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Sobota, 29. října 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Zvýšili dohled   
 

České Budějovice – V souvislosti s blížící se Památkou zesnulých zvýšili od čtvrtka 27. 
října strážníci Městské policie České Budějovice dohled na městských hřbitovech 
zaměřený na prevenci kriminality. Pokračovat budou až do 6. listopadu. 

 

Pátek, 28. října 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Zprávy z regionu (odkaz) 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Strážníci zvýšili dozor na budějovických městských hřbitovech 

V souvislosti s blížící se Památkou zesnulých zvýšili od čtvrtka 27. října strážníci 
Městské policie České Budějovice dohled na městských hřbitovech zaměřený na 
prevenci kriminality a veřejný pořádek. 

V kontrolách hřbitova Sv. Otýlie, hřbitova v Mladém a Třebotovicích, budou pěší hlídky 
městské policie pokračovat průběžně v denních i nočních hodinách, a to až do neděle 
6. listopadu. 

Podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové je památka 
zesnulých bohužel příležitostí pro osoby, které na pietních místech páchají trestnou 
činnost. "Strážníci budou svou přítomností působit preventivně především proti 
možným krádežím pietních předmětů a osobních věcí návštěvníků. Dále budou dohlížet 
na případný vandalismus a narušování veřejného pořádku," uvedla Věra Školková. 

"Návštěvníky hřbitovů, a zvláště pak seniory, nabádáme, aby byli ostražití, nechodili 
sami, a hřbitov nenavštěvovali krátce po otevření nebo krátce před uzavřením 
objektu," doplnila Věra Školková. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-zvysili-dozor-na-budejovickych-mestskych-hrbitovech-20221028.html?
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Policie městská i České republiky tradičně varuje i před odkládáním věcí 
v automobilech na parkovištích. Také ty lákají zloděje, zejména v místech s nižší 
frekvencí návštěvníků. 

 

Středa, 26. října 2022 

Zdroj: Deník Právo 

Rubrika: Jihozápadní Čechy, str. 10 

Autor: Lucie Kándlová 
__________________________________________________________________________ 

Budějovičtí strážníci zvýší dohled na hřbitovech   

 

Od dnešního dne zvýší českobudějovičtí strážníci dohled na městských hřbitovech v 
souvislosti s blížící se Památkou zesnulých. Tento svátek se bohužel každoročně stává i 
lákadlem pro zloděje, kteří kradou nejen cenné věci z hrobů, ale okrádají i pozůstalé. 
Pěší hlídky budou kontrolovat hřbitovy i v noci, a to až do 6. listopadu. 
Policisté apelují především na seniory, aby na pietní místa pokud možno nechodili sami 
a už vůbec ne s větším obnosem peněz. 
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Pondělí, 24. října – Pátek 28. října 2022 

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

