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Neděle, 22. ledna 2023 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Michael Daněk 
___________________________________________________________________________ 

Opilý žebrák skončil na záchytce poté, co obtěžoval návštěvníky 

Metropolu 
 

Na záchytce skončil ve čtvrtek večer pětačtyřicetiletý muž, který ve společnosti své 
známé obtěžoval kolemjdoucí před kulturním domem Metropol na Senovážném 
náměstí v Českých Budějovicích. Dvojice měla po návštěvnících kulturní akce požadovat 
peníze a cigarety.  

„Strážníci na místě zastihli dvaapadesátiletou ženu a pětačtyřicetiletého muže. Muž se 
však toho večera posilnil alkoholem více než bylo zdrávo. Nebyl totiž schopen 
srozumitelné komunikace a hrozilo, že skončí pod koly projíždějících vozidel. Následně 
provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 1,73 promile 
alkoholu,“ shrnula mluvčí strážníků Věra Školková.  

Muž tak skončil na protialkoholní záchytné stanici. „Za porušení obecně závazné 
vyhlášky města žebráním na zakázaných místech jak on, tak i jeho společnice zaplatí 
pokutu. Za přestupek proti pořádku v územní samosprávě hrozí pachateli pokuta až 
100 tisíc korun,“ dodala Školková.  

Žebrání je v Budějcích zakázáno na všech veřejných prostranstvích nacházejících se na 
území městské památkové rezervace. Zakázáno žebrat je na Lannově třídě, na 
Mariánském náměstí, na Palackého náměstí, na sídlišti Máj, Šumava, Vltava, Na 
Pražské, v centru Suchého Vrbného a v některých parcích.  

„Žebrání je však také zakázáno na zastávkách městské hromadné dopravy, linkové 
osobní dopravy a v jejich blízkosti, v blízkosti škol a školských zařízení, zdravotnických 
zařízení, zařízení sociální péče, domovů pro seniory, ale i v blízkosti kostelů, krematorií 
a hřbitovů,“ uzavřela Školková.  
  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/37376-opily-zebrak-skoncil-na-zachytce-pote-co-obtezoval-navstevniky-metropolu.html
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Čtvrtek, 19. ledna 2023 

Zdroj: Deník Právo 

Rubrika: Jihozápadní Čechy, str. 11 

Autor: Pavel Orholz 
___________________________________________________________________________ 

Budějovičtí strážníci řešili hlavně dopravu   

Českobudějovičtí strážníci řešili v minulém roce hlavně dopravní přestupky. Vyplývá to 
z evidence správního odboru magistrátu města. Oznámeno tam bylo celkem 18 536 
přestupků, z toho 16211 se týkalo dopravy. "Převážně se jednalo o nesprávné 
parkování, řízení pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, překročení rychlosti, 
nedání přednosti či jízdu bez řidičského průkazu," uvedl vedoucí správního odboru Jan 
Kostík. 

Zmínil, že další přestupky se týkaly občanského soužití. Jednalo se o hrubé jednání, ale 
také ublížení na zdraví. "Na pokutách bylo uloženo 13,6 milionu korun, které půjdou 
do městského rozpočtu," dodal. 
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Středa, 18. ledna 2023 

Zdroj: Budejcezadarmo.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuality/ Krimi 

Autor: MP 
___________________________________________________________________________ 

Vulgární nadávky a snaha o napadení strážníků skončila pro muže 

nasazením pout a pobytem na záchytné stanici 
 

České Budějovice – Hlasitě pokřikující muž se v sobotu dopoledne usadil na zastávce 
autobusu před obchodním centrem v Nádražní ulici. Vulgární nadávky se nejprve snesly 
na hlavy náhodných svědků, poté i na adresu hlídky městské policie. Tím však agresivní 
chování šestatřicetiletého muže nekončilo. Jakmile se postavil proti strážníkům a snažil 
se je fyzicky napadnout, skončil v poutech. Strážníci s ním měli ještě plné ruce práce, 
než se muže podařilo umístit na lůžko záchytné stanice. 

V sobotu 14. ledna v jedenáct hodin dopoledne prováděla hlídka městské policie 
kontrolní činnost u obchodního centra Mercury. Na zastávce autobusu strážníci spatřili 
muže, který vulgárně pokřikoval na své okolí. Jakmile muž strážníky spatřil, jeho 
pozornost se obrátila k nim. Nejen že si vyslechli řadu hrubých výrazů, muž si navíc 
strážníky vybral jako své soupeře pro souboj. Strážníci museli proti muži použít 
donucovací prostředky a nasadit mu služební pouta. Následně provedená orientační 
dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 2,73 ‰. Strážníci mezitím na místo 
přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která muže převezla k ošetření a následně 
za asistence strážníků v sanitním voze k pobytu na protialkoholní záchytnou stanici. 
Po vystřízlivění se bude šestatřicetiletý agresor zpovídat z přestupku veřejného 
pohoršení, znevážení postavení úřední osoby a neuposlechnutí výzvy úřední osoby při 
výkonu její pravomoci. 

