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Dlouhodobé spory v domě museli řešit strážníci 
 

České Budějovice - Zřejmě dlouhodobé sousedské spory mezi obyvateli jednoho domu 
v Havlíčkově kolonii si o víkendu vyžádaly zásah strážníků městské policie. 

"Hlídka městské policie vyjížděla na oznámení ženy o narušování občanského soužití v domě 
starší obyvatelkou ze sousedství. Osmdesátiletá žena se má dlouhodobě dopouštět 
schválností a hrubého jednání, jako jsou hlasité údery s vybavením bytu, křik a vulgární 
nadávky na adresu svých sousedů. A to jak ve dne, tak i v noci. Obyvatelé, jimž je chování 
osmdesátileté ženy adresováno, se marně snažili vyjít se svou sousedkou po dobrém. 
V současnosti se situace vyhrotila tak, že na pomoc přivolali strážníky," popsala údajné dění 
v domě tisková mluvčí městské policie Věra Školková. 

"Jakmile strážníci vyslechli průběh událostí od obyvatel domu, obrátili se na ženu, jíž obvinili 
z narušování občanského soužití. Ta však popřela vše, čeho se měla podle svých sousedů 
dopouštět," doplnila postoj druhé strany sporu Věra Školková s tím, že strážníci obě strany 
sporu poučili o tom, že dalším šetřením celé události se bude nyní zabývat správní orgán.  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dlouhodobe-spory-v-dome-museli-resit-straznici-20171008.html
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Útěk černého pasažéra před revizory měl pádný důvod 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Muž cestující bez platného jízdního dokladu v autobusu městské hromadné dopravy bude 
mít nyní co vysvětlovat. Nejenže se revizorům dopravního podniku prokázal cizím 
občanským průkazem, ale z jeho zavazadla se při útěku vysypalo i několik dalších osobních 
dokladů na cizí jména. 

V pátek krátce po deváté hodině večerní vyjížděla hlídka městské policie na oznámení revizora 
dopravního podniku o černém pasažérovi v autobusu městské hromadné dopravy. Autobus 
měl v té době právě přijíždět na zastávku v Novohradské ulici. Strážníci při příjezdu na místo 
spatřili muže, který utíkal směrem k železničnímu přejezdu v Mladém. 

Přítomný revizor dopravního podniku utíkajícího muže označil jako černého pasažéra, který se 
mu při kontrole jízdenek prokázal občanským průkazem. To by bylo v pořádku, kdyby ovšem 
osobní doklad nepatřil jiné osobě. Jakmile revizor dotyčného muže konfrontoval se svým 
zjištěním, muž se dal okamžitě na útěk. Strážníci muže vzápětí dostihli. Ten jim poté již bez 
dalšího odporu prozradil svou pravou totožnost. Jednalo se o jedenačtyřicetiletého muže 
z Českých Budějovic. Shodou okolností měli strážníci s tímto mužem co do činění před několika 
dny v Nádražní ulici, kdy si ho pro podezření z krádeže jízdního kola převzali policisté. 

Muž, kterému se během jeho útěku vysypal obsah batohu, měl jistě co skrývat. Mezi jeho 
věcmi bylo několik občanských průkazů, průkazů zdravotního pojištění a dokonce i vojenská 
knížka na různá jména. Strážníci na místo následně přivolali hlídku Policie ČR, která si celý 
případ převzala k dalšímu šetření.  

http://www.regiony24.cz/14-230989-utek-cerneho-pasazera-pred-revizory-mel-padny-duvod
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Kamera odhalila, kdo poškodil značku i snahu o pozdější nápravu 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Obsluha městského kamerového systému v Českých Budějovicích 
vypátrala viníka dopravní nehody, který v úterý 3. října poškodil dopravní značku na 
Lannově třídě. Na záznamu zůstal zachycený z následujícího dne i pokus řidiče škodu 
napravit a značku znovu umístit.  

V pátek 6. října strážníci nalezli na křižovatce Lannovy třídy a Jeronýmovy ulice ležící dopravní 
značku. Prostřednictvím městského kamerového systému se podařilo vypátrat viníka dopravní 
nehody, která se stala v úterý 3. října krátce před sedmou hodinou ranní. Jednalo se o řidiče 
dodávky patřící společnosti, která v této lokalitě zásobuje jednu z prodejen. Řidič při couvání 
vozidlem srazil dopravní značku a odjel. 

