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Kříženec buldoka měl ve Stromovce napadnou trpasličího španěla.
Následky si poneseme, říká majitelka druhého psa
pondělí, 3. června 2019, 11:00, aktualizováno 5. června 2019, 11:30

Ošklivá zranění si ze sobotní procházky ve Stromovce odnesla fena Kavalír King Charlese
španěla. Po konfliktu s křížencem amerického buldoka musela podstoupit dvě operace.
Majitelka buldoka ale odmítá, že je chyba jen na jejich straně. Případem se bude zabývat
správní orgán. K incidentu došlo po třetí hodině odpoledne v lesoparku Stromovka. Fenka
Kavalír King Charlese španěla měla běhat pro klacíky, když jí buldok napadl. „Náš pejsek nikoho
napadnout nechtěl. Jen běžel kolem za klackem a žádného psa si nevšímal. Pes, kterého pán
taky neměl na vodítku, z ničeho nic vystartoval a zaútočil,“ říká muž, který zraněného psa
venčil. Ve Stromovce volný pohyb psů vyhláška povoluje. I zde ale ukládá obecnou povinnost
mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem. Pes tak nesmí bez dozoru či
nekontrolovaně pobíhat a obtěžovat jiné osoby. Majitelka křížence popisuje situaci jinak. „Ten
pejsek pobíhal všude, žádné klacíky mu neházeli. Najednou byl u vody mezi námi, dětmi a
ostatními psy. Kamarádce a dceři skákal přes nohy, určitě ne v úmyslu ublížit, ale tak se tam
šmrdolil. Jeho majitelé ho ani jednou nepřivolali,“ popisuje. Sama si prý neumí vysvětlil, proč
ke konfliktu došlo. Pes má podle ní základní výcvik, nikdy s ním nebyl problém. „Než se to stalo,
hrál si na louce s jiným psem. Potom ale nereagoval na nic,“ dodává. Majitel útočícího psa měl
muži a ženě, kteří trpasličího španěla venčili, udájně nadávat a vyhrožovat ublížením.
„Nevyhrožoval jen nám, ale i kolemjdoucímu muži, který se nás zastal,“ popsal majitel fenky.
Agresivní chování majitele buldoka potvrzuje i svědek, který na místě byl. „Když ke mně
majitelé se zraněným pejskem přišli, tak byli silně otřesení. Poradil jsem jim, ať zavolají na 156.
To majitel psa také udělali. Začal jsem jim vysvětlovat, kde je nejbližší veterinární ošetřovna.
Poté přišel manžel majitelky útočícího psa a začal na nás šíleně řvát. Jednoznačně mohu
odpřísáhnout, že jsem na něj jakkoliv nereagoval. Jen jsem řekl tomu mladému páru, ať se s
ním vůbec nebaví. Začala sprška nadávek na mojí osobu včetně vulgárních výrazů. Nakonec mi
vyhrožoval, že mě zabije,“ popsal svědek. Druhá strana ale líčí celou událost jinak. „Manžel se
s nimi šel domluvit na uhrazení nákladů na ošetření. Místo odpovědi se od přihlížejícího pána
dočkal arogantního gesta. Pravda je, že mu to vrátil nevybíravým slovníkem, ale ne vůči
majitelům,“ řekla majitelka buldoka. Ve Stromovce je pak měla zastavit hlídka městské policie
a vše sepsat. „Za porušení obecně závazné vyhlášky města čeká majitele psa pokuta až sto tisíc
korun. K tomu je povinen poskytnout majiteli zraněné feny veterinární potvrzení o tom, že
jeho pes není nakažen vzteklinou. A nejen to. Majitel zraněného zvířete může požadovat také
náhradu škody,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. Majitelka buldoka vinu
nepopírá. Pro Budějckou Drbnu navíc uvedla, že jsou po správním řízení ochotni veterinární
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náklady uhradit. „Problém byl, že byli oba psi na volno. A to, že náš pes napadl druhého, za to
si následky poneseme,“ uzavřela konflikt.

