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Sobota, 2. dubna 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Z kraje/ Českobudějovicko 

Autor: František Linduška 
__________________________________________________________________________ 

Do ulic opět vyrazily sdílené elektrokoloběžky. Město nad nimi chce 

mít více kontroly 

Uplynulo jen několik měsíců a v Českých Budějovicích jsou s příchodem jara na mnoha 
místech opět vidět barevné elektrokoloběžky. Loni v létě nečekaně zaplavily ulice 
krajského města a způsobily pozdvižení. Tento rok je na ně ale vedení radnice 
připravené. 

Snížení maximální rychlosti, upravení počtu strojů, nebo například přísnější dohled nad 
nevhodným parkováním. To je jen malý výčet změn, na nichž se město dohodlo se 
společností Lime, která sdílené elektrokoloběžky provozuje. K dodržování stanovených 
pravidel má sloužit nově vzniklé memorandum. Vedení města tento dokument 
připravilo společně se zástupci společností Lime a Bolt. Právě tyto dva subjekty mají 
zájem na území města do budoucna podnikat. 

„Přes zimu se s jednateli obou společností vedla podrobná jednání. Vznikla kvůli tomu 
pracovní skupina a uskutečnilo se několik schůzek. Výsledkem je společné 
memorandum, v němž se jasně hovoří o pravidlech, která musí provozovatel služby 
dodržovat, aby mohl na území města své elektrické koloběžky provozovat,“ přiblížil 
náměstek primátora Ivo Moravec (Hnutí občané pro Budějovice). 

V memorandu mimo jiné stojí, že společnost Lime nesmí na území města provozovat 
více než pět stovek strojů a například v centru musí omezit jejich maximální rychlost na 
15 kilometrů v hodině. Lime se také zavazuje, že musí průběžně odstraňovat všechny 
stroje, které budou jakkoli překážet dalšímu provozu. Právě parkování na nevhodných 
místech se v minulosti ukázalo jako velký problém. 

Zaměří se na prohřešky 

„S městem jsme se dohodli na snížení rychlosti v oblasti centra a Lannovy třídy. 
Pravidelně vyhodnocujeme místa k parkování a v případě potřeby je přidáváme, 
posouváme nebo úplně odstraňujeme. Ve městě máme tým pracovníků, kteří se o 
koloběžky starají. V případě nevhodného parkování koloběžku posunou, když se sníží 
kapacita baterky pod určitou míru, tak ji nabíjí a umístí zpátky na místo, kde očekáváme 
nejrychlejší výpůjčku,“ sdělil jednatel společnosti Lime Václav Petr. 

https://budejcka.drbna.cz/z-kraje/ceskobudejovicko/34420-do-ulic-opet-vyrazily-sdilene-elektrokolobezky-mesto-nad-nimi-chce-mit-vice-kontroly.html
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Město se na dodržování dohodnutých pravidel hodlá zaměřit a chce v tom být 
důsledné. „Od začátku to musíme hlídat a nepromíjet sebenepatrnější prohřešky. 
Chceme, aby se memorandum opravdu dodržovalo,“ zdůraznil Moravec. Větší 
pravomoci dává dokument také městské policii. V případě, že stroj bude stát, kde 
nemá, mohou strážníci nařídit zpoplatněný odtah. Letos zatím ale žádný takový případ 
řešit nemuseli. „Přítomnost sdílených koloběžek jsme sice zaznamenali a dodržování 
pravidel sledujeme, ale doposud nedošlo k žádným prohřeškům. Nebyly hlášené ani 
poničené či povalené stroje,“ informovala mluvčí budějovických strážníků Věra 
Školková. 

Kromě jasně daných pravidel přinese memorandum také užitečná data o 
mikromobilitě. Lime se v memorandu zavázala městu poskytovat provozní a technická 
data. „Je to důležité, abychom věděli, jak v této oblasti dále plánovat. Celkově takový 
způsob dopravy do koncepce města zapadá,“ zmínil Moravec s tím, že pokud bude 
služba správně fungovat, může mít pro obyvatele pozitivní přínos. 

