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Pozvala známého na láhev, ale o sblížení nestála. Nakonec museli 

zasáhnout strážníci 

11.3.2019 13:42  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Šestadvacetiletá žena pozvala v neděli svého známého, že spolu stráví 

příjemné odpoledne ve společnosti lahve s alkoholem. Po vypití několika skleniček tvrdého 

alkoholu se však jejich další plány začaly rozcházet. Muž se snažil o fyzické sblížení se svou 

společnicí, která však jeho nabídku zásadně odmítla. Dýchánek skončil potyčkou o mobilní 

telefon patřící pozvanému hostu. Zasahovat museli strážníci i policisté.  

V neděli 10. března ve tři hodiny odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o 

neznámém muži v bytě jednoho z panelových domů na Pražském předměstí. Na místě 

strážníky oslovil nájemce bytu, ve kterém se měl nacházet neznámý muž. O údajně cizím muži 

v bytě ho měla informovat jeho spolunájemnice. Třiašedesátiletý nájemce bytu okamžitě 

přispěchal na pomoc. Když však na zavolání do bytu návštěvník nereagoval, přivolal na pomoc 

městskou policii. Když potom spolu se strážníky vstoupili do bytu, naskytl se jim pohled na 

muže potýkajícího se se ženou držící mobilní telefon. Dalšímu napadání strážníci okamžitě 

zabránili a muži nasadili služební pouta. 

Vysvětlení celé události se jim dostalo vzápětí. Šestadvacetiletá žena spolu se svým 

třicetiletým společníkem, kterého sama pozvala, strávila několik hodin v dobré náladě. Po 

vypití několika skleniček tvrdého alkoholu se však nepohodli. Muž se totiž hostitelce svěřil, že 

by měl zájem o fyzické sblížení. Když žena odmítla, údajně již dál nenaléhal. Žena se však 

rozhodla, že muž již není v bytě vítán. Proto si od muže bez jeho povolení vypůjčila jeho telefon 

a zatelefonovala svému spolunájemci. Tomu však nepopsala událost tak, jak se odehrála. 

Místo toho mu tvrdila, že se v jeho bytě nachází neznámý muž. 

Když mobilní telefon svému nyní již nevítanému hostu odmítla vrátit, muž se jej snažil od ženy 

dostat násilím. V té chvíli zasáhli strážníci. Oba dva aktéry události následně podrobili 

orientační dechové zkoušce na alkohol. U muže ukázal displej přístroje výsledek 1,73 ‰, žena 

nadýchala 2,33 ‰. K žádnému zranění v důsledku potyčky nedošlo a ani jeden z nich nechtěl 

událost dále řešit. Tím však případ zcela neskončil. Právoplatný nájemce bytu se po incidentu 

rozhodl ženu bez platné nájemní smlouvy z bytu vykázat. K opuštění bytu poté vyzvali ženu i 

jejího návštěvníka přivolaní policisté. 

 

https://www.jcted.cz/budejovicko/pozvala-znameho-na-lahev-ale-o-sblizeni-nestala-nakonec-museli-zasahnout-straznici/
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Budějovická radnice chce omezit nonstopy v problémových lokalitách  
České Budějovice - Kolem nočních provozů přibývá hluku 

"Novou vyhlášku, která bude v několika problémových lokalitách regulovat provozní dobu 

pohostinských zařízení, zejména nonstopů a nočních barů, chystá českobudějovická radnice. 

Základní rámec k její přípravě schválila rada města na jednání dne 11. března 2019. 

"Především je nutné uvést, že se v žádném případě se nejedná o celoplošnou regulaci, drtivé 

většiny zařízení se to vůbec nedotkne. Jedná se pouze o regulaci v některých lokalitách. 

Konkrétní ulice či pouze jejich úseky vymezí město připravovanou vyhláškou, vycházet 

budeme z poznatků městské a případně republikové policie. Jednoduše řečeno se jedná o 

místa, kde dlouhodobě a opakovaně dochází k rušení nočního klidu, nepořádku, rvačkám a 

vandalismu," uvedl k jednání rady města 1. náměstek primátora Juraj Thoma (HOPB). 

