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Parkovací zóny: na předměstí klid, dorazí na sídliště v říjnu?  
Už rok jsou naplno v provozu parkovací zóny na Pražském předměstí v Českých Budějovicích. 

Slouží čtyřem tisícům místních. Situace se tam zlepšila, jen retardéry většina považuje za 

zbytečné. Zóny se rozšíří i na Pražské sídliště. 

  

ČESKÉ BUDĚJOVICE Na střeše má šest kamer, což z něj dělá obávané auto pro všechny, kteří 

stojí zadarmo na místech, kde by měli platit. Stojíme před ním s řidičem parkovací služby 

Radomírem Filipem, který mi ukazuje dobíjení a fungování kamerového systému. Za chvíli 

společně vyrazíme do terénu. Na českobudějovickém Pražském předměstí, kde už zóny 

placeného stání naplno fungují přes rok, ale i v centru města kontroluje tento vůz, zda 

motoristé parkují podle pravidel. 

"Předem nikdy nevím, jakou pojedu trasu. Zjistím to až ráno z rozpisu. Většinou je to deset, 

jedenáct okruhů," popisuje Filip. To už sedáme do auta a vyrážíme. Zatímco dříve se služba 

řídila pomocí mapy na větší obrazovce ve voze, nyní už jede podle aplikace v mobilu. "Je to 

určitě lepší, protože je to i se zvukem, a můžeme se tak pozorně věnovat provozu," pokračuje 

muž, který roky pracuje v dopravním podniku, jenž má tuto službu ve spolupráci s městskou 

policií na starost. 

"Já parkující auta jen natočím, pak už je to starost strážníků," vysvětluje. Okruh vždy projede 

dvakrát. Je to nutné, protože řidič se třeba může při prvním okruhu teprve chystat zaplatit a 

měl by na to dostat čas. "U nás pak zjistíme, zda je vše v pořádku, či nikoli. Pokud někdo 

parkuje neoprávněně, tak případ postoupíme správnímu odboru, který pak rozhoduje o 

pokutě," navázal mluvčí budějovických strážníků David Štýfal. Pak jezdí ještě další vozidla, kde 

služba nasazuje tradiční botičky. 

Štýfal i Filip se shodují, že zavedení zón s parkováním na Pražském předměstí pomohlo. Oba 

dodávají, že se tím zhoršila situace vedle na Pražském sídlišti. "Ale třeba také v Havlíčkově 

kolonii, kam se část motoristů přesunula a dnes tam není ve všedních dnech prakticky žádné 

volné místo," dodává Štýfal. 

Ale zpátky na Pražské předměstí. Zavádění zón bylo sice pro zástupce radnice hodně bolestivé 

a provázela ho celá řada problémů, s výsledkem jsou oslovení místní obyvatelé spokojení. Až 

na jednu věc. Retardéry. "Ano, mám kde zaparkovat a 400 korun za roční kartu je dobrá cena, 

ale retardéry jsou skoro všude nesmyslné. Vadí to tu snad všem, které znám," říká jeden z 

dotázaných Jaroslav Vančura. Někteří kvůli tomu třeba přestali jezdit Lipenskou ulicí, kde jsou 

hned na sedmi místech. 
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MF DNES projížděla předměstí v pátek i o víkendu. Na Palackém náměstí i kolem něj byl 

dostatek volných míst, plnější byla třeba Skuherského, hodně volno bylo v Lipenské. Téměř do 

posledního místa byla obsazená místa v Pekárenské, v Jírovcově bylo hodně volno. 

Dopravní podnik, který má na starost celou agendu, vydal od zavedení zón do 1. března 4 030 

oprávnění. "Z toho je 3 750 rezidentů (obyvatele s trvalým bydlištěm, pozn. red.), 260 

abonentů (podnikatelé) a 20 pečovatelů," upřesňuje Viktor Lavička, mluvčí dopravního 

podniku. V přepočtu to znamená, že tito lidé ročně zaplatí zhruba tři miliony korun. K tomu se 

prostřednictvím parkovacích automatů a mobilní aplikace na předměstí a v přilehlých ulicích 

měsíčně vybere přibližně 400 tisíc za krátkodobá stání. 

