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Řidič osobáku se vymlouval na zapomenutý řidičák, měl zákaz řízení
Strážníci městské policie zastavili ve čtvrtek odpoledne řidiče osobáku, který vjel do zákazu
vjezdu. Když po šestatřicetiletém muži chtěli doklady, vymlouval se, že je zapomněl v jiném
autě. Hlídka následně zjistila, že opak je pravdou. Od začátku letošního roku měl zákaz řízení.
Hlídka řidiče zastavila ve čtvrtek odpoledne v Nádražní ulici. Pozornost na sebe upoutal
šestatřicetiletý muž, když vjel do zákazu vjezdu.
„Když strážníci po muži za volantem požadovali řidičák, setkali se s výmluvami. Řidič se snažil
hlídku přesvědčit o tom, že řidičský průkaz zapomněl v jiném autě. Jak se však vzápětí ukázalo,
nebyla to pravda,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková.
„Papíry“ totiž nevlastní od začátku letošního roku, kdy mu byl udělen zákaz řízení. Strážníci
proto na místo přivolali hlídku policie, která muži za volantem zakázala další jízdu. Řidiče čeká
sdělení obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.
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Autor: Redakce
__________________________________________________________________________

Nezletilá dívka se potulovala v noci v Českých Budějovicích
České Budějovice – Ve středu se do krajského města vydala šestnáctiletá dívka
z Vltavotýnska za kamarádkou do Českých Budějovic. S tou se však nesetkala. Ve čtvrtek
krátce po půlnoci ji spatřili strážníci v zastávce na sídlišti Šumava.
Mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková uvedla, že ve čtvrtek po půlnoci si
českobudějovičtí strážníci všimli v zastávce osamocené dívky. „Když zjevně nezletilou dívku
oslovili a vyzvali jí k předložení osobních dokladů, zjistili, že žádné nemá. S podezřením, že by
se mohlo jednat o celostátně hledanou osobu, jí strážníci předvedli ke zjištění totožnosti na
blízkou služebnu Policie České republiky. Ukázalo se, že se jedná o sedmnáctiletou dívku
z Českobudějovicka. Zatím jí však nikdo nepostrádal. Dívka se strážníkům svěřila, že sem přijela
za svou kamarádkou. Ta se však na domluvenou schůzku nedostavila. Dívka přitom údajně
ztratila mobilní telefon a peněženku, takže zůstala zcela bez prostředků,“ uvedla mluvčí.
Policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory mezitím kontaktovali její matku a ta si dceru
o hodinu později vyzvedla. „Dořešením celého případu se bude nyní zabývat oddělení sociálně
právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu,“ doplnila mluvčí.
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Na co dávat pozor? O letních prázdninách číhají na děti různá
nebezpečí
Léto je časem prázdnin, spousty volného času, her a zábavy. Nebezpečí však na děti číhá všude.
Doma, na zahradě, ale i na prázdninových pobytech. Právě v létě nadchází období, kdy u dětí
dochází k největším počtům úrazů. Ne vždy se však jedná o pouhé škrábnutí nebo modřinu.
Některé úrazy totiž končí těžkým zdravotním postižením nebo i smrtí. Proto bychom měli my
i naše děti dodržovat základní pravidla, jak těmto nebezpečím předcházet a snažit se
předvídat.
U VODY
U vody nenechávejte dítě nikdy bez dozoru. Stačí několik desítek vteřin, aby i zdánlivě zdatný
plavec zmizel nenávratně pod vodou. Příkladem může být i nedávný případ jedenáctiletého
chlapce, který šnorchloval v jedné z pískoven na Suchdolsku. Potopení do hloubky
s celoobličejovou maskou mu bylo osudné.
Stejné tak může být nebezpečné skákání do vody na neznámém místě nebo do bazénu.
Můžete skočit na kameny nebo vám uklouzne noha na dlažbě u bazénu. Následkem pádu nebo
nebezpečného skoku může být ochrnutí nebo i smrt.
Na loďku nebo člun by děti měly jít jen s plovací vestou a v doprovodu dospělého člověka.
Děti, které neumí plavat, by měly nosit plovací pomůcky (kruhy, křidélka, vestu), a to
samozřejmě stále za dohledu dospělého člověka.
