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___________________________________________________________________________ 

Ztratily se děti. Našly je kamery 
 

České Budějovice – Obsluha městského kamerového systému vypátrala v sobotu 
pohřešované děti. 

Rodiče čtyř malých dětí museli odjet do nemocnice kvůli mužovu krvácejícímu zranění. Děti 
svěřili téměř neznámému mladíkovi, jenž je slíbil doma ohlídat. 

Rodiče se ale vrátili do prázdného bytu a přivolali na pomoc městskou policii. Strážníci díky 
kamerám zjistili, že podnapilý mladík se s dětmi pohyboval poblíž obchodního domu Mercury. 

  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ztratily-se-deti-nasly-je-kamery-20170820.html
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Pohřešované děti odhalila obsluha budějovického kamerového 

systému 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V sobotu odpoledne svěřili rodiče své čtyři nezletilé děti téměř 
neznámému muži. Ten měl pohlídat děti v bytě, než rodiče vyřeší krvácející zranění otce dětí 
v českobudějovické nemocnici. Když se rodiče vrátili, děti i muž, který se měl o ně postarat, 
byli pryč. V půl osmé večer přijalo operační středisko městské policie žádost dotyčných 
rodičů o pomoc při pátrání po jejich dětech. Jednalo se o tříletého chlapce, téměř dvouletou 
dívku, ročního chlapce a teprve šestiměsíčního kojence v kočárku.  

Jakmile matka popsala své děti a muže, kterému je svěřili, strážníci zbystřili. Městský kamerový 
systém v Nádražní ulici totiž právě zachytil popisované osoby před vchodem do obchodního 
centra Mercury. Muž, který se měl o děti postarat, se bavil ve společnosti dalšího muže. Oba 
byli zjevně podnapilí. 

Na místo okamžitě vyjížděla hlídka městské policie. Strážníci skupinu zastavili na Žižkově třídě. 
Děti byly v pořádku, proto strážníci nejprve u povedené dvojice z Jindřichohradecka provedli 
orientační dechovou zkoušku na alkohol. Devětatřicetiletý muž nadýchal 2,62 ‰ a 
sedmadvacetiletý parťák bezmála 3 ‰. 

Mezitím se na místo dostavil muž, který se prohlásil za otce dětí. Strážníci pojali podezření, že 
čtyřiadvacetiletý muž z Českokrumlovska též požil větší množství alkoholu. Hodnota na 
přístroji ke zjištění hladiny alkoholu v dechu ukázala 2,27 ‰. 

Strážníci na místo přivolali sociálního pracovníka z oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu. Za jeho přítomnosti byly nakonec děti předány jejich 
třiadvacetileté matce, u které byla orientační dechová zkouška na alkohol negativní. Sociální 
odbor nyní bude muset událost rozklíčovat.  

  

http://www.jcted.cz/pohresovane-deti-odhalila-obsluha-budejovickeho-kameroveho-systemu/
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___________________________________________________________________________ 

Muž se po ulici procházel s plynovou pistolí. Strážníci ho ihned zajistili 

V pátek 18. srpna dopoledne přijala hlídka městské policie oznámení o muži, který se prochází 
v Otakarově ulici s předmětem připomínajícím střelnou zbraň. Strážníci se ihned vydali zjistit, 
zda se jedná o atrapu nebo skutečnou zbraň. 

Muže, který odpovídal popisu, spatřila hlídka v ulici Bedřicha Smetany. V pravé ruce skutečně 
držel předmět připomínající střelnou zbraň. „Strážníci muže důrazně vyzvali, aby zbraň položil 
na zem a ustoupil od ní. Muž výzvy strážníků uposlechl a na vysvětlenou uvedl, že se jedná o 
plynovou zbraň. Tu údajně zakoupil toho dne v jedné z vojenských prodejen v centru města. 
Doklad o zakoupení zbraně však nedostal,“ popsala tisková mluvčí Věra Školková. Strážníci 
muže upozornili, že je zákonem zakázáno nosit zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě 
veřejnosti přístupném. 