Nyní město pracuje na tom, aby ještě letos zavedlo zóny také na vedlejším Pražském sídlišti v 

oblasti sevřené řekou Vltavou, Pražskou a Husovou třídou a Strakonickou ulicí. Do toho se ještě 

rozroste záchytné parkoviště v Jírovcově ulici. "Věřím, že do konce roku bude hotové a nabídne 

celkem 440 míst," počítá František Konečný, náměstek primátora pro dopravu. Nyní je hotová 

první etapa pro 185 aut a areál bývá ve všední dny úplně plný. 

Kromě modrých pruhů a smíšených zón budou i na sídlišti neoblíbené retardéry a v ulicích 

rovněž automaty pro placení za krátkodobé stání, mají jich být více než tři desítky. Z některých 

ulic se stanou jednosměrky. Z radnice před nedávnem zaznělo, že by se vše mohlo spustit v 

říjnu, ale přesným termínům se zástupci města raději vyhýbali. Naposledy se vše protahovalo 

a nepodařilo se včas dokončit všechny zakázky. 

Nejzásadnějším efektem zón má být snadnější parkování především pro lidi, kteří tam mají 

trvalé bydliště nebo podnikají. Nyní na Pražském sídlišti parkuje o 18 procent více aut, než je 

reálná kapacita. Dělá to asi 300 vozů navíc. 

  

Foto: Pomocník Auto se šesti kamerami prověřuje, jestli řidiči stojící v parkovacích zónách v 

Budějovicích mají zaplaceno. 

 

Pondělí, 4. března 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

Středeční pohřeb Jiřího Pomeje bude veřejný  
České Budějovice – Rodina a přátelé se ve středu rozloučí s Jiřím Pomeje. Známý herec a 

producent podlehl minulý týden ve věku 54 let vážné nemoci. 

"Jelikož Jiří Pomeje pocházel z Českých Budějovic, pohřeb se uskuteční právě v jihočeské 

metropoli. Začne ve 13 hodin v obřadní síni krematoria na hřbitově sv. Otýlie. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/stredecni-pohreb-jiriho-pomeje-bude-verejny-20190304.html
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Zdroj z rodiny Jiřího Pomeje Deníku potvrdil, že obřad nebude soukromý, přijít na něj tedy 

může každý. Kapacita smuteční místnosti je ale omezená. S ohledem na velký zájem o poslední 

rozloučení se známým hercem je tedy pravděpodobné, že všichni příchozí se dovnitř nevejdou. 

Každý ale bude mít možnost položit k rakvi květiny a zapsat se do kondolenční knihy, která 

bude k dispozici. 

Policie dohlédne na dopravu. "Vzhledem k očekávané velké účasti budeme zajišťovat plynulost 

dopravy, aby ostatní řidiči nebyli pohřbem omezeni. Zároveň zajistíme, aby účastníci obřadu 

mohli do areálu hřbitova plynule najíždět a odjíždět," uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner. Na 

pořádek bude dohlížet městská policie. 

Jiřího Pomeje dobře znal českobudějovický novinář Marek Kerles. Prožil s ním studentská léta 

na Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích. Po maturitě sledoval Jiřího Pomeje spíš jen ze 

stránek novin a bulvárů a občas mu ho bylo líto. "Myslím, že Jirka byl v jádru někdo, komu se 

v pravém slova smyslu říká hodnej kluk," zauvažoval novinář a dodal: "I když to tak vždycky 

nemuselo vypadat." Podle Marka Kerlese na pohřeb přijde většina jejich spolužáků z 

"Jírovcovky". 

Poslední rozloučení si zřejmě nenechá ujít ani režisér Zdeněk Troška, který s Jiřím Pomeje 

připravoval několik svých filmů, například známou sérii Kameňáků.S režisérem byli kolegové i 

kamarádi. "Užíval si života a šel do všeho s plnou vervou. A věřil, že všechno dobře dopadne," 

zavzpomínal Zdeněk Troška. Někdy byl prý Jiří Pomeje jako velké dítě. "Myslel si, že každý je 

tak nadšený pro věc jako on. Jeho naivitu ale mnozí využili," posteskl si režisér." 

 

Úterý, 5. března 2019 

Zdroj: Právo, str. 9 

Autor: kal 

Mladíci se poprali s ostrahou  
Ke rvačce mezi dvěma mladíky a ostrahou v objektu českobudějovického autobusového 

nádraží vyjížděli o uplynulém víkendu strážníci českobudějovické městské policie. Dva mladíci 

nerespektovali zákaz vstupu, na který je zaměstnanci bezpečnostní služby upozornili, a začali 

se s ostrahou prát. Došlo na pěsti i pepřový sprej. "Ostraha se snažila mladíky z jízdního 

prostoru pro autobusy, kam je vstup zakázán, vyvést. S tím se ale dva mladí muži nechtěli 

smířit. Jeden z nich udeřil pracovníka ostrahy pěstí. Ten na svou obranu použil pepřový sprej. 

