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Obří pokuta za vyhození psa
ČESKÉ BUDĚJOVICE Pokuta až půl milionu korun hrozí muži, který vyhodil z bytu na
českobudějovickém sídlišti Vltava psa. Krátce po půlnoci na pátek obyvatele panelového domu
vzbudil štěkající pes na chodbě. Přivolaní policisté rychle zjistili, komu patří, a muži následně
sdělili, že se bude zodpovídat z přestupku proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání.
"Dvaatřicetiletý muž žijící na sídlišti Vltava se před nějakým časem rozešel se svou partnerkou.
Ta v současné době žije i s jejich dětmi v jiné lokalitě krajské metropole. V bytě s mužem zůstala
fenka středně velkého křížence, které se nyní rozhodl zbavit," popsala mluvčí
českobudějovických strážníků Věra Školková.
Majitel psa už se o zvíře nechtěl starat. Nejprve ho neúspěšně nabízel sousedce, potom ho
nechal na chodbě svému osudu. Fena začala štěkat a postupně vzbudila většinu sousedů, kteří
přivolali policisty. Jedna ze sousedek se nad psem slitovala a pak ho předala do rukou
strážníků. Ti fenku převezli do městského útulku, kde o ni bude prozatím postaráno.
"Její majitel si od strážníků vzápětí vyslechl verdikt. Zpovídat se bude z přestupku proti zákonu
na ochranu zvířat proti týrání. Za ten mu hrozí pokuta až do 500 tisíc korun," dodala policejní
mluvčí Školková.

Pondělí, 15. října 2018
Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz)
Autor: Elmíra Talířová

Zapomenutý batoh vrátili třicetiletému muži strážníci
pondělí, 15. října 2018, 10:57

Zapomenutý batoh v autobuse se vrátil ke svému majiteli. Scénář, kterému by v dnešní době
uvěřil jen málokdo. O štěstí ale může mluvit třicetiletý muž z Budějc, který své zavazadlo
nechal v autobuse číslo 11. Díky rychlému jednání policie a zaměstnanců dopravního podniku
o batoh nepřišel. Muž batoh zapomněl v autobuse jedoucím do Starých Hodějovic. Svou chybu
si ale chvíli po vystoupení uvědomil a zavolal na městskou policii. „Strážníci okamžitě
vyrozuměli prostřednictvím dispečinku dopravního podniku řidiče dotyčného autobusu. Ten
skutečně zapomenutý batoh ve voze nalezl a po několika minutách jej na konečné zastávce
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předal do rukou strážníků,“ řekla policejní mluvčí Věra Školková. Ti potom batoh s veškerým
obsahem předali do rukou majitele. Ten měl tak veliké štěstí, že se zavazadlo nedostalo do
nepoctivých
rukou.

Pondělí, 15. října 2018
Zdroj: Českobudějovický deník, str. 2
Autor: win

Psí přítelkyni vyhodil z bytu
České Budějovice – Nepěkně se ke své přítelkyni němé tváře zachoval dvaatřicetiletý muž z
budějovického sídliště Vltava.
Před nějakým časem se rozešel se svou partnerkou, ale v bytě s ním zůstala psí společnice. To
však pouze do té chvíle, než se muž rozhodl fenky zbavit.

NA CHODBĚ

V pátek krátce po půlnoci vyjížděla podle mluvčí strážníků Věry Školkové hlídka městské policie
na oznámení o štěkajícím psovi v chodbách jednoho z panelových domů na sídlišti Vltava. Při
příjezdu strážníků se již přítomná hlídka Policie ČR snažila zjistit, komu pes patří.
Dveře jednoho bytu následně policistům a strážníkům otevřel muž, který se je snažil
přesvědčit, že fena pobíhající po chodbě není jeho.
"Navzdory tomuto tvrzení byl však ochoten uhradit náklady spojené s odchycením a
umístěním fenky do útulku. Věci na pravou míru však vzápětí uvedla sousedka
dvaatřicetiletého muže. Ten jí totiž jen o několik málo okamžiků předtím nabízel, zda si fenku
jménem Nela nechce ponechat," uvedla k případu Věra Školková.
Mladá žena ale odmítla a muž se nerozpakoval následně fenku vyhodit na chodbu. Sám se nyní
bude zpovídat z přestupku proti zákonu a fenku vzali strážníci do útulku.
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Zdroj: Právo, str. 11
Autor: kal