Dávejte pozor i na kameny v řece, mohou být kluzké a ostré.
U vody dbejte zvýšené pozornosti také na bodavý hmyz, jako jsou včely, vosy apod., zvláště u
alergických dětí.
NA KOLE
Před vyjetím na jízdním kole je třeba vždy zkontrolovat, zda je vybavení kola úplné, funkční a
nepoškozené.
Dítě musí jízdní kolo bezpečně ovládat.
Na jízdním kole může dítě mladší 18 let vyjet jen s cyklistickou přilbou, vhodné jsou i cyklistické
rukavice, pevná obuv a oblečení s reflexními prvky.
ŠKOLKOVÁ VĚRA
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I dítě jedoucí na kole jako účastník silničního provozu musí znát pravidla silničního provozu
Po silnici musí děti mladší deseti let jet pouze v doprovodu osoby starší 15 let, to neplatí pro
jízdu na chodníku, na stezce pro cyklisty, nebo v obytné a pěší zóně
Cyklista nesmí za jízdy držet telefon nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.
Zakázána je jízda bez držení řídítek, nohy cyklisty musí být na šlapadlech.
Při jízdě na kole je však také zakázáno držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo,
vozík, psa nebo jiné zvíře, ale i vozit předměty, které by znesnadňovaly jízdu cyklisty anebo
ohrozily bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.
Při snížené viditelnosti (za svítání, deště, stmívání…) musí mít cyklista za jízdy rozsvícen
světlomet s bílým předním světlem svítícím dopředu (v případě osvětlené vozovky může užít
přerušované bílé světlo) a zadní svítilnu se světlem červené barvy, případně přerušovaným
světlem červené barvy.
V AUTĚ
Děti, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, musí být
upoutány v dětské autosedačce. To platí i pro sebekratší jízdu. Dopravní nehoda se může stát
i ve vaší ulici.
Při jízdě v autě vždy používáme bezpečnostní pásy.
NA PROCHÁZCE, NA VÝLETĚ
Děti by měly vědět, jak správně a bezpečně přecházet vozovku. Pokud je to možné, vždy
přecházíme na místě určeném pro přecházení vozovky – tzn. přechod pro chodce, nadchod,
podchod… Tam, kde v dohledu není takové místo, můžeme přejít vozovku pouze kolmo k její
ose. Před vstupem na vozovku se musí chodec přesvědčit, zdali může vozovku bezpečně přejít.
Malé dítě musí držet pevně za ruku dospělá osoba.
Hra dětí nepatří na silnici, ani do její blízkosti – výjimkou je obytná zóna, kde je hra dětí na
pozemní komunikaci povolena.
Jdeme-li po silnici, kde není chodník, pak vždy jdeme po levé krajnici nebo levém okraji
vozovky. Pokud je snížená viditelnost, jedná se o rušnou silnici nebo nepřehledný úsek, smějí
jít chodci pouze za sebou.
Pokud není vozovka osvětlena veřejným osvětlením, musí mít chodec jdoucí po krajnici nebo
okraji vozovky za snížené viditelnosti mimo obec na sobě prvky z retroreflexního materiálu –
ty musí být umístěné tak, aby byl chodec viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu.
Na výlet by měly jít děti vždy v doprovodu dospělé osoby.
Při bouřce se neschovávejte pod strom, ani kovový stožár, neběhejte! Může vás zasáhnout
blesk.
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Na děti číhají v létě různá nebezpečí
České Budějovice – Mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková upozorňuje na
nebezpečí, která by mohla na děti číhat u vody, na kole, v autě a na dalších místech.
„Léto je časem prázdnin, spousty volného času, her a zábavy. Nebezpečí však na děti číhá
všude. Doma, na zahradě, ale i na prázdninových pobytech. Právě v létě nadchází období, kdy
u dětí dochází k největším počtům úrazů. Ne vždy se jedná o pouhé škrábnutí nebo modřinu.
Některé úrazy totiž končí těžkým zdravotním postižením nebo i smrtí. Proto bychom měli my
i naše děti dodržovat základní pravidla, jak těmto nebezpečím předcházet a snažit se
předvídat,“ uvedla mluvčí.