Potyčku zahlédla hlídka strážníků, když Nádražní ulicí projížděla, a okamžitě zasáhla," popsala 

událost mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Strážníci provedli u pětadvacetiletého agresivního muže z Prahy orientační dechovou zkoušku. 

Přístroj naměřil přes dvě promile alkoholu, jeho mladší kamarád nadýchal kolem jedné 

promile. Celý incident bude mít dohru u správního orgánu. 
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Úterý, 5. března 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: zprav 

Zítřejší pohřeb Jiřího Pomeje bude veřejný 
České Budějovice – Rodina a přátelé se zítra rozloučí s Jiřím Pomeje. Známý herec a producent 

podlehl minulý týden ve věku 54 let vážné nemoci. 

Jelikož Jiří Pomeje z Českých Budějovic, po 

se uskuteční právě v jihočeské metropoli. Začne ve 13 hodin v obřadní síni krematoria na 

hřbitově sv. Otýlie. Zdroj z rodiny Jiřího Pomeje Deníku potvrdil, že obřad nebude soukromý, 

přijít na něj tedy může každý. Kapacita smuteční místnosti je ale omezená. S ohledem na velký 

zájem o poslední rozloučení se známým hercem je tedy pravděpodobné, že všichni příchozí se 

dovnitř nevejdou. Každý ale bude mít možnost položit k rakvi květiny a zapsat se do 

kondolenční knihy, která bude k dispozici. 

Policie bude dohlížet na dopravu. "Vzhledem k očekávané velké účasti budeme zajišťovat 

plynulost dopravy, aby ostatní řidiči nebyli pohřbem omezeni. Zároveň zajistíme, aby účastníci 

obřadu mohli do areálu hřbitova plynule najíždět a odjíždět," uvedl policejní mluvčí Jiří 

Matzner. Na pořádek bude dohlížet městská policie. 

Jiřího Pomeje dobře znal českobudějovický novinář Marek Kerles. Prožil s ním studentská léta 

na Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějostudentská vicích. Po maturitě sledoval Jiřího Pomeje 

spíš jen ze stránek novin a bulvárů a občas mu ho bylo líto. 

"Myslím, že Jirka byl v jádru někdo, komu se v pravém slova smyslu říká hodnej kluk," 

zauvažoval novinář a dodal: "I když to tak vždycky nemuselo vypadat." 

Podle Marka Kerlese na pohřeb přijde většina jejich spolužáků z "Jírovcovky". 

Poslední rozloučení si zřejmě nenechá ujít ani režisér Zdeněk Troška, který s Jiřím Pomeje 

připravoval několik svých filmů, například známou sérii Kameňáků. 

S režisérem byli kolegové i kamarádi. "Užíval si života a šel do všeho s plnou vervou. A věřil, že 

všechno dobře dopadne," zavzpomínal Zdeněk Troška. Někdy byl prý Jiří Pomeje jako velké 

dítě. 

"Myslel si, že každý je tak nadšený pro věc jako on. Jeho naivitu ale mnozí využili," posteskl si 

režisér. 

  

Všichni, kteří přijdou dát herci poslední sbohem, se do smuteční síně zřejmě nevejdou. Každý 

ale bude mít možnost položit k rakvi květiny a zapsat se do kondolenční knihy. 
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Zdroj: idnes.cz, (odkaz) 

Autor: Lukáš Marek 

Parkovací zóny se v Budějovicích osvědčily. Lidem ale vadí retardéry  
Parkovací zóny na Pražském předměstí v Českých Budějovicích jsou už rok v provozu. Pro více 

než čtyři tisíce místních se tak zlepšila situace, jen retardéry považuje většina z nich za 

zbytečné. Dalších zón se letos dočká i Pražské sídliště. 

Na střeše má šest kamer, což z něj dělá obávané auto pro všechny, kteří stojí zadarmo na 

místech, kde by měli platit. Stojíme před ním s řidičem parkovací služby Radomírem Filipem, 

který mi ukazuje dobíjení a fungování kamerového systému. 