Fenu vyhodil ze dveří
Na pobíhajícího a štěkajícího psa v chodbách panelového domu na českobudějovickém sídlišti
Vltava upozornili nedávno městské strážníky sousedé. Fenky křížence se rozhodl zbavit její
dvaatřicetiletý majitel. V noci ji vyhodil ze dveří a nehlásil se k ní. Zmatená fena štěkala tak
hlasitě, že probudila většinu obyvatel domu.
"Na místo byla vyslána hlídka strážníků, která majitele psa ihned našla," uvedla Věra Školková,
mluvčí českobudějovické Městské policie. Fenka skončila v městském útulku, kde je o ni
prozatím postaráno. Muž se teď bude zpovídat z přestupku zákona na ochranu zvířat proti

Čtvrtek 18. října 2018
Zdroj: Českobudějovický deník, str. 1
Autor: der

U couvání mu radil alkohol
BUDĚJOVICKO VČERA
České Budějovice – Auta bez zapnutých světel si v noci na středu na Sokolském ostrově všimla
hlídka strážníků. Sedmašedesátiletý řidič z Českokrumlovska špatně artikuloval a byl z něj cítit
alkohol. Orientační dechová zkouška potvrdila, že muž před jízdou pil alkohol. Nadýchal 1,77
promile. Poté se k hlídce přihlásily dvě ženy, které shodně uvedly, že muž stihl při couvání z
parkoviště nabourat další vozidlo.

Pátek, 19. října 2018
Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3
Autor: ks

Muž byl v hledáčku policie
České Budějovice – K muži, jenž měl ležet na únikovém schodišti u obchodního centra IGY,
vyjížděli v úterý v 15 hodin budějovičtí strážníci. David Štýfal, mluvčí městské policie, uvedl, že
po příjezdu strážníci zjistili, že muž naštěstí není zraněný, ale posilněný alkoholem. "Přístroj na
měření alkoholu strážníkům ukázal hodnotu 2,94 promile," dodal David Štýfal s tím, že po
ztotožnění na záchytné stanici se ukázalo, že je 49letý muž z Budějovicka v celostátním pátrání.
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Sobota, 20. října 2018
Zdroj: Českobudějovický deník, str. 1
Autor: der

Na zahradě byl nezvaný host
BUDĚJOVICKO VČERA
České Budějovice – Na neznámého muže narazila v noci na včerejšek na své zahrádce na
Pražském předměstí žena (78). Když volala na pomoc strážníky, podezřelý muž se mezitím
přesunul do vedlejší zahrady s chatou. Odtud však podle mluvčí městské policie Věry Školkové
rychle zmizel, navíc z chaty začaly šlehat plameny. Tentýž den chata hořela podruhé. Muže
strážníci s přivolanými policisty hledali bez úspěchu.

Neděle, 21. října 2018
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz)
Autor: Kamila Dufková

Pokuty a sociálka. Na dětském hřišti pili a kouřili
České Budějovice - V pátek 19. října v devět hodin večer vyjela hlídka městské policie
k dětskému hřišti na Sokolském ostrově. Operátor městského kamerového systému tam totiž
spatřil posedávající skupinu, v níž se popíjel alkohol a kouřilo se.
Policejní mluvčí Věra Školková vysvětluje: "Strážníci na místě zjistili, že mezi sotva plnoletým
osazenstvem hřiště sedí i jejich mladší kamarádi." Ukázalo se, že na místě pil i sedmnáctiletý
chlapec z Českokrumlovska. "Orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek
1,51 ‰.
Za popíjení alkoholu na místě, kde to obecně závazná vyhláška města zakazuje, si chlapec od
strážníků vysloužil pokutu," vypráví policejní mluvčí. Na dotaz, kde k alkoholu přišel, mladík
odpověděl, že ho na místě našel. "Strážníci mezitím kontaktovali jeho matku, která si svého
syna o několik desítek minut později převzala. Případ bude mít nyní dohru na oddělení sociálně
právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. Strážníci ještě rozdali další tři pokuty za
kouření
na
dětském
hřišti,"
uzavírá
Věra
Školková.
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Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz)
Autor: Kamila Dufková