Proto je dobré držet se těchto doporučených rad.
U VODY
U vody nenechávejte dítě nikdy bez dozoru. Stačí několik desítek vteřin, aby i zdánlivě zdatný
plavec zmizel nenávratně pod vodou. Příkladem může být i nedávný případ jedenáctiletého
chlapce, který šnorchloval v jedné z pískoven na Suchdolsku. Potopení do hloubky
s celoobličejovou maskou mu bylo osudné.
Stejné tak může být nebezpečné skákání do vody na neznámém místě nebo do bazénu.
Můžete skočit na kameny nebo vám uklouzne noha na dlažbě u bazénu. Následkem pádu nebo
nebezpečného skoku může být ochrnutí nebo i smrt. Na loďku nebo člun by děti měly jít jen
s plovací vestou a v doprovodu dospělého člověka. Děti, které neumí plavat, by měly nosit
plovací pomůcky (kruhy, křidélka, vestu), a to samozřejmě stále za dohledu dospělého člověka.
Dávejte pozor i na kameny v řece, mohou být kluzké a ostré.
U vody dbejte zvýšené pozornosti také na bodavý hmyz, jako jsou včely, vosy apod., zvláště
u alergických dětí.
NA KOLE
Před vyjetím na jízdním kole je třeba vždy zkontrolovat, zda je vybavení kola úplné, funkční a
nepoškozené.
Dítě musí jízdní kolo bezpečně ovládat.
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Na jízdním kole může dítě mladší 18 let vyjet jen s cyklistickou přilbou, vhodné jsou i cyklistické
rukavice, pevná obuv a oblečení s reflexními prvky.
I dítě jedoucí na kole jako účastník silničního provozu musí znát pravidla silničního provozu
Po silnici musí děti mladší deseti let jet pouze v doprovodu osoby starší 15 let, to neplatí pro
jízdu na chodníku, na stezce pro cyklisty, nebo v obytné a pěší zóně.
Cyklista nesmí za jízdy držet telefon nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.
Zakázána je jízda bez držení řídítek, nohy cyklisty musí být na šlapadlech.
Při jízdě na kole je však také zakázáno držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo,
vozík, psa nebo jiné zvíře, ale i vozit předměty, které by znesnadňovaly jízdu cyklisty anebo
ohrozily bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.
Při snížené viditelnosti (za svítání, deště, stmívání…) musí mít cyklista za jízdy rozsvícen
světlomet s bílým předním světlem svítícím dopředu (v případě osvětlené vozovky může užít
přerušované bílé světlo) a zadní svítilnu se světlem červené barvy, případně přerušovaným
světlem červené barvy.
V AUTĚ
Děti, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, musí být
upoutány v dětské autosedačce. To platí i pro sebekratší jízdu. Dopravní nehoda se může stát
i ve vaší ulici. Při jízdě v autě vždy používáme bezpečnostní pásy.
NA PROCHÁZCE, NA VÝLETĚ
Děti by měly vědět, jak správně a bezpečně přecházet vozovku. Pokud je to možné, vždy
přecházíme na místě určeném pro přecházení vozovky – tzn. přechod pro chodce, nadchod,
podchod… Tam, kde v dohledu není takové místo, můžeme přejít vozovku pouze kolmo k její
ose. Před vstupem na vozovku se musí chodec přesvědčit, zdali může vozovku bezpečně přejít.
Malé dítě musí držet pevně za ruku dospělá osoba.
Hra dětí nepatří na silnici, ani do její blízkosti – výjimkou je obytná zóna, kde je hra dětí na
pozemní komunikaci povolena.
Jdeme-li po silnici, kde není chodník, pak vždy jdeme po levé krajnici nebo levém okraji
vozovky. Pokud je snížená viditelnost, jedná se o rušnou silnici nebo nepřehledný úsek, smějí
jít chodci pouze za sebou.
Pokud není vozovka osvětlena veřejným osvětlením, musí mít chodec jdoucí po krajnici nebo
okraji vozovky za snížené viditelnosti mimo obec na sobě prvky z retroreflexního materiálu –
ty musí být umístěné tak, aby byl chodec viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu.