Při jednání s pětadvacetiletým mužem navíc strážníci pojali důvodné podezření, že je muž pod 
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Dotyčný se svěřil, že trpí psychickou chorobou, 
se kterou se v současné době léčí. Orientační dechová zkouška na alkohol se ale ukázala jako 
negativní.  

Na místo byla následně přivolána hlídka Policie České republiky, která si případ převzala k 
dalšímu šetření. Muž bude nyní čelit obvinění z přestupku, kterého se dopustil porušením 
zákona o střelných zbraních a střelivu.  

 
  

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16496-muz-se-po-ulici-prochazel-s-plynovou-pistoli.html
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16496-muz-se-po-ulici-prochazel-s-plynovou-pistoli.html
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Muž bez domova opakovaně porušuje městskou vyhlášku  
 

 

Z místa činu 

Ve čtvrtek odpoledne posedával muž bez domova na lavičce v parku Na Sadech a popíjel 
alkohol. Strážníci ho přistihli při své obvyklé pochůzce v půl šesté večer.  

Přestupky dotyčného pětapadesátiletého muže, spáchané porušením obecně závazné 
vyhlášky města, již řešili mnohokrát. Muž z Českých Budějovic však kromě narušování 
veřejného pořádku i nadále požívá alkohol na místech, kde je to obecně závaznou vyhláškou 
města zakázáno. 

Tentokrát muž popíjel červené víno z krabice. Dotyčný muž strážníkům sdělil, že si je spáchání 
přestupku vědom, poté však prohlásil: „Nikam daleko se mi nechce chodit. Já v centru města 
přebývám, a tak jsem tu vlastně všude doma. No, a když jsem doma, tak si přeci můžu dát „po 
práci“ vínko, ne?“ 

Strážníci muže poučili o tom, že tentokrát se bude přestupkem zabývat správní orgán. 
 

 

 

 

http://www.jihoceskenovinky.cz/zpravy/regiony/muz-bez-domova-opakovane-porusuje-mestskou-vyhlasku/
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Strážníci vezli narušitele nočního klidu na záchytnou stanici v 

poutech 
 

Hlučný muž, který v pátek nad ránem narušoval noční klid v centru města hlasitým křikem, si 
vysloužil převoz na protialkoholní záchytnou stanici v poutech strážníků. Krátce před druhou 
hodinou ranní vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o rušení nočního klidu před jedním 
z místních barů. 

Strážníci v ulici Karla IV. spatřili mladého muže, který neustále hlasitě křičel. Muž nereagoval 
ani na opakované výzvy strážníků, aby přestal narušovat veřejný pořádek. Nadále pokračoval 
ve svém hlučném projevu a odmítal se strážníky jakkoliv spolupracovat. Ti museli nakonec 
proti muži použít donucovací prostředky a nasadit mu služební pouta. Muž se i nadále neustále 
zmítal a hlasitě křičel. Strážníci ho poté převezli k pobytu na protialkoholní záchytnou stanici. 
Osmnáctiletý muž z Českobudějovicka se zde ještě podrobil orientační dechové zkoušce na 
alkohol, která ukázala výsledek 1,68 ‰. 

Muž se bude po vystřízlivění zpovídat správnímu orgánu z přestupků rušení nočního klidu a 
neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. 

Muž ležící u služebny městské policie nadýchal 3,21 ‰ alkoholu 
 
Ve čtvrtek v noci strážníci nalezli v blízkosti služebny městské policie v ulici Jar. Haška muže 
ležícího na chodníku. Ten byl zjevně podnapilý a po bližším kontaktu strážníci zjistili, že má 
krvácející zranění v oblasti hlavy. Na místo okamžitě přivolali zdravotnickou záchrannou 
službu. Muž byl při vědomí a byl dokonce schopen podrobit se orientační dechové zkoušce na 
alkohol. Ta ukázala alarmující výsledek 3,21 ‰. 

Zdravotníci třiačtyřicetiletého muže převezli k lékařskému ošetření do českobudějovické 
nemocnice. 
 

Výlet polského občana do Českých Budějovic skončil v nemocnici 
 

Ve čtvrtek odpoledne obtěžoval muž z Polska zaměstnance jednoho z obchodních center v 
Suchomelské ulici. V noci potom skončil podnapilý a se zdravotními potížemi v 
českobudějovické nemocnici. 

