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Neděle, 13. listopadu 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: František Linduška 
__________________________________________________________________________ 

Budějčtí strážníci vypátrali celostátně hledaného muže. Ukrýval se 

poblíž Stromovky 

 

Hlídce budějckých strážníků se podařilo vypátrat celostátně hledaného padesátiletého 
muže ze Slovenska, po němž policisté vyhlásili pátrání již v září letošního roku. Strážníci 
jej nalezli v pátek krátce po půlnoci, když přespával pod nadchodem vedoucím do 
lesoparku Stromovka.  

Překvapivý konec měla rutinní noční kontrola míst pod podchodem vedoucím nad 
frekventovanou silnicí Na Dlouhé louce, která často využívají jako nocoviště lidé bez 
domova. Strážníci tam krátce po páteční půlnoci nalezli spícího muže.  

„V tu chvíli věděli, že se dívají do tváře muže, po kterém policisté vyhlásili již v září 
letošního roku celostátní pátrání. Strážníci po ověření totožnosti padesátiletého muže 
ze Slovenska dlouhodobě pobývajícího v České republice zjistili, že jejich domněnka byla 
správná,“ popsala mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. 

Hlídka následně muže převezla na obvodní oddělení Policie ČR ve Čtyřech Dvorech, kde 
jej předala do rukou policistů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/36685-budejcti-straznici-vypatrali-celostatne-hledaneho-muze-ukryval-se-pobliz-stromovky.html
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Sobota, 12. listopadu 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Bez řidičáku málem trefil v křižovatce auto městské policie   

Českobudějovičtí strážníci přistihli i patnáctiletého chlapce pod vlivem omamné 
látky. Vybíráme ze zajímavých případů, které strážníci řešili. 

Nedání přednosti v jízdě služebnímu vozidlu městské policie v pátek nad ránem 11. 
listopadu 2022 odhalilo u pachatele dopravního přestupku další vážné nedostatky. Při 
projednávání přestupku se totiž ukázalo, že dvaačtyřicetiletý muž sedící za volantem 
vůbec nevlastní řidičské oprávnění. 

Podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové v pátek 11. 
listopadu krátce před jednou hodinou ranní přijížděla hlídka městské policie ulicí 
Jaroslava Haška ke křižovatce s Holečkovou ulicí. "Zleva náhle vysokou rychlostí 
přijíždělo vozidlo s rakouskou registrační značkou, jehož řidič nedal přednost v jízdě 
služebnímu vozidlu městské policie a jen díky rychlé reakci strážníka sedícího za 
volantem nedošlo ke střetu. Strážníci okamžitě vozidlo zastavili," uvedla Věra Školková. 
Když však řidiče vyzvali k předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla, 
nestačili se strážníci divit. Dvaačtyřicetiletý muž totiž přiznal, že nevlastní žádné řidičské 
oprávnění. Strážníci mezitím na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ 
převzala k dalšímu šetření. 

Dvaačtyřicetiletému muži nyní hrozí za přestupek podle zákona o provozu na 
pozemních komunikacích pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz činnosti na dobu 
jednoho roku až dvou let. 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/bez-ridicaku-malem-trefil-v-krizovatce-auto-mestske-policie-20221112.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/bez-ridicaku-malem-trefil-v-krizovatce-auto-mestske-policie-20221112.html
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Našli muže v pátrání 

Českobudějovickým strážníkům městské policie se podařilo v pátek nad ránem 
vypátrat celostátně hledaného muže ze Slovenska. Jejich dobrá místní znalost je 
přivedla k místu, kde dotyčný přespával. Muž skončil v rukou policistů. 

