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Pondělí, 27. února 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: mat 

___________________________________________________________________________ 

Z rozmrzlé kašny loví mince 
  

České Budějovice – Led, který tvořil krustu na bazénu Samsonovy kašny, roztál. To byl signál 

pro sběratele mincí, aby se vydali lovit ze dna památky na náměstí Přemysla Otakara II. mince. 

Dva takové hledače přistihli strážníci v pátek. Muže naklánějícího se nad vodní hladinu kašny 

spatřila obsluha městského kamerového systému v pátek kolem jedné hodiny odpoledne. 

Mluvčí strážníků Věra Školková popsala, že detailní záběr ukázal hledače držícího provázek, na 

jehož konci měl připevněný magnet. Hbitě s ním vytahoval jednu minci za druhou. Než 

37letého muže překvapili strážníci, měl už plnou hrst nasbíraných mincí. Druhý hledač mincí 

se ukázal v pět hodin odpoledne. Devětadvacetiletý muž pohybující se kolem kašny ve 

společnosti ženy a psa svou činnost rovněž nezastřel. I v tomto případě jej odhalila obsluha 

městského kamerového systému. Během několika minut již strážníci sdělovali muži z Českých 

Budějovic stejný verdikt jako jeho předchůdci. Oba muži se z přestupku proti majetku budou 

zpovídat úředníkům při správním řízení. Ti mohou prohřešek sběratelů "ocenit" pokutou až ve 

výši 20 tisíc korun. 

 

Pondělí, 27. února 

Zdroj: ČRo – České Budějovice, v 17 hod. 

Autor: Jiří Čondl 

___________________________________________________________________________ 

zloděje dopadli českobudějovičtí strážníci krátce po činu 
Jiří ČONDL, moderátor: 

Tři zloděje dopadli českobudějovičtí strážníci krátce po činu. S kolem, které v neděli večer 

ukradli v ulici F. A. Gerstnera, je strážníci našli v nedalekém parku Háječek. Případ i tři 

podezřelé muže si od strážníků převzala policie. 
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Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

___________________________________________________________________________ 

Dělám jarní úklid, tvrdil muž, který pálil plastové součásti motorových 

vozidel 
 pondělí, 27. února 2017, 12:40 

Hustý černý dým, vycházející z volně přístupného areálu v Okružní ulici v blízkosti železniční 

vlečky znepokojoval v neděli před polednem obyvatele Budějc. Strážníci na místě přistihli 

muže, který pálil plastové části motoru. Za přestupek mu hrozí pokuta až třicet tisíc 

korun.„Strážníci dorazili na místo právě k okamžiku, kdy muž házel do rozdělaného ohně 

plastovou přístrojovou desku a kryt motoru vozidla," upřesnila informace mluvčí 

českobudějovické městské policie Věra Školková. Strážníci muže poučili, že svým neuváženým 

jednáním porušuje obecně závaznou vyhlášku města. Nestačili se divit, když se jim 

jedenapadesátiletý muž snažil vysvětlit, že dělá jarní úklid a plastem chtěl jen podpořit hoření. 

„Na výzvu strážníků ale okamžitě oheň uhasil," podotkla mluvčí. Zmiňovaným přestupkem 

proti pořádku ve věcech územní samosprávy se bude dále zabývat správní orgán. Muži za něj 

hrozí pokuta až třicet tisíc korun.  

 

Úterý 28. února 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: zz 

___________________________________________________________________________ 

Vulgární opilec měl 3,5 promile  
 

České Budějovice – Minulý týden se pořádně opil 32letý muž a odpoledne v České ulici 

vulgárně napadal kolemjdoucí. Své chování nekontroloval a nebyl schopen udržet rovnováhu. 

Strážníci ho přiměli fouknout a jeho stav byl jasný – nadýchal 3,43 promile alkoholu. Proto ho 

chtěla hlídka převézt na protialkoholní záchytnou stanici. Se zlou se však potázala, muž nebyl 

svolný. Na výzvy podle mluvčího městské policie Davida Štýfala nereagoval a začal se chovat 

agresivně. 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/14436-delam-jarni-uklid-tvrdil-muz-ktery-palil-plastove-soucasti-motorovych-vozidel.html
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"Strážníci proti muži použili donucovací prostředky a na protialkoholní záchytnou stanici ho 

převezli v poutech. Muž se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku. U správního orgánu 

mu hrozí pokuta až 10 000 korun," řekl k incidentu David Štýfal. 