Za chvíli společně vyrazíme do terénu. Na českobudějovickém Pražském předměstí, kde už 

zóny placeného stání naplno fungují přes rok, ale i v centru města kontroluje tento vůz, zda 

motoristé parkují podle pravidel. 

"Předem nikdy nevím, jakou pojedu trasu. Zjistím to až ráno z rozpisu. Většinou je to deset, 

jedenáct okruhů," popisuje Filip. 

To už sedáme do auta a vyrážíme. Zatímco dříve se služba řídila pomocí mapy na větší 

obrazovce ve voze, nyní už jede podle aplikace v mobilu. 

"Je to určitě lepší, protože je to i se zvukem, a můžeme se tak pozorně věnovat provozu," 

pokračuje muž, který roky pracuje v dopravním podniku, jenž má tuto službu ve spolupráci s 

městskou policií na starost. "Já parkující auta jen natočím, pak už je to starost strážníků," 

vysvětluje. 

Okruh vždy projede dvakrát. Je to nutné, protože řidič se třeba může při prvním okruhu teprve 

chystat zaplatit a měl by na to dostat čas. 

"U nás pak zjistíme, zda je vše v pořádku, či nikoli. Pokud někdo parkuje neoprávněně, tak 

případ postoupíme správnímu odboru, který pak rozhoduje o pokutě," navázal mluvčí 

budějovických strážníků David Štýfal. 

Po městě jezdí ještě další vozidla, kde služba nasazuje tradiční botičky. 

Štýfal i Filip se shodují, že zavedení zón s parkováním na Pražském předměstí pomohlo. Oba 

dodávají, že se tím zhoršila situace vedle na Pražském sídlišti. 

"Ale třeba také v Havlíčkově kolonii, kam se část motoristů přesunula a dnes tam není ve 

všedních dnech prakticky žádné volné místo," dodává Štýfal. Sedm retardérů v jedné ulici 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/parkovaci-zony-ceske-budejovice-mestska-policie-parkovani-retarder.A190304_461361_budejovice-sport_mcb
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Ale zpátky na Pražské předměstí. Zavádění zón bylo sice pro zástupce radnice hodně bolestivé 

a provázela ho celá řada problémů, s výsledkem jsou oslovení místní obyvatelé spokojení. Až 

na jednu věc. Retardéry. 

"Ano, mám kde zaparkovat a 400 korun za roční kartu je dobrá cena, ale retardéry jsou skoro 

všude nesmyslné. Vadí to tu snad všem, které znám," říká jeden z dotázaných Jaroslav 

Vančura. Někteří kvůli tomu třeba přestali jezdit Lipenskou ulicí, kde jsou hned na sedmi 

místech. 

MF DNES projížděla předměstí v pátek i o víkendu. Na Palackém náměstí i kolem něj byl 

dostatek volných míst, plnější byla třeba Skuherského, hodně volno bylo v Lipenské. Téměř do 

posledního místa byla obsazená místa v Pekárenské, v Jírovcově bylo hodně volno. 

Dopravní podnik, který má na starost celou agendu, vydal od zavedení zón do 1. března 4 030 

oprávnění. "Z toho je 3 750 rezidentů (obyvatelé s trvalým bydlištěm, pozn. red .), 260 

abonentů (podnikatelé) a 20 pečovatelů," upřesňuje Viktor Lavička, mluvčí dopravního 

podniku. 

V přepočtu to znamená, že tito lidé ročně zaplatí zhruba tři miliony korun. K tomu se 

prostřednictvím parkovacích automatů a mobilní aplikace na předměstí a v přilehlých ulicích 

měsíčně vybere přibližně 400 tisíc za krátkodobá stání. Rozšíří parkoviště v Jírovcově ulici 

Nyní město pracuje na tom, aby ještě letos zavedlo zóny také na vedlejším Pražském sídlišti v 

oblasti sevřené řekou Vltavou, Pražskou a Husovou třídou a Strakonickou ulicí. Do toho se ještě 

rozroste záchytné parkoviště v Jírovcově ulici. Zajímá vás dění v krajích? 

Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy. 

"Věřím, že do konce roku bude hotové a nabídne celkem 440 míst," počítá František Konečný, 

náměstek primátora pro dopravu. Nyní je hotová první etapa pro 185 aut a areál bývá ve 

všední dny úplně plný. 