Ve čtvrtek krátce po půl šesté odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení ostrahy 
obchodního centra v Suchomelské ulici o muži, který údajně obtěžuje zaměstnankyně 
prodejny u pokladen. Strážníci na místě nalezli polsky mluvícího muže. Ten jim tvrdil, že zde 
pouze čeká na svého kamaráda. Strážníci ověřili jeho totožnost prostřednictvím policistů z 
odboru cizinecké policie. Jedenatřicetiletého občana z Polska poté vyprovodili z obchodního 
centra. 
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V pátek v půl čtvrté ráno vyjížděla hlídka městské policie na 

oznámení o muži, který se dobývá do areálu energetického podniku 

v Křižíkově ulici. 

Strážníci na místě nalezli polsky mluvícího muže, který byl zjevně podnapilý a stěžoval si na 
úporné bolesti v oblasti břicha. Strážníci zjistili, že se jedná o totožného jedenačtyřicetiletého 
muže z Polska, ke kterému vyjížděla hlídka městské policie předchozího dne. 
Strážníci na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která muže převezla k 
lékařskému vyšetření do českobudějovické nemocnice. 

 
O případech  informovala Jihoceskenovinky.cz  Mgr. Věra Školková tisková mluvčí Městské 
policie České Budějovice. 
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___________________________________________________________________________ 

Opilá 14letá dívka nocovala venku u altánu. Skončila v nemocnici 
 
České Budějovice – V nemocnici skončila teprve 14letá dívka z Českobudějovicka, která v 
noci na středu 16. srpna nocovala opilá u altánu poblíž konečné zastávky městské hromadné 
dopravy na sídlišti Máj. Našli ji tam dva náhodní kolemjdoucí. Když se jim nepodařilo 
nezletilou postavit na nohy, přivolali na pomoc strážníky. 

Mluvčí městské policie Věra Školková zmínila, že ani po příjezdu hlídky nebyla dívka schopná 
vstát a vysvětlit, jak se na místě ocitla. 

„Jelikož byla značně podchlazená a stěžovala si na bolesti hlavy, strážníci dívce poskytli teplou 
přikrývku a okamžitě přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Zdravotníci si čtrnáctiletou 
dívku převzali a převezli ji do nemocnice,“ popsala mluvčí. 

V nemocnici si pak dívku převzala její matka. Případ bude mít dohru na oddělení sociálně 
právní ochrany dětí budějovického magistrátu, jehož pracovnice strážníci o události 
vyrozuměli. 

  

http://www.tvjecko.cz/opila-14leta-divka-nocovala-venku-u-altanu-skoncila-v-nemocnici/
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___________________________________________________________________________ 

Mladík opakovaně obtěžoval rodinu z Budějc. Když nereagovali, 

rozbil alespoň vchodové dveře 
 

Narušování občanského soužití vůči obyvatelům jednoho domu na Pražském předměstí a 
poškození družstevního majetku má na svědomí dvacetiletý muž z Budějc, ke kterému 
vyjížděla hlídka městské policie v neděli 13. srpna krátce po deváté hodině večer. 

Strážníci městské policie obdrželi oznámení o muži, který neustále hrubým chováním a 
schválnostmi obtěžuje rodinu jednoho obyvatele Pražského předměstí. Dotyčný muž měl 
neustále zvonit na domovní zvonek, házet kameny do oken a vyhrožovat. Tento případ se 
bohužel nestal poprvé, muž takto jednal opakovaně. Důvod jeho chování si poškození 
obyvatelé neumějí vysvětlit.  

„Strážníci po příjezdu na místo zastihli muže stojícího před rozbitými vstupními dveřmi do 
bytového domu. Ukázalo se, že kromě jiného má škodu na majetku bytového družstva na 
svědomí dotyčný dvacetiletý muž. Když se nedozvonil na domovní zvonek a házení kamenů do 
oken nemělo požadovaný účinek, rozbil domovní dveře,“ dodala policejní mluvčí Věra 
Školková.  

