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Komu vadil odpadkový koš na náměstí  

Ranní pohled na náměstí Přemysla Otakara II. musel zarazit snad všechny 

kolemjdoucí i řidiče, kteří míjeli rozbitý betonový odpadkový koš. Od začátku 

nového roku řešili strážníci městské policie celkem šest událostí souvisejících s 

rozkopanými koši nebo popelnicemi, které se pak často povalují i na vozovkách, 

v parcích nebo ve vodním toku. Ať už je to centrum města, Žižkova třída, 

Senovážné náměstí, tak sídliště Máj a další obytné zóny a ulice.  

„Vandalismus je bohužel častým nešvarem, který neustal ani v době zákazu nočního 

vycházení a vyhlášeného nouzového stavu. Nejčastější „obětí“ jsou lavičky, lampy, 

odpadkové koše, ale dokonce i dětská hřiště a další. Je škoda, že si vandalové 

neuvědomují, že tím způsobují finanční ztráty města, které je jistě netrápí, ale důsledky 

svých činů obtěžují rodiny s dětmi, seniory i řidiče, zkrátka všechny občany. Na veřejný 

pořádek a bezpečnost obyvatel dohlížejí hlídky městské policie, které samozřejmě 

nemohou být v daný okamžik všude, ale také kamerový systém prostřednictvím 62 

kamer. Ten funguje nepřetržitě 24 hodin denně a sleduje nejvíce frekventovaná místa 

v Budějovicích,“ přiblížil primátor Jiří Svoboda.  

„Dispečink městského kamerového dohlížecího systému zajišťují ve 12hodinových 

směnách 4 zaměstnanci. Díky tomu mohou strážníci provádět nepřetržitý dohled nad 

bezpečností občanů, chránit veřejný pořádek, dbát na ochranu majetku, zlepšit a 

zrychlit úspěšnost zákroků proti pachatelům trestných činů a přestupků,“ uvedla Věra 

Školková, tisková mluvčí Městské policie České Budějovice. 

Množství poškozených laviček vandalismem se v Českých Budějovicích pohybuje okolo 

sta případů ročně. Jen v roce 2019 stály město opravy a údržba laviček, herních prvků 

a ostatního mobiliáře 958 000 Kč. Samostatnou kapitolou jsou krádeže rostlin z 

květinových veřejných výsadeb, ničení mladých stromků nebo jízda automobilů po 

zelených plochách. 

https://www.facebook.com/Radnice
https://www.facebook.com/Radnice
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___________________________________________________________________________ 

Opilý řidič    

České Budějovice – Podnapilého řidiče sedícího za volantem osobního vozidla 

odhalila hlídka městské policie v neděli odpoledne v Novohradské ulici. Nejistý 

styl jízdy a potíže s udržením směru přimělo strážníky vozidlo zastavit. Muž za 

volantem nadýchal podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové 2,15 ‰, 

napodruhé dokonce 2,39 ‰ alkoholu.  

"Navíc se ukázalo, že mu byl uložen zákaz řízení všech motorových vozidel," dodala 

Věra Školková s tím, že provinilec byl následně předán Policii ČR.  
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Pondělí, 29. března 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Veronika Krnínská 

___________________________________________________________________________ 

Podnapilý řidič měl přes dvě promile alkoholu v krvi a k tomu zákaz 

řízení 

Včerejší nejistý styl jízdy prozradil řidiče ukrajinského původu, kterého zastavili v 

Novohradské ulici českobudějovičtí strážníci. Muž byl v podnapilém stavu a nadýchal 

přes dvě promile. Navíc měl zákaz řízení všech motorových vozidel. Řidič skončil v 

rukou strážníků 

Nedělní odpoledne se stalo jednatřicetiletému muži osudným, když ho hlídka městské 

policie, na Novohradské ulici v Českých Budějovicích, zadržela. „Muž se prozradil svou 

jízdou, kdy měl potíže udržet směr a měl nejistý styl jízdy,“ řekla tisková mluvčí městské 

policie Věra Školková. 

Strážnici zastavili vozidlo u domu, kde řidiče vyzvali k předložení potřebných dokladů. 

Policie cítila z muže alkohol, a proto u něj následně provedla dechovou zkoušku, která 

jejich podezření potvrdila. Řidič nadýchal poprvé 2,15 promile a na druhý pokus tomu 

bylo 2,39 promile. Strážníci navíc zjistili, že má řidič zákaz řízení všech motorových 

vozidel. Celý případ si převzala k dalšímu šetření přivolaná hlídka Policie ČR. 