Kromě modrých pruhů a smíšených zón budou i na sídlišti neoblíbené retardéry a v ulicích 

rovněž automaty pro placení za krátkodobé stání, mají jich být více než tři desítky. Z některých 

ulic se stanou jednosměrky. 

Z radnice před nedávnem zaznělo, že by se vše mohlo spustit v říjnu, ale přesným termínům 

se zástupci města raději vyhýbali. Naposledy se vše protahovalo a nepodařilo se včas dokončit 

všechny zakázky. 

Nejzásadnějším efektem zón má být snadnější parkování především pro lidi, kteří tam mají 

trvalé bydliště nebo podnikají. Nyní na Pražském sídlišti parkuje o 18 procent více aut, než je 

reálná kapacita. Dělá to asi 300 vozů navíc. 
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Středa, 6. března 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

Třináct mladistvých nevyšlo na Sokolském ostrově z dechové zkoušky na 

alkohol dobře 

6.3.2019 18:22  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Skupinkou mladistvých popíjejících alkohol se v úterý 5. března zabývali 

strážníci českobudějovické městské policie. Kolem 20. hodiny si operátor městského 

kamerového systému všiml společnosti čtrnácti osob na Sokolském ostrově, která kromě 

popíjení alkoholu dělala okolo sebe i nepořádek. Na místo byly vyslány hlídky. 

 „Strážníci na místě zjistili, že se až na jednu osobu jedná o mladistvé. Následná orientační 

dechová zkouška jim příliš radosti neudělala. U všech devíti chlapců a čtyř dívek vyšla s 

pozitivním výsledkem. Naměřené hodnoty se pohybovaly v rozmezí 0,11 až 1,57 promile," 

upřesnil mluvčí městské policie David Štýfal. 

Doplnil, že za přítomnosti strážníků po sobě skupinka místo pečlivě uklidila a po vyrozumění 

jejich zákonných zástupců ho postupně opustila. Jen pro dívku, která nadýchala 1,57 promile 

se dostavila její matka. „Událost bude předána jako podnět na odbor sociálně právní ochrany 

dětí k dalšímu řešení," poznamenal David Štýfal. 

 

Čtvrtek, 7. března 2019 

Zdroj: NOVA, Polední Televizní noviny, pořadí 10 

Autor: redakce 

Opilí školáci v městském parku 
Iveta VÍTOVÁ, moderátorka 

Na skupinku 13 opilých dívek a chlapců narazili včera večer strážníci v Českých Budějovicích. 

Jedné dívce naměřili dokonce téměř 1,6 promile alkoholu. Na místo proto dorazila i pracovnice 

odboru sociálně právní ochrany dětí, která se bude případem zabývat. Více informací má 

Michaela Klárová. 

Michaela KLÁROVÁ, redaktorka 

Devíti chlapců a čtyř dívek, které se kolem osmé hodiny večer bujaře bavili v parku Sokolského 

ostrova v Českých Budějovicích, si nejprve všimla obsluha městského kamerového systému. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/trinact-mladistvych-nevyslo-na-sokolskem-ostrove-z-dechove-zkousky-na-alkohol-dobre/
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Skupina ne jen že kolem dělala nepořádek, ale na první pohled bylo zjevné i to, že se posilňuje 

alkoholem. Na místo proto dorazilo hned několik hlídek městské policie. K jejich úžasu na 

Sokolském ostrově konzumovali alkohol školáci, kterým ještě nebylo ani 18 let, při dechové 

zkoušce pak jednotlivým aktérům naměřili od zhruba čtvrt promile až po 1,57 promile alkoholu 

v dechu. Nejvíce měla jedna z dívek, pro kterou si záhy přijela její matka, strážníci ale na místo 

museli povolat i sociální pracovnici, která opilé školáky bude muset následně ještě řešit s 

rodiči. Podle informací televize Nova se mělo jednat o skupinku mladistvých, kteří nebyli přímo 

z Českých Budějovic. Zřejmě si mysleli, že si jich v parku nikdo nevšimne. Strážníky také 

samozřejmě zajímalo, kde alkohol vzali, to ale zatím prý ještě nevysvětlili. 

 

Čtvrtek, 7. března 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Na Sokoláku bylo v úterý pěkně veselo, strážníci se zaměřili na alkohol u 

mladistvých 
 čtvrtek, 7. března 2019, 08:21 

Na skupinku třinácti mladistvých se v úterý kolem osmé hodiny večer zaměřili v Budějcích 

strážníci městské policie. Úlovek to byl velký. Všichni byli pod vlivem. Pro jednu dívku si přijela 

matka. „U všech devíti chlapců a čtyř dívek vyšla zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem. 

