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Muž ze Slovenska znečistil trolejbus i zpovědnici 
 

6.2.2017 14:54  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V neděli 5. února řešili strážníci případ muže bez domova, který si 

ustal v trolejbusu městské hromadné dopravy. Když řidič trolejbusu na konečné zastávce muže 

nalezl, marně ho vyzýval k vystoupení z vozu. 

Na místo vyjížděla hlídka městské policie. Řidič trolejbusu strážníky dovedl k zadním 

sedadlům pro cestující, kde ležel muž velmi zanedbaného zevnějšku. Pod sebou měl množství 

odpadků a zbytků potravin. Strážníci v muži poznali jim známého sedmačtyřicetiletého muže 

ze Slovenska, který v této době pobývá na různých místech krajského města. Muž byl pod 

silným vlivem alkoholu. Vstal tedy s velkými potížemi a s pomocí strážníků z trolejbusu 

vystoupil. S odklizením odpadků museli také pomoct strážníci. 

Se stejným mužem řešila městská policie obdobný případ před několika dny. Tehdy si 

ovšem jako své útočiště vybral muž zpovědnici v kostele, kterou znečistil exkrementy a 

odpadky. 

Za opakované přestupky proti veřejnému pořádku může dostat až 30 000 korun pokuty 

a zákaz pobytu na území města. 

Pondělí, 6. února 

Zdroj: tvjecko.cz (odkaz)  

Autor: Pavel Kroupa 

___________________________________________________________________________ 

Opilý bezdomovec se vykálel ve zpovědnici. Pak i v trolejbusFACEBOOK 

České Budějovice – Zpovědnici v kostele a trolejbus linky č. 9 si zřejmě spletl s toaletou 

47letý bezdomovec ze Slovenska. 

Ten se v neděli 5. února ráno usídlil ve vozidle městské hromadné dopravy a odmítal 

se odsud hnout. Ani to dost dobře nešlo, byl totiž namol. Proto přijeli na místo strážníci. 

Jejich mluvčí Věra Školková popsala, že muž měl pod sebou množství odpadků a zbytků 

potravin. Když s velkými potížemi, způsobenými nadměrným popíjením, vstal a vystoupil, 

strážníci museli pomoci řidiči trolejbusu s odklizením odpadků. 

http://www.jcted.cz/budejovicko/muz-ze-slovenska-znecistil-trolejbus-i-zpovednici/#diskuse
http://www.tvjecko.cz/opily-bezdomovec-se-vykalel-ve-zpovednici-pak-i-v-trolejbusu/
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„Strážníci s dotyčným mužem řešili před několika dny událost s podobným scénářem. Tehdy 

se muž uchýlil do zpovědnice kostela, kterou znečistil exkrementy a odpadky,“ dodala mluvčí. 

Mužovými přestupky proti veřejnému pořádku, spáchané znečištěním veřejně 

prospěšného zařízení, se bude dále zabývat správní orgán. Bezdomovci hrozí pokuta až 30 tisíc 

korun a zákaz pobytu na území města. 

 

Úterý, 7. února 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: Jana Zuziaková 

___________________________________________________________________________ 
 

Znečistil trolejbus i zpovědnici 
 

České Budějovice – Kolem nedělní šesté hodiny nahlásil městské policii dispečer potíže 

v trolejbusu linky č. 9. Tam si na zadních sedadlech ustlal bezdomovec a nemínil změnit lokál 

ani když jej na konečné zastávce objevil řidič a vyzýval ho k opuštění vozu. Ležící zanedbaný 

muž pod sebou nastlal množství odpadků a zbytků potravin. Strážníkům nebyl cizí, neboť před 

několika dny s tímto 47letým mužem ze Slovenska řešili nechutnou story. Tehdy muž znečistil 

exkrementy a odpadky zpovědnici kostela. Z trolejbusu ho kvůli opilosti musela hlídka vyvést. 

"Jeho přestupky proti veřejnému pořádku, spáchané znečištěním veřejně prospěšného 

zařízení, se bude dále zabývat správní orgán. V případě opakování tohoto přestupku hrozí 

pachateli pokuta do výše 30 tisíc korun a zákaz pobytu na území města," bilancuje tisková 

mluvčí Věra Školková. 