Strážníci na místo přivolali hlídku Policie České republiky, která si celý případ převzala k 
dalšímu šetření. Dvacetiletý muž se bude nyní zpovídat z přestupku proti občanskému soužití 
a z přestupku proti majetku.  

 
  

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16457-mladik-opakovane-obtezoval-rodinu-z-budejc-kdyz-nereagovali-rozbil-alespon-vchodove-dvere.html
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___________________________________________________________________________ 

Nezletilá dívka ležela na sídlišti v altánu. Opilá nebyla schopná vstát 
 

Čtrnáctiletou dívku, která ležela v altánu a nebyla schopná vstát, našli ve středu ráno náhodní 
kolemjdoucí v blízkosti konečné zastávky městské hromadné dopravy na budějckém sídlišti 
Máj. Podnapilou, podchlazenou a s bolestmi hlavy ji zdravotníci převezli do nemocnice. 

Hlídka městské policie vyjížděla k nahlášenému případu krátce po sedmé hodině ranní. Dívka 
ležela v altánu nedaleko pěší stezky. „Na místě strážníci nalezli dva mladé muže, kteří dívku 
našli. Uvedli, že se jí pokusili pomoci a postavit ji na nohy. Avšak marně. Dívka nebyla schopna 
vstát a nemohla ani vysvětlit, jak se zde ocitla,“ říká mluvčí městské policie Věra Školková.  

Značně podchlazené čtrnáctileté dívce poskytli strážníci deku a přivolali zdravotnickou 
záchrannou službu. Podnapilá slečna si navíc stěžovala na bolest hlavy, a tak ji záchranáři 
převezli do budějcké nemocnice.  

„Strážníci zároveň o celém případu informovali Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu. Sociální pracovnice vyrozuměla matku dotyčné dívky, kterou 
při převzetí její dcery ve zdravotnickém zařízení poučila o následném šetřením celého případu,“ 
dodává Školková.  

  

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16466-nezletila-divka-spala-na-sidlisti-v-altanu-opila-nebyla-schopna-vstat.html
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___________________________________________________________________________ 

Čtrnáctiletá opilá dívka ležela bezvládně v altánu na budějovickém 

Máji 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve středu ráno nalezli náhodní kolemjdoucí v blízkosti konečné 
zastávky městské hromadné dopravy na sídlišti Máj nezletilou podnapilou dívku. Ležela v 
altánu u pěší stezky a nebyla schopna vstát. Strážníci vyjížděli k této události krátce po 
sedmé hodině ranní. 

Dva mladíci, kteří dívku objevili, uvedli, že se jí pokusili pomoci a postavit jí na nohy. Avšak 
marně. Dívka nebyla schopna vstát a nemohla ani vysvětlit, jak se zde ocitla. Jelikož byla 
značně podchlazená a stěžovala si na bolesti hlavy, strážníci dívce poskytli teplou přikrývku a 
okamžitě přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Zdravotníci si čtrnáctiletou dívku z 
Českobudějovicka převzali a převezli ji do nemocnice. 

Strážníci o celém případu informovali oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu. Sociální pracovnice vyrozuměla matku dotyčné dívky. Ta si 
dceru převzala v nemocnici a byla poučena, jak bude nyní řešení celé záležitosti probíhat.  

  

http://www.jcted.cz/budejovicko/ctrnactileta-opila-divka-lezela-bezvladne-v-altanu-na-budejovickem-maji/
http://www.jcted.cz/budejovicko/ctrnactileta-opila-divka-lezela-bezvladne-v-altanu-na-budejovickem-maji/
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___________________________________________________________________________ 

Muž rozbil domovní dveře bytového domu 
 

České Budějovice - Narušování občanského soužití vůči obyvatelům jednoho domu na 
Pražském předměstí a poškození družstevního majetku má na svědomí podle městské policie 
dvacetiletý muž z Českých Budějovic. 

