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Babička kráčela v noci po silnici v lehkých šatech 
České Budějovice - Dezorientovanou starší ženu, která si vyrazila ven jen v lehkém oblečení a 

s každou botou jinou, spatřila v neděli ve tři hodny ráno na Okružní ulici náhodná svědkyně. 

"Přivolala strážníky, kteří skutečně krátce poté objevili dvaasedmdesátiletou ženu, kterak kráčí 

po vozovce jen v lehkých šatech. Jak dodává mluvčí městské policie Věra Školková, na jedné 

noze měla vyšší zimní botu a na druhé jen polobotku. "Strážníkům se přes veškeré úsilí 

podařilo zjistit pouze její základní osobní údaje. Místo bydliště nebo důvod ženina počínání se 

však nedozvěděli. Dvaasedmdesátiletá žena byla zjevně podchlazená, proto strážníci na místo 

okamžitě přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Zdravotní stav si vyžádal převoz ženy k 

lékařskému vyšetření do českobudějovické nemocnice," doplnila Věra Školková." 

  

Neděle, 6. ledna 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Hana Svítilová 

Školáci si potají přihnuli alkoholu  
České Budějovice - Na dva školáky, kteří se bavili popíjením alkoholu, upozornili v pátek 

odpoledne městské strážníky obyvatelé Rožnova. 

"Nezletilé hlídka zastihla v Jungmannově ulici a jak ukázala dechová zkouška, patnáctiletý 

mladík ani jeho o rok mladší parťák střízliví nebyli. "Čtrnáctiletý chlapec nadýchal 0,6 ‰ 

alkoholu, starší z nich pak 0,15 ‰. Zda to bylo poprvé, nebo kde k alkoholu přišli, se však ani 

jeden z nich strážníkům nesvěřil," zmínila mluvčí městské policie Věra Školková. Kluky si 

vyzvedli rodiče, kteří o zábavě svých dětí do té doby nic nevěděli. Nevyhnou se ale dohře na 

oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu." 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/nehody/babicka-kracela-v-noci-po-silnici-v-lehkych-satech-20190106.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/skolaci-si-potaji-prihnuli-alkoholu-20190106.html
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Zdroj: ČRo-České Budějovice 

Autor: Petra Matoušková 

České Budějovice trápí auta stojící v pruzích pro autobusy 

  

Petra MATOUŠKOVÁ, moderátorka 

Přednostní pruhy pro městskou hromadnou dopravu v Českých Budějovicích využívají 

neukáznění řidiči. Krajské město BUS pruhy poprvé zavedl v roce 2012 a od té doby je rozšířilo 

do několika míst, zastavení je v nich povoleno pouze mimo dopravní špičku. Auta v nich ale 

staví i při dopravních zácpách, a tím výrazně komplikují provoz ve městě. 

Viktor LAVIČKA, Dopravní podnik města České Budějovice 

Nejčastější jsou případy mezi kinem Kotva a Mánesovou ulicí. Samozřejmě to zablokuje tu 

dopravu a autobusy musí hledat alternativní cestu. 

Matěj VODIČKA, redaktor 

Vysvětluje mluvčí českobudějovického Dopravního podniku a zastupitel za hnutí ANO Viktor 

Lavička. Řidičům v takovém případě hrozí pokuta až do 2 000 Kč, říká mluvčí Městské policie 

David Štýfal. 

David ŠTÝFAL, mluvčí Městské policie České Budějovice 

Pokud to vozidlo tvoří překážku silničního provozu, tak strážníci jsou opravněni takové vozidlo 

odtáhnout. 

Matěj VODIČKA, redaktor 

Podle Viktora Lavičky auta často staví i na autobusových zastávkách. Z Českých Budějovic 

Matěj Vodička, Český rozhlas. 
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Autor: redakce 

Polonahá chodila po Budějovicích  
Polonahou ženu, která měla každou botu jinou a procházela se o víkendu po Okružní ulici v 

Českých Budějovicích, museli převézt záchranáři do nemocnice. Na zmatenou ženu upozornila 

strážníky náhodná svědkyně. 