Takový postoj vítá i samotná společnost Lime. „Vedení města je v oblasti mikromobility 
velmi progresivní. Záleží jim na tom, aby jejich občané měli k dispozici ekologičtější 
alternativu k přepravě autem a jsou nám tímto skvělým partnerem,“ nastínil Petr. 

Ještě tento rok by měla začít své elektrokoloběžky v krajském městě provozovat také 
konkurenční společnost Bolt. Přesný termín spuštění provozu radnice v tuto chvíli 
nezná. 
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Čtvrtek, 31. března 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Poničil reklamní poutač, vandalský čin mu neprošel   
 

Reklamní tabule na Náměstí Přemysla Otakara II. se stala ve čtvrtek nad ránem terčem 
dvaačtyřicetiletého muže. Vandalský kousek mu však díky 
zásahu strážníků českobudějovické městské policie neprošel. 
 
Ve čtvrtek 31. března ve čtyři hodiny ráno prováděla hlídka městské policie kontrolní 
činnost na Náměstí Přemysla Otakara II. Strážníci náhle spatřili dvojici mužů 
procházející podloubím. Jeden z nich právě udeřil rukou do reklamního poutače, který 
skončil poškozený na zemi. Jakmile však dvojice spatřila hlídku městské policie, dala se 
na rychlý ústup. Strážníci muže dostihli nedaleko. Dvaačtyřicetiletý pachatel 
vandalského kousku se nejprve k poškození poutače nepřiznal, a navíc přidal řadu 
hrubých urážek na adresu strážníků. Strážníci muže doprovodili zpět na místo činu a 
vyzvali ho, aby billboard vrátil zpět na své místo. Během nápravy se dotyčný k jeho 
rozbití přiznal. Strážníci ho po poučení o dalším postupu z místa propustili. 
Dvaačtyřicetiletý muž se bude nyní zpovídat z přestupku proti majetku a přestupku 
znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Dalším šetřením celého 
případu se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

 

  

http://mpolicie.c-budejovice.cz/ponicil-reklamni-poutac-vandalsky-cin-mu-neprosel


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

13. TÝDEN 2022 

4 
 

 

Čtvrtek, 31. března 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Dva rekordmani měli přes tři a půl promile, strážníci řeší tisíce 

přestupků 

Dopravní přestupky vedou mezi přestupky, které vloni řešila Městská policie České 
Budějovice. Dohromady to bylo přes 35 000 podezření ze spáchání přestupků. Ale 
strážníci zachraňují i zvířata. 

Celkem 35 087 podezření ze spáchání přestupků řešili v roce 2021 městští strážníci. 
Vyplývá to ze zprávy o činnosti, kterou rada města vzala na vědomí na svém posledním 
jednání tento týden. 

„Nejčastější jsou dopravní přestupky, které tvoří 85,8%. Jde například o neoprávněné 
parkování na vyhrazených místech, stání a zastavení vozidel tam, kde je to zakázáno, 
nebo nerespektování dopravních značek a překročení rychlosti. Strážníci řešili i přes 
dva tisíce přestupků proti veřejnému pořádku, především poškození veřejného 
prostranství a také jeho znečištění i neoprávněný zábor a rušení nočního klidu,“ uvedl 
primátor Jiří Svoboda. 

Aktuálně je v řadách městské policie proškoleno 21 strážníků k odchytu všech druhů 
zvířat. Spolupracují s městskými útulky i se záchrannou stanicí. „Vloni se jim podařilo 
odchytit 194 psů, 46 koček, dále třeba několik papoušků, kukaček, užovek a pávů,“ 
dodává Jiří Svoboda. 

