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Kontroly podniků v Budějcích odhalily vážné přestupky, patnáct 

opilých dětí se pokusil schovat provozovatel ve sklepě 
Policisté, hygienici a úřednici vyrazili v pátek do centra Budějc. Kontrolovali dodržování povinností 

uložených mimořádným opatřením. Kontrola ve dvou případech odhalila nejen porušení provozní 

doby, ale i nalévání alkoholu nezletilým. Přestupky se budou zabývat příslušné orgány. 

Kontroly proběhly v pátek v nočních hodinách. Porušení mimořádného opatření ministerstva 

zdravotnictví bylo zjištěno ve dvou případech. „V jedné z provozoven bylo zjištěno patnáct dětí ve věku 

šestnácti až sedmnácti let pod vlivem alkoholu. Provozovatel podniku se navíc snažil své nezletilé hosty 

ukrýt ve sklepě,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková.  

Někteří mladiství řekli, že alkohol jim byl prodán uvnitř podniku a bez ověření věku. Majitel provozu 

opět tvrdil, že se uvnitř koná narozeninová oslava. Toto tvrzení ale hosté vyvrátili. Nezletilé pod vlivem 

alkoholu si převzali pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí.  

 

Úterý, 16. června 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník. str. 1 

Autor: jd 

Upouštěl kolo    
16.06.2020  Českobudějovický deník - (jd) 

Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; 

Strakonický deník; Táborský deník  

České Budějovice – Devětadvacetiletý muž z Českých Budějovice vypouštěl pneumatiky 

u zaparkovaného služebního vozidla policie v centru krajského města. 

Podle mluvčí českobudějovických strážníků Věry Školkové zaslechla v sobotu v půl druhé ráno hlídka 

městské policie při běžné kontrolní činnosti v České ulici hlasité syčení. To strážníky dovedlo 

k zaparkovanému vozu policie. "U něj klečel neznámý muž, který právě vypouštěl jednu z pneumatik 

služebního vozidla. Motiv jeho činu se však od něj nedozvěděli. Muže pak předali do rukou policistů," 

popsala. Případem se bude dále zabývat správní orgán.  

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27743-kontroly-podniku-v-budejcich-odhalily-vazne-prestupky-patnact-opilych-deti-se-pokusil-schovat-provozovatel-ve-sklepe.html
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Podnapilý muž hlídal svého šestiletého syna, nechal ho v baru 
16.6.2020  

Ocenění otec roku nedostane 44letý muž z krajského města.   

Jak uvedl David Štýfal, mluvčí českobudějovické městské policie, toho strážníci přistihli v pondělí 

15. června krátce před čtvrt na deset večer v jednom z baru na Pražské třídě. Tady měl v podnapilém 

stavu obtěžovat hosty, navíc měl s sebou i nezletilé dítě. 

"Strážníci na místě zjistili, že podnapilý muž před příjezdem strážníků utekl a svého šestiletého syna 

v baru nechal. Hlídka proto neprodleně předala pomocí radiostanice popis muže svým kolegům a ti ho 

zanedlouho v okolí nalezli. Poté se za doprovodu strážníků do baru vrátil. Čtyřiačtyřicetiletý muž 

strážníkům tvrdil, že si malého chlapce měla v baru vyzvednout jeho matka, ale odešla bez něj," popsal 

mluvčí incident s tím, že se strážníci pokusili matku kontaktovat telefonicky, bez úspěchu. 

Dodal, že muž byl podroben orientační dechové zkoušce, která vyšla s pozitivním výsledkem 1, 

8 promile. "Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byla na místo přivolána pracovnice z odboru sociálně 

právní ochrany dětí, která rozhodla o dalším postupu a událostí se bude tento odbor dále zabývat," 

řekl David Štýfal. 
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Strážníci "chytili" muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání    
16.06.2020    
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Hledaného muže dostihli v pondělí českobudějovičtí strážníci. 

 "Tiskový mluvčí Městské policie České Budějovice uvedl, že v pondělí 15. června v podvečer dostali 

strážníci městské policie informaci, že by se měl po sídlišti Máj pohybovat muž, jehož jméno figuruje 

na seznamu celostátně hledaných osob. 

 "Uběhlo jen pár okamžiků od získání popisu a strážníci muže zahlédli před vchodem jednoho z 

bytových domů. Hlídka k muži přistoupila a vyzvala ho k předložení dokladů," řekl David Štýfal s tím, že 

se následně potvrdilo, že se skutečně jednalo o třiačtyřicetiletého muže, po kterém bylo vyhlášeno 

celostátní pátrání. "Strážníci muže předvedli na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky, kde 

byl předán policistům k dalšímu opatření," dodal. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-muz-hlidal-sveho-sestileteho-syna-nechal-ho-v-baru-20200616.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-chytili-hledaneho-muze-20200616.html
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Opilý muž šel do baru se svým šestiletým synem. Po příjezdu strážníků 

utekl a dítě tam nechal 
Čtyřiačtyřicetiletý muž si jako společnost do baru vybral svého šestiletého syna včera večer. Opilý muž 

navíc obtěžoval ostatní hosty. Do podniku proto lidé zavolali hlídku městské policie.  