Úterý, 4. června 2019
Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz)
Autor: Miloš Vrátný

Incident psů může majitele útočícího zvířete vyjít i na víc než 100 tisíc
korun
4.6.2019 9:08
ČESKÉ BUDĚJOVICE – K napadení psa psem v lesoparku Stromovka vyjížděli v sobotu 1. června
odpoledne strážníci českobudějovické městské policie. Silnému a mohutnému kříženci
amerického buldoka se nelíbilo, že pobíhající fena Kavalíra King Charlese španěla se přiblížila
k jeho rodině. „Napadl jí zuby a způsobil jí krvácející zranění na hrudi. Majitel agresivního psa
však dával incident za vinu napadené feně. Ke všemu verbálně napadl jejího majitele,“
přiblížila mluvčí městské policie Věra Školková.
Strážníky po příjezdu na místě oslovil devětadvacetiletý muž s napadeným zvířetem v náručí a
popsal celý incident. „Když cizí pes napadl jeho fenu, setkal se ještě s nadávkami a
vyhrožováním újmou na zdraví ze strany majitele útočícího psa. Ten se vzápětí se psem i se
svou rodinou vydal k odchodu s tím, že celý incident odmítá řešit," popsala mluvčí.
Po útočícím psovi a jeho majiteli začali strážníci pátrat. Dostihli je ještě v lesoparku v blízkosti
rybníka Bagr. „Muž v doprovodu ženy a dvou dětí incident s cizím psem přiznal. Hájil se však
tím, že na vině byla cizí fena. Ta se měla přiblížit k jeho dětem a kříženec amerického buldoka
je údajně chtěl bránit. Jak strážníci vzápětí zjistili, útočící pes nebyl ani přihlášen k poplatku ze
psů," doplnila Věra Školková.
Dále nastínila, že případem se bude nyní zabývat správní orgán. „Za porušení obecně závazné
vyhlášky města čeká majitele psa pokuta až 100 tisíc korun. K tomu je povinen poskytnout
majiteli zraněné feny veterinární potvrzení o tom, že jeho pes není nakažen vzteklinou. A nejen
to. Majitel zraněného zvířete může po něm požadovat náhradu škody," vyjmenovala mluvčí.
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Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz)
Autor: Mgr. David Štýfal

Strážníci dopadli Rumuna, který vybíral do falešné sbírky
6.6.2019 17:22
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Třiatřicetiletý muž z Rumunska lákal z lidí peníze do sbírky na Lannově
třídě. Jednomu z kolemjdoucích se ale zdála sbírka nedůvěryhodná a na podivné jednání muže
upozornil strážníky na lince 156. Na místo byla ihned vyslána hlídka městské policie. Jakmile
muž strážníky spatřil, snažil se zmizet.
Strážníci muže doběhli na Senovážném náměstí, kde muže vyzvali k prokázání totožnosti a
k podání vysvětlení. Muž na strážníky nejdříve zkoušel výmluvu, že nerozumí česky a neví proč
byl zastaven. Po konfrontaci s oznamovatel se samozvaný výběrčí peněz na falešnou sbírku
k činu přiznal. Protože se ani po nezbytné součinnosti strážníků nepodařilo věrohodně
prokázat mužovu totožnost, byl předveden na oddělení cizinecké policie. Poté co byl
identifikován, dostal poučení, že se událostí bude dále zabývat správní orgán
českobudějovického magistrátu, kde muži hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
Oblíbenou fintou těchto lidí je i předepsaný arch s několika falešnými podpisy, kde jsou
uvedeny již přispěné částky. Nenechte se oklamat. Jde pouze o další pokus navodit dojem, že
jde o seriózní sbírku na dobrou věc, kterou podpořila celá řada lidí před Vámi. Opak je ale
pravdou. Než přispějete jakoukoliv částku na veřejnou sbírku, přesvědčte se komu a na co
dáváte své peníze.
Osoba pověřená prováděním sbírky se má na požádání prokázat:
- kopií osvědčení příslušného úřadu, který sbírku povolil,
- plnou mocí právnické osoby, která obsahuje jméno, příjmení, datum narození, adresu místa
trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu této fyzické osoby. Plná
moc musí být opatřena pořadovým číslem, podpisy statutárních orgánů právnické osoby
a otiskem jejího razítka.
- sběrací listiny musí být postupně očíslovány, vydány jen v jednom originálním vyhotovení a
opatřeny otiskem razítka a podpisy statutárních orgánů právnické osoby.
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Musí obsahovat:
- název právnické osoby,
- účel sbírky,
- datum a označení příslušného krajského úřadu, kterému byla sbírka oznámena, a datum
přijetí oznámení.
- území, na němž se sbírka bude konat, a dobu, po kterou se sbírka bude konat,
- jméno, příjmení, popřípadě též titul a vědeckou hodnost a dále datum narození, adresu místa
trvalého pobytu a číslo občanského průkazu fyzické osoby pověřené prováděním sbírky
a pořadové číslo jí vydané plné moci,
- sloupec pro vyznačení výšky poskytnutých příspěvků a sloupec pro podpisy přispěvatelů.

