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Blokovali vstup  

 
České Budějovice – Na pomoc se dvěma údajně podnapilými muži vyjížděla hlídka 
českobudějovické městské policie k nemocnici. O pomoc požádal zaměstnanec 
bezpečnostní služby. 

Strážníci zamířili k areálu v ulici Boženy Němcové ve středu krátce před desátou 
hodinou večerní. Podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové 
blokovali dva muži vstup na psychiatrické oddělení nemocnice. "Na výzvy zaměstnance 
nemocnice k odchodu nijak nereagovali. Zasahující strážníci na místě zjistili, že jeden z 
přítomných mužů není schopen srozumitelné komunikace. Jeho chování poukazovalo 
nejen na vysokou hladinu alkoholu, ale pravděpodobně i dalších návykových látek," 
uvedla Věra Školková. Muž proto skončil na protialkoholní stanici. Druhý muž mohl 
odejít po svých.  
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Rubrika: Zprávy/ Doprava 

Autor: Elmira Talířová 
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Doprava na náměstí se musí vrátit do původního stavu, rozhodl soud 
 

Šlo o jedno z nejkontroverznějších rozhodnutí bývalého vedení radnice. Dopravní 
změny kolem náměstí měly zajistit zklidnění dopravy v centru města. Teď se ale bude 
muset všechno vrátit do původního stavu. Rozhodl o tom Krajský soud v Českých 
Budějovicích. 
Jen málo témat vyvolalo v minulém roce tolik reakcí, jako dopravní změny v centru 
města. Od poloviny července 2022 začalo na náměstí Přemysla Otakara II. platit nové 
dopravní značení, které zcela proměnilo provoz. Zrušena byla oblíbená zkratka, díky 
které se lidé dostali rychleji z ulice Na Sadech do ulice Mánesova. V části ulice U Černé 
věže vznikla pěší zóna mezi Hroznovou a Kanovnickou a změnila se také průjezdnost 
ulice Biskupská. Kromě toho došlo ke zrušení návštěvnických stání na severní straně 
náměstí. Ta se navíc měla podle původních plánů pro motoristy úplně uzavřít. Od 
tohoto záměru ale nakonec bývalé vedení radnice upustilo.   
A upustit se nakonec bude muset od všech zavedených změn. Na základě rozhodnutí 
Krajského soudu v Českých Budějovicích se musí doprava na náměstí vrátit do 
původního stavu. „Soud rozhodl tak, že do 28. února nejpozději musíme vše vrátit do 
původního stavu. To znamená, že všechna ta opatření, která byla zavedená, se zruší," 
řekl první náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).  

Rozhodnutí krajského soudu 
Návrh na zrušení zavedených změn podala k soudu v září 2022 společnost Solná brána, 
která sídlí v České ulici. Podle rozsudku, který má redakce k dispozici, nebyl projekt na 
úpravu parkování na náměstí a nový systém jednosměrek správně připraven. 
Nedostatky shledal soud například v samotné projektové dokumentaci, na základě 
které byly změny v centru zavedeny. „V prvé řadě je výrok opatření obecné povahy 
nekonkrétní a nejednoznačný.́ Je z něho pouze zřejmé, že stanovuje místní trvalou 
úpravu provozu na místních komunikacích,“ stojí v rozhodnutí soudu. Není ale 
například jasné, o jaké konkrétní úpravy, a na kterých komunikacích, se jedná.  
V závěru celého rozsudku soud uvádí, že opatření obecné povahy je 
nepřezkoumatelné, a to pro nesrozumitelnost.  
 

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/doprava/37274-doprava-na-namesti-se-musi-vratit-do-puvodniho-stavu-rozhodl-soud.html
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Nové řešení představí radnice na podzim 
Od března se tak bude muset vše vrátit do původního stavu. Nové vedení města, které 
změny ještě před jejich zavedením kritizovalo, se ale bude dopravou v centru podle 
Maroše zabývat. „Samozřejmě se k tomu nevrátíme v té současné podobě. Ale něco to 
ukázalo a my nebudeme říkat jen proto, že to vymyslel někdo jiný, že to bylo k ničemu. 
Vezmeme si data, jak se náměstí zklidnilo nebo nezklidnilo a přijdeme s nějakým 
řešením," komentoval náměstek primátorky.  

Nové řešení podle něj radnice představí během podzimu.  
Neoprávněné pokuty Problém může nyní nastat také kvůli pokutám, které město od 
zavedení dopravních změn v centru města, udělilo. A že jich nebylo málo, je zřejmé z 
dřívějšího vyjádření mluvčí městské policie Věry Školkové. V období od 11. července do 
31. října 2022 řešili strážníci celkem 1 400 přestupků porušením některého z nových 
dopravních značení. „Nejvíce přestupků jsme zaznamenali v Biskupské ulici, kde řidiči 
nerespektují dopravní značku zákaz vjezdu všech vozidel a projíždí ji v protisměru," 
uvedla tehdy Školková.  
Vzhledem k rozhodnutí soudu byly pokuty uloženy neoprávněně. „Pokud by někdo 
chtěl nárokovat peníze zpět, protože dostal pokutu tam, kde de facto neměl, tak tam 
asi budeme muset peníze vracet. Nic jiného nám pravděpodobně nezbude," řekl 
redakci Maroš.  
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Nová aplikace 
 

České Budějovice – Městská policie České Budějovice zakoupila nový software, který 
vylepší například práci hlídek v terénu, mimo jiné slouží strážníkům pro přímé 
ověřování správnosti údajů prostřednictvím informačních systémů správních orgánů. 
 