 

Úterý, 7. února 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

___________________________________________________________________________ 

Bezdomovec znečistil trolejbus i zpovědnici 
České Budějovice – Kolem nedělní šesté hodiny nahlásil městské policii dispečer potíže 

v trolejbusu linky č. 9. Tam si na zadních sedadlech ustlal bezdomovec a nemínil změnit lokál, 

ani když jej na konečné zastávce objevil řidič a vyzýval ho k opuštění vozu. 

Ležící zanedbaný muž pod sebou nastlal množství odpadků a zbytků potravin. Strážníkům 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/bezdomovec-znecistil-trolejbus-i-zpovednici-20170207.html
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nebyl cizí, neboť před několika dny s tímto 47letým mužem ze Slovenska řešili nechutnou 

story. Tehdy muž znečistil exkrementy a odpadky zpovědnici kostela. Z trolejbusu ho kvůli 

opilosti musela hlídka vyvést. „Jeho přestupky proti veřejnému pořádku, spáchané 

znečištěním veřejně prospěšného zařízení, se bude dále zabývat správní orgán. V případě 

opakovaní tohoto přestupku hrozí pachateli pokuta do výše 30 tisíc korun a zákaz pobytu na 

území města,“ bilancuje tisková mluvčí Věra Školková. 

 

 

 

Úterý, 7. února  

Zdroj: jcted.cz (odkaz)  

Autor: Martina Plátová 

___________________________________________________________________________ 

Muž na kole ujížděl před strážníky, schoval se za reklamní poutač 
 

7.2.2017 13:33  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pondělí 7. února po půlnoci chtěla hlídka strážníků městské 

policie zastavit muže, který jel na kole po chodníku a bez předepsaného osvětlení. Muž ale v 

tu chvíli změnil směr jízdy a pokusil se před strážníky prchnout. U tenisových kurtů odhodil 

kolo do křoví a schoval se za reklamní poutač. 

Když ho strážníci dostihli, tvrdil jim, že si byl zaběhat ve Stromovce a vůbec nechápe, 

proč ho zastavili. Hlídka ale objevila ukryté kolo a v tu chvíli se pětatřicetiletý muž dal znovu 

na útěk. Strážníci mu tedy museli nasadit pouta. 

Další komplikace nastaly u kola, na kterém muž jel. Jeho výrobní číslo nebylo čitelné, 

takže se nedalo ověřit, jestli kolo není v evidenci ukradených kol. Kvůli podezření na krádež 

byla přivolána policie. U muže provedla test na přítomnost omamných látek, který byl 

pozitivní. 

Muž je tak podezřelý hned z několika přestupků  a hrozí mu pokuta od pětadvaceti do 

padesáti tisíc korun. 

  

http://www.jcted.cz/budejovicko/muz-na-kole-ujizdel-pred-strazniky-schoval-se-za-reklamni-poutac/
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Středa, 8. února 

Zdroj: regiony24.cz (odkaz)  

Autor: Mgr. David Štýfal 

___________________________________________________________________________ 

Před strážníky pod vlivem drog ujížděl na kole 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Krátce po půlnoci z pondělí na úterý prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní 

činnost na Husově třídě. Strážníci zde spatřili muže na jízdním kole, který jel po chodníku a bez 

předepsaného osvětlení. Tento muž přejel po přechodu pro chodce u křižovatky na Dlouhé 

louce a pokračoval do ulice Vltavské nábřeží. 

Strážníci se muže pokusili předepsaným způsobem zastavit. Ten ale zareagoval tak, že 

změnil směr jízdy a před hlídkou začal ujíždět. Poblíž tenisových kurtů odhodil jízdní kolo do 

křoví a sám se schoval za reklamní poutač. Pětatřicetiletý muž z Českých Budějovic poté 

strážníkům uvedl, že si byl zaběhat v parku Stromovka a vůbec neví, proč ho hlídka zastavila. 

Když jeden ze strážníků nalezl schované jízdní kolo ve křoví, tak se dal muž před hlídkou na 

útěk. Strážníci muže doběhli a nasadili mu služební pouta. 

Výrobní číslo kola, na kterém muž jel, bylo nečitelné a nebylo možné na místě ověřit, 

zda není evidováno v databázi odcizených jízdních kol. Vzhledem k podezření, že kolo pochází 

z trestné činnosti, si hlídka na místo přivolala Policii ČR. Mezitím strážníci muže podrobili 

orientační dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem. Policisté následně u muže 

provedli orientační zkoušku na přítomnost omamných a psychotropních látek. Tentokrát byl 

test pozitivní. 

