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___________________________________________________________________________ 

U polikliniky se po ránu rvou o místa, řešení je v nedohlednu 

 

Najít ráno místo u EUC kliniky je pro řidiče v Budějovicích složité. 

Dostat se po ránu k lékaři na Polikliniku Jih, tedy dnešní EUC kliniku v krajském městě, 
může být pro řidiče téměř nemožné. Postávají v ulici Matice školské před poliklinikou 
nebo v Tylově hned za rohem a čekají, až se místo uvolní. 

Náměstek primátora Viktor Lavička vidí tuto oblast jako velice složitou. Poliklinika Jih 
se podle něho stavěla v 70. letech 20. století. „Nikdo nepočítal s tak obrovským 
nárůstem individuální automobilové dopravy. Osobně jsem s vedením zdravotnického 
zařízení také jednal, ale nejsou schopni ani sami nabídnout odpovídající parkovací 
kapacity,“ uvedl. Mluvčí EUC kliniky Eva Hokrová však zdůvodnila, že stávající kapacitu 
parkování v okolí polikliniky nemohou ovlivnit. 

Nepříznivou situaci pro řidiče u EUC kliniky vnímá i Václav Kovář, krajský koordinátor 
BESIP, který vysvětlil, že počet parkovacích míst před klinikou je nedostatečný, ale 
situaci nelze řešit podle jeho slov jednoduše. „Problém je letitý a mně nezbývá nic 
jiného než doporučit lidem, kteří tu možnost mají, aby využívali hromadnou dopravu. 
I když to v mnoha případech není možné. Zřejmě v minulosti došlo k pochybení, že 
takový komplex nemá dostatečné vybavení parkovacími místy,“ uznává. 

Parkování je možné podle něho za řekou Malší, ale i to může být omezené nebo pro 
mnohé dost vzdálené. „U EUC kliniky nelze prostor natáhnout. Je tam omezující faktor, 
řeka Malše,“ poukazuje. 

Komplikace u EUC kliniky vnímá obyvatelka města Kristina Fučíková. „Parkování 
u Polikliniky Jih bylo už od počátku poddimenzované. V době běžných ordinačních 
hodin je téměř nemožné tam zaparkovat. Řešením by bylo podzemní parkování 
v komplexu. Měl by je zajistit majitel,“ zamýšlí se. Problém se dotýká i Kateřiny 
Hůlkové, ředitelky zdejší školky Anglická zahrada. „Situace s parkováním u polikliniky je 
kritická již několik let, přesto se zdá, že její řešení – tedy bezpečnost a komfort 
přijíždějících pacientů – jakoby nebyla důležitá ani pro majitele polikliniky, ani pro 
vedení města,“ říká. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/u-polikliniky-se-po-ranu-rvou-o-mista-reseni-je-v-nedohlednu-20200612.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/u-polikliniky-se-po-ranu-rvou-o-mista-reseni-je-v-nedohlednu-20200612.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94100&idc=7659227&ids=1804&idp=91970&url=http%3A%2F%2Fwww.smocr.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93768&idc=7659227&ids=10576&idp=89911&url=https%3A%2F%2Fwww.fabory.com%2Fcs%2FSpojovac%25C3%25AD-materi%25C3%25A1l%2FMatice%2Fc%2F0103
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94283&idc=7659227&ids=241&idp=90289&url=http%3A%2F%2Fwww.megazahrada.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93784&idc=7659227&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
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V hustém provozu vídá seniory s holemi, kteří se snaží přejít silnici k poliklinice poté, co 
je někdo přivezl. „Situaci by řešilo vybudování parkovacích kapacit v blízkosti, rychlým 
řešením by také byla proměna některých parkovacích míst na místa zastavovací určená 
pro vystoupení a nastoupení, například kiss and go místa,“ domnívá se obyvatelka. 

Auta hlídají kamery 

Na řidiče parkující u EUC kliniky dohlíží kamerové vozidlo. Věra Školková, mluvčí 
českobudějovických strážníků, informovala, že kamery snímají všechny registrační 
značky zaparkovaných vozidel za účelem zjištění, zda mají řidiči zaplacené parkování. 
„Co se týká vozidel stojících v jiných místech, jejichž řidiči porušují například dopravní 
značky zákaz zastavení či stání, stojí na chodníku, stojí neoprávněně na vyhrazeném 
parkovišti… Tyto přestupky řeší hlídky městské policie,“ shrnula. 
  

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94346&idc=7659227&ids=7676&idp=92242&url=http%3A%2F%2Fwww.zivot99-jihlava.cz%2F
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Pátek, 12. června 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Na Lannovce popíjel pivo a po strážnících chtěl, aby mu dali pokutu. 

Hlídku nakonec fyzicky napadl a skončil v poutech 

 

Budějčtí strážníci včera odpoledne řešili agresivního muže, který popíjel na Lannovce. 
O tom, že porušil vyhlášku města, která zakazuje popíjení alkoholu na veřejnosti, moc 
dobře věděl. Strážníky na přestupek totiž sám upozornil a chtěl, aby mu dali pokutu. 
Nakonec ale začal být velmi agresivní a „vykoledoval“ si pouta. 