Den poté, ve středu 4. října, spatřila obsluha městského kamerového systému stejné vozidlo. 
Jakmile řidič spatřil dotyčnou dopravní značku opřenou o zeď přilehlého domu, vystoupil a 
snažil se ji umístit na původní místo. Tam skutečně vydržela až do pátku 6. října, kdy neodolala 
povětrnostním podmínkám. Tehdy strážníci zjistili, že dopravní značka skutečně nebyla 
poškozena pouze větrem, poškození patky bylo způsobeno mechanickou silou. 
V sobotu 7. října se strážníkům podařilo na Lannově třídě zastavit řidiče vozidla, který dopravní 
značku v úterý poškodil. Osmačtyřicetiletý muž nezapíral. Celým případem se nyní s využitím 
důkazních materiálů bude zabývat správní orgán.  

http://www.jcted.cz/kamera-odhalila-kdo-poskodil-znacku-i-snahu-o-pozdejsi-napravu/
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Černý pasažér vezl cizí doklady 
 
České Budějovice - Útěk černého pasažéra před revizory měl pádný důvod. 

Muž cestující bez platného jízdního dokladu v autobusu českobudějovické městské hromadné 
dopravy bude mít nyní co vysvětlovat. "Nejenže se revizorům dopravního podniku prokázal 
cizím občanským průkazem, ale z jeho zavazadla se při útěku vysypalo i několik dalších 
osobních dokladů na cizí jména," uvedla k neobvyklému případu tisková mluvčí městských 
strážníků Věra Školková. 

"V pátek krátce po deváté hodině večerní vyjížděla hlídka městské policie na oznámení 
revizora dopravního podniku o černém pasažérovi v autobusu městské hromadné dopravy. 
Autobus měl v té době právě přijíždět na zastávku v Novohradské ulici. Strážníci při příjezdu 
na místo spatřili muže, který utíkal směrem k železničnímu přejezdu v Mladém," popsala zásah 
městské policie Věra Školková. 

Přítomný revizor dopravního podniku utíkajícího muže označil jako černého pasažéra, který se 
mu při kontrole jízdenek prokázal občanským průkazem. To by bylo v pořádku, kdyby ovšem 
osobní doklad nepatřil jiné osobě. "Jakmile revizor dotyčného muže konfrontoval se svým 
zjištěním, muž se dal okamžitě na útěk. Strážníci muže vzápětí dostihli. Ten jim poté již bez 
dalšího odporu prozradil svou pravou totožnost. Jednalo se o jedenačtyřicetiletého muže 
z Českých Budějovic. Shodou okolností měli strážníci s tímto mužem co do činění před několika 
dny v Nádražní ulici, kdy si ho pro podezření z krádeže jízdního kola převzali policisté," uvedla 
k dalšímu průběhu policejní akce Věra Školková. 

Muž, kterému se během jeho útěku vysypal obsah batohu, měl podle mluvčí strážníků jistě co 
skrývat. Mezi jeho věcmi bylo několik občanských průkazů, průkazů zdravotního pojištění a 
dokonce i vojenská knížka na různá jména. Strážníci na místo následně přivolali hlídku Policie 
ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření.  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/cerny-pasazer-vezl-cizi-doklady-20171007.html
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Černý pasažér měl batoh plný cizích dokladů 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Jednačtyřicetiletý muž z Českých Budějovic, který v pátek 6. října 

krátce po deváté večer v autobuse městské hromadné dopravy cestoval bez platné jízdenky, 

bude mít co vysvětlovat. Nejenže se revizorům prokázal cizím občanským průkazem, ale 

když začal utíkat, vysypalo se z jeho zavazadla i několik dalších osobních dokladů na cizí 

jména. 

K případu vyjížděli českobudějovičtí strážníci. Černý pasažér už v té době utíkal směrem 

k železničnímu přejezdu v Mladém. Revizor strážníkům potvrdil, že je to muž, který se při 

kontrole prokázal cizím průkazem.  „Strážníci muže vzápětí dostihli. Ten jim už bez dalšího 

odporu prozradil svou pravou totožnost. Jednalo se o jedenačtyřicetiletého muže z Českých 

Budějovic. Shodou okolností měli strážníci s tímto mužem co do činění před několika dny 

v Nádražní ulici, kdy si ho pro podezření z krádeže jízdního kola převzali policisté,“ popsala 

mluvčí strážníků Věra Školková. Muži se během útěku vysypal obsah batohu, mezi jeho věcmi 

bylo několik občanských průkazů, průkazů zdravotního pojištění a dokonce i vojenská knížka 

na různá jména. Strážníci tedy přivolali policisty, kteří si celý případ převzala k dalšímu šetření.   

http://www.jcted.cz/cerny-pasazer-mel-batoh-plny-cizich-dokladu/
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Seniorka chodila v noci venku v noční košili. Skončila v nemocnici 
 

České Budějovice – Jen v noční košili vyrazila ve středu večer do ulic krajského města 84letá 
žena. Když ji kolem půl jedenácté potkali náhodní svědci v ulici U Trojice, přivolali raději na 
pomoc strážníky. 

