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Zloděje kola zadrželi strážníci při činu, varovali i školáky před 

zraněním 

Zloděje kola přímo při činu zadrželi v pátek 29. července 2022 českobudějovičtí 
strážníci. Muž manipulující se zámkem jízdního kola odstaveného u budovy plaveckého 
bazénu na Sokolském ostrově pravděpodobně podle Věry Školkové, tiskové mluvčí 
Městské policie České Budějovice, netušil, že jeho počínání sleduje bystré oko městské 
kamery. Právoplatný majitel bicyklu se tak díky kameře a rychlému zásahu strážníků 
znovu setká se svým majetkem. 

"V pátek 29. července v půl jedné ráno spatřil operátor městského kamerového 
systému před budovou plaveckého bazénu muže, který se pohyboval u stojanu na 
jízdní kola. Když začal manipulovat se zámkem jednoho z odstavených bicyklů a vzápětí 
se na něm vydal k odjezdu, na místo okamžitě zamířily hlídky městské policie. Strážníci 
muže zadrželi nedaleko. Devětadvacetiletý muž z Českých Budějovic se pod tíhou 
důkazů ve formě kamerových záznamů ke svému činu přiznal," uvedla Věra Školková. 
Strážníkům muž odevzdal štípací kleště a poškozený lankový zámek kola. Pro podezření 
z přečinu krádeže strážníci muže předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR. 

Ohrožený pes 

Jiný případ, který strážníci řešili, souvisel s vedrem. V minulých dnech v jedno 
odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o dlouhodobě uvázaném psovi 
ke stojanu na kola před vchodem do obchodního centra v Nádražní ulici. Ke strážníkům 
se na místě přihlásila žena, která jim celý případ popsala. Pes byl dle jejího vysvětlení 
na místě již půl druhé hodiny a nikdo se k němu nehlásil. 

"Zvíře nemělo přísun vody a v horkém letním počasí strádalo. Strážníkům se o několik 
minut později podařilo podle čipu psa zjistit majitele, který se na jejich výzvu dostavil. 
Muž přiznal, že důvodem ponechání psa před vchodem bylo vyřizování osobních 
záležitostí v obchodním centru. To však ještě netušil, že se značně zpozdí. Podezření ze 
spáchání přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání bude předmětem 
dalšího šetření Státní veterinární správy," uvedla Věra Školková. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zlodeje-kola-zadrzeli-straznici-pri-cinu-varovali-i-skolaky-pred-zranenim-202207.html
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Nefunkční světlo a nejistá jízda odhalily řidiče pod vlivem drog 

Ve středu 27. července krátce po druhé hodině ranní prováděla hlídka městské policie 
kontrolní činnost na Husově třídě. Z České ulice právě vyjíždělo vozidlo zn. VW, jemuž 
nesvítilo přední světlo. "Muž sedící za volantem měl navíc zjevné potíže s řízením. 
Strážníci proto vzápětí vozidlo zastavili. Když se řidiče dotázali, zda před jízdou užil 
nějakou návykovou látku, zbystřili. Muž si totiž nebyl jistý. Následně provedená 
orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala negativní výsledek. Pozitivní 
výsledek však ukázal test na omamné a psychotropní látky, který u něj provedla 
přivolaná hlídka Policie ČR," uvedla Věra Školková. Policisté si pro podezření z přečinu 
ohrožení pod vlivem návykové látky celý případ převzali k dalšímu šetření. 

S omamnými látkami, tentokrát alkoholem, souvisel i jiný případ. Nespočítaně 
skleniček alkoholu vypil v úterý během dne třiačtyřicetiletý muž z Českých Budějovic. 
Ve dvě hodiny skončil v parku na Palackého náměstí a usnul na lavičce. Když ho nalezl 
hlídkující strážník, muž nebyl schopen chůze ani srozumitelné komunikace. Nebylo 
divu. Muž skončil se 4 ‰ alkoholu na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 
stanici. 

"V úterý 26. července ve dvě hodiny odpoledne procházel strážník městské policie 
parkem na Palackého náměstí. Na lavičce nalezl spícího muže, kolem kterého se linul 
silný zápach alkoholu. Strážník muže probudil a dotázal se ho, zda je v pořádku. Muž 
sice pomoc odmítl, orientační dechová zkouška na alkohol však u něj ukázala alarmující 
výsledek 4 ‰. Přivolaná motorizovaná hlídka muže okamžitě převezla na 
protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici, kde ho předala do rukou 
zdravotnického personálu," uvedla k případu Věra Školková. 