Také v pátek 11. listopadu ve čtvrt na jednu ráno prováděla hlídka městské policie 
kontrolní činnost zaměřenou na pobyt osob bez domova v ulici Na Dlouhé louce. "Pod 
nadchodem vedoucím z lesoparku Stromovka do centra města strážníci nalezli spící 
osobu. V tu chvíli věděli, že se dívají do tváře muže, po kterém policisté vyhlásili již v 
září letošního roku celostátní pátrání," uvedla Věra Školková. Strážníci po ověření 
totožnosti padesátiletého muže ze Slovenska dlouhodobě pobývajícího v České 
republice zjistili, že jejich domněnka byla správná. Muže následně převezli na Obvodní 
oddělení Policie ČR Čtyři Dvory, kde ho předali do rukou přítomných policistů. 

Omamná látka 

V pondělí 7. listopadu v půl páté odpoledne prováděla hlídka městské policie kontrolní 
činnost v okolí vlakového nádraží. Strážníci u lávky přes železnici spatřili dva zjevně 
nezletilé chlapce s cigaretou v ruce. Jeden z nich strážníkům prokázal svou totožnost 
osobním dokladem, druhý z nich však nebyl ani schopen sdělit své údaje. Ke zjištění 
totožnosti ho strážníci museli převézt na služebnu Policie ČR. Patnáctiletý chlapec byl 
zjevně zmatený a strážníkům se svěřil, že je pod vlivem psychotropní látky. Údajně 
marihuany. Strážníci proto na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která si 
ho převzala do svých rukou. Případy obou patnáctiletých chlapců se bude zabývat 
oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 
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Sobota, 12. listopadu 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko / Jižní Čechy, str. 2 

Autor: der 
__________________________________________________________________________ 

Byl v pátrání   

České Budějovice – V noci na včerejšek prováděla hlídka městské 
policie České Budějovice kontrolu zaměřenou na pobyt osob bez domova v ulici Na 
Dlouhé louce. "Pod nadchodem vedoucím z lesoparku Stromovka do centra 
města strážníci nalezli spící osobu. V tu chvíli věděli, že se dívají do tváře muže, po 
kterém policisté vyhlásili již v září letošního roku celostátní pátrání," uvedla k případu 
Věra Školková, tisková mluvčí Městské policie České Budějovice. Padesátiletý muž ze 
Slovenska byl předán Policii ČR. 

 

Sobota, 12. listopadu 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Bez řidičáku skoro trefil strážníky   

České Budějovice – Včera se v českobudějovické Holečkově ulici krátce před jednou 
hodinou ranní přihnalo vozidlo s rakouskou registrační značkou do křižovatky, kde 
nedalo přednost služebnímu autu městské policie. "Jen díky rychlé 
reakci strážníka sedícího za volantem nedošlo ke střetu," uvedla k případu tisková 
mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková. Strážníci okamžitě 
nebezpečně jedoucí vozidlo zastavili. Dvaačtyřicetiletý řidič následně přiznal, že 
nevlastní žádné řidičské oprávnění. Případ převzala k řešení Policie ČR. 

 

 



 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
45. týden 2022 

5 
 

 

 

Pátek, 11. listopadu 2022 

Zdroj: Jihočeská televize 

Rubrika: reportáž 
__________________________________________________________________________ 

Bezpečnost ve městě 

Reportáž ZDE 

 

Pátek, 11. listopadu 2022 

Zdroj: Jihočeská televize 

Rubrika: reportáž 
__________________________________________________________________________ 

Pořádek ve městě 

Reportáž ZDE 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=3362192384048101&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=927142991587974
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Čtvrtek, 10. listopadu 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko, str. 2 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Kouřil marihuanu   
 

České Budějovice 

Na počátku tohoto týdne kontrolovala hlídka českobudějovické městské policie dva 
kouřící mladíky. Potvrdilo se podezření, že mladíci jsou nezletilí, navíc jeden z nich 
skončil v rukou zdravotníků. 

