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Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3
Autor: win

Strážníci pomáhali také zraněnému orlu
Městská policie řeší hlavně dopravu, ale má i kuriózní zásahy.
Českobudějovicko – Jihočeská metropole předpokládá v nejbližší době výrazně posílení stavů
městské policie. V některých jiných městech okresu jsou na tom personálně lépe, ale podobně
jako Budějovičtí mají na svém kontě za uplynulý rok i kuriózní zásahy.
V Týně nad Vltavou mají momentálně naplněný tabulkový počet, který činí devět strážníků.
Podle vedoucího strážníka Martina Macháčka stavy navyšovali předloni z pěti lidí na nynějších
devět. Hlavní starostí strážníků je dohled nad veřejným pořádkem a dopravou. Věnují se ale i
preventivním akcím pro děti na dopravním hřišti.
Občas v Týně nad Vltavou stíhají i zvířecí "neplecháře". "Většinou je to na periférii města nebo
v menších obcích, které patří pod Týn," říká Martin Macháček a dodává, vloni například
strážníci zajišťovali odchyt netopýra, osla, krav nebo zraněného orla skalního. Povoláni byli i k
vydřímu mláděti, které je v současnosti v hlubocké zoologické zahradě.
Spolu s myslivci zase naháněli zatoulaná mláďata divokého prasete, která pak vypustili zpět do
přírody.
V Hluboké nad Vltavou slouží u městské policie tři lidé, což podle vedoucího strážníka Michala
Saitze odpovídá počtu obyvatel.
Hlavní starostí mužů v uniformách jsou ve městě pod slavným zámkem turisté a s tím
související doprava.
"Sezona začíná v dubnu a končí v září," upozorňuje Michal Saitz. Zásahy u pobíhajících psů či
hadů v zahradách nebo domech jsou výjimkou a hlubočtí si k nim většinou přivolávají
specializovanou firmu Animal Rescue. Když ale v minulosti honili třeba koně, obrátili se na
chovatele v okolí. K vyprošťování labutí z ledu volali hasiče...
Letos na podzim ale má jeden z hlubockých strážníků absolvovat školení a získá příslušné
oprávnění k odchytu zvěře, aby mohla městská policie více spoléhat na vlastní síly.
Nejen kontrola správného parkování

ŠTÝFAL DAVID
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Nejen o kázeň v dopravě (viz snímek z Českých Budějovic) se v okrese stará městská policie.
Zajišťuje i odchyt zvířat. Podle Věry Školkové, tiskové mluvčí budějovických strážníků, bylo
třeba v krajském městě vloni odchyceno 564 živých zvířat a sebráno 281 uhynulých. Z odchytů
bylo 323 psů, 65 koček, 49 ovcí či 10 netopýrů.

Pondělí, 9. dubna 2018
Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3
Autor: pz

Ztracený bišonek se vozil v MHD
České Budějovice – Nečekaný výjezd mají za sebou českobudějovičtí strážníci. V pátek ráno
obdrželi oznámení od řidičky autobusu, že se po vozidle pohybuje pes bez majitele. Jak uvedla
mluvčí městské policie Věra Školková, strážníci na místě zjistili, že se jedná o bišonka. "Zjevně
vystrašený pes se bez odporu vydal do rukou strážníků. Ti vzápětí zjistili, že pes má
identifikační čip. Podle něj zjistili jeho majitele, kterého se jim však nepodařilo v místě bydliště
zastihnout. Bišonek prozatím skončil v městském útulku, než se o něj přihlásí jeho majitel,"
dodala Věra Školková.

Pondělí, 9. dubna 2018
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Edwin Otta