Úterý, 28. února 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

___________________________________________________________________________ 

Policisté vyšetřují potyčku na budějckém sídlišti Máj  
úterý, 28. února 2017, 20:21 

Fyzickým napadením vyvrcholil původně slovní incident většího počtu lidí na 

českobudějovickém sídlišti Máj. Na místě zasahovaly více než dvě desítky policistů, strážníků 

a posléze i zdravotníci. Muži zákona okolnosti celého případu vyšetřují. 

„V úterý před sedmnáctou hodinou policista Integrovaného operačního střediska Krajského 

ředitelství policie Jihočeského kraje přijal oznámení, že v Českých Budějovicích, v ulici V. Volfa 

se sešlo více lidí, kteří na sebe pokřikují a poté incident vygradoval fyzickým napadením," uvedl 

policejní mluvčí Milan Bajcura. 

Incident na sídlišti vzbudil velké pozdvižení, ulice byla plná lidí, Přivolaným policistům ve 

spolupráci se strážníky se nakonec podařilo potyčku uklidnit. „Na místě zasahovaly více než 

dvě desítky policistů, strážníků a posléze i zdravotníci. Ti ošetřili několik lehkých zranění. 

Momentálně muži zákona vyšetřují okolnosti celého případu. Vzhledem k počátku šetření a 

dalším okolnostem nelze v současné době případ blíže specifikovat," dodal mluvčí Bajcura.  
 

Úterý, 28. února 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________ 

Sídliště Máj bylo plné policistů, zasahovali v jednom z domů 
České Budějovice - K největšímu zásahu od roku 2013 vyjížděli v úterý před 17. hodinou na 

českobudějovické sídliště Máj policisté. Zasahovali u potyčky v jednom z panelových domů 

v ulici V. Volfa. Obyvatelé sídliště byli na nohou. 

Místní obyvatelka Marie Pokorná popsala, že spatřila, jak na sídliště míří jedno policejní auto 

za druhým. "Viděla jsem i čtyři záchranky. Nevím, co se děje, ulice je plná lidí," řekla Marie 

Pokorná po 17. hodině. 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/14451-policiste-vysetruji-potycku-na-budejckem-sidlisti-maj.html
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/sidliste-maj-je-plne-policistu-zasahuji-v-jednom-z-domu-20170228.html
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Na ulici bylo po půl šesté asi 15 policistů, další strážci zákona vešli do jednoho z panelových 

domů, který stojí přibližně uprostřed ulice. 

Reportér Deníku popsal, že policisté odtud odvedli na nedalekou policejní služebnu skupinu 

asi deseti osob. Sídlištěm kolovaly informace o jejich vzájemné potyčce. 

Zvěsti potvrdil policejní mluvčí Milan Bajcura. Řekl, že důvodem zásahu byly verbální a 

následně i fyzické útoky mezi některými obyvateli sídliště. Zasahovali příslušníci Policie ČR 

i strážníci, k několika lehkým zraněním byla povolána záchranná služba. 
 

Úterý, 28. února 

Zdroj: tvjecko.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________ 

Fyzické napadení při srocení davu na Máji vyšetřuje policie 
České Budějovice – Více než dvě desítky policistů a strážníků zasahovaly při úterním 

hromadném nepokoji na budějovickém sídlišti Máj. V ulici V. Volfa se srotil dav více účastníků, 

kteří na sebe různě pokřikovali. Pak došlo i k fyzickému napadení, které si vyžádalo příjezd 

zdravotníků. 

„Momentálně muži zákona vyšetřují okolnosti celého případu. Vzhledem k počátku šetření a 

dalším okolnostem nelze případ blíže specifikovat,“ řekl v úterý večer policejní mluvčí Milan 

Bajcura. 

Bližší informace a trestně-právní klasifikaci události sdělí policisté ve středu 1. března. 

Středa, 1. března 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci měli fofry. Vybrali 3,5 milionu 
 

České Budějovice – Bilancování loňského roku potvrdilo, že počet městských policistů by mohl 
být vyšší. Ze 101 strážníků na konci roku bylo v přesile 38 mezi 31. a 40. rokem, 30 dosáhlo 
věku 41 až 50 let. 

