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Čtvrtek, 8. prosince 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
___________________________________________________________________________ 

V pečovatelském domě se objevili netopýři, strážníci se o ně 

postarali   

Tři netopýři se ve středu odpoledne objevili v pečovatelském domě v Tylově ulici. Místo 
pro přezimování jim vybrali strážníci českobudějovické městské policie. 

Ve středu 7. prosince v půl třetí odpoledne vyjížděla 
hlídka městské policie specializovaná k odchytu zvířat na oznámení o třech netopýrech 
poletujících v prostorách pečovatelského domu v Rožnově. Jejich pobyt zde strážníci 
ukončili odchytem a následným převozem do půdního prostoru jednoho z objektů v 
blízkosti Palackého náměstí. Zde netopýři naleznou vhodný úkryt pro přežití zimy. 
Několik rad v případě výskytu netopýra ve Vašem obydlí: 
nesnažte se netopýra chytit, nechte ho o samotě a v klidu; nesnažte se netopýra 
vyhnat, zvlášť v mrazivém počasí – mohl by zahynout; přivolejte odbornou pomoc – o 
odchyt netopýrů na území města můžete 
požádat Městskou policii České Budějovice na l. 156; 

  

http://mpolicie.c-budejovice.cz/v-pecovatelskem-dome-se-objevili-netopyri-straznici-se-o-ne-postarali
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Středa, 7. prosince 2022 

Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuálně/ Krimi 

Autor: Věra Školková 
___________________________________________________________________________ 

Muž upadl v bytě, pomoc mu zavolala sousedka. Na místo vyjížděli 

strážníci, hasiči i zdravotníci 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Jedenaosmdesátiletý muž po pádu ve svém bytě mohl mluvit o štěstí. V pondělí nad 
ránem totiž ránu uslyšela sousedka, která přivolala pomoc. Hlídka městské policie se 
pak s mužem dorozumívala přes zavřené dveře do doby, než je otevřeli hasiči. Senior 
skončil v rukou zdravotníků. 

V pondělí 5. prosince krátce po třetí hodině ranní vyjížděla hlídka městské policie do 
městské čtvrti Suché Vrbné na oznámení o muži v nouzi. Ten měl upadnout ve svém 
bytě a nebyl schopen vstát. 

Hluk naštěstí uslyšela žena ze sousedního bytu. Po zjištění jeho původu okamžitě 
přivolala pomoc. Strážníci přes zavřené dveře bytu zjistili, že muž je schopen 
komunikace. Vstát bez pomoci však nedokázal. Otevření vstupních dveří bytu bylo pro 
přivolanou jednotku hasičského záchranného sboru otázkou několika okamžiků. 

Muže si převzala zdravotnická záchranná služba, která ho převezla do 
českobudějovické nemocnice. 

 

  

https://www.regiony24.cz/14-239019-muz-upadl-v-byte--pomoc-mu-zavolala-sousedka--na-misto-vyjizdeli-straznici--hasici-i-zdravotnici
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Pondělí, 5. prosince 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
___________________________________________________________________________ 

Poděkování   

Již přes 26 let provozuji bar v centru Českých Budějovic a s ostatními majiteli a 
provozovateli večerních nebo nočních podniků jsme utvořili společnou iniciativu 
Chceme noční budějce, kde přes našeho koordinátora pana P. H. komunikujeme 
společně s vedením města a městskou policií. 

Iniciativa vznikla pro snahu udržet veřejný pořádek v centru města a městská policie je 
nám v tomto hodně nápomocná. 

Nechtěli jsme, aby docházelo k omezování uzavírací doby provozoven a myslíme, že se 
přesto daří udržovat veřejný a noční pořádek ve městě. V případě "problematických" 
zákazníků po zavolání městské policie dochází k rychlému a profesionálnímu řešení 
problémové situace. 

Myslím, že její práce je ku prospěchu života ve městě a její práce je na profesionální 
úrovní. 
Hezký den a s pozdravem Ing. B. R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/podekovani-mestske-policii-za-nocni-dohled-ve-meste
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Pondělí, 5. prosince – Pátek, 9. prosince 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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