Strážníky volali na psy, rorýsy, želvy nebo ke zraněnému orlu
České Budějovice - Městská policie si v okrese připsala i kuriózní zásahy.
"Přibližně dvacet lidí chtějí v nejbližší době nabrat České Budějovice do řad městské policie
(MP). Ta ale nemá na starosti jen obvyklou pořádkovou službu. Za loňský rok zajistila odchyty
323 psů, 49 ovcí, 10 netopýrů a dále hadů, želv, rorýsů nebo koní. Z exotičtějších zvířat to byli
třeba i fretka nebo páv.
Podle primátora Jiřího Svobody už město kvůli chystanému vyššímu počtu strážníků navýšilo
i rozpočet MP o více než sedm milionů korun, takže přesáhl 93 milionů korun. V Českých
Budějovicích jednak chybí 12 strážníků do naplnění tabulkových stavů a dále se plánuje
přijetí deseti lidí pro lepší zajištění bezpečnosti a pořádku. Radnice počítá výhledově u
městské policie s celkem 135 zaměstnanci.
ŠTÝFAL DAVID
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Jihočeská metropole předpokládá v nejbližší době výrazně posílení stavů městské policie. V
některých jiných městech okresu jsou na tom personálně lépe, ale podobně jako Budějovičtí
mají na svém kontě za uplynulý rok i kuriózní zásahy.
V Týně nad Vltavou mají momentálně naplněný tabulkový počet, který činí devět strážníků.
Podle vedoucího strážníka Martina Macháčka stavy navyšovali předloni z pěti lidí na
nynějších devět. Hlavní starostí strážníků je dohled nad veřejným pořádkem a dopravou.
Věnují se alei preventivním akcím pro děti na dopravním hřišti.
Občas v Týně nad Vltavou stíhají i zvířecí "neplecháře". "Většinou je to na periférii města
nebo v menších obcích, které patří pod Týn," říká Martin Macháček a dodává, vloni například
strážníci zajišťovali odchyt netopýra, osla, krav nebo zraněného orla skalního. Povoláni byli i
k vydřímu mláděti, které je v současnosti v hlubocké zoologické zahradě. Spolu s myslivci
zase naháněli zatoulaná mláďata divokého prasete, která pak vypustili zpět do přírody.
V Hluboké nad Vltavou slouží u městské policie tři lidé, což podle vedoucího strážníka
Michala Saitze odpovídá počtu obyvatel. Hlavní starostí mužů v uniformách jsou ve městě
pod slavným zámkem turisté a s tím související doprava. "Sezóna začíná v dubnu a končí v
září," upozorňuje Michal Saitz. Zásahy u pobíhajících psů či hadů v zahradách nebo domech
jsou výjimkou a hlubočtí si k nim většinou přivolávají specializovanou firmu Animal Rescue.
Když ale v minulosti honili třeba koně, obrátili se na chovatele v okolí. K vyprošťování labutí z
ledu volali hasiče…
Letos na podzim ale má jeden z hlubockých strážníků absolvovat školení a získá příslušné
oprávnění k odchytu zvěře, aby mohla městská policie více spoléhat na vlastní síly."

Pondělí, 9. dubna 2018
Zdroj: TV Nova
Autor: redakce

Teplo na cesty vylákalo cyklisty, přibývá nehod
Petra SVOBODA, moderátorka
Ke sraženému cyklistovi včera vyjížděli záchranáři u Nové Pece na Šumavě. Za nehodu nejspíš
může řidička, která ho přehlédla. Počet úrazů cyklistů teď roste. S jarním počasím vyrazily na
silnice tisíce lidí na kolech. Policie proto na všechny apeluje, aby dávali větší pozor.
Michaela KLÁROVÁ, redaktorka

ŠTÝFAL DAVID
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Řidička při couvání z penzionu v Nové Peci na Šumavě zřejmě přehlédla cyklistu na horském
kole a srazilo ho. Muže museli ošetřit záchranáři.

Martina JOKLOVÁ, mluvčí Policie ČR Prachatice
Alkohol u řidičky i cyklisty vyloučila orientační dechová zkouška. Hmotná škoda na vozidle je
odhadem dvacet tisíc korun, na jízdním kole zhruba jeden tisíc korun a na přilbě dva tisíce
korun.
Michaela KLÁROVÁ, redaktorka
Počet úrazů cyklistů se v posledních dnech, kdy začala hlavní cyklistická sezona, rapidně zvýšil.
Nejsou to ale pouze kolize cyklistů s auty. Třeba na stezce mezi Českými Budějovicemi a
Hlubokou nad Vltavou se nedávno srazili dva cyklisté.
Milan BAJCURA, mluvčí Policie ČR, Jihočeský kraj
Ze zatím nezjištěných příčin se oba cyklisté bočně střetli a upadli na vozovku, kde se zranili.
Michaela KLÁROVÁ, redaktorka
Při hezkém počasí denně ošetří lékaři na traumatologických oddělení v průměru až dvacet
pacientů s úrazy způsobenými na kolech. Nejčastějšími úrazy jsou odřeniny, ale také zlomeniny
zápěstí, loktů, anebo úrazy hlavy. Ty bývají nejzávažnější. Policie proto apeluje na cyklisty, aby
byli maximálně opatrní.
David ŠTÝFAL, mluvčí Městské policie České Budějovice
Strážníci nejčastěji kontrolují cyklisty, pokud nemají osvětlení za snížené viditelnosti, to
znamená, pokud jedou časně, časně zrána do práce nebo potom v pozdních večerních
hodinách.
Michaela KLÁROVÁ, redaktorka
Zapomínat by neměli ani na helmy, které jsou povinné pro cyklisty do osmnácti let. Jen pro
zajímavost, podle průzkumů je cyklistika druhým nejpopulárnějším sportem po fotbalu.
Michaela Klárová, televize Nova.