Radní zatím schválili záměr vyhlášku vydat a její základní parametry. Nyní budou pracovat na 

jejím finálním návrhu vymezujícím její územní působnost a určující časová omezení pro provoz 

současných non-stop a nočních podniků v takových lokalitách. Následně jej rada předloží 

zastupitelstvu města k projednání a ke schválení. "Stane se tak v nejbližších měsících," uvedl k 

tomu Thoma s tím, že účinnost vyhlášky bude pravidelně vyhodnocována a její působnost 

případně upravována." 

 

Úterý, 12. března 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Odpolední dýchánek v cizím bytě skončil zásahem strážníků  

úterý, 12. března 2019, 18:11 

Budějčí strážníci zasahovali v neděli odpoledne v jednom z bytů na Pražském předměstí. 

Šestadvacetiletá žena pozvala v neděli svého známého, že spolu stráví příjemné odpoledne ve 

společnosti lahve s alkoholem. Po vypití několika skleniček tvrdého alkoholu se jejich další 

plány začaly rozcházet. Muž se snažil o fyzické sblížení se svou společnicí, která ale jeho 

nabídku zásadně odmítla. „Když žena odmítla, údajně již dál nenaléhal. Žena se však rozhodla, 

že muž již není v bytě vítán. Proto si od muže bez jeho povolení vypůjčila jeho telefon a 

zatelefonovala svému spolunájemci. Tomu však nepopsala událost tak, jak se odehrála. Místo 

toho mu tvrdila, že se v jeho bytě nachází neznámý muž. Když mobilní telefon svému nyní již 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejovicka-radnice-chce-omezit-nonstopy-v-problemovych-lokalitach-20190312.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23078-odpoledni-dychanek-v-cizim-byte-skoncil-zasahem-strazniku.html?utm_source=copy
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nevítanému hostu odmítla vrátit, muž se jej snažil od ženy dostat násilím. V té chvíli zasáhli 

strážníci. Oba dva aktéry události následně podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol, 

která u muže ukázala výsledek 1,7 promile a u ženy 2,33 promile,“ uvedla tisková mluvčí Věra 

Školková. Tím však případ neskončil. Nájemce bytu se po incidentu rozhodl ženu bez platné 

nájemní smlouvy z bytu vykázat. K opuštění bytu poté vyzvali ženu i jejího návštěvníka 

přivolaní policisté.  

 

 Středa, 13. března 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: redakce 

Lidé bydlící v centru Budějc bojují proti porušování nočního klidu. 

Město chystá vyhlášku  
Hlasitá hudba, hluk a policejní majáky. Každodenní chléb lidí bydlících v centru Českých 

Budějovic. Obyvatelům ulic Široká a Dr. Stejskala došla trpělivost a sepsali proti bujarému 

nočnímu životu petici. Kromě té by jim brzy mohla ke klidnějšímu spaní pomoct také vyhláška, 

která by upravovala otevírací dobu nočních podniků a non-stop barů. 

"Tady není večer, aby se něco nedělo. A to nejsou jen nějaké hlasité party. Rvačky, křik, policie, 

záchranka. Opravdu to není příjemné," popisuje situaci obyvatelka ulice Dr. Stejskala. Právě 

tady vznikla petice, která požaduje dodržování nočního klidu. Petici podepsaly desítky lidí. 

Podle některých je situace neúnosná. 

  

Do dvou zmiňovaných ulic jezdí policie velmi často. Může za to hlavně koncentrace několika 

podniků s dlouhou otevírací dobou. Tu chce město novou vyhláškou regulovat. "V žádném 

případě nepůjde o celoplošnou regulaci. Drtivé většiny podniků se to vůbec nedotkne. Upravit 

by se měla otevírací doba jen v některých vytipovaných lokalitách," uvedl náměstek primátora 

Juraj Thoma.  

Konkrétní místa chce město určit za pomoci městské a státní policie. Vyhodnotit také musí 

všechny možné dopady nařízení. "Musíme proti sobě vybalancovat dvě hodnoty. Chceme 

chránit veřejný pořádek, ale zároveň ctíme hodnotu svobodného podnikání,' upozornil 

Thoma. Vyhláška by podle něj měla být pravidelně vyhodnocována a případně upravována. 

Druhá strana barikády s vyhláškou nesouhlasí. "Samozřejmě, že se nám to nelíbí. Zastávám 

názor, že když jde někdo bydlet do centra města, musí počítat s tím, že je tady holt sem tam 

hluk," myslí si jeden z majitelů budějckého nočního podniku. 