Čtyřiatřicetiletý muž na Lannovce posedával ve dvě hodiny odpoledne. Když viděl 
strážníky, přišel k nim a dožadoval se udělení pokuty za požívání alkoholu na místě, kde 
je to zakázané. Hlídka proto muže vyzvala, aby na místě už alkohol dál nepil a celý 
případ chtěla vyřešit domluvou.  

„Muž ale náhle výrazně změnil své chování a začal strážníky fyzicky ohrožovat. Když 
nereagoval ani na opakované výzvy, aby svého jednání zanechal, strážníci proti němu 
použili donucovací prostředky a služební pouta,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra 
Školková.  

Hlídka u něho provedla dechovou zkoušku, která ukázala výsledek 2,43 promile. Na 
místo byla přivolána i záchranka a agresor rovnou putoval do nemocnice. Za 
neuposlechnutím výzvy úřední osoby mu teď hrozí pokuta až deset tisíc korun.  

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27714-na-lannovce-popijel-pivo-a-po-straznicich-chtel-aby-mu-dali-pokutu-hlidku-nakonec-fyzicky-napadl-a-skoncil-v-poutech.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/27714-na-lannovce-popijel-pivo-a-po-straznicich-chtel-aby-mu-dali-pokutu-hlidku-nakonec-fyzicky-napadl-a-skoncil-v-poutech.html


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

24. TÝDEN 2020 

4 
 

 

 

Pátek, 12. června 2020 

Zdroj: Mladá Fronta DNES (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / České Budějovice 

Autor: Karel Hrdina 

___________________________________________________________________________ 

Opilec se nejdřív udal, že pije alkohol na veřejnosti, pak hlídku napadl 

 

Městskou vyhlášku porušil muž, který na ulici v centru Českých Budějovic popíjel 
alkohol. Sám na své jednání upozornil strážníky a dožadoval se pokuty. Vzápětí se 
však jeho chování změnilo a začal hlídku napadat. Skončil v poutech a nadýchal 2,43 
promile alkoholu. 

Ve čtvrtek ve dvě hodiny odpoledne hlídka strážníků procházela po Lannově třídě, kde 
před jedním z domů posedával zjevně opilý čtyřiatřicetiletý muž. Právě konzumoval 
pivo z plechovky. 

„Když spatřil strážníky, přistoupil k nim a dožadoval se udělení pokuty za požívání 
alkoholu na místě, kde je to zakázáno. Po zjištění jeho totožnosti hlídka muže vyzvala, 
aby přestal popíjet na ulici,“ popsala mluvčí městské policie Věra Školková. 

Strážníci se rozhodli, že vyřeší přestupek domluvou a muže vyzvali, aby místo opustil. 
Ten však náhle výrazně změnil své chování a s křikem začal hlídku fyzicky ohrožovat. 

„Protože nereagoval ani na opakované výzvy, aby svého jednání zanechal, strážníci 
proti němu použili donucovací prostředky a pouta. Po přivolání motorizované hlídky 
městské policie muže podrobili dechové zkoušce na alkohol s výsledkem 2,43 promile,“ 
uvedla Školková. 

Strážníci přivolali záchrannou službu, která muže převezla do zdravotnického zařízení. 

Za přestupek proti veřejnému pořádku, kterého se muž dopustil neuposlechnutím 
výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, hrozí pokuta do 10 tisíc korun. 

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/opilec-lannova-trida-alkohol-ceske-budejovice-straznici-vyhlaska.A200612_121147_budejovice-zpravy_khr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=krimi&utm_content=main
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/opilec-lannova-trida-alkohol-ceske-budejovice-straznici-vyhlaska.A200612_121147_budejovice-zpravy_khr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=krimi&utm_content=main
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Středa, 10. června 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Muž bez domova se topil v řece, zachránili ho strážníci 

 

Strážníci městské policie včera zachraňovali muže bez domova, který se topil u 
Sokolského ostrova. Záchranáře na místo zavolal kolemjdoucí a hlídka se mezitím 
vydala bezdomovci na pomoc. Zdravotní stav muže si vyžádal převoz do nemocnice. 

Tonoucího muže spatřili náhodní svědci před druhou hodinou ráno. Při příjezdu 
strážníků byl muž při vědomí a držel se lana přivázaného k zábradlí. „Strážníci ho 
okamžitě vytáhli pomocí služebního lana ven a do příjezdu rychlé záchranné služby muži 
udržovali tělesnou teplotu pomocí termoizolační přikrývky,“ uvedla tisková mluvčí 
strážníků Věra Školková.  

Bezdomovce si následně převzali záchranáři a převezli ho do nemocnice.  