Věnují se i prevenci 

Na léto se všichni těší – je to čas prázdnin, her a zábavy. Bohužel právě v létě na děti 
čeká nejvíc nástrah a nebezpečí. Proto městská policie v Českých Budějovicích v rámci 
prevence provedla ještě před začátkem prázdnin akci „Bezpečně na prázdniny“. 
Českobudějovičtí strážníci v ulicích města dětem rozdávali vedle cenných rad také 
informativní letáčky, jak se bezpečně chovat o prázdninách, cyklistické mapy Šumavy, 
vydané v rámci projektu „Na kole jen s přilbou“, reflexní pásky, reflexní odrazky, malým 
cyklistům světla na kolo a další drobné dárečky. 

V rámci prevence i výcviku strážníci Městské policie České Budějovice absolvovali 
v minulých dnech také kurz první pomoci, tu musejí zvládat bez zaváhání. Každý den se 
totiž pohybují v ulicích města, a tak se často dostanou k člověku v nouzi mezi prvními. 
Nejednou se již českobudějovickým strážníkům díky znalosti první pomoci podařilo 
zachránit lidský život. 
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"Dva odborně vyškolení lektoři z řad strážníků své kolegy seznamovali se základy první 
pomoci, které doplňovali praktickými příklady. V první části kurzu se strážníci učili 
přístupu k bezvědomému či zraněnému, přivolání zdravotnické záchranné služby a 
zásady správné resuscitace jak u dospělého člověka, tak i u dítěte," popsala kurz Věra 
Školková. Druhá část kurzu byla věnována základním postupům první pomoci při 
ošetřování krvácivých zranění. "Strážníci si následně osvojují správné dovednosti 
v praxi. Při nácviku první pomoci používají i speciální zdravotnické pomůcky. Ty mají 
v průběhu služby k dispozici všechny motorizované hlídky městské policie a při jejich 
použití je důležité vědět, jak je správně použít," zdůraznila Věra Školková. 

 

Pátek, 29. července 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu/ Českobudějovicko 

Autor: Lenka Novotná 
__________________________________________________________________________ 

Sprejer se realizoval na dlažbě v parku. Strážníkům neunikl 

 

Muž se sprejem v ruce, který zaměnil malířské plátno za dlažbu, vzbudil ve středu 
dopoledne pozornost návštěvníků budějovického parku Na Sadech. Příjezd hlídky 
městské policie podle mluvčí Věry Školkové tak na sebe nenechal dlouho čekat. 

Ve středu 27. července krátce po jedenácté hodině dopolední vyjížděla hlídka městské 
policie do parku Na Sadech na oznámení o muži se sprejem v ruce, který právě 
rozsáhlými pohyby vytvořil na dlažbě nepřehlédnutelné malby. Strážníci při příjezdu na 
místo uviděli jim známého muže (49 let) se sprejem. 

"Ten při spatření hlídky urychleně předal sprej ženě stojící po jeho boku, která ho 
uschovala do svého osobního zavazadla. Jak strážníci vzápětí zjistili, na rukou muže 
zůstaly stopy po barvě, která odpovídala čerstvé malbě na dlažbě," popsala Věra 
Školková. 

Muž podle ní pak dlouho nezapíral a ke svému činu se doznal. Pro podezření z přečinu 
poškození cizí věci strážníci dotyčného předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR. 
  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/sprejer-se-realizoval-na-dlazbe-v-parku-straznikum-neunikl-20220729.html
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Čtvrtek, 28. července 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz)  

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Muž kreslil sprejem na chodník. Usvědčila ho barva na rukou 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Muž se sprejem v ruce, který zaměnil malířské plátno za dlažbu, 
vzbudil ve středu 27. července dopoledne pozornost návštěvníků parku Na Sadech v 
Českých Budějovicích. Příjezd hlídky strážníků na sebe nenechal dlouho čekat. 
Devětačtyřicetiletý muž skončil v rukou policistů. 

Hlídka městské policie vyjížděla do parku Na Sadech krátce po jedenácté hodině 
dopoledne. Kolemjdoucí zavolali strážníky s tím, že tam muž sprejem tvoří na dlažbě 
nepřehlédnutelné malby. 

„Strážníci při příjezdu na místo spatřili jim známého muže se sprejem v ruce. Ten při 
spatření hlídky městské policie urychleně předal sprej ženě stojící po jeho boku, která 
ho schovala do svého osobního zavazadla," popsala mluvčí městské policie Věra 
Školková. 

