“ vysvětlil. 

Okruh vždy projede dvakrát. Je to nutné, protože napoprvé se řidič třeba může teprve chystat 
zaplatit a měl by na to dostat čas.  

„U nás pak zjistíme, zda je vše v pořádku, či nikoli. Pokud někdo parkuje neoprávněně, případ 
postoupíme správnímu odboru, který rozhoduje o pokutě,“ vysvětlil další postup mluvčí 
českobudějovických strážníků David Štýfal. 

I přes 4,5 tisíce použitelných přestupků za loňský rok byla období, kdy auto vůbec nebylo v 
terénu. Byl to třeba skoro měsíc od druhé poloviny července do druhé půlky srpna, hluché 
místo bylo i v únoru. 

„Součástí provozu jsou také technické odstávky, které slouží k pravidelné údržbě systému a 
také nezbytným úpravám v souvislosti se změnami dopravního značení,“ reagoval náměstek 
primátora Viktor Lavička. Doplnil, že v průběhu těchto výpadků, ale nejen během nich, suplují 
a doplňují kontrolu zón strážníci. 

 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/parkovani-zony-ceske-budejovice-pokuty-auto-kamery.A200109_525467_budejovice-zpravy_jbr
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/parkovani-zony-ceske-budejovice-pokuty-auto-kamery.A200109_525467_budejovice-zpravy_jbr
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Lavička ještě upozornil, že v roce 2018 bylo vozidlo s kamerami většinu času v testovacím 
provozu a zkoušelo se, jak vše funguje. „Bylo nutné nastavit trasy, ladit průjezdy jednotlivými 
úseky a další,“ konstatoval náměstek. 

Po správním řízení pak špatně parkující řidiči ročně městu zaplatí dohromady statisíce korun. 
Další statisíce za špatné parkování vybere služba od lidí přímo na místě. 

 

  



 
 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU – 4. TÝDEN 2020 

8 
 

 

Pondělí, 20. ledna 2020 

Zdroj: Budějovický večerník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: Lukáš Blokša 

___________________________________________________________________________ 

Budějovický primátor poděkoval strážníkům za jejich službu  

 

Strážníkům českobudějovické Městské policie poděkoval v pátek 17. ledna 2020 za 
dlouholetou činnost primátor města Jiří Svoboda. Ocenění si převzali za deset let ve službě 
strážníci Roman Jelínek a Erik Hieke, za dvacet let strážník Stanislav Krnínský a za čtvrt století 
strážník Pavel Schwarz. 

Tito zkušení strážci zákona mají výborné pracovní výsledky a jsou to lidé na svých místech, 
kteří si často musejí poradit i s nevybíravým chováním veřejnosti a bohužel i s verbálním či 
fyzickým napadením.  Strážník Erik Hieke je kromě svých častých úspěchů při pátrání po 
celostátních osobách také držitelem medaile II. stupně Krajského ředitelství policie 
Jihočeského kraje. 

 

https://www.budejovickyvecernik.cz/zpravy/budejovicky-primator-podekoval-straznikum-za-jejich-sluzbu
https://www.budejovickyvecernik.cz/zpravy/budejovicky-primator-podekoval-straznikum-za-jejich-sluzbu
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Pondělí, 20. ledna 2020 

Zdroj: Jižní Čechy TEĎ (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Českobudějovicko 

Autor: Mgr. David Štýfal 

___________________________________________________________________________ 

Vandal skákal v Hroznové po zaparkovaném autě. Kamery ho viděly 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V sobotu 18. ledna krátce po druhé hodině ráno zachytil operátor 
městského kamerového systému v Hroznové ulici čtveřici, z níž jeden z mladíků vylezl na 
zaparkovaný osobní automobil Toyota a začal skákat po jeho střeše. Na místo okamžitě 
vyjela hlídka městské policie. Strážníci pětadvacetiletého muže chytili a předali Policii ČR, 
která událost převzala k dalšímu řešení. 

Svou roli v neuváženém jednání mladého muže sehrál i alkohol. Muž byl strážníky vyzván 
k provedení orientační dechové zkoušky, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,48 promile. Teď 
se bude zodpovídat z poškozování cizí věci.  

https://www.jcted.cz/vandal-skakal-v-hroznove-po-zaparkovanem-aute-kamery-ho-videly/
https://www.jcted.cz/vandal-skakal-v-hroznove-po-zaparkovanem-aute-kamery-ho-videly/