Čtvrtek, 6. června 2019
Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)
Autor: Adéla Cinklová

V Budějcích se opět objevili podvodníci. Peníze na veřejnou sbírku
vybírali na Lannovce
čtvrtek, 6. června 2019, 18:33

Strážníci městské policie chytili podvodníka, který na Lannovce vybíral peníze na falešnou
veřejnou sbírku pro neslyšící. Na podvodníka z Rumunska upozornil strážníky muž, kterému se
sbírka nezdála důvěryhodná. Peníze z lidí lákal třiatřicetiletý muž z Rumunska. Kolemjdoucí
muž, kterému se sbírka nezdála důvěryhodná, na místo zavolal strážníky městské policie.
„Muž, který se měl v plánu obohatit, se po spatření hlídky snažil zmizet. Strážníci muže doběhli
na Senovážném náměstí, kde ho vyzvali k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení. Muž na
strážníky nejdříve zkoušel výmluvu, že nerozumí česky a neví proč byl zastaven. Nakonec se
přiznal,“ popsal tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. Podvodník byl předveden na oddělení
cizinecké policie. Muži z Rumunska hrozí pokuta ve výši 50 tisíc korun. „Oblíbenou fintou
těchto lidí je i předepsaný arch s několika falešnými podpisy, kde jsou uvedeny již přispěné
částky. Nenechte se oklamat. Jde pouze o další pokus navodit dojem, že jde o seriózní sbírku
na dobrou věc, kterou podpořila celá řada lidí před vámi. Opak je ale pravdou,“ dodal Štýfal.
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Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: redakce

Podvodník vybíral na falešnou sbírku
6.6.2019

Jednomu z oslovených se tato aktivita nezdála a zavolal na linku městské policie 156. Strážníci
33letého nepoctivce, který se snažil zmizet, chytili na Senovážném náměstí. Vytáčel se, že
nerozumí česky a netuší, proč ho zastavili. Po konfrontaci s oznamovatelem se nakonec
přiznal. Protože se nedala zjistit jeho totožnost, byl předveden na cizineckou policii.
Šejdířovým jednáním bude řešit správní orgán českobudějovického magistrátu, jenž mu může
dát pokutu až 50 tisíc korun.
Mluvčí městské policie David Štýfal upozorňuje, aby si občané dávali pozor, komu přispívají.
Pokud jim budou "výběrčí" podezřelí, aby je kontaktovali na bezplatné lince 156.

Pátek, 7. června 2019
Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3

Autor: zz

Vybíral na falešnou sbírku
České Budějovice – Podvodník z Rumunska se snažil na Lannově třídě vylákat z lidí peníze na
veřejnou sbírku pro neslyšící. Jeden z oslovených zavolal na linku městské policie 156 a
strážníci 33letého nepoctivce chytili na Senovážném náměstí. Po vytáčkách se přiznal a byl
předveden na cizineckou policii.

Pátek, 7. června 2019
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Jana Zuziaková

OBRAZEM: Strážníci si zasloužili poděkování
České Budějovice - Šesti strážníkům, kteří u městské policie pracují deset let, a dalšímu, jenž
má za sebou dvacet let, v pátek poděkoval primátor Jiří Svoboda.
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"Je vidět, že šest mužů a žena svou zajímavou, pestrou a leckdy náročnou práci u městské
policie milují. Každý den ve službě je odlišný, protože přináší rozličné situace. Strážníci dohlížejí
na veřejný pořádek, dopravu, řeší i odchyt zvířat. Protože fungují v nepřetržitém provozu, lze
se na bezplatnou linku městské policie 156 kdykoli obrátit s prosbou o pomoc, s upozorněním
na nekalosti či nebezpečí."