  

https://www.budejcezadarmo.cz/vulgarni-nadavky-a-snaha-o-napadeni-strazniku-skoncila-pro-muze-nasazenim-pout-a-pobytem-na-zachytne-stanici/
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Středa, 18. ledna 2023 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 
___________________________________________________________________________ 

Mezi přestupky v Českých Budějovicích suverénně vede doprava 
 

Magistrát Budějovic loni řešili 18 536 spáchaných přestupků. 

Když se řeší v jihočeské metropoli přestupek na správním odboru magistrátu, je skoro 
jisté, že se týká dopravy. Loni řešili pracovníci správního odboru magistrátu 
18 536 oznámených přestupků. Nejvíc jich bylo na úseku dopravy, konkrétně 
16 211 případů. 

„Převážně se jednalo o nesprávné parkování, řízení pod vlivem alkoholu nebo 
návykových látek, překročení rychlosti, nedání přednosti či jízdu bez řidičského 
průkazu,“ říká vedoucí správního odboru Jan Kostík. Přestupky předává k řešení 
magistrátu městská policie. Ta se s řízením pod vlivem návykových látek nebo bez 
řidičského průkazu setkává neustále. 

Ze statistiky zpracovaných přestupků dále vyplývá, že se někteří občané dopustili 
hrubého jednání, schválností, urážek a nactiutrhání i ublížení na zdraví, tedy přestupků 
na úseku občanského soužití, téměř v jednom tisíci případů. Jen o něco méně byl 
v minulém roce narušován veřejný pořádek. „Na pokutách bylo uloženo 13,6 milionu 
korun, které se stanou součástí městského rozpočtu,“ dodává Jan Kostík. 

Jeden z řady případů, kdy přestupek doputoval ke správnímu orgánu, se udál na 
Sokolském ostrově. 

Hlídky městské policie vyjížděly na oznámení o dvojici mužů, kteří měli napadat členy 
ostrahy klubu na Sokolském ostrově. "Strážníci na místě zastihli dva muže, kteří se 
snažili dostat do vstupních dveří provozovny. Strážníci oba muže vyzvali, aby ustali ve 
svém počínání. Jeden z mužů uposlechl, druhý z nich ale ani na opakované výzvy 
nereagoval. Strážníci proti němu museli použít donucovací prostředky a nasadit mu 
služební pouta," popsala před časem zásah Věra Školková s tím, že muž ale i nadále 
kladl odpor a odmítal prokázat svou totožnost. 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/mezi-prestupky-v-ceskych-budejovicich-suverenne-vede-doprava-20230118.html
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Strážníci muže převezli na obvodní oddělení. Při tom si vyslechli hrubé nadávky a 
vyhrožování újmou na zdraví. Policisté zjistili, že se jedná o sedmadvacetiletého muže 
ze Strakonicka. Provedení orientační dechové zkoušky nebo odborného vyšetření na 
přítomnost alkoholu muž odmítl. Po poučení o dalším postupu ho strážníci propustili. 

Sedmadvacetiletý muž se následně zpovídal z přestupku neuposlechnutí výzvy a 
znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, přestupku proti 
občanskému soužití a za odmítnutí vyšetření na alkohol z přestupku podle zákona 
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 
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Pondělí, 16. ledna 2023 

Zdroj: Český rozhlas (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z Jižních Čech 

Autor: Matěj Vodička 
___________________________________________________________________________ 

Auta budou opět projíždět centrem Českých Budějovic, krajský soud 

zrušil dopravní opatření   

Nesrozumitelná a zmatečná – přesně taková jsou podle českobudějovického krajského 
soudu dopravní opatření v centru města zavedená loni v létě. Z tohoto důvodu je také 
zrušil. Vedení Českých Budějovic musí nejpozději 28. února vrátit dopravní režim do 
stavu před změnami. 

Řidiči tak budou moci opět projíždět centrem Českých Budějovic od parku Na Sadech 
směrem k zimnímu stadionu přes náměstí Přemysla Otakara II. Celá ulice Biskupská 
bude opět obousměrně průjezdná a měl by se také otočit směr v části ulice Kněžská u 
Biskupského gymnázia. 

Opatření soudně napadla společnost Solná Brána se sídlem v ulici Česká. Její zástupci 
rozhodnutí nechtěli komentovat. 

Současné vedení města, které bylo loni v létě v opozici, projekt dlouhodobě kritizovalo. 
Podle městského radního a jihočeského hejtmana Martina Kuby chybovali tehdejší 
radní, ale i úředníci. "Celý ten proces byl špatně projednán a soud říká: Tím opatřením 
se dotýkáte práv lidí, kteří tam bydlí, a pokud to děláte, tak to musíte provést řádně, 
jak to zákon ukládá, musíte to projednat, vyvěsit, musí to být přezkoumané. To 
znamená, že soud neříká: Jezděte na náměstí, je to lepší. Soud říká: Udělejte si to, jak 
chcete, hlavně to udělejte právně správně," komentuje. 