„Jedenatřicetiletého cizince nyní čeká obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové 

látky a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ dodává Věra Školková. 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/30649-podnapily-ridic-mel-pres-dve-promile-alkoholu-v-krvi-a-k-tomu-zakaz-rizeni.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/30649-podnapily-ridic-mel-pres-dve-promile-alkoholu-v-krvi-a-k-tomu-zakaz-rizeni.html
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Pondělí, 29. března 2021 

Zdroj: Televize Nova (odkaz na nahrávku) 

Rubrika: Odpolední Televizní noviny 

Autor: Vladimír Hoť 

___________________________________________________________________________ 

Použité injekční stříkačky v ulicích    

Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka  

Strážníci v Českých Budějovicích upozorňují na velké množství použitých injekčních 

stříkaček, které se ve městě povalují. Od začátku tohoto roku jich v ulicích posbírali 

téměř 200.  

Vladimír HOŤ, redaktor  

Strážníci z Českých Budějovic nacházejí nejvíce injekčních stříkaček v okolí vlakového 

nádraží, v centru města, ale i v parcích a na dětských hřištích. Právě děti jsou podle 

strážníků nejohroženější skupinou, která je vystavena riziku poranění.  

 

Věra ŠKOLKOVÁ, mluvčí MP České Budějovice  

V letošním roce jsme již zaznamenali případ, kdy se malý chlapec zranil o odhozenou 

injekční stříkačku.  

Vladimír HOŤ, redaktor  

Od začátku roku strážníci sebrali v ulicích města už 190 stříkaček a jehel. Podobné 

případy se v posledních dnech objevují stále častěji. Nejčastěji jde o použité injekční 

stříkačky nebo samotné jehly. V případě poranění hrozí nakažení infekční nemocí, jako 

je například žloutenka nebo virus HIV. Lidé by proto nikdy neměli na stříkačky sahat 

holýma rukama a vždy přivolat městskou policii.  

Věra ŠKOLKOVÁ, mluvčí MP České Budějovice  

Strážníci, kteří jsou ke sběru infekčního materiálu speciálně vyškoleni a disponují 

ochrannými pomůckami, injekční stříkačky bezpečně seberou a zlikvidují.  

Vladimír HOŤ, redaktor  

V případě poranění se lidé nemají snažit zastavit krvácení. Poranění by měli vymýt 

vodou s mýdlem a následně ošetřit dezinfekcí. Poté vyhledat lékaře, který provede 

vyšetření. Vladimír Hoť, televize Nova.  

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyRec?h=77005519
https://monitoring.anopress.cz/orig/MyRec?h=77005519
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Pondělí, 29. března 2021 

Zdroj: Tn.cz (odkaz) 

Rubrika: Domácí 

Autor: Vladimír Hoť 

___________________________________________________________________________ 

200 pohozených stříkaček! Strážníci vyzývají k opatrnosti hlavně 

rodiče 

Strážníci v Českých Budějovicích upozorňují na velké množství použitých 

injekčních stříkaček, které se ve městě povalují. Od začátku tohoto roku jich v 

ulicích posbírali téměř dvě stě. 

Strážníci z Českých Budějovic nacházejí nejvíce injekčních stříkaček v okolí vlakového 

nádraží, v centru města ale i v parcích a na dětských hřištích. Právě děti jsou podle 

strážníků nejohroženější skupinou, která je vystavena riziku poranění. 

 "V letošním roce jsme již zaznamenali případ, kdy se mladý chlapec zranil o odhozenou 

injekční stříkačku," uvedla mluvčí policie Věra Školková. Od začátku roku strážníci v 

ulicích města sebrali už 190 stříkaček a jehel. Podobné případy se v posledních dnech 

objevují stále častěji. 

 Jde hlavně o použité injekční stříkačky nebo samotné jehly. V případě poranění hrozí 

nakažení infekční nemocí, jako je například žloutenka nebo virus HIV. Lidé by proto 

nikdy neměli na stříkačky sahat holýma rukama a vždy přivolat městskou policii. 

 "Strážnici, kteří jsou ke sběru infekčního materiálu speciálně vyškoleni a disponují 

ochrannými pomůckami, injekční stříkačky bezpečně seberou a zlikvidují," dodala 

Školková. 

 V případě, že se lidé o jehlu zraní, nemají se snažit zastavit krvácení. Poranění by měli 

vymýt vodou s mýdlem a následně ošetřit dezinfekcí. Poté vyhledat lékaře, který 

provede vyšetření.  

 

https://tn.nova.cz/clanek/200-pohozenych-strikacek-straznici-vyzyvaji-k-opatrnosti-hlavne-rodice.html
https://tn.nova.cz/clanek/200-pohozenych-strikacek-straznici-vyzyvaji-k-opatrnosti-hlavne-rodice.html
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Pondělí, 29. března 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Věra Školková, mluvčí MP České Budějovice; Lenka Novotná 

___________________________________________________________________________ 

Lahve s alkoholem pod lavičkou odhalily podnapilou mládež 

Čtyři mladiství ve věku patnácti až šestnácti let si v sobotu večer uspořádali siestu 

v budějovickém parku u kulturního domu Slavie. Strážníci v jejich blízkosti objevili 

několik lahví s alkoholem. Děti nejprve tvrdily, že jim alkohol nepatří, následně 

provedená orientační dechová zkouška na alkohol však u všech ukázala pozitivní 

výsledek. 