Na výlet by měly jít děti vždy v doprovodu dospělé osoby.
Při bouřce se neschovávejte pod strom, ani kovový stožár, neběhejte! Může vás zasáhnout
blesk.
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Rubrika: Zprávy
Autor: Lukáš Blokša
__________________________________________________________________________

Pokuta až 50 tisíc. Poškození cyklo pumpy na Sokolském ostrově
vandalovi neprošlo
Úmyslné poškození cyklo pumpy na Sokolském ostrově, využívané cyklisty již téměř dva roky,
neprošlo sedmadvacetiletému muži z Českých Budějovic. Jeho zarážející chování totiž
zachytila v neděli večer městská kamera. Proti vandalovi okamžitě zasáhli českobudějovičtí
strážníci. Postih ho nemine.
V neděli 4. srpna krátce před osmou hodinou večerní spatřil operátor městského kamerového
systému na Sokolském ostrově skupinu několika osob postávajících u stojanu s veřejnou
pumpičkou pro cyklisty. Jeden z přítomných mužů náhle přistoupil k hustilce a začal s ní hrubě
manipulovat. Poté uchopil koncovku hustilky a násilím ji odlomil. V té době již na místo mířila
hlídka městské policie. Strážníci se s jistotou obrátili k sedmadvacetiletému muži, který měl
vandalský kousek na svědomí. Muž sice tvrdil, že k poškození hustilky došlo z jeho strany
omylem, záznam z kamery však mluvil za své.
Případem se bude nyní zabývat správní orgán. Za přestupek proti majetku hrozí pachateli
pokuta až 50 tisíc korun.
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Zdroj: Jižní Čechy TEĎ (odkaz)
Rubrika: Českobudějovicko
Autor: Miloš Vrátný
__________________________________________________________________________

Poškození cyklo pumpy na Sokolském ostrově vandalovi neprošlo
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Úmyslné poškození „cyklo pumpy“ na Sokolském ostrově, využívané
cyklisty již téměř dva roky, neprošlo sedmadvacetiletému muži z Českých Budějovic. Jeho
zarážející chování totiž zachytila v neděli 4. srpna večer městská kamera. Proti vandalovi
okamžitě zasáhli českobudějovičtí strážníci městské policie. Postih ho nemine.
V neděli 4. srpna krátce před 20. hodinou spatřil operátor městského kamerového systému na
Sokolském ostrově skupinu několika osob postávajících u stojanu s veřejnou pumpičkou pro
cyklisty. „Jeden z přítomných mužů náhle přistoupil k hustilce a začal s ní hrubě manipulovat.
Poté uchopil koncovku hustilky a násilím ji odlomil. V té době již na místo mířila hlídka městské
policie. Strážníci se s jistotou obrátili k sedmadvacetiletému muži, který měl vandalský kousek
na svědomí. Ten sice tvrdil, že k poškození hustilky došlo z jeho strany omylem, záznam z
kamery však mluvil za své," vylíčila mluvčí městské policie Věra Školková.
Případem se bude nyní zabývat správní orgán. „Za přestupek proti majetku hrozí pachateli
pokuta až 50 tisíc korun," dodala mluvčí.
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__________________________________________________________________________

Vandal poškodil na Sokoláku cyklo pumpu, hrozí mu pokuta padesát
tisíc
Strážníci městské policie dopadli vandala, který na Sokoláku úmyslně zničil cyklo pumpu.
Sedmadvacetiletému muži teď za přestupek proti majetku hrozí pokuta až padesát tisíc
korun.
Hlídka na Sokolák vyjížděla v neděli krátce před osmou hodinou večer. Okolo pumpy postávala
skupina několika osob. „Jeden z přítomných mužů náhle přistoupil k hustilce a začal s ní hrubě
manipulovat. Poté uchopil koncovku hustilky a násilím ji odlomil,“ popsala tisková mluvčí
strážníků Věra Školková.
Sedmadvacetiletý muž, který měl poškození na svědomí tvrdil, že hustilku poškodil omylem.
Záznam z kamery však mluvil jinak. „Případem se bude nyní zabývat správní orgán. Za
přestupek proti majetku hrozí pachateli pokuta až 50 tisíc korun,“ dodala mluvčí.