Za porušení nových dopravních opatření v centru Budějovic padlo od loňského léta 
mnoho pokut. Na otázku, zda teď mají lidé šanci, že dostanou peníze zpátky, nedokáže 
zatím vedení města odpovědět. Nemá totiž žádný relevantní právní posudek, který by 
celou situaci zhodnotil. 

Podle primátorky Dagmar Škodové Parmové mají aktuálně strážníci městské policie 
nařízeno pokuty nevybírat. Do soudního sporu se zatím nikdo nepustil. "Teď tady 
městskou polici neuvidíte, a co se týká těch pokut, to je opravdu předmětem sporu. 
Pro finance města by to byla nepříjemná rána," dodává. 

 
Předchozí vedení města zavedlo opatření s cílem zklidnit dopravu v historickém jádru.  

https://budejovice.rozhlas.cz/auta-budou-opet-projizdet-centrem-ceskych-budejovic-krajsky-soud-zrusil-dopravni-8911296
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Koalice hnutí ANO, hnutí Občané pro Budějovice, uskupení Společně pro Budějovice - 
Lidovci a TOP 09 a dále uskupení Čisté Budějovice a hnutí STAN kromě průjezdu 
centrem také zakázala parkování na severní straně náměstí Přemysla Otakara II. 

Tehdejší náměstek primátora a nynější opoziční zastupitel Ivo Moravec rozhodnutí 
považuje za krok zpátky, kterému navíc nerozumí. Podle něj je škoda, že se doprava v 
centru zase vrátí do podoby, v jaké byla před loňským létem. "To, co ten soud 
konstatoval, takové byly i námitky navrhovatelů a odbor dopravy se s nimi vypořádal. 
A navíc magistrátnímu odboru dal za pravdu odbor dopravy krajského úřadu," 
připomíná. 

Na jaře letošního roku bude podle primátorky stejně vjezd do centra města z parku Na 
Sadech značně omezený, protože se bude opravovat most přes Mlýnskou stoku. 

Radnice chce připravit nový plán na zklidnění dopravy v centru, chce ho projednat s 
veřejností a představit nejpozději koncem letošního roku. Martin Kuba také potvrdil, 
že by se některé prvky z právě zrušených opatření mohly v novém plánu objevit, zatím 
ale nebyl konkrétní. 
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Úterý, 17. ledna 2023 

Zdroj: Deník Právo 

Rubrika: Jihozápadní Čechy, str. 11 

Autor: Pavel Orholz 
___________________________________________________________________________ 

Soud zrušil dopravní opatření v centru Budějovic   

Krajský soud rozhodl o tom, že dopravní omezení v centru Českých Budějovic, která 
zavedlo ještě minulé vedení města loni v lednu, neplatí. Projekt na 
úpravu parkování na náměstí Přemysla Otakara II. a nový systém jednosměrek nebyl 
podle rozsudku správně připraven. 

Právu to potvrdil náměstek primátora Českých Budějovic Petr Maroš (ODS). "Bohužel 
celé to dopravní řešení v centru je pro řidiče nesrozumitelné a zmatečné. 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," uvedl Maroš. 
Primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová (ODS) zmínila, že v 
jednosměrkách a na náměstí, kterých se tento projekt týká, už 
přestali strážníci pokutovat přestupky proti nařízení, které platilo téměř celý loňský 
rok. Zůstává také právní otázkou, zda si řidiči, kteří už pokutu dostali, nemohou dělat 
nároky na vrácení peněz. 

"Je to legitimně vznesená otázka. V současné době spíše ale na nějaký právní rozbor," 
reagoval na dotaz Práva českobudějovický radní 
a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS). Pokud by skutečně město muselo 
pokuty vracet, vyšla by liknavost předchozího vedení na desítky a možná i stovky tisíc 
korun. 

Omezení provozu v centru schválila bývalá rada města loni v lednu. Opatření se nelíbilo 
především místním podnikatelům, kteří se obávali, že přijdou o klientelu, ani řidičům, 
kteří si tudy v dopravní špičce mohli zkrátit cestu. Veřejného projednávání se tehdy ale 
nikdo z radních nezúčastnil. 

Kuba dále zdůraznil, že současné vedení města je také pro zklidnění dopravy v centru. 
"Vždycky jsme tvrdili, že se má v tomto postupovat, ale opatření se musí řešit v 
návaznosti jako celek. S variantou bychom chtěli přijít do konce prvního pololetí a ke 
konci roku by se pak opatření zaváděla," dodal Kuba. 
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Pondělí, 16. ledna – Pátek, 20. ledna 2023 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 
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