Radní zatím schválili záměr vyhlášku vydat a domluvili její základní parametry. Podrobnější 

detaily, jako je územní působnost a vymezené časy, budou předmětem dalších jednání. 

https://www.drbna.cz/zpravy/spolecnost/4365-lide-bydlici-v-centru-budejc-bojuji-proti-porusovani-nocniho-klidu-mesto-chysta-vyhlasku.html
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Hotovou vyhláškou se poté bude zabývat zastupitelstvo. "Stane se tak v nejbližších měsících," 

uzavřel Thoma. 

 

Středa, 13. března 2019 

Zdroj: ČT1, zprávy v 18:00, pořadí 9 

Autor: redakce 

Nedostatek strážníků v Č. Budějovicích  
Veronika KABÁTOVÁ, moderátorka 

České Budějovice nemají dost strážníků. Městská policie chce letos 

nabrat 20 nových lidí. Bude to ale složité. Většina zájemců totiž neprojde fyzickými nebo 

psychologickými testy.  

osoba 

To je ono, to je ono, ale nesmí ti spadnout, musíš tam být včas. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

Sebeobraně a použití donucovacích prostředků se učí Jan Severa. 24letý strojař z Českobudějovicka 

prošel třemi testy. Aby se stal strážníkem, musí splnit poslední zkoušku. 

Jan SEVERA, uchazeč o místo strážníka, České Budějovice 

Láká mně to kvůli bezpečnosti, abych chránil civilisty. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

Musí umět hmaty, chvaty a kopy. Útoky opilých lidí na ulici nejsou v Budějovicích výjimkou. 

Martin HERMANN, instruktor služební přípravy, Policie ČR 

Snažíme se o to, aby se strážníci vycvičili tak, aby uměli tyto prostředky využít, aby se uměli ubránit, 

aby došlo k co nejmenšímu zranění na obou stranách. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

Osvědčení získají po měsíčním kurzu a nastoupí do služby. Městská policie má teď 111 strážníků. 

Potřebuje ale další posily. 

  

David ŠTÝFAL, mluvčí Městské policie České Budějovice 

Do ideálního stavu nám chybí 20 lidí. Bude poměrně těžké těch 20 lidí získat. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 
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Přetahuje se o ně i se státní policií. Loni sice nastoupilo 19 nováčků, ale 14 odešlo. Strážníci chybí v 

centru města. Českobudějovický park Na Sadech, to je jedno z míst, kde chce městská policie posílit 

dohled kvůli bezpečnosti a pořádku. Řeší tady stížnosti lidí na chování některých bezdomovců. 

Nováčkové mají sloužit se zkušenými kolegy v problémových obvodech. 

David ŠTÝFAL, mluvčí Městské policie České Budějovice 

Budou to ti strážníci, kteří jsou vidět v ulicích města, jako pěší hlídky, cyklohlídky. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

Pravděpodobně jich ale nebude dvacet. A nezmění to ani dvacetitisícový náborový příspěvek. Martin 
Štěpánek, Česká televize, České Budějovice. 

 

Čtvrtek, 14. března 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 1  

Autor: Edwin Otta 

Budějovice přistřihnou křídla nočním barům  
Nová vyhláška se zaměří na problémové lokality krajského města. 

České Budějovice – Hloučky kuřáků, jejichž hovor se rozléhá ztichlými nočními ulicemi. Hlasitá 

hudba ozývající se z otevřených oken restaurací a barů po 22. hodině. 

Nebo spory a hádky, které občas vyústí až ve skutečné rvačky, kdy s blikajícími a houkajícími 

sirénami přijíždějí sanitky nebo policejní vozy. To jsou problémy, které se už roky opakují na 

stejných místech v centru Budějovic i jinde ve městě. 

Na radnici se proto začala chystat vyhláška, která by se zabývala dodržováním veřejného 

pořádku a nočního klidu. Náměstek primátora Juraj Thoma potvrdil, že základní rámec pro 

přípravu budoucí vyhlášky schválila rada města 11. března. V několika problémových lokalitách 

má omezit provozní dobu pohostinských zařízení, zejména nonstopů a nočních barů. 

Zároveň ale náměstek primátora upozorňuje, že se nebude jednat o celoplošnou úpravu pro 

území města. 

