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___________________________________________________________________________ 

Dejte si pozor na podomní prodejce 
České Budějovice – Občané ze sídliště Vltava zavolali minulý týden městskou policii poté, co 

se u nich objevila 48letá žena z Jihlavska a místním obyvatelům nabízela možnost uzavřít 

novou smlouvu na energie. 

29.1.2018  

Jak uvedl mluvčí strážníků David Štýfal, událostí se bude dále zabývat českobudějovický 

magistrát. Ženě hrozí až 100tisícová pokuta, protože v krajském městě je už několik let 

podomní prodej zakázán obecně závaznou vyhláškou. „I přesto se každoročně ve městě 

objevují podomní prodejci, kteří nabízející nejrůznější služby nebo levnější energie. Ne vždy je 

však uzavření smlouvy opravdu výhodné,“ upozorňuje David Štýfal. „Přesto se stává, že pod 

důmyslným postupem prodejců obyvatelé takovou smlouvu podepíší a až posléze zjistí, na co 

vlastně přistoupili. I po podpisu takové smlouvy ještě není pozdě. Podpora je v tomto případě 

v energetickém zákoně. V případě podomního prodeje je zákazník oprávněn bez sankce 

vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou ve lhůtě do 15. dne po 

zahájení dodávky elektřiny nebo plynu,“ vysvětlil mluvčí městské policie. 

 

Pondělí, 29. ledna 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

___________________________________________________________________________ 

Mladíci kreslili fixem po dveřích trolejbusu 
 pondělí, 29. ledna 2018, 12:43 

Osmnáctiletý mladík ve společnosti svého patnáctiletého kamaráda se rozhodl začít pondělní 

ráno vandalským činem. Při cestě českobudějovickou městskou hromadnou dopravou maloval 

fixem po interiéru trolejbusu. Umělecké choutky dvojice však neunikly pozornosti řidiče vozu, 

který přivolal strážníky.Na zastávku městské hromadné dopravy k obchodnímu centru 

Mercury na Žižkově třídě v Českých Budějovicích vyjížděla hlídka městské policie dnes, v 

pondělí 29. ledna, v půl sedmé ráno. V trolejbusu linky číslo 3 totiž měli cestovat dva mladíci, 

kteří se bavili popisováním vnitřní strany dveří fixem. „Jednalo se o osmnáctiletého mladíka a 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dejte-si-pozor-na-podomni-prodejce-20180129.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/18281-mladici-kreslili-fixem-po-dverich-trolejbusu.html
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teprve patnáctiletého chlapce z Českých Budějovic. K vandalskému činu se dobrovolně přiznal 

starší z nich. Ten se také posléze snažil nápisy odstranit, což se mu i částěčně podařilo," uvedla 

mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Strážníci mezitím kontaktovali matku 

nezletilého chlapce a o celé události jí informovali. „Pokus o poškození cizího majetku 

osmnáctiletým mužem bude dalším předmětem šetření správního orgánu," podotkla 

Školková.  
 

Úterý, 30. ledna 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Anna Zemanová 

___________________________________________________________________________ 

Fixou psali na dveře autobusu. Řidič přivolal strážníky 
České Budějovice - V pondělí 29. ledna zavol řidič autobusu hlídku městské policie na zastávku 

MHD k obchodnímu centru Mercury na Žižkově třídě. Dva pasažéři mu totiž ničili autobus. 

Fixou malovali na vnitřní stranu dveří. 

30.1.2018  

 „Strážníci vzápětí zjistili, že se jedná o osmnáctiletého a teprve patnáctiletého chlapce 

z Českých Budějovic. K vandalskému činu se dobrovolně přiznal starší z nich,“ informuje mluvčí 

strážníků Věra Školková. Starší z chlapců se prý ještě pokusil odstranit nápisy, a z velké části se 

mu to povedlo. 

 

„Strážníci mezitím kontaktovali matku nezletilého chlapce a o celé události jí informovali. Oba 

dva byli poté propuštěni. Pokus o poškození cizího majetku osmnáctiletým mužem bude 

dalším předmětem šetření správního orgánu,“ dodává mluvčí. 