Lehce oděná tančila podnapilá mezi paneláky
České Budějovice - Českobudějovičtí strážníci byli v pátek 19. října v 10 hodin večer přivolání
do Bezdrevské ulice kvůli zjevně podnapilé tančící ženě.
Na místě našli dvacetiletou ženu sotva stojící na nohou. Na to, že teplota klesla pod deset
stupňů, byla dotyčná oděná pouze do trička a kalhot. Policejní mluvčí Věra Školková vypráví:
"Lehce oděná žena nejprve nebyla schopna strážníkům sdělit své jméno ani adresu svého
bydliště. Po chvíli se však rozpomněla a svěřila se, v krajské metropoli studuje a bydlí na
vysokoškolské koleji." Dvacetiletá žena ze Strakonicka poté strážníkům přislíbila, že se
okamžitě
vydá
směrem
k domovu.
To
se
však
nestalo.
Při zběžné kontrole strážníci ženu opět objevili na místě. Bloudila mezi zaparkovanými vozy.
"Strážníci proto mladou ženu podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol s výsledkem
bezmála 2 ‰. Místo pokoje v ubytovacím zařízení pak mladá žena strávila na noc na
protialkoholní záchytné stanici, kam jí strážníci následně převezli," uzavírá Věra Školková.

Neděle, 21. října 2018
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz)
Autor: Kamila Dufková

Muž se odmítal bavit se strážníky. Na jednoho plivl
České Budějovice - V pátek 19. října projížděla krátce před desátou hodinou večerní hlídka
městské policie Novohradskou ulicí v Českých Budějovicích, když tu spatřila cyklistu
kličkujícího po vozovce.
Dvaadvacetiletého zjevně podnapilého muže na kole strážníci již dobře znali. Když ho zastavili,
odmítal mít s nimi co do činění, tvrdil, že spěchá do centra města, snažil se policejní vůz objet
a pokračovat v cestě. Tomu však strážníci zabránili. Podle policejní mluvčí Věry Školkové při
orientační dechové zkoušce na alkohol muži naměřili výsledek bezmála 2,30 ‰. Proto se
strážníci
rozhodli
muže
odvézt
na
protialkoholní
záchytnou
stanici.
Muž si to však nechtěl nechat líbit a nešetřil nadávkami na adresu policistů, jednomu z nich se
dokonce odvážil plivnout do obličeje. Nadával i přivolaným zdravotníkům. Ti u něj zjistili při
lékařské prohlídce drobné poranění hlavy a museli dotyčného doprovodit do
českobudějovické nemocnice. Nakonec se však cyklistu podařilo umístit na protialkoholní
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záchytnou

stanici.

"Dvaadvacetiletý muž z Českých Budějovic si na své konto přičte celou řadu přestupků. Řízení
vozidla pod vlivem alkoholu, za který mu hrozí pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun, jakož
i přestupek neuposlechnutí výzvy a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její
pravomoci. Dalším šetřením případu se bude zabývat správní orgán," přibližuje Věra Školková.

Neděle, 21. října 2018
Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz)
Autor: Elmíra Talířová

To je Beny, řekl muž kolemjdoucímu mladíkovi a daroval mu svého psa.
Potom utekl
neděle, 21. října 2018, 11:48

Velmi netradičním způsobem se zbavil neznámý pachatel v noci ze soboty na neděli svého psa.
Při venčení ho daroval kolemjdoucímu muži a utekl. Ten si ale zvíře nehodlal nechat a zavolal
městskou policii. Se slovy „To je Beny“ přenechal svého psa neznámý muž mladíkovi, který šel
v sobotu v půl 12 večer Kněžskou ulicí v Českých Budějovicíh. „Mladík kontaktoval městskou
policii poté, co mu muž vtisknul do ruky vodítko se psem a utekl,“ uvedla mluvčí městské
policie Věra Školková. Strážníci, kteří dorazili na místo, si černého křížence Benyho převzali a
odvezli ho do útulku. Totožnost jeho majitele se bohužel nepodařilo zjistit, pes totiž nebyl nijak
označen. Neznámému pachateli hrozí za přestupek proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání
pokuta.
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