"Drtivé většiny zařízení se to vůbec nedotkne," říká Juraj Thoma. 

Strana 3 

S policií P Společně s Policií České republiky nebo městskou policií chtějí budějovičtí radní 

vybrat lokality, kde bude ve městě omezen provoz nočních barů a nonstopů. 
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Čtvrtek, 14. března 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3  

Autor: Edwin Otta 

Nonstopy stopnou v květnu  
České Budějovice – Některé nonstop otevřené bary, restaurace a podobná zařízení dostanou 

v květnu od budějovické radnice nařízenou uzavírací dobu. Nová vyhláška, která se chystá, má 

zaručit větší respekt k nočnímu klidu v ulicích města. 

Podle náměstka primátora Juraje Thomy se nyní budou vybírat části města, kterých se 

opatření dotkne. Nebude plošné pro celé Budějovice. 

"Jedná se pouze o regulaci v některých lokalitách. Konkrétní ulice či pouze jejich úseky vymezí 

město připravovanou vyhláškou, vycházet budeme z poznatků městské a případně 

republikové policie," říká Juraj Thoma. "Jednoduše řečeno se jedná o místa, kde dlouhodobě 

a opakovaně dochází k rušení nočního klidu, nepořádku, rvačkám a vandalismu," dodává Juraj 

Thoma. 

Na posledním jednání rady města se například řešila petice obyvatel Široké a Divadelní ulice, 

kterou podepsalo několik desítek lidí. V minulosti se podobné stížnosti řešily v Lidické třídě, 

České nebo Nerudově ulici a pozadu nezůstávají ani některá místa na sídlištích. 

Podle Davida Štýfala, tiskového mluvčího městské policie, je poměrně hodně stížností na 

rušení nočního klidu v souvislosti s provozem restauračních zařízení. A pro strážníky to 

představuje velký díl činnosti nočních hlídek. 

Podle primátora Jiřího Svobody se ale rušení nočního klidu těžko postihuje. Při příjezdu 

městské policie se třeba lidé vrátí do barů nebo se na chvíli na ulici ztiší. 

Chystanou vyhlášku nyní bude rada města ještě dolaďovat. Případná nucená zavírací doba by 

ale mohla alespoň v některých případech nočnímu klidu pomoci. 

Podle náměstka primátora Františka Konečného má totiž "rušný" noční život nepříjemný 

vedlejší efekt. "Lidé přestávají chtít bydlet v centru města, to nechceme," říká František 

Konečný. 

Finální podobu předpisu by mělo schvalovat květnové zastupitelstvo. Hlasováním v 

zastupitelstvu by ale snaha o lepší zajištění nočního klidu neměla "skončit". Juraj Thoma 

upozorňuje na to, že účinnost vyhlášky se bude pravidelně vyhodnocovat a její působnost 

případně upravovat. V terénu by také neměly bdít jen hlídky městské policie, protože se v 

případě kolaudačních podmínek pro restaurační zařízení třeba povoluje hudební produkce jen 

při zavřených oknech, což se zejména v létě často nedodržuje. I některé odbory magistrátu by 

se proto měly na zpřísněných kontrolách podílet, například živnostenský nebo stavební úřad. 
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Další pokus o lepší zajištění nočního klidu chystá vedení Českých Budějovic. V minulosti už se 

zastupitelstvo několikrát zabývalo návrhy vyhlášek, které měly zpřísnit třeba podmínky 

provozu večerních občerstvení nebo restauračních zařízení otevřených 24 hodin denně. Prošla 

například omezení heren. Ale většinou v zastupitelstvu zvítězil názor, že obecné předpisy 

postačují. Teď by se mělo o případné nové vyhlášce jednat v květnu. 

 

Čtvrtek, 14. března 2019 

Zdroj: Právo, str. 12  

Autor: Pavel Orholz 

Nová vyhláška má zklidnit Budějovice  
Stovky stížností a výjezdů řeší ročně městští strážníci kvůli rušení nočního klidu. 

Město proto chystá novou vyhlášku, která by měla přinést klid do některých v noci výrazně 

rušných míst, jako jsou ulice s non stopy v centru města, nebo části v Suchém Vrbném a na 

sídlišti Máj. 