Hlídka vyjížděla do jednoho z barů na Pražské třídě krátce před čtvrt na deset večer. Opilý muž ale před 

příjezdem strážníků utekl a svého syna v baru nechal. Dlouho ale neunikal a za doprovodu strážníků se 

do podniku vrátil.  

„Čtyřiačtyřicetiletý muž strážníkům tvrdil, že si malého chlapce měla v baru vyzvednout jeho matka, 

ale odešla bez něj. Strážníci se jí snažili dovolat, ale bez úspěchu,“ uvedl tiskový mluvčí strážníků David 

Štýfal.  

Muž nakonec nadýchal téměř dvě promile. Na místo bylo přivolána pracovnice ze sociálky, která 

rozhodla o dalším postupu. Událostí se dál bude odbor dál zabývat.  

 

Čtvrtek, 18. června 2020 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 13 

Autor: Jakub Bartoš 

Radnice chce strážníkům postavit novou budovu    
ČESKÉ BUDĚJOVICE Zhruba 120 až 130 milionů korun by mohla stát investice do areálu 

českobudějovické městské policie. Vedení radnice tam mimo jiné plánuje postavit novou budovu.  

Strážníci mají zázemí poblíž historického centra v ulici Jaroslava Haška, kde je vchod do budovy a vjezd 

na parkoviště. "V zadní části dvora by vznikl nový objekt. Veřejnosti by nebyl přístupný, protože tam 

plánujeme šatny, sklady či parkování. Stávající dům bychom zrekonstruovali," popsal primátor Jiří 

Svoboda (ANO). 

Podle něj je důvodem nedostatečná kapacita. "Máme nyní přibližně 130 strážníků a současné prostory 

již nestačí," oznámil Svoboda.  

Primátor upřesnil, že úpravy mohou vyjít na 120 až 130 milionů korun. Radní v pondělí schválili vypsání 

veřejné zakázky na projektovou dokumentaci ke stavební úpravě areálu. "Až bude hotová, budeme 

znát přesnější cenu tohoto projektu," doplnil Svoboda. 

 Vedení radnice mezitím dál stojí o nedalekou budovu na Pražské třídě, kde v minulosti sídlila Policie 

ČR. V současnosti patří státu, a tak magistrát vyjednává o směně s Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-chytili-hledaneho-muze-20200616.html
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 Město nabídlo například jeden z objektů v areálu bývalých kasáren na Žižkově třídě, který stojí blíž k 

Mercury Centru, a nevyužívaný dům v obci Homole. 

 "Nyní čekáme na vyjádření. Pokud stát směnu odmítne, tak připravujeme žádost o přímý prodej," 

přiblížil náměstek primátora Tomáš Bouzek (TOP 09). Jestliže radnice uspěje, bude muset do objektu 

na Pražské třídě investovat, protože je ve špatném stavu.  

 

Úterý, 16. června 2020 
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Kvůli objížďce začali řidičům v Budějovicích měřit rychlost    
Uzavřená Plavská zvýšila provoz v okolních českobudějovických ulicích.  

"K neobvyklému kroku musela sáhnout českobudějovická radnice. Kvůli uzavřené Plavské ulici se 

nebývale navýšil provoz v okolních ulicích a bylo dokonce nutné zahájit zde měření rychlosti 

projíždějících vozidel. 

 Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu stanovil přechodnou úpravu provozu v ulici 

Otakara Březiny od 15. června do 18. prosince. "Po uzavírce Plavské, která je v rekonstrukci, se tam 

výrazně zvýšila doprava. Místní občané si na to pochopitelně stěžovali a poukazovali na to, že řidiči 

nedodržují rychlost a místem spíše proletí než projedou. Proto tam byl na sloup veřejného osvětlení 

umístěn informační měřič rychlosti, který zjistí reálný stav," říká náměstek primátora Viktor Lavička s 

tím, že se situace bude postupně vyhodnocovat. 

"Pokud se doprava a hlavně řidiči nezlepší, požádáme o součinnost Policii ČR," upozorňuje náměstek 

primátora. S osazením tohoto zařízení ale opatření zavedená v souvislosti se zmíněnou dopravní 

stavbou nekončí. 

 Město iniciovalo také doplnění dopravních opatření o dopravní značení omezující rychlost na 30 km/h 

v ulici Jaroslava Hůlky. Na situaci v této lokalitě pravidelně dohlížejí také hlídky městských strážníků. 

"Další prioritou je pak také bezpečné převádění chodců, což budu osobně řešit spolu s místními občany 

přímo v dotčené oblasti," dodává k dalším krokům města Viktor Lavička. 

 Statické měřiče rychlosti byly v minulosti osazeny třeba v ulici J. Š. Baara u základní školy, ještě před 

zřízením zpomalovacích prahů na Pražském předměstí nebo v době ještě dřívější také v Pražské třídě 

u Budvaru. Zvažovalo se tehdy jejich trvalé využití na frekventované komunikaci, kde už zkušební 

použití ukázalo velký počet dopravních přestupků, zejména pokud se týká překročení nejvyšší dovolené 

rychlosti. Ve výjimečných případech to u několika řidičů bylo i v řádu desítek kilometrů. Nakonec ale 

statické měření zavedeno nebylo a nyní městská policie i Policie ČR využívají v Českých Budějovicích 

mobilní měřiče rychlosti. 

  

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/kvuli-objizdce-zacali-ridicum-v-budejovicich-merit-rychlost-20200618.html