Mluvčí městské policie Věra Školková zmínila, že strážníci po příjezdu zjistili, že se jedná o ženu 
z blízkého okolí. 

„Seniorka měla drobné zranění na ruce a byla mírně podchlazená. Strážníci na místo okamžitě 
přivolali zdravotnickou záchrannou službu,“ řekla mluvčí. 

Zdravotníci převezli ženu na ošetření do českobudějovické nemocnice.  

http://www.tvjecko.cz/seniorka-chodila-v-noci-venku-v-nocni-kosili-skoncila-v-nemocnici/
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Čtyřiaosmdesátiletá žena v nočním úboru se procházela kolem řeky 
 
České Budějovice - Na neobvyklou vycházku se vydala starší žena v Českých Budějovicích. 

V pondělí nad ránem se po Jiráskově nábřeží procházel dezorientovaný senior v pyžamu. 
Mírně podchlazený skončil v rukou zdravotníků. Ve středu se stal podobný případ. Tentokrát 
se podél řeky Vltavy procházela čtyřiaosmdesátiletá žena v noční košili.  

"Ve středu v půl jedenácté večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o starší ženě 
v noční košili, kterou potkali náhodní chodci v blízkosti řeky v ulici U Trojice. Strážníci po 
příjezdu na místo zjistili, že se jedná o čtyřiaosmdesátiletou ženu bydlící nedaleko. Seniorka 
měla drobné zranění na ruce a byla mírně podchlazená," uvedla k neobvyklé vycházce tisková 
mluvčí městské policie Věra Školková. Strážníci na místo okamžitě přivolali zdravotnickou 
záchrannou službu, která si ženu převzala a převezla ji do českobudějovické nemocnice. 
  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/ctyriaosmdesatileta-zena-v-nocnim-uboru-se-prochazela-kolem-reky-20171006.html
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Strážníci vyjížděli k seniorům, kteří chodili nočními ulicemi v 

pyžamech 
 

Ke dvěma seniorům, kteří se v noci procházeli v pyžamu ulicemi Českých Budějovic, vyjížděli v 

pondělí a ve středu strážníci. Muž i žena byli dezorientovaní a skončili v nemocnici.  

Muže v pyžamu potkal v noci z neděle na pondělí náhodný chodec na Jiráskově nábřeží. V 
obavě o zdraví seniora přivolal na pomoc městskou policii.  

https://www.expres.cz/cerna-kronika-seniori-pyzamo-nocni-kosile-budejovice-straznici-pw5-/cerna-kronika.aspx?c=A171005_172303_dx-cerna-kronika_hrdi#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=denniexpres&utm_content=main
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Strážníci za jeden den vypátrali tři osoby hledané policií 
 

České Budějovice - Dobrá místní znalost, neustálá bdělost a přehled o současném dění 

v krajském městě přináší českobudějovickým strážníkům úspěchy. 

Podle tiskové mluvčí Věry Školkové strážníci během jediného dne odhalili a předali do rukou 

policistů tři osoby, po kterých pátrala Policie ČR. 

"V úterý 3. října krátce před osmou hodinou ranní prováděla hlídka městské policie kontrolní 

činnost ve Strakonické ulici. Před jedním z hypermarketů strážníci spatřili muže, který se 

nápadně podobal osobě v hledáčku Policie ČR. Muž však u sebe neměl žádné osobní doklady, 

proto ho strážníci předvedli ke zjištění totožnosti na Obvodní oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. 

Policisté ověřili totožnost muže a potvrdili, že po pětačtyřicetiletém občanovi z Českých 

Budějovic v současné době pátrají jejich českobudějovičtí kolegové. Policisté si dotyčného 

muže následně převzali k dalšímu opatření," popsala první případ Věra Školková.  

Téhož dne krátce před polednem prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost 

na sídlišti Máj. V ulici Fr. Ondříčka strážníci spatřili chlapce, který vzbudil jejich pozornost. Po 

zjištění jeho totožnosti potvrdili svou správnou domněnku, že se jedná o o celostátně 

hledaného patnáctiletého chlapce z Českobudějovicka. Nezletilého vzápětí předali do rukou 

policistů na Obvodním oddělení Policie ČR Čtyři Dvory k dalšímu opatření. 