Právo o tom informoval primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda (ANO) s tím, že rámec k 

přípravě vyhlášky schválila rada města na posledním zasedání. "Tato vyhláška se rozhodně 

nebude týkat restaurací, které mají zavírací doby do 24. hodiny. V podstatě se dotkne 

především míst s non stopy, kde bývá nejvíce rušno a strážníci tam nejčastěji zasahují kvůli 

opilství, vandalismu a rušení nočního klidu," uvedl Svoboda. Upozornil, že strážníci vyjíždějí i 

několikrát za noc do některých lokalit. 

"Rušení nočního klidu na ulici před restauracemi je velmi obtížně postižitelné. Strážníci musí 

přestupce chytit takzvaně při činu. Nemůže kohokoliv pokutovat jenom proto, že kouří na 

ulici," podotkl primátor. 

Vyhláška bude zaměřená tedy především na klid po 24. hodině v určitých částech města. "My 

nemůžeme omezovat jednotlivé provozovny, na které je nejvíce stížností, ale můžeme se 

zaměřit na ulice, části ulic nebo úseky mezi jednotlivými křižovatkami. Netýká se to pouze 

centra města, ale jsou také určité lokality na Máji," naznačil Svoboda. 

V centru prý bývá po půlnoci nejrušněji v přilehlých ulicích kolem náměstí, jako je Česká, 

Krajinská nebo Stejskalova. Z nové vyhlášky jsou rozpačití právě provozovatelé nočních 

podniků, kteří už nyní mají zkušenost se stěžovateli z okolí. 

"Je jasné, že nemohu zakázat hostům, aby v noci chodili kouřit před restauraci. Pravidelně k 

nám proto jezdí policisté, protože někteří lidé, co bydlí v okolí, si chodí stěžovat. Také vadí, 



 

  

ŠTÝFAL DAVID 8 

 

MONITORING TISKU - 11. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

když je hodně nahlas hudba, proto hlídáme decibely, abychom byli v normě," konstatoval 

jeden z majitelů klubu u náměstí, který si nepřál zveřejnit své jméno. 

Vyhláška by mohla platit už v hlavní letní sezoně. "Zatím vytipováváme přesná místa. Potom 

rada předloží dokument zastupitelstvu města ke schválení a projednání," vysvětlil Svoboda. 

V praxi to bude znamenat, že se na některé místa strážníci více zaměří a budou mít zřejmě i 

větší možnost sankcí. 

Vyhláška by mohla platit už v hlavní letní sezoně 

Foto: Mezi nejrušnější místa patří v noci i ulice Karla IV., kde je několik nočních podniků u 

náměstí Přemysla Otakara II. 

 

Čtvrtek, 14. března 2019 

Zdroj: parlamentnilisty.cz, (odkaz)  

Autor: PV 

České Budějovice: Radnice chystá omezení provozní doby v 

problémových místech  
Město chystá novou vyhlášku, která bude v několika problémových lokalitách regulovat 

provozní dobu pohostinských zařízení, zejména non-stopů a nočních barů. Základní rámec k 

její přípravě schválila rada města. 

"Především je nutné uvést, že se v žádném případě se nejedná o celoplošnou regulaci, drtivé 

většiny zařízení se to vůbec nedotkne. Jedná se pouze o regulaci v některých lokalitách. 

Konkrétní ulice či pouze jejich úseky vymezí město připravovanou vyhláškou, vycházet 

budeme z poznatků městské a případně republikové policie. Jednoduše řečeno se jedná o 

místa, kde dlouhodobě a opakovaně dochází k rušení nočního klidu, nepořádku, rvačkám a 

vandalismu," uvedl po jednání rady města 1. náměstek primátora Juraj Thoma (HOPB). Radní 

zatím schválili záměr vyhlášku vydat a její základní parametry. Nyní budou pracovat na jejím 

finálním návrhu vymezujícím její územní působnost a určující časová omezení pro provoz 

současných non-stop a nočních podniků v takových lokalitách. Následně jej rada předloží 

zastupitelstvu města k projednání a ke schválení. "Stane se tak v nejbližších měsících," uvedl k 

tomu Thoma s tím, že účinnost vyhlášky bude pravidelně vyhodnocována a její působnost 

případně upravována. 