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Úterý, 6. srpna 2019
Zdroj: 24 ZPRÁVY (odkaz)
Rubrika: Domácí
Autor: Redakce
__________________________________________________________________________

Muž našel u kontejneru mrtvého pohublého psa s řeznými ranami
Tělo dospělého psa pohozené v Krčínově ulici mezi odpadky našel v sobotu kolem desáté
hodiny jeden z místních obyvatel, který na místo zavolal strážníky. Ti zjistili, že zvíře bylo
pravděpodobně týrané.
„Hnědý pes, částečně schovaný v igelitovém pytli a látkové sportovní tašce, ležel mezi
nádobami na odpad. Strážníci zjistili, že to je nejspíš stafordšírský teriér,“ uvedla mluvčí
českobudějovických strážníků Věra Školková.
Hned bylo zřejmé, že psa, který na sobě neměl žádnou identifikační známku, někdo před smrtí
týral. Jeho tělo bylo pohublé a mělo na sobě několik řezných ran. Majitele ani případného
pachatele se zatím nepodařilo vypátrat.
Případ si od strážníků převzali policisté, kteří zvíře odvezli ke státním veterinářům v Českých
Budějovicích na další zkoumání. Pachateli hrozí až tři roky vězení.
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Neznámý pachatel utýral a pohodil k popelnicím stafordšírského
teriéra
Nepříjemný zážitek má za sebou muž z Českých Budějovic, který v sobotu u popelnic našel
mrtvého psa, stafordšírského teriéra. Podle prvotního vyšetřování policie zjistila, že bylo zvíře
utýráno. „V sobotu nám volal muž, že tělo psa nalezl u kontejnerů v Krčínově ulici. Pes byl
částečně schovaný v igelitovém pytli a sportovní látkové tašce a ležel před nádobami na
odpad,“ sdělila mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková.
Policie okamžitě vyhlásila pátrání po neznámém pachateli, který má tento ohavný čin na
svědomí. „Mrtvé zvíře bylo zjevně vyhublé a neslo zjevné známky týrání. Majitele psa se však
na místě zjistit nepodařilo. Pes totiž nebyl označen čipem ani jiným identifikačním znamením,“
podotkla mluvčí strážníků.
Tělo psa policisté převezli do Státního veterinárního ústavu v Českých Budějovicích.

ŠKOLKOVÁ VĚRA

11

MONITORING TISKU – 32. TÝDEN 2019
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Úterý, 6. srpna 2019
Zdroj: Mladá Fronta DNES (odkaz), Rádio Impuls iREGIONY (odkaz)
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Muž našel u kontejneru mrtvého pohublého psa s řeznými ranami
Na vyhublé a pořezané tělo psa narazil v sobotu dopoledne u kontejnerů jeden z obyvatel
Českých Budějovic. Zvíře bylo částečně zabalené v igelitovém pytli a sportovní tašce. Pachatele
ani majitele psa zatím policisté neznají.
Tělo dospělého psa pohozené v Krčínově ulici mezi odpadky našel v sobotu kolem desáté
hodiny jeden z místních obyvatel, který na místo zavolal strážníky. Ti zjistili, že zvíře bylo
pravděpodobně týrané.
„Hnědý pes, částečně schovaný v igelitovém pytli a látkové sportovní tašce, ležel mezi
nádobami na odpad. Strážníci zjistili, že to je nejspíš stafordšírský teriér,“ uvedla mluvčí
českobudějovických strážníků Věra Školková.
Hned bylo zřejmé, že psa, který na sobě neměl žádnou identifikační známku, někdo před smrtí
týral. Jeho tělo bylo pohublé a mělo na sobě několik řezných ran. Majitele ani případného
pachatele se zatím nepodařilo vypátrat.
Případ si od strážníků převzali policisté, kteří zvíře odvezli ke státním veterinářům v Českých
Budějovicích na další zkoumání. Pachateli hrozí až tři roky vězení.
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Muž našel mezi odpadky tělo psa, neslo známky týrání
Strážníci městské policie řešili v sobotu nález mrtvého psa, kterého někdo odhodil v
prostoru kontejneřiště v Krčínově ulici. Tělo tam našel jeden z obyvatel, který na místo ihned
přivolal hlídku. Podle nich neslo mrtvé zvíře zjevné známky týrání.