 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27690-muz-bez-domova-se-topil-v-rece-zachranili-ho-straznici.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/27690-muz-bez-domova-se-topil-v-rece-zachranili-ho-straznici.html
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Úterý, 9. června 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Otevření restaurace po jedenácté hodině schovával za 

narozeninovou oslavu, majitel podniku skončil v poutech 

 

Podávání alkoholu nezletilým, porušení mimořádného opatření a rušení nočního 
klidu. To vše má na kontě majitel jedné z restaurací v centru města. Zasahující hlídce 
strážníků navíc vulgárně nadával. Ta proto rozhodla o jeho převozu na služebnu 
policie. Muž ale nechtěl jít dobrovolně, a tak mu strážníci museli nasadit pouta. 

Strážníky k podniku zavolali lidé z okolí v sobotu krátce před jednou hodinou ráno, 
kterým vadila hudba vycházející z restaurace. Hlídka na místě zjistila, že dveře jsou 
uzavřené, ale uvnitř se svítí a probíhá hlučná zábava. „Z restaurace mezitím vyšel 
provozovatel, který strážníkům sdělil, že se uvnitř nachází uzavřená společnost z důvodu 
oslavy narozenin. Jeho tvrzení však vyvrátilo několik hostů, kteří si kupovali pití od zdejší 
obsluhy a o žádné oslavě narozenin nic nevěděli,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra 
Školková.  

V podniku navíc byly nezletilé dívky s pozitivní dechovou zkoušku na alkohol, který prý 
mohly uvnitř pít. Tím však ale případ neskončil. Třiadvacetiletý provozovatel restaurace 
totiž při jednání strážníků neustále narušoval veřejný pořádek. Následovaly i hrubé 
urážky na adresu zasahující hlídky. Ta proto rozhodla o jeho převozu na služebnu 
policie. Muž ale nechtěl jít dobrovolně, a tak mu strážníci museli nasadit pouta. Celou 
záležitostí se dál bude zabývat příslušný správní orgán.  

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27678-otevreni-restaurace-po-jedenacte-hodine-schovaval-za-narozeninovou-oslavu-majitel-podniku-skoncil-v-poutech.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/27678-otevreni-restaurace-po-jedenacte-hodine-schovaval-za-narozeninovou-oslavu-majitel-podniku-skoncil-v-poutech.html
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Úterý, 9. června 2020 

Zdroj: Mladá Fronta DNES (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / České Budějovice 

Autor: Karel Hrdina 

___________________________________________________________________________ 

Po půlnoci byl v restauraci hluk a dívky pod vlivem, provozovatele 

odvedli 

 

Provozovatel jedné z restaurací v centru Českých Budějovic porušil mimořádné 
opatření a nezavřel svůj podnik ve 23 hodin. Navíc neuhlídal hlučnost hostů, takže 
tam v sobotu po půlnoci vyjížděli strážníci kvůli oznámení o rušení nočního klidu. 
Uvnitř našli i nezletilé dívky pod vlivem alkoholu. 

Strážníci vyrazili k restauraci v sobotu krátce před jednou hodinou ranní. Na místě 
zjistili, že dveře podniku jsou zavřené, ale uvnitř se svítí a probíhá tam hlučná zábava. 

„Ze dveří mezitím vyšel provozovatel restaurace, který strážníkům sdělil, že uvnitř se 
nachází uzavřená společnost slavící narozeniny. Jeho tvrzení však vyvrátilo několik 
hostů, kteří si kupovali nápoje od zdejší obsluhy a o žádné oslavě narozenin nic 
nevěděli,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková. 

Provozovatel umožnil strážníkům vstup do klubu, kde bylo i několik nezletilých. Jak se 
vzápětí ukázalo, čtyři dívky ve věku 15 až 17 let mohly uvnitř pít alkohol. Orientační 
dechová zkouška ukázala u všech pozitivní výsledek v hodnotě od 0,26 do 0,87 promile. 

„Jedna z dívek přiznala, že alkohol jí podal její přítel. Strážníci mladého muže poučili, že 
je důvodně podezřelý ze spáchání přestupku podle zákona o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek. Případem se bude dále zabývat příslušný správní 
orgán,“ uvedla Školková. 

Ostatní dívky strážníkům odmítly podat jakékoli vysvětlení. Strážníci vyrozuměli jejich 
zákonné zástupce, kteří si děti převzali. 

Tím však případ neskončil. Třiadvacetiletý provozovatel restaurace podle strážníků 
neustále narušoval veřejný pořádek, následovaly i hrubé urážky na adresu zasahující 
hlídky. 

Strážníci se jej proto rozhodli předvést na služebnu policie. 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/mimoradne-opatreni-hluk-straznici-ceske-budejovice-provozovatel-restaurace-pouta-alkohol-nezletili.A200609_095332_budejovice-zpravy_khr
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/mimoradne-opatreni-hluk-straznici-ceske-budejovice-provozovatel-restaurace-pouta-alkohol-nezletili.A200609_095332_budejovice-zpravy_khr


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

24. TÝDEN 2020 

8 
 

 

 

„Protože se bránil, museli mu nasadit pouta a poučili ho o tom, že podezřením ze 
spáchání přestupku proti zákonu o ochraně veřejného zdraví, přestupku neuposlechnutí 
výzvy úřední osoby a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci se 
bude zabývat příslušný správní orgán,“ upřesnila Školková. 