"V neděli krátce po deváté hodině večerní vyjížděla hlídka městské policie na oznámení 
jednoho obyvatele Pražského předměstí o muži, který neustále obtěžuje hrubým chováním a 
schválnostmi jeho rodinu," uvedla k akci strážníků tisková mluvčí městské policie Věra 
Školková. Dotyčný muž měl neustále zvonit na domovní zvonek, házet kameny do oken a 
vyhrožovat. Tohoto jednání se měl dopouštět opakovaně a již delší dobu. Důvod jeho chování 
nebyl poškozeným obyvatelům domu doposud zřejmý.  

"Strážníci po příjezdu na místo zastihli muže stojícího před rozbitými vstupními dveřmi do 
bytového domu. Ukázalo se, že kromě jiného má škodu na majetku bytového družstva na 
svědomí dotyčný dvacetiletý muž. Když se nedozvonil na domovní zvonek a házení kamenů do 
oken nemělo požadovaný účinek, rozbil domovní dveře," doplnila k případu Věra Školková.  
 
Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření. 
Dvacetiletý muž se bude nyní zpovídat z přestupku proti občanskému soužití a z přestupku 
proti majetku.  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-rozbil-domovni-dvere-bytoveho-domu-20170815.html
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Muž nadýchal přes tři promile 
 

České Budějovice - K obchodnímu centru Na Dlouhé louce vyjížděli v sobotu v poledne městští 
policisté. Jak uvedla Věra Školková, mluvčí českobudějovických strážníků, zákazníky centra zde 
totiž vítal muž ležící před vchodem. 

„Strážníci na místě nalezli pětapadesátiletého muže z Prachaticka. Orientační dechová 
zkouška na alkohol u něj přitom ukázala výsledek 3,60 promile alkoholu,“ informovala Věra 
Školková. Doplnila, že svůj rozsudek si muž zpečetil tím, že ani nebyl schopen vstát bez cizí 
pomoci. „Následně tak byl strážníky převezen k pobytu na protialkoholní záchytnou stanici,“ 
dodala mluvčí strážníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-nadychal-pres-tri-promile-20170814.html
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Českobudějovičtí strážníci řešili potyčku před jedním z barů 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V neděli ráno vyjížděli českobudějovičtí strážníci na oznámení do ulice 
Karla IV. Tady potyčka skončila zraněním jednoho z aktérů. 

Po příjezdu na místo nalezli městští policisté jen pár postávajících kuřáků. Po prohlídce 
vnitřních prostorů ale nalezli muže s rozbitým obličejem. Osmadvacetiletý muž si stěžoval na 
bolest nosu s podezřením na zlomeninu. Mluvčí strážníků Věra Školková sdělila, že se před 
vchodem potkal s neznámým mužem, který ho udeřil do obličeje. "Důvod, jaký mohl mít 
útočník ke svému jednání, však napadený neuvedl. Strážníci na místo přivolali zdravotnickou 
záchrannou službu, která zraněného převezla k ošetření do českobudějovické nemocnice," 
uvedla mluvčí. 

Ke strážníkům se ale mezitím přihlásil další muž, který oznamoval napadení mladou ženou. 
Ukázal na ženu, která si s ním údajně vyřizovala účty za napadení jejího známého a několikrát 
ho udeřila otevřenou rukou do tváře. Strážníci předali oba dva případy hlídce policie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jcted.cz/ceskobudejovicti-straznici-resili-potycku-pred-jednim-z-baru/
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Před jedním z budějckých barů došlo v neděli ráno k potyčce  
 

V neděli ráno museli budějčtí strážníci vyjet k potyčce před jedním z barů v ulici Karla IV. 

Skončila krvavým zraněním jednoho z aktérů. Policisté museli zároveň řešit napadení muže 

mladou ženou. 

Oznámení o šarvátce dostali strážníci v devět hodin ráno. Při příjezdu hlídek ale na místě zbylo 

už jen několik postávajících kuřáků. „Po prohlídce vnitřních prostor podniku však nalezli muže 

s krvácejícím zraněním v obličeji. Osmadvacetiletý muž si stěžoval na bolest nosu s podezřením 

na zlomeninu. Strážníkům se svěřil, že se před vchodem do baru setkal s neznámým mužem, 

který ho udeřil do obličeje,“ říká mluvčí městské policie Věra Školková.  