Hlídka na místo vyjížděla v sobotu krátce před desátou hodinou dopolední. „Pes, částečně
schovaný v igelitovém pytli a sportovní látkové tašce, ležel před nádobami na odpad v prostoru
kontejneřiště. Strážníci zjistili, že se pravděpodobně jedná o stafordšírského teriéra světle
hnědé barvy. Mrtvé zvíře bylo vyhublé a neslo zjevné známky týrání,“ uvedla tisková mluvčí
strážníků Věra Školková.
Komu pes patří se strážníkům zatím zjistit nepodařilo. Pes totiž nebyl označen čipem ani jiným
identifikačním znamením.
„Strážníci na místo přivolali hlídku policie, která si celý případ převzala k dalšímu šetření. V
součinnosti s policisty pak převezli tělo psa do Státního veterinárního ústavu v Budějcích,“
dodala mluvčí.
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Mladíci vytrhali květiny z výzdoby Samsonovy kašny
České Budějovice – Dva muži házeli po sobě v pondělí ráno květiny vytržené z kamenných
květináčů Samsonovy kašny.
V pondělí ve dvě hodiny ráno spatřil operátor městského kamerového systému na Náměstí
Přemysla Otakara II. skupinu mladých mužů posedávajících na lavičce u Samsonovy kašny.
Mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková uvedla, že na místo mířila hlídka městské
policie. „Strážníci na místě zastihli pětici mladých mužů ve věku sedmnácti až devatenácti let.
Dva z nich, kteří po sobě házeli vytrhanými květinami, se k činu přiznali. Květiny však údajně
trhal jen starší z nich, druhý je měl pouze házet zpět po svém kamarádovi. Strážníci oba dva
mladíky poučili o tom, že přestupkem proti majetku se bude dále zabývat správní orgán,“
doplnila mluvčí.
Případ však tímto nekončil. Strážníci navíc u mladíků provedli dechovou zkoušku na alkohol.
„Tři z nich již dosáhli plnoletosti. Dva sedmnáctiletí však za svými kamarády zjevně
nezaostávali. Jeden z nezletilců nadýchal 1.69 promile v krvi alkoholu, u druhého ukázal
přístroj výsledek 2.06 promile alkoholu v krvi. Prvního z nich si z rukou strážníků převzal na
místě jeho otec. Druhý z nich však takové štěstí neměl. Strážníci o celé události telefonicky
vyrozuměli jeho matku, která souhlasila s převozem svého syna na protialkoholní záchytnou
stanici. Zde chlapec strávil zbytek noci,“ řekla mluvčí.
Případem dvou podnapilých nezletilců se bude dále zabývat oddělení sociálně-právní ochrany
dětí českobudějovického magistrátu.
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Týraného psa v igelitovém pytli odhodil ke kontejnerům
České Budějovice – V sobotu dopoledne nalezli českobudějovičtí strážníci uhynulého psa
u kontejnerů v Krčínově ulici.
Odhozené tělo psa schované mezi odpadky nalezl v prostoru kontejneřiště v Krčínově ulici
jeden ze zdejších obyvatel. Muž na místo okamžitě přivolal strážníky. Podle mluvčí
českobudějovických strážníků Věry Školkové mrtvé zvíře neslo zjevné známky týrání. Případ si
převzali do svých rukou policisté.
„V sobotu krátce před desátou hodinou dopolední vyjížděla hlídka městské policie na
oznámení o nálezu uhynulého psa do Krčínovy ulice. Pes, částečně schovaný v igelitovém pytli
a sportovní látkové tašce, ležel před nádobami na odpad v prostoru kontejneřiště. Strážníci
zjistili, že se pravděpodobně jedná o stafordšírského teriéra světle hnědé barvy. Mrtvé zvíře
bylo vyhublé a neslo zjevné známky týrání. Majitele psa se však na místě zjistit nepodařilo. Pes
totiž nebyl označen čipem ani jiným identifikačním znamením,“ sdělila mluvčí.