"V pondělí odpoledne prováděla hlídka kontrolní činnost v okolí vlakového nádraží," 
uvedla k případu tisková mluvčí městské policie České Budějovice Věra Školková. 
"Strážníci u lávky přes železnici spatřili dva zjevně nezletilé chlapce s cigaretou v ruce," 
doplnila Věra Školková. Jeden mladík strážníkům prokázal svou totožnost osobním 
dokladem, druhý z nich však nebyl ani schopen sdělit své údaje. Ke zjištění totožnosti 
ho strážníci museli převézt na služebnu Policie ČR. Patnáctiletý chlapec byl zjevně 
zmatený a strážníkům se svěřil, že je pod vlivem psychotropní látky, měl kouřit i 
marihuanu. Strážníci proto na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která 
si ho převzala do svých rukou. 

Případy obou chlapců se bude zabývat oddělení sociálně právní ochrany 
dětí budějovického magistrátu. 
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Středa, 9. listopadu 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Patnáctiletý chlapec se zkouřil marihuanou. Skončil v péči lékařů 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Když kontrolovala v pondělí 7. listopadu v půl páté odpoledne 
hlídka strážníků okolí vlakového nádraží v Českých Budějovicích, všimla si dvou chlapců 
s cigaretou v ruce. Nakonec se ukázalo, že cigaretě předcházela marihuana, jejíž 
následky jeden z chlapců neustál. 

Strážníci spatřili dva zjevně nezletilé chlapce s cigaretou v ruce u lávky přes železnici. 
Jeden z nich strážníkům prokázal svou totožnost osobním dokladem, druhý ale nebyl 
schopný říct ani to, jak se jmenuje. Ke zjištění totožnosti ho strážníci museli převézt na 
služebnu policie. 

„Patnáctiletý chlapec byl zjevně zmatený a strážníkům se svěřil, že je pod vlivem 
psychotropní látky. Strážníci proto přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která si 
ho převzala do péče," informovala mluvčí českobudějovické městské policie Věra 
Školková. 

Případy obou patnáctiletých chlapců se bude zabývat oddělení sociálně právní ochrany 
dětí českobudějovického magistrátu. 
  

https://www.jcted.cz/budejovicko/69402-patnactilety-chlapec-se-zkouril-marihuanou-skoncil-v-peci-lekaru/
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Středa, 9. listopadu 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 
__________________________________________________________________________ 

Poděkování za práci a vystupování strážníků 
 

Dobrý den, 

rád bych poděkoval za vyslyšení mé prosby. O víkendu a dnes jsem zde viděl hlídku 
městské policie. O víkendu jsem jim nestačil poděkovat, ale dnes jsem strážníky (č. 
služebních odznaků: 1669 a 1677) pozdravil a moc jim děkoval za jejich práci. Velmi 
svědomitá a milá hlídka. 

Jako občan města ČB a rezident této čtvrti Vám ještě jednou mnohokrát děkuji! 

Srdečně zdraví J. S. 

 

Úterý, 8. listopadu 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Opilý cizinec se nad ránem projížděl po českobudějovických ulicích 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Strážníci Městské policie České Budějovice v neděli 6. listopadu 
nad ránem kontrolovali v ulici Klavíkova řidiče osobního vozu značky Opel Zafira. Mimo 
jiné mu dali dýchnout, výsledek měření převýšil 1,5 promile. Po pár minutách 
opakovaný test sice mírně klesl, nikoli však o deset procent. 

Strážníci tak na místo přivolali státní policii. „Policisté muži zadrželi řidičský průkaz, 
zakázali další jízdu a vzhledem k tomu, že se jednalo o cizince, byl do doby vystřízlivění 
umístěn do policejní cely," popsal mluvčí policie Milan Bajcura. 

Opilec si následně převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem 
návykové látky. Do dvou týdnů tak může očekávat, že o jeho dalším potrestání 
rozhodne soudce. 

 

http://mpolicie.c-budejovice.cz/podekovani-za-praci-vystupovani-strazniku
https://www.jcted.cz/budejovicko/69383-opily-cizinec-se-nad-ranem-projizdel-po-ceskobudejovickych-ulicich/
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Pondělí, 7. listopadu – Pátek 11. listopadu 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
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