Vloni posílilo kolektiv 8 strážníků, přičemž 11 ze služby odešlo. Dnes k městské policii 
nastupuje sedm čekatelů, kteří začínají čtyřtýdenní základní kurz. Zájemci o tuto zajímavou 

http://www.tvjecko.cz/fyzicke-napadeni-pri-sroceni-davu-na-maji-vysetruje-policie/
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-meli-fofry-vybrali-3-5-milionu-20170301.html
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práci pro veřejnost mají na radnici i nadále otevřené dveře. 
 
V uplynulém roce strážníci zkontrolovali 17 652 osob, dále 512 osob pro revizora Dopravního 
podniku, 1488 cyklistů a 1438 psů. Na protialkoholní záchytnou stanici převezli 161 opilých, 
105 osob předvedli na policii, 395 lidí předali policii a díky znalosti prostředí a bdělosti odhalili 
42 osobyv celostátním pátrání. Donucovací prostředky museli českobudějovičtí strážníci 
použít u 62 hříšníků. Na vozidla nasadili 7200 botiček. Infekční materiál sbírali 896krát. 
 
Na bezpečnost občanů, ochranu majetku dohlíží 35 přístrojů kamerového systému, což 
napomá i zlepšení úspěšnosti zásahů proti pachatelům trestné činnosti. Padesátka strážníků 
střídající se ve čtyřech turnusech po 12 hodinách hlídkovala ve dvou i jednom člověku. 
„Znovuzavedení jednočlenných hlídek se osvědčilo a budeme v tom pokračovat,“ uvedl mluvčí 
městské policie David Štýfal. Tři služební psi s psovody a strážníkem vyškoleným k odchytu 
zvířat vloni zajistili 831 zvířat a 300 uhynulých převezli k likvidaci. 
 
Řidiči vozidel se vloni činili mnohem více, například v zákazu zastavení či stání se jich ocitlo 
3762, zákazovou značku nerespektovalo 7959 občanů a informativní 9870, na vyhrazeném 
parkovišti neoprávněně zanechalo vůz 4530 lidí. Strážníci řešili také 33 852 dopravních 
přestupků řidičů vozidel, 1300 cyklistů a 145 chodců, kteří přecházeli na červenou nebo mimo 
vyznačená místa.  
 

Středa, 1. března 

Zdroj: idnes.cz (odkaz) 

Autor: mm 

___________________________________________________________________________ 

Rvačku mezi členy dvou rodin na sídlišti Máj uklidňovalo přes 20 

policistů 
1. března 2017  15:12,  aktualizováno  15:12  

Silný rozruch způsobila úterní rvačka mezi členy dvou rodin před domem na 

českobudějovickém sídlišti Máj. Na místě situaci uklidňovalo více než dvacet policistů a přijely 

i čtyři posádky záchranné služby. Příčinou konfliktu mezi výtržníky zřejmě byla aktuální soudní 

pře dvou rodin.  

Hádky, pokřikování a verbální útoky vyústily postupně ve fyzické napadání mezi dvěma 

znesvářenými rodinami v ulici V. Volfa na sídlišti Máj. K incidentu před 17. hodinou přijeli 

městští i státní policisté.  

Rvačce předcházel podle prvotních informací soudní spor mezi dvěma rodinami. K incidentu 

vyrazilo osm policejních vozů a pět aut městských strážníků. 

http://budejovice.idnes.cz/rvacka-rodiny-sidliste-maj-budejovice-policie-zachranka-p2r-/budejovice-zpravy.aspx?c=A170301_135003_budejovice-zpravy_khr
http://wiki.idnes.cz/sidliste-maj-c9i-/kraje-regiony.aspx?klic=484280
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147277/140718_0_
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„Na místě se do rvačky zapletlo zhruba deset lidí, které jsme již vyslechli. Zatím jsme ale 

nesdělili žádné podezření, ani nikoho neobvinili,“ uvedl k případu mluvčí jihočeských policistů 

Jiří Matzner a dodal, že vyšetřování ještě není u konce. 

Situace se zklidnila zhruba po hodině od vypuknutí sporu. Do ulice V. Volfa vyrazily také 

záchranáři, celkem čtyři posádky. 