Sobota, 8. června 2019
Zdroj: idnes.cz (odkaz)
Autor: bse

Podnapilý muž vyrazil do baru s plynovou pistolí. Ohrožoval obsluhu
8. června 2019 9:57, aktualizováno 9:57
Strážníci v Českých Budějovicích ve čtvrtek večer opakovaně vyjížděli do baru v centru města.
Podnapilý muž tam obtěžoval obsluhu i hosty. Policisté ho doprovodili až domů, nicméně muž
se do baru vrátil a tentokrát s plynovou pistolí. Na podruhé na místo vyrazila i státní policie,
která si případ převzala k šetření.
„Ve čtvrtek krátce po deváté hodině večerní vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o
muži obtěžujícím zaměstnankyni baru do Plachého ulice. Strážníci na místě zjistili, že zjevně
podnapilým výtržníkem je dvaačtyřicetiletý muž z Českých Budějovic,“ popsala začátek
případu mluvčí městské policie Věra Školková.
Žena si strážníkům postěžovala, že podnapilý muž ji opakovaně slovně urážel a obtěžoval i
ostatní návštěvníky baru. Snažila se mu domluvit, aby z baru odešel, na což on nereagoval.
Uposlechl až strážníky. Ti dohlédli na jeho odchod do nedalekého bydliště.
„Případ tím však neskončil. O půl hodiny později strážníci vyjížděli na oznámení, že podnapilý
host se do baru vrátil a scénář se opakuje,“ upozornila Školková.
Dvaačtyřicetiletý muž si tentokrát do baru vzal plynovou pistoli. Při příchodu policistů muž
ležel na zemi a zbraň byla odhozená opodál. Strážnici do baru přivolali i hlídku Policie ČR, která
si celý případ převzala k šetření.
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Neděle, 9. června 2019
Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)
Autor: Elmíra Talířová

Z baru vyvedli dvaačtyřicetiletého opilce strážníci. Vrátil se s plynovou
pistolí
sobota, 8. června 2019, 15:04

Vyhodíš ho dveřmi, vrátí se oknem. Takové přísloví by se dalo použít na dvaačtyřicetiletého
muže, kterého museli kvůli nevhodnému chování vyvádět z budějckého baru strážníci městské
policie. Muž se ale na místo vrátil a s sebou si přinesl i plynovou pistoli. Hlídka městské policie
vyjížděla do baru v Plachého ulici, kde měl dvaačtyřicetiletý muž obtěžovat zaměstnankyni
podniku, krátce po 9 hodině večer. „Strážníci na místě zjistili, že zjevně podnapilým výtržníkem
je dvaačtyřicetiletý muž z Českých Budějovic. Podle zaměstnankyně baru ji měl dotyčný muž
opakovaně verbálně urážet a obtěžovat i ostatní zákazníky,“ popsala mluvčí městské policie
Věra Školková. I přesto, že barmanka muže několikrát vyzvala, aby místo opustil, nestalo se
tak. Na místo tak dorazila hlídka, která muže vyvedla a doprovodila ho do nedalekého bydliště.
Zdánlivě jednoduchý případ měl ale dohru. Muž se o půl hodiny později do baru vrátil a scénář
se opakoval. „Tentokrát si však dvaačtyřicetiletý muž sebou přibalil plynovou pistoli. Když
strážníci vešli do provozovny, muž ležel na zemi, zbraň odhozená opodál. Strážníci mezitím na
místo přivolali hlídku Policie České republiky, která si celý případ převzala k dalšímu šetření,“
uzavřela Školková.

Neděle, 9. června 2019
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: redakce

Žena si zahrála na zahradnici a vyplela popínavou rostlinu. Ta však byla
cizí.
včera 16:48
České Budějovice - Poškozování cizího majetku se v sobotu nevyplatilo čtyřiadvacetileté ženě
z Českých Budějovic. Ničení popínavé rostliny zdobící Komunitní centrum na sídlišti Máj totiž
spatřilo bystré oko městské kamery.
Jak uvedla Věra Školková, mluvčí Městské policie České Budějovice, v sobotu krátce po
jedenácté hodině večerní spatřil operátor městského kamerového systému v ulici Ant. Barcala
ženu, která právě strhávala popínavé rostliny vysazené u stěny Komunitního centra.
ŠTÝFAL DAVID
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"Jeden z jejích společníků se zjevně s jejím vandalským činem nesouhlasil, a ještě se snažil
utrženou rostlinu odklidit z chodníku," pipsala událost s tím, že na místo okamžitě vyjížděla
hlídka městské policie.
"Strážníci ženu nalezli na nedaleké zastávce autobusu ve společnosti jejích dalších kamarádů.
Čtyřiadvacetiletá žena se pod tíhou důkazu ve formě kamerového záznamu ke svému činu
přiznala," uvedla Věra Školková.
Dodala, že případem se bude dále zabývat správní orgán. Za přestupek proti majetku hrozí
ženě pokuta až do 50 tisíc korun.
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