 

Středa, 11. ledna 2023 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko / jižní Čechy, str. 2 

Autor: Edwin Otta 
___________________________________________________________________________ 

Z toalety nechtěl ven 
 
České Budějovice – Hlídka městské policie vyjela v jihočeské metropoli do nákupního 
centra. Jeho ostraha totiž oznámila, že jsou uzamčené vstupní dveře toalet, kde se 
pravděpodobně kdosi skrývá a drží kliku. Strážníci na místě osobu uvnitř vyzvali, aby 
odemkla a vyšla ven, ale museli otevřít násilím. Když do prostoru vstoupili, vyběhl proti 
nim muž hrozící zavřenou pěstí. Strážníci ho okamžitě zadrželi použitím donucovacích 
prostředků a nasazením služebních pout. 
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Zariskoval 
 

České Budějovice – Riskantní procházka budějovickou ulicí Jaroslava Haška, kde 
sídlí městská policie, se nevyplatila celostátně hledanému muži. Díky operátorovi 
kamerového systému byl muž identifikován a zadržen. 

 

Středa, 11. ledna 2023 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
___________________________________________________________________________ 

Zásah strážníků proti agresivnímu muži poukázal na celostátně 

hledanou osobu 
 

Konflikt třicetiletého muže se skupinkou sedmnáctiletých chlapců u obchodního centra 
poukázal ve středu večer na celostátně hledaného muže. Zásah českobudějovických 
strážníků skončil jeho předáním do rukou policistů. Tím však pro třicetiletého agresora 
případ neskončil. 

Ve středu 11. ledna krátce před devátou hodinou večer prováděla hlídka městské 
policie kontrolní činnost v blízkosti autobusového nádraží v Nádražní ulici. Strážníky 
zde oslovili tři chlapci, kteří je požádali o pomoc s neznámým mužem stojícím nedaleko. 
Ten je měl dle jejich slov bezdůvodně napadat a vyhrožovat jim ublížením na zdraví. 
Strážníci v dotyčném zjistili třicetiletého muže z Českokrumlovska. Jak se vzápětí 
ukázalo, jeho fotografie v té době figurovala v databázi celostátně hledaných osob. 
Strážníci muže o několik minut později předali do rukou policistů na Obvodním 
oddělení Policie ČR – město. Muže však ještě čeká postih za přestupek proti 
občanskému soužití. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/zasah-strazniku-proti-muzi-vyvolavajicim-konflikty-poukazal-na-celostatne-hledanou-osobu
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Hledaný riskoval procházku kolem sídla policie, chyboval 
 
Dva zásahy s mírně kuriózním nádechem řešili v minulých dnech budějovičtí strážníci. 

Hlídka městské policie byla například volána k toaletě zamčené zevnitř v nákupním 
centru na Pražské třídě. "V jedenáct hodin večer vyjížděla hlídka městské policie na 
oznámení ostrahy nákupního centra o uzamčených vstupních dveří toalet, kde se 
pravděpodobně kdosi skrývá a drží kliku," uvedla k případu Věra Školková, tisková 
mluvčí Městské policie České Budějovice. 

Strážníci na místě osobu uvnitř vyzvali, aby odemkla a vyšla ven. To se však nesetkalo 
s odezvou. "Strážníci se na toaletu museli dostat za pomoci násilí. Když do prostoru 
vstoupili, vyběhl proti nim muž hrozící zavřenou pěstí. Strážníci ho okamžitě zadrželi 
použitím donucovacích prostředků a nasazením služebních pout," doplnila Věra 
Školková. Následnou kontrolou totožnosti se ukázalo, že se jedná o dvacetiletého muže 
z Českých Budějovic. Za neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci 
si od strážníků vysloužil pokutu. Ti muže po sejmutí pout poučili o dalším postupu a 
dohlédli na jeho odchod. 

Kamera zachytila hledaného 

Riskantní procházka se v jiném případě nevyplatila celostátně hledanému muži. "Ve 
čtyři hodiny odpoledne spatřil operátor městského kamerového systému v ulici 
Jaroslava Haška muže, jehož podoba odpovídala celostátně hledané osobě. Na místo 
okamžitě vyjížděla hlídka městské policie, která muže dostihla nedaleko," uvedla Věra 
Školková. 

Muž však se strážníky odmítal spolupracovat a snažil se všemožně vymluvit z převozu 
na policejní služebnu. Zákonné výzvy k nastoupení do služebního vozidla se nesetkaly 
s žádnou odezvou. Strážníkům se podařilo převoz muže uskutečnit až po použití 
donucovacích prostředků a nasazení služebních pout. Dotyčného poté předali do rukou 
policistů na Obvodním oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. Za přestupek neuposlechnutí 
výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci si muž vysloužil od strážníků pokutu. 
 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/hledany-riskoval-prochazku-kolem-sidla-policie-chyboval-20230111.html
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Pondělí, 9. ledna – Pátek, 13. ledna 2023 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 
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Autor: Mgr. Věra Školková 
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https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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