„Ošetřovali jsme tři lehká zranění, jednalo se převážně o pohmožděniny. Z preventivních 

důvodů jsme zraněné převezli na úrazovou ambulanci, aby se situace na místě uklidnila,“ 

informovala o zásahu mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková. 

Středa, 1. března 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. David Štýfal 

___________________________________________________________________________ 

Kolo ukradené v Karviné se prohánělo po Budějovicích 
1.3.2017 14:18  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V úterý 28. února v půl desáté dopoledne prováděli strážníci Městské 

policie v Českých Budějovicích běžnou kontrolní činnost v ulici M. Horákové. V blízkosti 

obchodního centra Čtyři Dvory zastavili cyklistu a provedli rutinní kontrolu jeho jízdního kola. 

Během pár minut vyšlo najevo, že kolo je evidováno jako odcizené. Kolo Author bylo už před 

čtyřmi lety ukradeno majiteli až v Karviné. Strážníci proto přivolali hlídku Policie ČR, která věc 

převzala k dalšímu řešení. 

Čtvrtek, 2. března 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

___________________________________________________________________________ 

Kdo rvačku začal, policie zatím neví. Vše se šetří 
České Budějovice – Úterní podvečerní bitka na sídlišti Máj, o níž jsme již informovali, skončila 

lehkým zraněním tří lidí. 

Desítky policistů zasahovaly v úterý v podvečer u potyčky na českobudějovickém sídlišti. 

V chodbě bytového domu ulici V. Volfa na sebe 10 až 15 osob nejprve útočilo slovně, ale brzy 

přešlo k pádnějším argumentům a strhla se bitka, jíž před domem přihlíželo kolem třicítky 

občanů. 

http://wiki.idnes.cz/jiri-matzner-c9s-/osobnosti-cr.aspx?klic=460227
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=142220/135226_0_
http://www.jcted.cz/budejovicko/kolo-ukradene-v-karvine-se-prohanelo-po-budejovicich/
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kdo-rvacku-zacal-policie-zatim-nevi-vse-se-setri-20170301.html
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„Při uklidňování situace nám výrazně pomohli asistenti prevence kriminality městské policie a 

strážníci,“ ocenil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Deset nejaktivnějších účastníků 

výměny názorů policisté předvedli na obvodní oddělení k výslechu. Včera v této činnosti 

pokračovali a zatím není jasné, kdo udeřil první. „Příčinou incidentu mohla být aktuálně 

vedená soudní pře týkající se těchto dvou rodin. Vzhledem k počátku šetření nejsou další 

podrobnosti zatím známy,“ uvedl Jiří Matzner. 

Podle něj přichází v úvahu toto jednání kvalifikovat jako trestný čin výtržnictví. 
 

 

Čtvrtek, 2. března 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Lucie Váchová 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci v Českých Budějovicích vybrali loni tři a půl milionu na 

pokutách 
 

2.3.2017 7:52  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Činnost městské policie v Českých Budějovicích v loňském roce město 

stála téměř 74 milionů korun. Na pokutách strážníci vybrali 3 486 306 korun, z poplatků za 

nasazení a odstranění botiček další milion a půl, za odtahy aut to v roce 2016 bylo 853 704 

korun. Celkem řešili 39 505 přestupků, to je o 3 966 více než předloni. Za přestupky udělili 19 

874 blokových pokut, 12 645 přestupků vyřešili domluvou a 6 205 jich předali ke správnímu 

řízení.  

 

Jak uvedl koordinátor českobudějovických strážníků Vilém Vávra, nejčastější přestupky loni 

městská policie zaznamenala na silnicích. Účastníci silničního provozu na území města porušili 

zákon v 36 022 případech. Z toho se dopravních přestupků dopustilo o 33 852 řidičů 

motorových vozidel, 1 300 cyklistů a 145 chodců. Šlo ve většině případů o neoprávněné 

parkování na vyhrazených parkovištích, stání nebo zastavení v zákazu, nerespektování 

dopravních značek nebo stání na chodníku. Cyklisté předpisy porušovali jízdou bez povinného 

osvětlení, jízdou po chodníku nebo porušením dopravního značení. Chodci nejčastěji 

porušovali pravidla silničního provozu přecházením na červenou nebo mimo přechody. 