Strážníci mezitím na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu
šetření. V součinnosti s policisty pak převezli tělo psa ve vozidle určeném k převozu zvířat do
Státního veterinárního ústavu v Českých Budějovicích.
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__________________________________________________________________________

Opilí náctiletí po sobě házeli květiny vytrhané z nádob u Samsonovy
kašny
Dvojice náctiletých mladíků po sobě v noci na pondělí začala v Českých Budějovicích házet
květiny vytrhané z květináčů u zdejší Samsonovy kašny. Přivolala tím na sebe hlídku městské
policie, která jim pak dala dýchnout. A ukázalo se, že jsou opilí, stejně jako již plnoletý zbytek
party.
Květinovou výzdobu ničili mladíci v pondělí dvě hodiny po půlnoci. | foto: MP České
Budějovice
Obsluhu kamerového systému v krajském městě zaujala už samotná pětičlenná partička, která
seděla na lavičce u Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II.
„Poté dva z mladíků po sobě začali házet květiny vytržené z kamenných květináčů. V té době
již na místo mířila hlídka městské policie. Strážníci na místě zastihli pětici mladých mužů ve
věku sedmnácti až devatenácti let,“ popsala mluvčí strážníků Věra Školková.
Dva, kteří po sobě házeli vytrhanými květinami, se k činu přiznali. Květiny však údajně trhal jen
starší z nich. Druhý, sedmnáctiletý, je podle své výpovědi pouze házel zpět po svém
kamarádovi. Strážníci oba dva výtečníky poučili o tom, že přestupkem proti majetku se bude
dále zabývat správní orgán.
Tím však případ neskončil. „Strážníci se u všech rozhodli provést orientační dechovou zkoušku
na alkohol. Tři z nich již dosáhli plnoletosti. Dva sedmnáctiletí však za svými kamarády zjevně
nezaostávali. Jeden, který se zapojil do házení květin, nadýchal 1,69 promile, u druhého ukázal
přístroj výsledek 2,06 promile,“ upřesnila Školková.
Prvního si převzal na místě jeho otec. Druhý strávil zbytek noci na záchytce. Strážníci o celé
události telefonicky vyrozuměli jeho matku, která souhlasila s převozem svého syna na
protialkoholní záchytnou stanici.
Případem dvou podnapilých nezletilců se bude dále zabývat oddělení sociálně-právní ochrany
dětí českobudějovického magistrátu.
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U kontejnerů byl vyhozený sfafordšírský teriér se známkami týrání
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Odhozené tělo psa schované mezi odpadky nalezl v sobotu 3. srpna v
prostoru kontejneřiště v Krčínově ulici jeden z tamních obyvatel. Muž okamžitě přivolal
strážníky. Mrtvé zvíře neslo zjevné známky týrání. Případ si převzali policisté.
Pes, částečně schovaný v igelitovém pytli a sportovní látkové tašce, ležel před nádobami na
odpad v prostoru kontejneřiště. Strážníci zjistili, že se pravděpodobně jedná o stafordšírského
teriéra světle hnědé barvy. Mrtvé zvíře bylo vyhublé a neslo zjevné známky týrání. Majitele
psa se však na místě zjistit nepodařilo. Pes totiž nebyl označen čipem ani jiným identifikačním
znamením.
Strážníci přivolali hlídku Policie ČR, která celý případ převzala k dalšímu šetření. V součinnosti
s policisty pak převezli tělo psa ve vozidle určeném k převozu zvířat do Státního veterinárního
ústavu v Českých Budějovicích.
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Mladíci se bavili házením vytrhaných květin z výzdoby Samsonovy
kašny
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Trhání květinové výzdoby ze Samsonovy kašny se nevyplatilo dvěma mladým mužům. Ti se
svými kamarády trávili noc v ulicích jihočeské metropole. Zábava však nejednou sklenkou
alkoholu nekončila. Jeden z podnapilých nezletilců skončil v rukou svého otce, druhý z nich
strávil zbytek noci na záchytné stanici.