Chytali tele i kocoura 

Například v sobotu se specialisté městské policie zúčastnili nahánění krav a telete na 
sídlišti Vltava, když zvířata utekla z přepravníku. V nedávných dnech také kromě 
několika odchytů zatoulaných psů strážníci řešili případ zraněného kocoura na zahradě 
domu v Suchém Vrbném. Zrzavého kocoura, u kterého se strážníkům nepodařilo zjistit 
jeho majitele, převezli podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry 
Školkové do městského útulku. 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/dva-rekordmani-meli-pres-tri-a-pul-promile-straznici-resi-tisice-prestupku-20220.html
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Mnoho zásahů strážníků také souvisí s alkoholem, jak už bylo uvedeno výše. Například 
v úterý 29. března 2022 krátce před druhou hodinou odpolední vyjížděla hlídka 
městské policie na oznámení o muži ležícím na zastávce MHD U Pily na Rudolfovské 
třídě. Když se podle Věry Školkové strážníkům podařilo muže spícího na zemi probudit, 
zjistili, že se jedná o třicetiletého muže z Českých Budějovic. Nebylo divu, že dotyčný 
nebyl schopen postavit se na nohy. Následně provedená orientační dechová zkouška 
na alkohol u něj totiž ukázala výsledek 3,38 ‰. Neschopnost pohybu však muži během 
převozu na protialkoholní záchytnou stanici nebránila vyhrožovat strážníkům 
ublížením na zdraví. O chvíli později skončil na lůžku záchytné stanice. 

Opilá nezletilá v klubu 

Dalšího muže neschopného souvislé komunikace a samostatné chůze strážníci nalezli 
na oznámení pracovníků ostrahy obchodního centra Mercury na zastávce MHD. 
Třiatřicetiletý muž nadýchal alarmujících 3,67 ‰ alkoholu. Strážníci ho stejně jako jeho 
předchůdce okamžitě eskortovali k pobytu na záchytnou stanici. 

Už o víkendu odhalili strážníci patnáctiletou dívku pod vlivem alkoholu v rámci 
kontrolní akce zaměřené na podávání alkoholu nezletilým osobám v jednom z nočních 
klubů v centru města. "V sobotu 26. března v nočních hodinách prováděly hlídky 
městské policie ve spolupráci s pracovnicemi oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu kontrolní akci zaměřenou na podávání alkoholu 
osobám mladší 18 let. V jednom z nočních klubů v centru města strážníci nalezli zjevně 
podnapilou patnáctiletou dívku. Následně provedená orientační dechová zkouška na 
alkoholu u ní ukázala výsledek 0,72 ‰ a 0,57 ‰. Na dotaz strážníků dívka uvedla, že 
alkoholický nápoj sebrala ze stolu svému kamarádovi bez jeho vědomí," uvedla 
k případu Věra Školková. O několik desítek minut později strážníci dívku předali 
s poučením o dalším postupu do rukou jejího zákonného zástupce. 
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Středa, 30. března 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky, jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, tisková mluvčí MP České Budějovice 
__________________________________________________________________________ 

Dva rekordmani ležící na zastávce nadýchali více než tři promile 

alkoholu 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Pozornost veřejnosti vzbudil v úterý 29. března odpoledne muž 
spící na zemi v zastávce autobusu v Novém Vrátě. Nebylo divu, že muž dál nedošel. 
Zasahující strážníci českobudějovické městské policie u něj naměřili 3,38 promile 
alkoholu. Další „klient“ záchytné stanice zůstal ležet ve stejný den o hodinu později na 
zastávce městské hromadné dopravy u obchodního centra Mercury. Ten dokonce 
překonal výkon svého předchůdce, nadýchal 3,67 promile alkoholu. Oba muže čekal 
pobyt na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici. 

K prvnímu případu hlídka vyjížděla krátce před 14. hodinou k zastávce MHD U Pily na 
Rudolfovské třídě. Když se strážníkům podařilo muže spícího na zemi probudit, zjistili, 
že se jedná o třicetiletého muže z Českých Budějovic. Nebylo divu, že dotyčný nebyl 
schopen postavit se na nohy. Následně provedená orientační dechová zkouška na 
alkohol u něj totiž ukázala výsledek 3,38 promile. Neschopnost pohybu však muži 
během převozu na protialkoholní záchytnou stanici nebránila vyhrožovat strážníkům 
ublížením na zdraví. O chvíli později skončil na lůžku záchytné stanice. 