Jenže ani tento manévr "umělci" nepomohl. Usvědčila ho barva na rukou. „Jak strážníci 
vzápětí zjistili, na rukou muže zůstaly stopy po barvě, která odpovídala čerstvé malbě 
na dlažbě. Muž dlouho nezapíral a ke svému činu se doznal," řekla Věra Školková. Kvůli 
poškození cizí věci strážníci dotyčného předali do rukou přivolané hlídky policistů. 

 
  

https://www.jcted.cz/66968-muz-kreslil-sprejem-na-chodnik-usvedcila-ho-barva-na-rukou/#diskuse
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Středa, 27. července 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 
__________________________________________________________________________ 

Muž nechal psa v horku hodinu a půl před obchoďákem. Zachránit ho 

museli strážníci 

 

Téměř dvě hodiny nechal nezodpovědný majitel svého psa uvázaného v horku u 
obchodního centra Mercury v Českých Budějovicích. Zvířete bez vody si všimla 
náhodná svědkyně, která zavolala strážníky městské policie. Ti podle čipu našli a 
kontaktovali majitele.  

Psa uvázaného u hlavního vchodu Mercury centra si v neděli odpoledne všimla 
náhodná svědkyně. Protože se ke zvířeti delší dobu nikdo nehlásil, zavolala na 
městskou policii. „Pes byl dle jejího vysvětlení na místě již půl druhé hodiny a nikdo se 
k němu nehlásil. Zvíře nemělo přísun vody a v horkém letním počasí strádalo,“ popsala 
mluvčí strážníků Věra Školková. Teploty ten den přesahovaly třicet stupňů Celsia.  

Zasahující hlídce se během několika minut podařilo zjistit, kdo je majitelem psa. „Muž 
přiznal, že důvodem ponechání psa před vchodem bylo vyřizování osobních záležitostí 
v obchodním centru. To však ještě netušil, že se značně zpozdí,“ doplnila Školková.  

Případ bude kvůli podezření ze spáchání přestupku podle zákona na ochranu zvířat 
proti týrání vyšetřovat Státní veterinární správa.  

Jen o dva dny dříve řešili podobný případ strážníci v Třeboni. Tady nechala žena v horku 
psa zavřeného v autě a odešla na nákup. Ke zvířeti se vrátila až poté, co nechali strážníci 
výzvu k nalezení majitele vyhlásit v rozhlase marketu. „Pes byl naštěstí ještě v pořádku, 
ale v těchto případech se hraje o minuty,“ upozornili strážníci.  

 
 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/35598-muz-nechal-psa-v-horku-hodinu-a-pul-pred-obchodakem-zachranit-ho-museli-straznici.html
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Středa, 27. července 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz)  

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Bezdomovci přišli o doupě. Nebezpečný dům v ulici Karla IV. nově 

chrání před squattery mříže 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Léta opuštěný dům U zedníků v centru Českých Budějovic snad 
konečně přestane děsit obyvatele sousedních objektů. Historický objekt v ulici Karla 
IV., v němž se nelegálně usadili bezdomovci, je přeplněný odpadky a ohrožoval své 
okolí rizikem požáru, infekcemi, šířením hmyzu a hlodavců. 

„Po domě hrůzy v Otakarově ulici číslo 50 byly ve středu 27. července osazeny 
bezpečnostní mříže také v nechvalně známém domě v ulici Karla IV. Oba domy mají své 
majitele, dohodl jsem se s nimi na umístění mříží. Doufám, že se tak situace v centru 
města zklidní," informoval náměstek českobudějovického primátora Tomáš Chovanec. 

Zdevastovaný interiér třípodlažního podsklepeného domu číslo 9/400 v ulici Karla IV. 
je obtížné jen projít. A to nejen kvůli zápachu všudypřítomných výkalů. Všude je totiž 
rozeseto až neskutečné množství odpadků, které pokrývají některé místnosti v souvislé 
vrstvě až do výše stehen dospělého člověka. 

Hrozba požáru, který by v případě rozšíření mohl poškodit i sousední domy, se navíc 
potvrdila v pátek 22. července, kdy zde zasahovaly posádky dvou hasičských cisteren. 
„Dým valící se z budovy byl ohlášen v pátek deset minut před 17. hodinou. Šlo o požár 
odpadu ve vybydleném objektu, na místo jsme vyslali českobudějovickou jednotku se 
dvěma cisternami," sdělila v této souvislosti mluvčí Hasičského záchranného sboru 
(HZS) Jihočeského kraje Vendula Matějů a poznamenala, že po rychlé likvidaci ohně v 
přízemí objektu nalezli hasiči ještě další ohnisko požáru ve sklepě. Na místě zasahovala 
také záchranná služba kvůli jednomu zraněnému. 