Nejvyšší povolenou rychlost ve městě překročilo 415 řidičů. Strážníci řešili také přestupky proti 

veřejnému pořádku, za které udělili 766 pokut, 705 přestupků vyřešili domluvou a 622 jich 

předali správnímu orgánu. Strážníci řešili v roce 2016 také 969 případů porušení některé 

z vyhlášek města. Ve dvaadvaceti případech strážníci zasahovali u vyhrožování újmou na 

http://www.jcted.cz/budejovicko/straznici-v-ceskych-budejovicich-vybrali-loni-tri-a-pul-milionu-na-pokutach/
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zdraví, to je o polovinu méně než v roce 2015, kdy to bylo 45 případů. Krádeží řešili 91, čtyři 

přestupky přisvojením si nalezené věci nálezem a pětkrát se zabývali zpronevěrou nebo 

podvodem. Na úseku ochrany před alkoholismem a drogami strážníci v roce 2016 odhalili 114 

přestupků. Šlo o čtyři případy podání alkoholu nezletilému, dva případy podání cigaret 

nezletilému a 107 případů kouření na zakázaných místech. 

Čtvrtek, 2. března 

Zdroj: tvjecko.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________ 

Strážníkem po čtyřtýdenním kurzu. Městská policie hledá nové lidi 

  

České Budějovice – U městské policie mohou získat práci jak muži, tak i ženy. Jak říká například 

mluvčí českobudějovických strážníků, nové lidi nabírají v podstatě po celý rok.  

„V současné chvíli máme připraveno sedm čekatelů, kteří nastupují do základního kurzu 1. 

března. Pokud vše půjde tak jak má, tak za čtyři týdny z nich budou strážníci,“ říká mluvčí 

městské policie David Štýfal. 

Zájemce o práci u městské policie musí splňovat určité podmínky.  

„Musí být občany ČR, starší 21 let, fyzicky zdatní a bezúhonní,“ popisuje mluvčí. 

Součástí přijímacího řízení jsou například i fyzické testy.  

„Provádějí kliky na maximální počet, je tam člunkový běh, běh na jeden kilometr a 

celomotorický test,“ vysvětluje David Štýfal. 

Pokud by vás práce u městské policie zaujala, máte určitě šanci. Strážníky hledají téměř ve 

všech větších jihočeských městech. 

Pátek, 3. března 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3  

Autor: zz 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci našli kolo a hledaného muže 
České Budějovice – Čtyři roky pohřešované kolo Author z Karviné nalezli strážníci v ulici M. 

Horákové. 

http://www.tvjecko.cz/straznikem-po-ctyrtydennim-kurzu-mestska-policie-hleda-nove-lidi/
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V úterý dopoledne při běžné kontrolní činnosti zastavili cyklistu a provedli rutinní kontrolu. 

Rychle zjistili, že kolo je evidováno jako odcizené. Rovněž v úterý, odpoledne, v Písecké ulici si 

strážníci všimli muže odpovídajícího popisu hledané osoby. Po předložení dokladů se 

potvrdilo, že po 31letém muži z Týna nad Vltavou pátrá policie. 

Sobota, 4. března 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci poznali hledaného muže 
České Budějovice - V úterý 28. února odpoledne si hlídka městské policie všimla v Písecké ulici 

muže odpovídajícího popisu. 

Po předložení dokladů strážníci přes centrální operační středisko zjistili, že jednatřicetiletý je 

skutečně osobou hledanou Policií ČR. Strážníci poté muže předvedli na obvodní oddělení 

policie a předali ho k dalším nezbytným úkonům. V minulém roce českobudějovičtí strážci 

pořádku odhalili a předali policistům 42 osob v celostátním pátrání. 
 

 

Neděle, 5. března 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Dobýval se v noci k jiné ženě 
 

5.3.2017 17:59  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Obyvatelka bytu v panelovém domě na sídlišti Máj zažila značně 

nepříjemné sobotní ráno. V půl sedmé ráno přijalo operační středisko městské policie její 

žádost o pomoc. V půl čtvrté ráno údajně uslyšela klíč v zámku jejích vstupních dveří do bytu. 

Když se podívala kukátkem ve dveřích, na chodbě uviděla neznámého muže se značně 

nejistými pohyby. Domnívala se však, že se jedná o jednoho z obyvatel domu, který si vlivem 

podnapilosti spletl patro a domníval se, že odemyká svůj byt. Když se mu to nepodařilo, usadil 

se na chodbě za dveře a usnul. Žena však ráno potřebovala odejít z bytu a dostala strach. Po 

příjezdu strážníků se ukázalo, že jde o osmatřicetiletého muže, který si nespletl patro, ale 

dokonce i dům.  