Dalšího muže neschopného souvislé komunikace a samostatné chůze strážníci nalezli 
na oznámení pracovníků ostrahy obchodního centra Mercury na zastávce MHD. 
Třiatřicetiletý muž nadýchal alarmujících 3,67 promile alkoholu. Strážníci ho stejně jako 
jeho předchůdce okamžitě eskortovali k pobytu na záchytnou stanici. 

  

https://www.jcted.cz/64118-dva-rekordmani-lezici-na-zastavce-nadychali-vice-nez-tri-promile-alkoholu/
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Středa, 30. března 2022 

Zdroj: České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality   

Autor: Jana Novotná 
__________________________________________________________________________ 

Městská policie řešila přes 35 tisíc podezření ze spáchání přestupků 

Celkem 35 087 podezření ze spáchání přestupků řešili v roce 2021 městští strážníci. 
Vyplývá to ze Zprávy o činnosti, kterou rada města vzala na vědomí na svém jednání 
28. března. „Nejčastější jsou dopravní přestupky, které tvoří 85,8%. Jde například o 
neoprávněné parkování na vyhrazených místech, stání a zastavení vozidel tam, kde je 
to zakázáno, nebo nerespektování dopravních značek a překročení rychlosti. Strážníci 
řešili i přes dva tisíce přestupků proti veřejnému pořádku, především poškození 
veřejného prostranství a také jeho znečištění i neoprávněný zábor a rušení nočního 
klidu,“ uvedl primátor Jiří Svoboda. 

Aktuálně je v řadách městské policie proškoleno 21 strážníků k odchytu všech druhů 
zvířat. Spolupracují s městskými útulky i se záchrannou stanicí. „Vloni se jim podařilo 
odchytit 194 psů, 46 koček, dále třeba několik papoušků, kukaček, užovek a 
pávů,“ dodává primátor. 

  

https://www.c-budejovice.cz/mestska-policie-resila-pres-35-tisic-podezreni-ze-spachani-prestupku
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Pondělí, 28. března 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Jižní Čechy, str. 3 

Autor: zug 
__________________________________________________________________________ 

Z policistů se v Budějovicích stali honáci divokého skotu 

České Budějovice – Na českobudějovickém sídlišti Vltava a v okolí hypermarketu Tesco 
bylo v sobotu odpoledne živo. Po ulicích pobíhaly tři krávy a jedno tele. Utekly řidiči z 
malého návěsu a komplikovaly provoz. Do jejich odchytu se pustili státní i městští 
policisté a hasiči. Všechen skot se nakonec podařilo odchytit, některé krávy musely být 
uspány veterinářkou. Během zákroku nedošlo ke zranění osob, ani ke škodě na 
majetku. O tom, zda měl řidič náklad řádně zabezpečen, bude rozhodovat správní 
orgán. 

 

Pondělí, 28. března 2022 

Zdroj: Metro 

Rubrika: Domov, str. 4 

Autor: Policie ČR 
__________________________________________________________________________ 

 

Krávy se pásly na sídlišti 
 
Dopravu v Českých Budějovicích v sobotu vpodvečer komplikovaly tři krávy a jedno 
tele, které utekly z přívěsu auta poblíž takzvané levobřežní komunikace. Jde o část 
města mezi obchodním domem Tesco a sídlištěm Vltava. Policie, městští strážníci a 
hasiči je kolem půl sedmé večer chytili. "Všechny krávy jsou už zajištěné, zvěrolékařka 
některé uspala. Žádná škoda na zdraví ani majetku, žádný vážný problém nevznikl," 
uvedli v sobotu policisté. Strážníci budou zkoumat, jestli majitel zvířat řádně zajistil 
náklad, dodala. 
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Pondělí 28. března – Pátek 1. dubna 2022 

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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