Nově osazené mříže, zabraňující vstupu squatterů, jsou ovšem v současné době 
jediným opatřením, kterým může město na tristní situaci tohoto objektu reagovat. 
Objekt je soukromý. Podle mluvčí českobudějovického magistrátu Jitky Brůha Welzlové 
se městu podařilo zkontaktovat se současným majitelem a dohodnout se na už 
zmíněném prozatímním řešení. „Vlastník domu souhlasil s umístěním mříží.  

 

https://www.jcted.cz/budejovicko/66942-bezdomovci-prisli-o-doupe-nebezpecny-dum-v-ulici-karla-iv-nove-chrani-pred-squattery-mrize/


 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 

30. – 31. týden 2022 

7 
 

 

Sám potom rozhodne, jak s nemovitostí dále naloží. Zda ji vyklidí, opraví a podobně," 
řekla Welzlová. 

Poslední regulérní majitelkou byla Američanka Beatricie Weaver, která nedávno 
zemřela. Vlastnická práva následně převzala společnost Saint Elizabeth of the Roses 
Benevolent Society se sídlem v USA. 

Co bude dál?  

Při instalaci bezpečnostních mříží na dům v ulici Karla IV. bylo dnes ráno na místě 
vedení města i strážníci městské policie. „Strážníci vykazovali z objektu jednoho 
uživatele návykových látek, který tam přebýval," sdělila mluvčí budějovické městské 
policie Věra Školková. Zároveň dodala, že dům v ulici Karla IV. i Otakarově 50 
kontrolovali strážníci dlouhodobě pravidelně. „Bez nějakého pokynu ale nemohou 
vstupovat dovnitř. Kontrolovali osoby, které se tam zdržovaly," podotkla Školková. 

Lidé, kteří domy opustili, jsou často alkoholici, nebo drogově závislí. Co s nimi bude dál 
je na nich. Město jim náhradní ubytování neshání. „Pomoc a podporu jim nabízí 
neziskový sektor, nejeví o ni dlouhodobě zájem. Jednou z možností, kterou mají je 
například ubytovna. V těchto domech každopádně nejsou standardní podmínky k 
bydlení," podotkl náměstek primátora Chovanec. 

Město má vytipované i další objekty, které by chtělo zabezpečit podobným způsobem. 
„Je to dílčí strategie, kterou chceme postupovat. Jde nám zejména o zlepšování kvality 
bydlení lidí. Není to na nikoho cílené, ale chceme, aby bydleli ve slušných podmínkách. 
Máme proto vytipováno několik dalších objektů, kde se pokusíme zasáhnout," naznačil 
Chovanec. 
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Středa, 27. července 2022 

Zdroj: Regiony24.cz (odkaz)  

Rubrika: Aktuálně/ Krimi 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Malířské plátno zaměnil za dlažbu v parku, trestu neujde 

  

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Muž se sprejem v ruce, který zaměnil malířské plátno za dlažbu, vzbudil ve středu 
dopoledne pozornost návštěvníků parku Na Sadech. Příjezd hlídky městské policie na 
sebe nenechal dlouho čekat. Devětačtyřicetiletý muž skončil v rukou policistů. 

Ve středu 27. července krátce po jedenácté hodině dopolední vyjížděla hlídka městské 
policie do parku Na Sadech na oznámení o muži se sprejem v ruce, který právě 
rozsáhlými pohyby vytvořil na dlažbě nepřehlédnutelné malby. 

Strážníci při příjezdu na místo spatřili jim známého muže se sprejem v ruce. Ten při 
spatření hlídky městské policie urychleně předal sprej ženě stojící po jeho boku, která 
ho uschovala do svého osobního zavazadla. Jak strážníci vzápětí zjistili, na rukou muže 
zůstaly stopy po barvě, která odpovídala čerstvé malbě na dlažbě. Muž dlouho 
nezapíral a ke svému činu se doznal. 

Pro podezření z přečinu poškození cizí věci strážníci dotyčného předali do rukou 
přivolané hlídky Policie ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

https://jiznicechy.regiony24.cz/14-238454-malirske-platno-zamenil-za-dlazbu-v-parku--trestu-neujde
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Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 
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https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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