ŠTÝFAL DAVID
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Úterý, 10. dubna 2018
Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz)
Autor: Yvetta Chmelová

Šestnáctiletý mladík poškodil zpětná zrcátka u zaparkovaných aut v
budějcké Žižkově ulici
úterý, 10. dubna 2018, 18:11

Hlučná skupinka čtyř mladíků v doprovodu své kamarádky procházela v neděli brzo ráno
budějckou Žižkovou třídou. Nejenže rušili spánek místních obyvatel, někteří z nich si navíc
přebytečnou energii rozhodli vybíjet na cizím majetku. Za to je čekají nemalé potíže.
Několika mladíkům v neděli 8. dubna v půl páté ráno přišla do cesty v Žižkově ulici v Českých
Budějovicích dopravní značka a následně i odpadkový koš. Díky všímavé ženě a
prostřednictvím kamery, měla vandaly záhy v merku městská policie. Ta vzápětí zachytila další
ničitelské chování jednoho z nich, který se zaměřil na zpětná zrcátka parkujících vozidel v
Jeronýmově ulici a několik jich ukopl. V té chvíli však již dalšímu ničení cizího majetku zabránili
strážníci. „Městská kamera vzápětí identifikovala jako pachatele majetkové trestné činnosti
dva šestnáctileté mladíky. Ostatní přítomní popřeli, že by viděli jednání svých kamarádů,“
uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Strážníci mezitím zjistili, že u
několika zaparkovaných vozidel jsou zjevně poškozená zpětná zrcátka. Jeden z mladíků se
vzápětí ke svému činu přiznal. Snažil se však hájit tím, že jednal pod vlivem alkoholu. „Následně
provedená orientační dechová zkouška na alkohol skutečně ukázala výsledek 1,27 promile.
Jeho kamarád, jehož snaha o poškození dopravní značky byla naštěstí neúspěšná, pak
nadýchal 0,93 promile alkoholu,“ upřesnila informace Školková.

Čtvrtek, 12. dubna 2018
Zdroj: Právo, str. 13
Autor: kal

Zákazník rozmlátil taxík
Vyřizování účtů mezi zákazníkem a řidičem taxislužby skončilo koncem minulého týdne
vymláceným bočním okénkem. U hádky přímo na českobudějovickém náměstí Přemysla
Otakara II. zasahovala i městská policie. Nespokojený muž nakonec skončil v poutech. Strážníci
muže zadrželi a předali ho státní policii.

ŠTÝFAL DAVID
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Čtvrtek, 12. dubna 2018
Zdroj: idnes.cz (odkaz)
Autor: khr

Opilý dělník se vsadil s kolegy a pěstí rozbil skleněnou vitrínu
12. dubna 2018 14:12, aktualizováno 14:12