 

Čtvrtek, 10. ledna 2019 

Zdroj: idnes.cz, (odkaz) 

Autor: Jakub Bartoš 

Rušnou silnici ve Vrbném za Globusem lidé přebíhají. Chtějí zde 

přechod  
Na vysokou rychlost vozidel a kamiony, které porušují zákaz vjezdu, si stěžují obyvatelé 

Českého Vrbného. Jeden z místních občanů nechal dopravní situaci na Husově třídě poblíž 

Globusu změřit a výsledky představil na českobudějovické radnici. 

Několik minut stojí na kraji silnice a nejistě se rozhlíží. Pak v proudu aut nastane klid a senior 

se vydává přes Husovu třídu v Českém Vrbném. Není jediný. Denně tuto starou vozovku 

přechází řada místních včetně maminek s kočárky. 

Na problém s přecházením a dopravní přestupky, kterých se zde řidiči dopouštějí, upozornil 

českobudějovickou radnici jeden z obyvatel. 

V prosinci předstoupil Josef Vrchota před městské zastupitele a během několika minut shrnul, 

co všechno místní trápí. Málo toho není a právě přecházení přes rušnou silnici považuje za 

jeden z největších problémů. 

"Historicky nebylo na protější straně nic. V posledních letech se ale hodně staví a lidé tudy 

přecházejí k obchodní zóně. Jediný přechod je v Českém Vrbném na konečné zastávce. Druhý 

nejbližší je kousek od ulice U Hvízdala. Oba dělí zhruba 900 metrů. Lidé proto nejčastěji 

přecházejí u křižovatky, kudy jezdí trolejbus. Na zastupitelstvu jsem v těchto místech ukazoval 

i fotografii maminky s kočárkem," líčí čtyřicetiletý Vrchota, který z Českého Vrbného pochází. 

Ověřit si jeho slova není těžké. V místech, kde zatáčejí trolejbusy z Husovy třídy k obchodní 

zóně, procházejí lidé neustále. Právě tady, zhruba v polovině cesty mezi oběma současnými 

přechody, by podle Vrchoty nový mohl vzniknout. 

https://budejovice.idnes.cz/prechod-pro-chodce-husova-trida-ceske-budejovice-josef-vrchota-p7j-/budejovice-zpravy.aspx?c=A190110_124237_budejovice-zpravy_khr
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"Je to opravdu nepříjemné. Provoz je tady hustý a lidé, kteří chtějí přejít, mají problém a docela 

riskují," přidává jeden z místních, sedmapadesátiletý Václav Navrátil. 

Vrchota zastupitelům ukazoval také výsledky pětidenního měření. "Jeden můj známý vyučuje 

dopravu a logistiku na vysoké škole. Studenti mají za úkol někde kontrolovat dopravu, tak jsem 

ho oslovil, zda by si nemohli cvičení udělat u nás," vysvětluje Vrchota. 

Výsledek práce studentů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ho 

překvapil v mnoha ohledech. Jedním z nich byl počet kamionů. 

"Ze čtyřproudové silnice je sem směrem do města zákaz vjezdu vozidel nad šest tun. Přesto 

měření ukázalo, že tudy projede z bezmála sedmi tisíc vozidel několik set kamionů denně. V 

tom je trochu nepřesnost, protože měření započítalo i auta s přívěsem či trolejbusy. I tak jde 

ale o stovky kamionů každý den. Stačí přijet, pár minut čekat a kamion uvidíte," upozornil 

Vrchota. Na schůzce řešili rychlost, kamiony i přechod 

  

MF DNES místo navštívila a i ve slabším provozu se na silnici několik kamionů skutečně 

objevilo. Podle statistik, které Vrchota prezentoval, jich je nejvíc mezi 11. až 15. hodinou. 