V pondělí 5. srpna ve dvě hodiny ráno spatřil operátor městského kamerového systému na
Náměstí Přemysla Otakara II. skupinu mladých mužů posedávajících na lavičce u Samsonovy
kašny. Dva z nich však po sobě začali házet květiny vytržené z kamenných květináčů. V té době
již na místo mířila hlídka městské policie. Strážníci na místě zastihli pětici mladých mužů ve
věku sedmnácti až devatenácti let. Dva z nich, kteří po sobě házeli vytrhanými květinami, se
k činu přiznali. Květiny však údajně trhal jen starší z nich, druhý je měl pouze házet zpět po
svém kamarádovi. Strážníci oba dva výtečníky poučili o tom, že přestupkem proti majetku se
bude dále zabývat správní orgán.
Případ však tímto neskončil. Strážníci se u přítomných mladých mužů rozhodli provést
orientační dechovou zkoušku na alkohol. Tři z nich již dosáhli plnoletosti. Dva sedmnáctiletí
však za svými kamarády zjevně nezaostávali. Jeden z nezletilců nadýchal 1.69 ‰ alkoholu, u
druhého ukázal přístroj výsledek 2,06 ‰. Prvního z nich si z rukou strážníků převzal na místě
jeho otec. Druhý z nich však takové štěstí neměl. Strážníci o celé události telefonicky
vyrozuměli jeho matku, která souhlasila s převozem svého syna na protialkoholní záchytnou
stanici. Zde chlapec strávil zbytek noci.
Případem dvou podnapilých nezletilců se bude dále zabývat oddělení sociálně-právní ochrany
dětí českobudějovického magistrátu.
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Někdo utýral v Budějovicích psa a hodil ho k popelnicím
Policisté hledají pachatele, který v minulých dnech v Českých Budějovicích utýral
stafordšírského teriéra a pak odhodil jeho tělo k popelnicím. Případ jim předali
českobudějovičtí strážníci.
„V sobotu nám volal muž, že tělo psa nalezl u kontejnerů v Krčínově ulici. Pes byl částečně
schovaný v igelitovém pytli a sportovní látkové tašce a ležel před nádobami na odpad,“ sdělila
Právu mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. Upozornila, že se jedná
o stafordšírského teriéra světle hnědé barvy.
„Mrtvé zvíře bylo zjevně vyhublé a neslo zjevné známky týrání. Majitele psa se však na místě
zjistit nepodařilo. Pes totiž nebyl označen čipem ani jiným identifikačním znamením,“ podotkla
mluvčí strážníků.
Ti kontaktovali státní policisty a společně tělo psa převezli do Státního veterinárního ústavu
v Českých Budějovicích. Policisté tak budou zjišťovat, kdo zvíře utýral a odhodil.
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Opilí náctiletí po sobě házeli květiny vytrhané z nádob u Samsonovy
kašny
Obsluhu kamerového systému v krajském městě zaujala už samotná pětičlenná partička, která
seděla na lavičce u Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II.
„Poté dva z mladíků po sobě začali házet květiny vytržené z kamenných květináčů. V té době
již na místo mířila hlídka městské policie. Strážníci na místě zastihli pětici mladých mužů ve
věku sedmnácti až devatenácti let,“ popsala mluvčí strážníků Věra Školková.
Dva, kteří po sobě házeli vytrhanými květinami, se k činu přiznali. Květiny však údajně trhal jen
starší z nich. Druhý, sedmnáctiletý, je podle své výpovědi pouze házel zpět po svém
kamarádovi. Strážníci oba dva výtečníky poučili o tom, že přestupkem proti majetku se bude
dále zabývat správní orgán.
Tím však případ neskončil. „Strážníci se u všech rozhodli provést orientační dechovou zkoušku
na alkohol. Tři z nich již dosáhli plnoletosti. Dva sedmnáctiletí však za svými kamarády zjevně
nezaostávali. Jeden, který se zapojil do házení květin, nadýchal 1,69 promile, u druhého ukázal
přístroj výsledek 2,06 promile,“ upřesnila Školková.
Prvního si převzal na místě jeho otec. Druhý strávil zbytek noci na záchytce. Strážníci o celé
události telefonicky vyrozuměli jeho matku, která souhlasila s převozem svého syna na
protialkoholní záchytnou stanici.
Případem dvou podnapilých nezletilců se bude dále zabývat oddělení sociálně-právní ochrany
dětí českobudějovického magistrátu.
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