Třetí osobu vypátrali strážníci podle Věry Školkové v půl čtvrté odpoledne v blízkosti Palackého 

náměstí. Muže, kterého potkali před domem v ulici Riegrova, již znali z minulosti. Věděli též 

o skutečnosti, že podobizna muže figuruje v pátrací databázi Policie ČR. Třiadvacetiletý občan 

z Českých Budějovic byl vzápětí strážníky převezen na Obvodní oddělení Policie ČR v ulici 

28. října, kde byl předán do rukou policistů k dalšímu opatření. 

  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-za-jeden-den-vypatrali-tri-osoby-hledane-policii-20171005.html
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Zapomněl na slušné vychování, zaplatí pokutu 
 

České Budějovice - Podnapilého muže čeká za močení u zastávky autobusu v Českých 
Budějovicích postih. 

Bylo mu lhostejné, kde vykonává svou potřebu. Skončil na protialkoholní záchytné stanici, kde 
nadýchal bezmála 3 ‰ alkoholu. 

"V úterý v půl osmé večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o muži, který 
u zastávky městské hromadné dopravy v Nádražní ulici močí před zraky kolemjdoucích. 
Strážníci na místě nalezli jim známého čtyřiačtyřicetiletého muže z Českokrumlovska," popsala 
zásah Věra Školková, tisková mluvčí českobudějovické městské policie. "Muž se neustále 
pohyboval po okraji frekventované vozovky a bylo zjevné, že mu chůze dělá značné potíže. 
Strážníci ho následně vyzvali k nastoupení do služebního vozidla a převezli ho k pobytu na 
protialkoholní záchytnou stanici," popsala další dění Věra Školková. 

Po vystřízlivění se bude čtyřiačtyřicetiletý muž zpovídat přestupku proti veřejnému pořádku. 
Za ten mu hrozí pokuta do 20 tisíc korun.  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zapomnel-na-slusne-vychovani-zaplati-pokutu-20171004.html
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Pokřikováním na strážníky si vysloužil pokutu 
 

České Budějovice - Svým chováním na sebe v úterý odpoledne upozornil šestadvacetiletý 
muž v českobudějovické ulici V. Volfa.  

Vysloužil si předvedení na služebnu policie a pokutu od strážníků. 

"V úterý krátce před pátou hodinou odpolední prováděla hlídka městské policie běžnou 
kontrolní činnost na sídlišti Máj. V ulici V. Volfa míjeli muže, který na ně bez zjevného důvodu 
začal vulgárně pokřikovat. 

Strážníci se rozhodli dotyčného muže zkontrolovat. Muž však neustále křičel, že ho strážníci 
obtěžují a vyhrožoval, že by si s nimi své účty vyřídil jinak. Jednostranná komunikace skončila 
jeho konstatováním, že se s nikým nebaví a odmítl předložit své osobní doklady," uvedla 
k případu tisková mluvčí městské policie Věra Školková.  

Strážníci muže následně předvedli ke zjištění jeho totožnosti na nedaleké Obvodní oddělení 
Policie ČR Čtyři Dvory. Strážníci ocenili šestadvacetiletého muže z Táborska za přestupek 
znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci pokutou.  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/pokrikovanim-na-strazniky-si-vyslouzil-pokutu-20171004.html
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Strážníci se postarali o mládě ježka i koně 
 

České Budějovice - Že práce městských strážníků není jen o řešení přestupků, dokazuje první 

dva říjnové dny. To českobudějovičtí strážníci vyjížděli třeba ke koni, který opustil ohradu, 

nebo zachraňovat mládě ježka. 

Věra Školková, mluvčí Městské policie v Českých Budějovicích uvedla, že k prvnímu 

"zvířecímu" případu vyráželi strážníci v neděli krátce po desáté hodině dopoledne, a to do ulice 

Antonína Janouška v Mladém. "Před vstupními dveřmi jednoho domu měla totiž pobíhat 

fretka. Hbité zvíře však při příjezdu strážníků uteklo," řekla více mluvčí strážníků a pokračovala: 

"Strážníky v té době ale již čekala další práce na Branišovské ulici. Z ohrady, která patří 

Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity, se vydal poznávat okolí svého příbytku kůň. Ten se 

při příjezdu strážníků procházel v blízkosti biologického centra. Strážníci ho odchytili a zavedli 

zpět do výběhu," vyprávěla Věra Školková.  

K poslednímu případu strážníci vyjížděli v pondělí v podvečer, tentokráte do ulice Bedřicha 

Smetany, kde z rukou zdejší obyvatelky převzali nalezené mládě ježka. Toho následně převezli 

do ZOO v Hluboké nad Vltavou. 