V sobotu 27. března po osmé hodině večerní prováděla hlídka městské policie běžnou 

kontrolní činnost v Jirsíkově ulici. V parku u kulturního domu Slavie strážníci spatřili 

skupinu čtyř zjevně mladistvých osob. Pod lavičkou, kde seděli dvě dívky a dva chlapci, 

strážníci spatřili lahve s alkoholem. Strážníci se od nich dozvěděli, že lahve již pod 

lavičkou ležely při jejich příchodu. 

Po provedení orientační dechové zkoušky na alkohol s pozitivním výsledkem však šly 

děti s pravdou ven. Alkohol prý směnili s jim neznámými osobami za cigarety, které 

nalezly před budovou divadla. Strážníci mezitím vyrozuměli zákonné zástupce dětí a 

poučili je o dalším postupu. Dalším šetřením případu se budou zabývat pracovníci 

z oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/lahve-s-alkoholem-pod-lavickou-odhalily-podnapilou-mladez-20210329.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/lahve-s-alkoholem-pod-lavickou-odhalily-podnapilou-mladez-20210329.html
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Zdroj: Facebook/ Město České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Ostatní příspěvky 

Autor: Bc. Renáta Kollarczyková 

___________________________________________________________________________ 

Rada města na svém jednání 29. března 2021 vzala na vědomí Zprávu 

o činnosti Městské policie České Budějovice za rok 2020. 

„Do činnosti strážníků se samozřejmě významně promítla a stále promítá nepříznivá 

epidemiologická situace v důsledku šíření onemocnění covid -19, a tím zvýšená 

kontrola dodržování nařízených opatření. I když byla velká část roku 2020 v nouzovém 

stavu a dočasně došlo ke zrušení platnosti modrých zón, přesto se na „špičku“ řešených 

přestupků dostaly ty dopravní, celkem jich bylo 26 861, dalších 1 317 přestupků proti 

veřejnému pořádku se týkaly například poškození, záboru nebo znečištění veřejného 

prostranství a rušení nočního klidu. V tom byl loňský rok specifický. Dříve se totiž rušení 

klidu týkalo hlavně restaurací, klubů a barů. Když došlo k jejich uzavření a k zákazu 

volného pohybu osob, narostlo případů nočního rušení v bytech a v domech,“ říká 

primátor Jiří Svoboda s tím, že strážníci loni také odchytili celkem 429 zvířat. „Nejvíce 

psů, ale třeba i čtyři sovy, dvaadvacet labutí, tři koně a stejně ovcí, ptáky i kunu či 

fretku,“ dodává primátor. 

Celá zpráva ke stažení zde https://www.c-budejovice.cz/zprava-o-cinnosti-mestske... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Radnice
https://www.facebook.com/Radnice
https://www.c-budejovice.cz/zprava-o-cinnosti-mestske-policie-za-rok-2020?fbclid=IwAR0Di2t_7T9EeT0St6OlZGrm5DeotL88BtLTYDYoO1vKuShzXeQPmofdRRA
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Pondělí, 29. března 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Jitka Brůha Welzlová, mluvčí města 

___________________________________________________________________________ 

Budějovičtí strážníci předkládali zprávu o roce 2020. Nejvíc 

přestupků bylo v dopravě, ale chytili i 429 zvířat 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Budějovičtí radní dnes projednali zprávu o činnosti městské 

policie v roce 2020. „Do činnosti strážníků se samozřejmě významně promítla a 

stále promítá nepříznivá epidemiologická situace v důsledku šíření onemocnění 

covid -19, a tím zvýšená kontrola dodržování nařízených opatření. I když byla 

velká část roku 2020 v nouzovém stavu a dočasně došlo ke zrušení platnosti 

modrých zón, přesto se na „špičku" řešených přestupků dostaly ty dopravní, 

celkem jich bylo 26 861, dalších 1 317 přestupků proti veřejnému pořádku se 

týkaly například poškození, záboru nebo znečištění veřejného prostranství a 

rušení nočního klidu. V tom byl loňský rok specifický. Dříve se totiž rušení klidu 

týkalo hlavně restaurací, klubů a barů. Když došlo k jejich uzavření a k zákazu 

volného pohybu osob, narostlo případů nočního rušení v bytech a v domech," 

říká primátor Jiří Svoboda. 

Strážníci loni také odchytili celkem 429 zvířat. „Nejvíce psů, ale třeba i čtyři sovy, 

dvaadvacet labutí, tři koně a stejně ovcí, ptáky i kunu či fretku," dodává primátor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/lahve-s-alkoholem-pod-lavickou-odhalily-podnapilou-mladez-20210329.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/lahve-s-alkoholem-pod-lavickou-odhalily-podnapilou-mladez-20210329.html


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

13. TÝDEN 2021 

9 
 

 

 

Pondělí 29. března - Pátek 2. dubna 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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