Muž je podezřelý ze spáchání hned několika přestupků na úseku bezpečnosti 

a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, proti veřejnému pořádku a na úseku před 

alkoholismem a jinými toxikomaniemi. U správního orgánu muži hrozí pokuta od pětadvaceti 

do padesáti tisíc korun. 

  

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-229448-pred-strazniky-pod-vlivem-drog-ujizdel-na-kole
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Úterý, 7. února  

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)  

Autor: Yvetta Chmelová 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci sbírají po městě použité jehly a injekční stříkačky. Chrání tím 

hlavně děti 
 úterý, 7. února 2017, 17:34 

 

Celkem 896 použitých injekčních stříkaček posbírali loni strážníci po Českých 

Budějovicích. Kuriozitou byl nález 192 použitých injekčních stříkaček pohromadě v odhozeném 

batohu v ulici A. Barcala na sídlišti Máj. „Ve většině ostatních případů to byly jednotlivé 

injekční stříkačky maximálně v počtu několika kusů,“ podotkla mluvčí českobudějovické 

městské policie Věra Školková.  

České Budějovice byly také jedním z osmi měst, jejichž strážníci se zapojili do rozsáhlé 

celorepublikové akce s názvem Jehla, zaměřené na sběr nebezpečných použitých jehel. „Těch 

strážníci v Budějcích našli v rámci akce osm,“ upřesnil mluvčí Městské policie České Budějovice 

David Štýfal. Ten zároveň připomněl, že Budějovická městská policie se ale sběrem jehel 

zabývá celoročně v rámci běžné hlídkové činnosti a v tomto mají strážníci svou nezastupitelnou 

roli. Zvyšují tak bezpečnost obyvatel krajského města. Nejčastěji strážníci nachází použité 

injekční stříkačky nebo samotné jehly, nedbale odhozené uživateli návykových látek.  

V případě zranění o takovou jehlu je pak postižený vystaven vysokému riziku nakažení 

některou z infekčních nemocí, jako je například žloutenka nebo virus HIV. Nejohroženější 

skupinou, která je vystavena riziku poranění o odhozené injekční stříkačky, jsou například psi, 

ale především děti. „Ty často nejsou schopny rozpoznat nebezpečí a neví, jak se v případě 

takového nálezu zachovat. Strážníci Městské policie České Budějovice proto v rámci prevence 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/14219-straznici-sbiraji-po-meste-pouzite-jehly-a-injekcni-strikacky-chrani-tim-hlavne-deti.html
http://www.budejckadrbna.cz/files/drbna/images/page/1000x1000-1486483093-celorepublikova-akce-jehla.jpg
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pořádají na dané téma přednášky už pro nejmenší děti z mateřských škol,“ uvedla mluvčí 

Školková.  

Nejrozšířenějším výskytem infekčního materiálu na území Budějc je okolí Palackého 

náměstí, okolí vlakového nádraží, centrum města, zejména park Na Sadech a Sokolský ostrov, 

sídliště Máj a sídliště Vltava. „Na problematiku odhozených jehel a injekčních stříkaček se 

snažíme vždy upozornit při besedách s dětmi ve školách a velice nás těší, že se to osvědčilo. 

Obyvatelé Českých Budějovic se na městskou policii v mnoha případech obracejí sami a nález 

infekčního materiálu ohlásí. Velice pozitivní je, že na druhé straně telefonu se stále častěji 

ozývají děti, které vědí, jak se mají zachovat,“ pochvaloval si mluvčí Štýfal.  

Přesto ale strážníci znovu apelují na veřejnost, aby lidé v případě, že někde najdou nebo 

zahlédnou takový infekční materiál, ho sami z důvodu vlastní bezpečnosti nesbírali, ale 

neprodleně zavolali na linku tísňového volání 156. „Nikdy nesbírejte infekční materiál holýma 

rukama. Strážníci, kteří jsou ke sběru infekčního materiálu speciálně vyškoleni a disponují 

ochrannými pomůckami, injekční stříkačky bezpečně seberou a zlikvidují,“ žádá obyvatele 

městská policie.   

 

 