Hlídka městské policie vyjížděla ve středu večer do centra Českých Budějovic, kde mladý dělník
rukou rozbil skleněnou vitrínu u opravované restaurace. Strážníkům řekl, že šlo o sázku.
Stavbyvedoucí se zaručil, že vitrínu dělníci opraví.
Muž se vsadil, že v centru Budějovic rozbije skleněnou vitrínu, což se mu podařilo. | foto: MP
České Budějovice
Operační středisko městské policie přijalo ve středu ve 23 hodin oznámení o mladíkovi, který
poničil výlohu v historickém centru města.
Strážníci na místě zjistili, že dvaadvacetiletý muž rozbil skleněnou výplň vitríny vedle vchodu
do restaurace, která se právě opravuje.
„Strážníkům se přihlásil stavbyvedoucí, který uvedl, že to udělal pěstí jeden z pracovníků a
způsobil si drobné zranění na ruce,“ uvedl mluvčí strážníků David Štýfal.
Dělník strážníkům vysvětlil, že se vsadil se svými kolegy. Chtěl jim dokázat, že dokáže rozbít
lepené sklo vitríny holou rukou, což se mu nakonec podařilo.
Svou roli v chování mladého muže sehrál i alkohol. Při zkoušce nadýchal 1,12 promile.
Stavbyvedoucí se hlídce zaručil, že sklenou vitrínu dělníci opraví. Případ si převzala státní
policie. Pokud bude muži prokázán úmysl, bude případ řešen jako přestupek.

ŠTÝFAL DAVID
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Sobota, 14. dubna 2018
Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz)
Autor: Yvetta Chmelová

Lavička na budějckém sídlišti nezůstala po posezení čtyřčlenné partičky
celá
sobota, 14. dubna 2018, 20:11

Čtyři chlapci ve věku patnáct a šestnáct let se rozhodli v pátek 13. dubna večer posedět na
lavičce na českobudějovickém sídlišti Máj. Ale, bohužel, nezůstalo jen u nevinného posezení.
Lavička po odchodu chlapců nezůstala celá. Naštěstí jejich demoliční počínání neuniklo
pozornosti náhodného svědka, kterému ničení lavičky nebylo lhostejné a přivolal strážníky.
Jeden ze čtveřice patnáctiletých a šestnáctiletých chlapců měl v pátek 13. dubna v půl desáté
večer v blízkosti ulice E. Rošického na českobudějovickém sídlišti Máj odstranit příčku z lavičky
a odhodit jí opodál na chodník. Jakmile chlapci uslyšeli volání muže, který je viděl a okřikl z
okna panelového domu, všichni vzali nohy na ramena. Strážníci ale čtveřici podle popisu našli
o chvíli později v ulici V. Volfa. „Chlapci nejdříve zapírali, že by na uvedeném místě vůbec byli.
Jejich pohyb v blízkosti tohoto místa však zaznamenala městská kamera. Chlapci teda šli
nakonec s pravdou ven. Jeden z nich se přiznal, že s částí lavičky skutečně manipuloval,“ uvedla
mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Zda již byla lavička dříve poškozená,
nebo měl na poškození podíl patnáctiletý chlapec, bude předmětem dalšího šetření.

Neděle, 15. dubna 2018
Zdroj: jcted.cz, (odkaz)
Autor: Mgr. Věra Školková

Budějovičtí strážníci vyprošťovali poštolku ze střechy domu
15.4.2018 18:37

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dvaasedmdesátiletou obyvatelku Jeronýmovy ulice překvapil v sobotu
odpoledne dravec, který uvízl na střeše domu. V obavě o jeho zdraví přivolala na pomoc
strážníky speciálně vyškolené na odchyt zvířat.

ŠTÝFAL DAVID
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Dravec se marně snažil vyprostit ze střešní zábrany proti usedání ptactva. Hlídka městské
policie proto vyjela na pomoc v sobotu 14. dubna krátce po jedné hodině odpoledne.
Obyvatelka domu strážníky zavedla do půdních prostor domu, odkud byl dravec střešním
oknem na dosah. Strážníci zjistili, že se jedná o poštolku. Dravý pták naštěstí neutrpěl žádné
zranění. Strážníci poštolku vyprostili a vypustili do volné přírody.