Není zřejmé, proč k napadení došlo. Strážníci na místo přivolali zdravotnickou záchrannou 

službu, která zraněného muže převezla do budějcké nemocnice. V průběhu vyšetřování se ke 

strážníkům přihlásil další muž, který oznámil své napadení.  

„Ukázal na ženu, která si s ním údajně vyřizovala účty za napadení jejího známého a několikrát 

ho udeřila otevřenou rukou do tváře. Dvaadvacetiletý muž nebyl nijak zraněn a lékařské 

ošetření odmítl,“ doplňuje Školková. Oba případy nyní řeší Policie České republiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16438-pred-jednim-z-budejckych-baru-doslo-v-nedeli-rano-k-potycce.html
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Politici slibovali hudbu do noci. Blíží se konec prázdnin a neudělali nic 
 

Úderem desáté hodiny musí končit kulturní akce v Českých Budějovicích. Vedení města chtělo 

před létem prosadit prodloužení do půlnoci. Obavy a nedorozumění mezi zastupiteli v koalici 

nakonec nápad zařízly. Přitom pro byli i členové opozice. A tak letní akce nadále končí ve 22 

hodin.  

Mezi vybrané akce patří i Múzy na vodě, které se odehrávají na slepém rameni Malše v centru 

Budějovic. Byl to návrh, který by potěšil tisíce fanoušků kulturních akcí v Českých Budějovicích. 

Radní města v červnu bez větších komplikací schválili návrh, který pro osm vybraných velkých 

akcí posouval konec produkce až na půlnoc. Jenže pak přišlo jednání zastupitelů, a ti se 

nepustili ani do projednávání. Bod byl z programu jednoduše stažen. 

Od té doby je kolem celé věci ticho, stejně jako musí včas utichnout koncerty na Piaristickém 

náměstí nebo v parku u Slavie. Ve čtvrtek tam na představení dorazily stovky lidí. Padla desátá, 

a kdo chtěl pokračovat, musel se přesunout jinam. 

„Je to škoda. Takhle v létě by snad nemusel být problém, aby se hrálo déle. Určitě ne do rána, 

ale třeba o hodinu až dvě by to šlo,“ reagoval jeden z účastníků Michal Valenta. 

Ve stejném duchu odpovídali i další návštěvníci. MF DNES proto oslovila českobudějovické 

politiky, zda nakonec vybraným akcím oddálí noční klid. Z odpovědí je jasné, že pro jsou nejen 

členové koalice, ale i opozice. Jenže na posledním zastupitelstvu zjevně nebyla vůle s tím 

cokoliv dělat. 

„Jsem připraven tuto záležitost podpořit. Je třeba se k tomu postavit čelem. Významné akce si 

zaslouží, aby jejich pořadatelé mohli prodloužit program,“ reagoval náměstek primátora Petr 

Podhola (ČSSD). 

Bod, který upravoval vyhlášku, předkládal primátor Jiří Svoboda a jeho hnutí ANO je také pro. 

Problém se změnou měli lidovci, ale náměstek primátora pro kulturu Jaromír Talíř (KDU-ČSL) 

řekl, že to bylo spíše nepochopení a nedorozumění. „Nevadí nám, když se vybrané akce 

prodlouží. Ale mluvil jsem s některými stěžovateli, kteří upozorňují na rušení nočního klidu. To 

http://budejovice.idnes.cz/nocni-klid-ceske-budejovice-politici-neprojednali-fsj-/budejovice-zpravy.aspx?c=A170814_090318_budejovice-zpravy_khr
http://wiki.idnes.cz/jiri-svoboda-c9k-/politici.aspx?klic=455539
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bychom se měli pokusit nějakým způsobem řešit a eliminovat. Jde například o hluk kolem 

některých klubů,“ vyjádřil se Talíř. 

Přetažení netolerují ani o minuty 

Podle městské policie si obyvatelé na hluk z hudební produkce výrazněji nestěžují. „Třeba při 

velkém koncertu Kabátů jsme řešili jediný telefonát. Jindy je to při menší akci třeba deset 

stížností. Záleží na hlasitosti a na tom, jak se zvuk nese vzduchem,“ konstatoval David Štýfal, 

mluvčí českobudějovických strážníků. 