 

  

http://www.parlamentnilisty....tech-573902/?utm_source=nm&;utm_medium=xml
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Pátek, 15. března 2019 

Zdroj: idnes.cz, (odkaz)  

Autor: Jakub Bartoš 

Budějovice připravují vyhlášku omezující otevírací dobu barů a 

nonstopů  
Desítky lidí podepsaly petici za dodržování nočního klidu v centru Českých Budějovic. Hluk a 

rvačky řeší strážníci v celém historickém jádru. Vyjíždějí tam často i záchranáři. Radní chtějí 

vyhláškou omezit provozní dobu non-stopů a barů. 

Strážníci, policisté i záchranáři tady zažili snad všechno od lehkých potyček až po velké rvačky. 

Výjimkou není sprejerství, ničení majetku nebo krádeže. Ulice Široká a Dr. Stejskala v Českých 

Budějovicích jsou místa, kde v nočních a brzkých ranních hodinách klid rozhodně nebývá. A 

místním to vadí. 

Rozhodli se proto sepsat petici, kterou se v pondělí zabývali radní města. "Jsou tam tři podniky 

s velmi dlouhým nočním provozem. Viděl jsem kamerové záznamy. Skutečně tam ve dvě 

hodiny ráno dochází k brutálním rvačkám, ke kterým vyjíždí sanitky i policie. Dotyční ohrožují 

sebe, ale také významně komplikují život lidem, kteří tam žijí," uvádí náměstek primátora Juraj 

Thoma (OPB). 

Pod petici se podle něj podepsaly desítky lidí. Její iniciátoři věc nechtěli komentovat. 

Zhruba tři měsíce bydlí naproti jednomu z nočních klubů dvacetiletý František Háva. "Je 

pravda, že se to tady někdy semele. Stává se to dvakrát až třikrát do týdne. O petici jsem 

neslyšel a asi bych ji podepsal, kdybych o ní věděl. Já mám naštěstí ložnici do dvora," líčí. 

Že jsou stížnosti místních oprávněné, potvrzují statistiky městské policie, která pro MF DNES 

spočítala počet výjezdů do těchto dvou ulic nedaleko náměstí Přemysla Otakara II. 

"Od letošního 1. ledna do 12. března evidujeme patnáct stížností na rušení nočního klidu. Loni 

jich bylo za stejné období devět. V průběhu celého roku počty samozřejmě narostou. Čísla jsou 

ale jen oznámení. Některá z nich se potvrdí, jiná ne," vysvětluje mluvčí českobudějovických 

strážníků David Štýfal. 

Rušení nočního klidu a rvačky řeší strážníci po celém historickém centru. Nejrizikovější bývá 

třetí až čtvrtá hodina ranní. Zajímá vás dění v krajích? 

Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy. 

Podle statistik státní policie je meziroční počet trestných činů a přestupků od 1. ledna do 11. 

března v obou ulicích o něco vyšší. "Jeden z posledních případů je krádež stěračů ze dvou 

osobních vozidel. Dosud neznámý pachatel odcizil dva páry stěračů a způsobil škodu tisíc 

korun," zmiňuje mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura. 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/ruseni-nocni-klid-hluk-vyhlaska-centrum-ceske-budejovice.A190315_082815_budejovice-zpravy_khr
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Svou zkušenost přidávají i záchranáři. "Rvačky jsou tam často. Během pátků tam vyrážíme 

pravidelně a většinou jsou to úrazy po potyčkách," říká mluvčí jihočeských záchranářů Petra 

Kafková. 

Podobných míst je v krajském městě více. Vedení radnice autorům petice odpovědělo mimo 

jiné tím, že je připravené podpořit dodržování nočního klidu novou vyhláškou. O její podobě 

jednali radní v pondělí. 

"Nepůjde o plošnou regulaci, která by platila na celém území města. Drtivé většiny zařízení se 

vůbec nedotkne. Vyhláška pojmenuje konkrétní lokality, kde podle zpráv městské či 

republikové policie dochází k největšímu výskytu negativních jevů spojených s rušením 

nočního klidu," popisuje Thoma. Podle něj jde hlavně o lokality v centru a na sídlištích. 

Přesnější podmínky budou radní ještě projednávat. Ve vyhlášce by však neměla být takzvaná 

technická přestávka. 

"Začátek provozní doby těchto zařízení by byl nejdříve v šest ráno. Ukončení provozu ve 

vybraných lokalitách bude v pracovní dny o půlnoci a ve dnech, kdy následuje pracovní volno 

nebo klid, ve dvě hodiny ráno. Připomínám ale, že je to věc, o které se bude ještě diskutovat. 