Naměřené hodnoty se pohybovaly v rozmezí 0,11 až 1,57 promile. Za přítomnosti strážníků po 

sobě skupinka místo pečlivě uklidila a po vyrozumění jejich zákonných zástupců místo 

postupně opustila. Jen pro dívku, která nadýchala 1,57 promile se na místo dostavila její 

matka,“ uvedl tiskový mluvčí David Štýfal. Událost byla předána jako podnět na odbor sociálně 

právní ochrany dětí k dalšímu řešení.  

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23023-na-sokolaku-bylo-v-utery-pekne-veselo-straznici-se-zamerili-na-alkohol-u-mladistvych.html
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Sobota, 9. března 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Jana Urbanová 

Ženy se po večírku bavily vandalismem, vyvrátily i dopravní značku 

9.3.2019 14:47  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Čtyři výtečnice v krajském městě se rozhodly zpestřit si ranní návrat z 

večírku. Posilněné alkoholem nenechaly na pokoji nic, co jim stálo v cestě. Přítrž jejich řádění 

museli udělat až přivolaní strážníci. 

Skupinka mladých žen se ve čtvrtek kolem čtvrté hodiny ranní vracela ze zábavy domů přes 

náměstí Přemysla Otakara II. Na křižovatce s ulicí Dr. Stejskala si ale podnapilá čtveřice zřejmě 

vzala do hlavy, že prověří odolnost dopravní značky. "Poslední nápor jedné z žen značka 

nevydržela. Do cesty se však mladým ženám postavila ještě popelnice a reklamní poutač," 

vypočítává řádění výtržnic mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Mladé 

ženy si v alkoholovém opojení zřejmě neuvědomily, že je celou dobu sleduje operátor 

městského kamerového systému. Na místo hned vyslal strážníky, kteří skupinu žen dostihli 

nedaleko. 

Pod tíhou důkazu ve formě kamerového záznamu se všechny ke svému řádění přiznaly. Jedna 

z nich, dvacetiletá žena z Českých Budějovic si pak dokonce za přestupek proti majetku 

vysloužila od strážníků na místě pokutu. 

 

Sobota, 9. března 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Kamila Dufková 

Celostátně hledaného muže našli v Českých Budějovicích 
9.3.2019  

České Budějovice - Českobudějovičtí strážníci dopadli celostátně hledaného muže díky dobré 

místní znalosti a povědomí o celostátně hledaných osobách. 

Dotyčného našli v pátek 8. března v půl páté odpoledne, když prováděli běžnou kontrolní 

činnost v okolí vlakového a autobusového nádraží. Ve Dvořákově ulici totiž spatřili muže, který 

se nápadně podobal fotografii z pátrací databáze Policie České republiky. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/zeny-se-po-vecirku-bavily-vandalismem-vyvratily-i-dopravni-znacku/
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/celostatne-hledaneho-muze-nasli-v-ceskych-budejovicich-20190309.html
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Mluvčí strážníků Věra Školková vysvětluje: "Strážníci proto muže zastavili a přistoupili ke 

kontrole jeho totožnosti. Jejich správná domněnka se vzápětí potvrdila. Jednalo se 

o devětadvacetiletého muže z Prachaticka, po kterém policisté vyhlásili celostátní pátrání." 

Dopadeného převzala Policie České republiky k dalším opatřením. 

 

Sobota, 9. března 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Kamila Dufková 

Ženy po večírku ve městě řádily. Vyvrátily dopravní značku 
9.3.2019  

České Budějovice - Mladé vandalky zachytil ve čtvrtek 7. března před čtvrtou hodinou ranní 

městský kamerový systém na okraji Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. 

 Čtyři ženy na křižovatce s ulicí Dr. Stejskala při návratu z večírku hrubě manipulovaly 

s dopravní značkou. Poslední nápor jedné z nich značka nevydržela. Kromě ní chování žen 

podle mluvčí městské policie Věry Školkové odnesly také popelnice a reklamní poutač. "V té 

době již na místo mířila hlídka městské policie. 