Bydlel totiž v domě naproti u své známé, která si pro něj vzápětí přišla. 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-poznali-hledaneho-muze-20170304.html
http://www.jcted.cz/budejovicko/dobyval-se-v-noci-k-jine-zene/
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Neděle, 5. března 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

___________________________________________________________________________ 

Podnapilý si spletl dům, usnul před cizím bytem 
České Budějovice – V sobotu v půl sedmé ráno žádala žena ze sídliště Máj telefonicky strážníky 

o pomoc. 

 „V půl čtvrté ráno údajně uslyšela klíč v zámku jejích vstupních dveří do bytu,“ líčí tisková 
mluvčí městské policie Věra Školková, co se ženě přihodilo. „Když se podívala kukátkem ve 
dveřích, uviděla na chodbě neznámého muže se značně nejistými pohyby. Domnívala se však, 
že se jedná o jednoho z obyvatel domu, který si vlivem podnapilosti spletl patro a myslel si, že 
odemyká svůj byt. Když se mu to nepodařilo, usadil se na chodbě za dveře a usnul. Žena však 
ráno potřebovala odejít z bytu a obávala se jeho reakce. Po příjezdu strážníků se ukázalo, že 
jde o 38letého muže, který si nespletl jen patro, ale dokonce i dům. Bydlel totiž v domě naproti 
u své známé, která si pro něj vzápětí přišla a odvedla si ho ještě ve značně podroušeném stavu 
domů,“ s úsměvem dokončila Věra Školková příhodu. 

 

Neděle, 5. března 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

___________________________________________________________________________ 

Hledaný skončil na policii 
České Budějovice – Tento týden již podruhé strážníci dopadli celostátně hledaného muže. 

V sobotu ve tři hodiny ráno si hlídka při kontrole v centru města všimla mladého muže 

vycházejícího z Krajinské ulice. 

Mířil do parku Na Sadech a stále se ohlížel přes rameno, což v mužích zákona vyvolalo 

podezření. Když se k němu přiblížili, poznali, že tento noční chodec je v pátrání police. Po 

ověření totožnosti v databázi dopravili 21letého Slováka na policejní služebnu. 
 

  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-si-spletl-dum-usnul-pred-cizim-bytem-20170305.html
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/hledany-skoncil-na-policii-20170305.html


 

  

ŠTÝFAL DAVID 11 

 

MONITORING TISKU - 9. TÝDEN 2017 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Neděle, 5. března 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Lukáš Dvořák 

___________________________________________________________________________ 

Opilý muž si spletl dům a do bytu se nedostal. Usnul před dveřmi  
neděle, 5. března 2017, 20:13 

Nepříjemné ráno zažila obyvatelka jednoho panelového bytu na sídlišti Máj. V sobotu nad 

ránem ji vzbudil klíč v zámku jejích vstupních dveří do bytu. Snažil se do něj dostat podnapilý 

muž. Jelikož si spletl domy, nepovedlo se mu to. Před bytem ženy však usnul. „V půl čtvrté 

ráno údajně uslyšela klíč v zámku jejích vstupních dveří do bytu. Když se podívala kukátkem ve 

dveřích, na chodbě uviděla neznámého muže se značně nejistými pohyby. Domnívala se však, 

že se jedná o jednoho z obyvatel domu, který si vlivem podnapilosti spletl patro a domníval 

se, že odemyká svůj byt,“ popisuje mluvčí městských policistů Věra Školková. Muži se do bytu 

nepodařilo dostat, a tak usnul na chodbě před bytem. Žena ale musela ráno odejít z bytu a 

měla strach z reakce opilého muže. V půl sedmé tak zavolala městskou policii. „Po příjezdu 

strážníků na místo se ukázalo, že jde o osmatřicetiletého muže, který si nespletl patro, ale 

dokonce i dům. Bydlel totiž v domě naproti u své známé, která si pro něj vzápětí přišla a 

odvedla ho ještě ve značně podroušeném stavu domů,“ dodává Školková.  

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/14502-opily-muz-si-spletl-dum-a-do-bytu-se-nedostal-usnul-pred-dvermi.html