Může se stát, že se časy změní, než půjde materiál do zastupitelstva," upřesňuje Thoma. 

Radní na podzim chtěli poslat materiál do zastupitelstva nejpozději v březnu tohoto roku. Vše 

se však zpozdilo. Teprve nyní budou vypracovávat přesnou podobu vyhlášky, která bude ve 

vybraných lokalitách regulovat provozní dobu nonstopů a nočních barů. Až poté předají 

materiál zastupitelům k projednání a schválení. "Stane se tak v nejbližších měsících," dodává 

Thoma. 

Sobota, 16. března 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz)  

Autor: Edwin Otta 

Nesměl řídit, přesto usedl za volant. Navíc byl pod vlivem drog 
16.3.2019  

V pátek 15. března krátce před osmou hodinou ráno strážníci městské policie zastavili v ulici 

M. Horákové řidiče osobního vozidla Škoda. Hlídka podle tiskového mluvčího městské policie 

Davida Štýfala díky dobré místní znalosti věděla, že k řízení automobilu nemá patřičné 

oprávnění. 

"Vhledem k podivnému chování a špatné artikulaci řidiče strážníci pojali podezření, že by mohl 

být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek," uvedl k případu David Štýfal. Následná 

orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu překvapivě vyšla s negativním 

výsledkem.  

 

zdroj:%20https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nesmel-ridit-presto-usedl-za-volant-navic-byl-vlivem-drog-20190316.html
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Přivolaná hlídka Policie ČR muže vyzvala k provedení zkoušky na přítomnost návykových látek 

a podezření strážníků se potvrdilo. Výsledek tentokrát vyšel pozitivně. 

Policisté si následně událost převzali k dalšímu řešení. 

 

Sobota, 16. března 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz)  

Autor: Mgr. Věra Školková 

Za volantem v Budějovicích excelovali dva neřidiči 

16.3.2019 16:44  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dvacetiletá žena a jedenadvacetiletý muž z Prachaticka si v pátek vyjeli 

osobním vozidlem do jihočeské metropole. Jízda řidičky však vzbudila všeobecnou pozornost. 

Žena se nejprve dopustila dopravního přestupku v pěší zóně, pak následoval neúspěšný pokus 

o opětovné rozjetí se z rušné křižovatky. Strážníci vozidlo zastavili ve chvíli, když na sedadlo 

řidiče usedl spolujezdec stávající řidičky. Ten zase po zbytek jízdy mylně ukazoval znamení o 

změně směru jízdy. Důvod zmatečného jednání obou řidičů se ukázal vzápětí. Jak strážníci 

zjistili, ani jeden z řidičů nesměl usednout za volant. 

V pátek 15. března v půl třetí odpoledne prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní 

činnost v Krajinské ulici. Náhle strážníci spatřili vozidlo projíždějící pěší zónou, kam je vjezd 

zakázán. Rozhodli se vyřešit dopravní přestupek a vydali se za vozidlem. To však náhle zůstalo 

stát v rušné křižovatce Resslovy ulice a Husovy třídy. Žena za volantem zjevně nebyla schopna 

se s vozidlem znovu rozjet. Její spolujezdec proto přesedl místo ní na místo řidiče a odjížděl po 

Husově třídě. Zde se vozidlo strážníkům podařilo bezpečně zastavit. 

Když však požádali oba dva řidiče o doklady potřebné k řízení vozidla, nestačili se divit. 

Jedenadvacetiletý muž nyní sedící za volantem osobního vozu žádný řidičský průkaz 

nepředložil. Řízení motorových vozidel má totiž zakázáno. Jeho nynější spolujezdkyně a 

řidička, která se dopustila dopravního přestupku, však žádné oprávnění k řízení motorových 

vozidel vůbec nevlastní. Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ 

převzala k dalšímu šetření. 

Jedenadvacetiletého muže z Prachaticka nyní čeká obvinění z přečinu maření výkonu úředního 

rozhodnutí. Dvacetileté ženě z Prachaticka za přestupek proti zákonu o provozu na pozemních 

komunikacích hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz činnosti trvající po dobu jednoho 

roku až dvou let. 

 

https://www.jcted.cz/budejovicko/za-volantem-v-budejovicich-excelovali-dva-neridici/