 

  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-se-postarali-o-mlade-jezka-i-kone-20171003.html
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___________________________________________________________________________ 

Starší muž se po Budějcích procházel v pyžamu 
 

Náhodný chodec potkal v noci z první říjnové neděle na pondělí muže, který se po Jiráskově 

nábřeží procházel v pyžamu. V obavě o zdraví staršího pána zavolal městskou policii. 

Strážníci městské policie vyjížděli k dezorientovanému muži, který se v pyžamu procházel po 

Jiráskově nábřeží v noci z neděle na pondělí. Na místě zastihli kromě seniora i muže, který 

hlídku přivolal. 

„Muž působil nepřítomným dojmem a zjevně nevěděl, kde se nalézá. Strážníci usadili mírně 

podchlazeného seniora do služebního vozidla a na místo přivolali zdravotnickou záchrannou 

službu,“ popsala tisková mluvčí Věra Školková.  

Muž byl následně převezen do českobudějovické nemocnice.   

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16970-starsi-muz-se-po-budejcich-prochazel-v-pyzamu.html
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16970-starsi-muz-se-po-budejcich-prochazel-v-pyzamu.html
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Ulicemi krajského města se senior procházel v pyžamu 
 

České Budějovice - Muže v pyžamu potkal na českobudějovickém Jiráskově nábřeží v noci 
na pondělí náhodný chodec. 

V obavě o zdraví staršího muže přivolal na pomoc městskou policii. 

Strážníci na místě zastihli svědka události ve společnosti pětasedmdesátiletého muže 
v pyžamu. Podle mluvčí městské policie Věry Školkové působil muž nepřítomným dojmem a 
zjevně nevěděl, kde se nalézá. Strážníci usadili mírně podchlazeného seniora do služebního 
auta a přivolali záchranku. Zdravotníci pak muže převezli do nemocnice.  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/ulicemi-krajskeho-mesta-se-senior-prochazel-v-pyzamu-20171002.html
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Muž odcizil svítilnu z cizího jízdního kola, sledovala ho kamera 
 

České Budějovice - Rozhlédl se a nikoho neviděl. 

Jedenačtyřicetiletý muž z Českobudějovicka se proto v neděli po třetí hodině ráno odvážil 
ukrást svítilnu z kola odstaveného před radnicí v krajském městě. Krádež ovšem zaznamenala 
obsluha městského kamerového systému. 

Na místo vyjeli strážníci. Muže, kterého městská kamera identifikovala jako pachatele, 
strážníci zastavili v Hradební ulici. Dlouho nezapíral. Ke svému činu se podle mluvčí městské 
policie Věry Školkové přiznal a strážníkům vydal odcizenou svítilnu.  

Dalším šetřením události s využitím všech důkazů se bude nyní zabývat správní orgán. Za 
přestupek proti majetku hrozí pachateli pokuta do 50 tisíc korun.  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-odcizil-svitilnu-z-ciziho-jizdniho-kola-sledovala-ho-kamera-20171002.html
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Celostátně hledaný muž marně utíkal před strážníky 

České Budějovice - V pondělí 2. října odpoledne strážníci předali do rukou policistů 
celostátně hledaného muže. Dvaatřicetiletý muž dobře věděl, že je v hledáčku policie a 
snažil se strážníkům utéci. Jeho snaha byla marná.  

"V pondělí krátce po poledni prováděla hlídka městské policie kontrolu okolí obchodních 
center ve Strakonické ulici. Na parkovišti před jedním z hypermarketů strážníci spatřili jim 
známého muže. Okamžitě zpozorněli a vydali se směrem k němu. Byla jim totiž známa 
skutečnost, že po dotyčném muži bez domova v současné době pátrají českobudějovičtí 
policisté," uvedla k zásahu strážníků tisková mluvčí městské policie Věra Školková.  

Jakmile však muž spatřil strážníky, dal se na útěk. "Při svém útěku neustále měnil směr a snažil 
se strážníky setřást. Ti ho dostihli uvnitř jednoho z obchodních center, kde se snažil ukrýt na 
veřejných toaletách. Muž se i nadále bránil svému osudu, proto mu strážníci museli nasadit 
služební pouta. V poutech ho následně převezli na Obvodní oddělení Policie ČR Čtyři Dvory, 
kde ho předali do rukou policistů k dalšímu opatření," doplnila Věra Školková. 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/celostatne-hledany-muz-marne-utikal-pred-strazniky-20171003.html

