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Čtyři malé děti se samy procházely po městě 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Čtyři malé děti pohybující se na Lannově třídě bez doprovodu svých rodičů vzbudily obavu 

ženy, která sem sama vyprovázela skupinu dětí. Žena již dotyčné děti spatřila v minulosti, jak 

se samy spoře oděné procházejí po centru města. Tentokrát již neváhala a přivolala na pomoc 

strážníky. 

Hlídka městské policie vyjížděla na Lannovu třídu v neděli 11. února ve tři hodiny odpoledne. 

Žena, která událost oznamovala, ukázala strážníkům na dva přítomné chlapce a dvě malé 

dívky. Děti se jí před příjezdem strážníků svěřily, že rodiče o jejich odchodu z domova ví. 

Jak strážníci vzápětí zjistili, procházka sourozenců ve věku 10, 9, 6 a 3 roky ulicemi krajského 

města bez dohledu rodičů není neobvyklá. Do místa jejich bydliště okamžitě vyjížděla hlídka 

městské policie a přítomné rodiče informovala o celé události. Ti si o několik minut později své 

děti z rukou strážníků převzali. 

Strážníci oba rodiče poučili o tom, že dalším šetřením celého případu se budou zabývat sociální 

pracovníci z oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

 

Pondělí, 12. února 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Anna Zemanová 

___________________________________________________________________________

Partnerský spor skončil zraněním 
České Budějovice – V sobotu kolem třetí hodiny odpoledne přišlo na městskou policii 

oznámení: „Potyčka mezi mužem a ženou v Suchém Vrbném, před vchodem do Albertu.“ 

 Strážníci po příjezdu zjistili, že jde o hádku mezi partnery. Načež značně podnapilá 

devětačtyřicetiletá žena spadla na zem a způsobila si krvácející zranění v oblasti hlavy. 

„Strážníci neváhali a na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Mezitím si od obou 

aktérů vyslechli vysvětlení celé události. Spor nakonec skončil smírem partnerů,“ oznámila 

tisková mluvčí městské policie Věra Školková. O ženu se postarali lékaři z českobudějovické 

nemocnice. 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-231566-ctyri-male-deti-se-samy-prochazely-po-meste
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/partnersky-spor-skoncil-zranenim-20180212.html
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Další falešný taxikář v Budějovicích, tentokrát na Rudolfovské 

 

14.2.2018 15:20  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V úterý 13. února krátce před devátou dopoledne prováděli strážníci 

městské policie kontrolní činnost zaměřenou na měření rychlosti na Rudolfovské třídě. Hlídka 

zastavila řidiče osobního automobilu Volkswagen, který na měřeném úseku jel rychlostí 68 

kilometrů v hodině. Čtyřiadvacetiletý řidič z Českých Budějovic jel ve vozidle s dalšími pasažéry 

a na střeše měl umístěnou žlutou svítilnu s nápisem Taxi. Vozidlo však nebylo označené 

jménem a příjmením dopravce, popřípadě obchodní firmou. Řidič navíc strážníkům ani 

nepředložil potřebný průkaz řidiče taxislužby. 

Celá událost předána správnímu orgánu českobudějovického magistrátu k dořešení. 

Provozovateli taxislužby, k němuž se řidič hlásil, ačkoliv neměl potřebné oprávnění, hrozí 

pokuta až 350 tisíc korun. 

Dalšího řidiče, který si opatřil auto žlutou svítilnou Taxi a také neměl potřebná oprávnění, 

přistihli jen před pár dny strážníci v Krajinské.  

 

Pátek, 16. února 2018 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. David Štýfal 

___________________________________________________________________________ 

Vandalovi museli volat záchranku 
 

16.2.2018 13:47  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve čtvrtek 15. února po 23. hodině přijalo operační středisko městské 

policie oznámení o podnapilém muži, který kopal do košů na autobusové zastávce u 

obchodního centra IGY a urval reklamní poutač. O dvě minuty později strážníci muže našli v 

Puklicově ulici i s utrženým poutačem. Muž se na výzvu strážníka zastavil a vše nasvědčovalo 

tomu, že projednání události proběhne v klidu. Vandal ale náhle hodil reklamní ceduli po 

strážníkovi a dal se na útěk. Daleko nedoběhl. Při útěku zavadil o zaparkovaný automobil, 

upadl a způsobil si krvácející zranění na hlavě.  

http://www.jcted.cz/budejovicko/dalsi-falesny-taxikar-v-budejovicich-tentokrat-na-rudolfovske/
http://www.jcted.cz/budejovicko/vandalovi-museli-volat-zachranku/
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Ve chvíli, kdy k muži přiběhl první ze strážníků, tak se mladý muž postavil, začal kolem sebe 

máchat rukama a nesrozumitelně křičel. Strážníci tedy 31 letého muže spoutali, poté mu 

poskytli první pomoc a přivolali záchranku. Poté také kolegy ze státní policie, aby věc dořešili.  

Neděle, 18. února 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________ 

Svědkem napadení byla i kamera 
České Budějovice - K fyzickému napadení ženy jejím partnerem došlo v sobotu večer na 

budějovickém sídlišti Máj. 

Krátce po deváté hodině večerní vyjížděla k incidentu hlídka městské policie na oznámení dvou 

náhodných svědkyň. Ve vnitrobloku ulice V. Volfa nalezli strážníci muže a ženu s krvácejícím 

zraněním v obličeji. Na místo podle mluvčí městské policie Věry Školkové okamžitě přivolali 

zdravotnickou záchrannou službu a hlídku Policie ČR. 

Zraněná sedmadvacetiletá žena z Českých Budějovic strážníkům potvrdila, že byla napadena 

svým přítomným partnerem. Šestadvacetiletý muž se však bránil a napadení ženy zásadně 

popíral. V tu chvíli ještě netušil, že jeho jednání mělo několik svědků. Mezi nimi i oko městské 

kamery, které celý incident zaznamenalo. Případ nyní šetří Policie ČR. 
 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/svedkem-napadeni-byla-i-kamera-20180218.html