Strážníci skupinu dostihli nedaleko. Pod tíhou důkazu ve formě kamerového záznamu se ženy 

ke svému počínání přiznaly," vypráví Věra Školkova a dodává: "Dvacetiletá žena z Českých 

Budějovic si pak za přestupek proti majetku vysloužila od strážníků na místě pokutu." 

 

Sobota, 9. března 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Ženy to na večírku rozjely s alkoholem, cestou domů vyvrátily dopravní 

značku 
 sobota, 9. března 2019, 18:04 

Budějčtí strážníci vyjížděli ve čtvrtek večer do centra jihočeské metropole. Ženám se cestou z 

večírku postavila do cesty dopravní značka, popelnice a reklamní poutač. Vandalské počínání 

mladých žen zachytila městská kamera. Proti dalšímu poškozování cizího majetku zasáhli 

strážníci. „Kamera zachytila udivující počínání zástupkyň něžného pohlaví. Ženy totiž začaly na 

křižovatce s ulicí Dr. Stejskala hrubě manipulovat s dopravní značkou. Poslední nápor jedné z 

žen značka nevydržela. Do cesty se však mladým ženám postavila ještě popelnice a reklamní 

poutač. V té době již na místo mířila hlídka městské policie,“ uvedla tisková mluvčí Věra 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zeny-po-vecirku-ve-meste-radily-vyvratily-dopravni-znacku-20190309.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23051-zeny-to-na-to-vecirku-rozjely-s-alkoholem-cestou-domu-vyvratily-dopravni-znacku.html
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Školková. Pod tíhou důkazu se ženy ke svému počínání přiznaly. Dvacetiletá žena z Budějc si 

pak za přestupek proti majetku vysloužila od strážníků na místě pokutu.  
 

Neděle, 10. března 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Opilec za volantem zhasl světla a dělal, že v autě není  
neděle, 10. března 2019, 12:51 

Budějčtí strážníci v neděli nad ránem odhalili značně opilého jedenatřicetiletého muže, který 

se prozradil svým chováním. Orientační dechová zkouška na alkohol u řidiče ukázala výsledek 

1, 73 promile. „V ulici Oskara Nedbala strážníci před sebou spatřili stojící vozidlo s rozsvícenými 

světly. Ve chvíli, kdy se k němu přiblížili, náhle světla zhasla a na sedadle řidiče se krčila mužská 

postava. Strážníci pokračovali v jízdě, když spatřili, jak se vozidlo rozjíždí. Podezřelé chování 

řidiče strážníky přimělo vozidlo zastavit. Jak se vzápětí ukázalo, muž za volantem měl dobrý 

důvod vyhnout se setkání se strážci zákona. Strážníci totiž při jednání s řidičem ucítili alkohol,“ 

uvedla tisková mluvčí Věra Školková. Jedenatřicetiletý muž přiznal, že se před jízdou posilnil i 

tvrdým alkoholem. Podrobit se orientační dechové zkoušce na alkohol však odmítl. Když 

strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, řidič si své rozhodnutí rozmyslel. Na výzvu 

policistů orientační dechovou zkoušku nakonec podstoupil. Policisté řidiči následně zakázali 

jízdu a celý případ si převzali k dalšímu šetření. Muže nyní čeká sdělení obvinění z přečinu 

ohrožení pod vlivem návykové látky. 

 

Neděle, 10. března 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Strážníci zadrželi celostátně hledaného muže 
 neděle, 10. března 2019, 10:03 

Budějčtí strážníci vypátrali a zadrželi celostátně hledaného muže. Hlídka městské policie 

prováděla běžnou kontrolní činnost v okolí vlakového a autobusového nádraží. Ve Dvořákově 

ulici strážníci spatřili muže, který se nápadně podobal hledanému na fotografii figurující v 

pátrací databázi Policie ČR. „Strážníci muže zastavili a přistoupili ke kontrole jeho totožnosti. 

Jejich správná domněnka se vzápětí potvrdila. Jednalo se o devětadvacetiletého muže z 

Prachaticka, po kterém policisté vyhlásili celostátní pátrání,“ uvedla tisková mluvčí Věra 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23058-opilec-za-volantem-zhasl-svetla-a-delal-ze-v-aute-neni.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23056-straznici-zadrzeli-celostatne-hledaneho-muze.html
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Školková. Hlídka proto muže převezla na obvodní oddělení policie, kde ho předala do rukou 

přítomných policistů k dalšímu opatření.  

 

 

  
 

 

 

 