Sobota, 3. února 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 

___________________________________________________________________________ 

Podnapilý muž obtěžoval obyvatele na sídlišti Máj 
České Budějovice - Zasahovat na sídlišti Máj museli ve čtvrtek před 16. hodinou budějovičtí 

městští strážníci. Docházet zde totiž mělo ke slovní rozepři mezi podnapilým mužem a 

skupinkou místních obyvatel. 

3.2.2018 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/fixou-psali-na-dvere-autobusu-ridic-privolal-strazniky-20180130.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/podnapily-muz-obtezoval-obyvatele-na-sidlisti-maj-20180203.html
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David Štýfal, mluvčí Městské policie České Budějovice, uvedl, že jako první na místě byli 
asistenti prevence kriminality, kteří včasným zásahem předešli možnému vyhrocení nastalé 
situace a událost uklidňovali až do příjezdu strážníků. 
 
"Pětadvacetiletý muž z Českých Budějovic ale se strážníky spolupracovat nehodlal. Začal se 

chovat zcela nepředvídatelně. Křičel, mlátil pěstmi do silnice a demonstroval svou sílu na 

dopravní značce, kterou se rozhodl přeprat. To se mu však nepovedlo," řekl mluvčí s tím, že 

strážníci proti němu použili donucovací prostředky a nasadili mu služební pouta. "Při následné 

orientační dechové zkoušce pak byla muži naměřena hodnota 2,10 promile. O pár minut 

později byl proto umístěn na protialkoholní záchytnou stanici," dodal David Štýfal.  

Sobota, 3. února 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Ell Plate 

___________________________________________________________________________ 

Konflikt kvůli ukradené stravence skončil krvavým zraněním 
 sobota, 3. února 2018, 19:18 

K potyčce dvou bezdomovců v Krajinské ulici vyjížděla hlídka městské policie ve čtvrtek 1. 

února. Důvodem celého konfliktu měla být ukradená stravenka.Po šesté hodině večer přijalo 

operační středisko českobudějovické městské policie oznámení o rvačce, která se odehrála v 

Krajinské ulici. Strážníci okamžitě vyrazili na místo, kde kromě skupinky dalších osob bez 

domova objevili muže ležícího na zemi s kravým zraněním v oblasti hlavy. Hlídka muži poskytla 

první pomoc a přivolala zdravotnickou záchrannou službu. „Druhý aktér potyčky, 

šestadvacetiletý muž ze Zlivi, hlídce vysvětlil, že zraněný muž měl vzít dalšímu bezdomovci 

stravenku, což bylo důvodem jeho napadení. Zraněného muže měl několikrát udeřit pěstí a 

poté ho ještě mlátit, když už byl na zemi,“ popsal situaci mluvčí městské policie David Štýfal. K 

dalšímu šetření si událost převzala Policie České republiky, kterou strážníci na místo přivolali.   
 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/18346-konflikt-kvuli-ukradene-stravence-skoncil-krvavym-zranenim.html
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Neděle, 4. února 2018 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. David Štýfal 

___________________________________________________________________________ 

Krvavá rvačka mezi lidmi bez domova byla kvůli stravence na jídlo 
 

4.2.2018 9:20  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve čtvrtek 1. února po šesté hodině večer přijalo operační středisko 

městské policie oznámení o potyčce dvou mužů v Krajinské ulici. Na místo byly neprodleně 

vyslány hlídky městské policie. Strážníci na místě spatřili skupinku bezdomovců, z nichž jeden 

ležel na zemi a měl krvavé zranění hlavy. Strážníci čtyřiapadesátiletému muži poskytli první 

pomoc a přivolali záchranku. Šokující je hlavně důvod krvavé rvačky - šlo o stravenku na jídlo.  

 

Druhý aktér potyčky, šestadvacetiletý muž ze Zlivi, řekl, že zraněný muž měl vzít dalšímu 

bezdomovci stravenku a to se stalo důvodem napadení. Zraněného muže měl několikrát udeřit 

pěstí a poté ho ještě mlátit, když už byl na zemi. Strážníci si na místo přivolali Policii ČR, která 

událost na místě převzala k dalšímu řešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/spava-pred-dvermi-sve-mile-ci-na-zachytce-20180122.html