Část řidičů si nedělá starosti ani s nejvyšší povolenou rychlostí, jak ukázalo měření. "Asi jen 20 

procent vozidel tady jezdí podle pravidel, další jedou 55 až 60 kilometrů za hodinu. Co mě 

šokovalo, bylo asi 20 procent řidičů, kteří jezdí více než sedmdesátkou. Nechápu to. Vyjedete 

z hlavní mezinárodní komunikace do obytné zóny, abyste tam jel rychle? Nerozumím tomu," 

popsal Vrchota. Zajímá vás dění v krajích? 

Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy. 

Vozidel, která zde překročí rychlost 70 kilometrů v hodině, jsou podle statistik stovky. Policisté 

tady poměrně často měří a i díky tomu si část řidičů dává pozor. Kromě přechodu pro chodce 

Vrchota navrhuje například úsekové měření, příčný práh či ostrůvek, který by donutil 

nezodpovědné řidiče zpomalit. 

To všechno také představil dopravní komisi, která si ho po prosincovém vystoupení pozvala na 

úterní zasedání. A schůzka přinesla výsledky. 

"U kamionů půjde požadavek směrem k primátorovi, aby dal příkaz městské policii si tam 

občas stoupnout. Ohledně rychlosti jsme řešili přechod s ostrůvkem. Připomněli mi ale, že 

problematické bude jednání s dopravní policií, která byla proti přechodu U Hvízdala. Přišlo mi, 

že město má zájem to řešit," shrnul Vrchota. 

"S vedoucím odboru správy veřejných statků jsme se domluvili, že prověří možnost ohledně 

přechodu a případného značení, které by přispělo ke zklidnění dopravy. Pak jsme probírali 

možnost řešení měření rychlosti. Máme za úkol kontaktovat primátora, který má městskou 

policii na starosti. Protože tam jezdí nákladní vozidla, která mají vjezd ve směru do města 

zakázaný, mělo by být značení na hlavní ceduli nad silnicí u příjezdu do města, kde zatím chybí. 
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Bude to ale chvilku trvat, protože se bude komunikovat s Ředitelstvím silnic a dálnic. Do 

budoucna jsme se bavili i o úsekovém měření rychlosti. Na něj se ale čeká i dva roky. Přechod 

by mohl být dříve, ale je teď těžké odhadovat," doplnil Jan Mádl (Čisté Budějovice), předseda 

dopravní komise. 

Lidé z Českého Vrbného chtějí přechod pro chodce na Husově třídě. 

 

Sobota, 12. ledna 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Opilého řidiče prozradilo parkování v křižovatce 
 sobota, 12. ledna 2019, 16:34 

Dvaačtyřicetiletý muž se před jízdou posilnil několika sklenkami vína a vyrazil do ulic. Své auto 

se snažil zaparkovat v křižovatce na sídlišti Šumava. Po několika marných pokusech, kdy 

najížděl na chodník, upoutal pozornost projíždějících strážníků. Podnapilý řidič se vyděsil a 

přejel do vedlejší ulice J. Opletala. Strážníci se ale nenechali oklamat, za mužem vyrazili a 

zastavili ho. Dechová zkouška, kterou na místě provedli ukázala, že je řidič pod vlivem 

alkoholu. Nadýchal 0,80 promile. „Přiznal, že před jízdou vypil několik sklenic vína. Údajně však 

měl v úmyslu jen přeparkovat vozidlo. Proto si také sebou nevzal ani doklady potřebné k řízení 

vozidla. Jak strážníci vzápětí zjistili, žádné ani nevlastnil,“ popsala tisková mluvčí 

českobudějovických strážníků Věra Školková. Řidiče teď čeká obvinění z přečinu maření 

výkonu úředního rozhodnutí. Navíc bude muset sáhnout i hluboko do peněženky. Za řízení 

motorového vozidla pod vlivem alkoholu mu hrozí pokuta ve výši až 20 tisíc.  

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22448-opileho-ridice-prozradilo-parkovani-v-krizovatce.html