Neděle, 15. dubna 2018
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz)
Autor: Edwin Otta

Strážníky volali k rozbité lavičce i černému pasažérovi
České Budějovice - Čtyři chlapci ve věku 15 a 16 let se rozhodli v pátek večer posedět na lavičce
na sídlišti Máj. Jenomže lavička po jejich odchodu nezůstala celá. Náhodný svědek jejich
počínání se rozhodl nenechat chlapce uniknout bez trestu a na místo přivolal strážníky.
včera 08:04
V pátek 13. dubna v půl desáté večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o poškození
lavičky
v blízkosti
ulice
E.
Rošického.
Jeden ze čtveřice chlapců měl odstranit příčku z lavičky a odhodit jí opodál na chodník.
"Strážníci
čtveřici
o chvíli
později
v ulici
V.
Volfa.
Chlapci zapírali, že by na uvedeném místě vůbec byli. Jejich pohyb v blízkosti tohoto místa však
zaznamenala městská kamera," uvedla k noční akci strážníků tisková mluvčí českobudějovické
městské policie Věra Školková. "Chlapci šli nakonec s pravdou ven. Jeden z nich se přiznal, že
s částí lavičky skutečně manipuloval. Zda již byla lavička dříve poškozená, nebo měl na
poškození podíl patnáctiletý chlapec, bude předmětem dalšího šetření správního orgánu,"
doplnila Věra Školková.
Další akce městských policistů souvisela s dopadením černého pasažéra v MHD. V pátek
13. dubna krátce před osmou hodinou večerní projížděla hlídka městské policie Žižkovou
třídou, kde u obchodního centra spatřila dva potýkající se muže. Muž, ve kterém strážníci
poznali revizora dopravního podniku, se snažil bránit útoku zjevně rozezleného muže.
Jedenapadesátiletý útočník podle Věry Školkové na výzvy strážníků nereagoval. Ti ho museli
odtrhnout od jeho oběti a nasadit mu služební pouta. Následně se ukázalo, že důvodem
šarvátky byla jízda bez řádně označeného jízdního dokladu. Revizor dopravního podniku se
rozhodl případ s černým pasažérem vyřešit poté, co ve společnosti svého kolegy a dotyčného
muže vystoupil z autobusu. "Rozezlený muž však s revizory odmítal cokoliv řešit a jednoho
z nich napadl. Jakmile strážníci zasáhli, bylo zřejmé, že podíl na agresivním jednáním muže má
alkohol. Následně ho podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol, která ukázala výsledek
1,61 ‰,"
dodala
k zásahu
strážníků
Věra
Školková.
ŠTÝFAL DAVID
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Muž nakonec svého jednání litoval a napadenému revizorovi se omluvil. Ten vyvázl naštěstí
bez zranění. Případem se bude nyní zabývat správní orgán. Jedenapadesátiletému muži
z Českých Budějovic hrozí za přestupek proti občanskému soužití pokuta do 20 tisíc korun.

Neděle, 15. dubna 2018
Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz)
Autor: Yvetta Chmelová

Černý pasažér napadl revizora dopravního podniku. Agresora
zpacifikovali strážníci
neděle, 15. dubna 2018, 12:40

Kvůli neoznačenému jízdnímu dokladu se v autobusu budějcké městské hromadné dopravy
pustil do křížku s revizorem jednapadesátiletý muž. Kontrolora cestující fyzicky napadl. Černý
pasažér skončil v poutech.Potyčka dvou mužů u obchodního centra v Žižkově ulici v Českých
Budějovicích v pátek 13. dubna před osmou hodinou večer neunikla pozornosti strážníků.
Muž, ve kterém městští policisté poznali revizora dopravního podniku, se snažil bránit útoku
zjevně rozezleného muže. Agresor ale na výzvy strážníků nereagoval. „Ti ho museli odtrhnout
od jeho oběti a nasadit mu pouta. Následně se ukázalo, že důvodem šarvátky byla jízda bez
řádně označeného jízdního dokladu. Revizor dopravního podniku se rozhodl případ s černým
pasažérem vyřešit poté, co ve společnosti svého kolegy a dotyčného muže vystoupil z
autobusu. Rozezlený muž však s revizory odmítal cokoliv řešit a jednoho z nich napadl,“
popsala případ mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Jakmile strážníci
zasáhli, bylo jim hned jasné, že podíl na agresivním jednáním muže má alkohol. Následně ho
proto podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol, která ukázala výsledek 1,61 promile.
Muž nakonec svého jednání litoval a napadenému revizorovi se omluvil. Ten vyvázl naštěstí
bez zranění. „Případem se bude nyní zabývat správní orgán. Jedenapadesátiletému muži z
Českých Budějovic hrozí za přestupek proti občanskému soužití pokuta do dvaaceti tisíc
korun,“
upřesnila
Školková.

ŠTÝFAL DAVID
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