Když ovšem pořadatelé akci přetáhnou přes povolený čas, byť jen o pár minut, pak lidé 

okamžitě volají. „Věc ihned řešíme. Pořadatelé produkci zcela ukončí, nebo musí vše ztlumit, 

aby nikoho nerušili,“ doplnil Štýfal. 

Oddálení nočního klidu pro vybrané akce se může vrátit do zastupitelstva nejdříve v září. Bude 

záležet na primátorovi, zda návrh znovu předloží. Minimálně akce Město lidem, lidé městu 

však rovněž bude muset končit v deset. Třeba vloni tak odcházelo z města pár tisíc lidí. 

Je pochopitelné, že obyvatelům centra může návrh vadit, ale podle vyjádření některých 

politiků je to určitá daň za bydlení v historickém jádru, které se nelze vyhnout. 

„My jsme byli už v červnu připraveni hlasovat pro. Myslím, že pro těch několik vybraných akcí 

by nemuselo vadit, že budou trvat o něco déle. Návštěvníci by to jistě ocenili,“ sdělila 

zastupitelka Petra Šebestíková (TOP 09). 

Vedení města vytipovalo osm velkých projektů, jež by mohly protáhnout svůj noční plán. 

„Umožňuje to novela obecně závazné vyhlášky. Platí to bez ohledu na den, ve kterém se 

vybrané akce konají,“ vysvětlil už dříve primátor Svoboda. 

A zástupci radnice vybrali Českobudějovický půlmaraton, Múzy na vodě, LétoFest na výstavišti, 

Jihočeský jazzový festival, Město lidem, lidé městu, Vltava žije a Buskers s Budějovickým 

majálesem měly mít povolený jeden den. 

Někteří organizátoři by ani prodloužení až do půlnoci nevyužili. Ale zápolit s předčasným 

koncem už by v budoucnu nemusel třeba jazzový festival na Piaristickém náměstí. 

„Takové rozhodnutí bych uvítal. Pro nás je konec v deset večer šibeniční. Muzikanti jsou často 

nadšení atmosférou a chtějí hrát pro účastníky dál. Navíc v létě ta pravá večerní atmosféra 

začíná až později,“ reagoval produkční a dramaturg jazzového festivalu Jiří Grauer. 

Avšak dodal, že chápe požadavky lidí, kteří v místě akce žijí. „Pokud tu možnost dostaneme, 

tak bychom pravděpodobně stejně končili v půl jedenácté, nebo nejpozději v jedenáct hodin,“ 

doplnil Grauer. 
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Zmatená žena bloudila sídlištěm. Muž mě vyhnal z bytu, řekla 

strážníkům 
 

Ke zmatené bosé ženě vyjížděli v sobotu českobudějovičtí strážníci na sídliště Vltava. Na místo 

dorazil i její muž, který jim řekl, že manželka trpí psychickou poruchou, a když odešla 

nepozorovaně z domova, vydal se ji hledat.  

Muž projíždějící v sobotu v půl jedenácté dopoledne Jizerskou ulicí na sídlišti Vltava v Českých 

Budějovicích spatřil bosou uplakanou ženu chodit mezi auty. Hned zavolal městskou policii. 

„Žena byla zjevně duchem nepřítomná a nevěděla své jméno ani bydliště. Strážníkům tvrdila, 

že jí manžel vykázal z bytu a stěžovala si na svůj špatný zdravotní stav,“ popsala mluvčí 

budějovických strážníků Věra Školková. 

Strážníci na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Mezitím se k nim přihlásil muž, 

který se představil jako manžel dotyčné ženy. Strážníkům se svěřil, že žena trpí psychickou 

poruchou. Když zjistil, že žena odešla nepozorovaně z domova, vydal se ji hledat. 

„Devětapadesátiletou ženu si po příjezdu záchranné služby převzali zdravotníci a převezli ji do 

českobudějovické nemocnice. Jejím stavem se budou dále zabývat lékaři,“ doplnila Školková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expres.cz/cerna-kronika-straznici-zmatena-zena-sidliste-vltava-budejovice-phc-/cerna-kronika.aspx?c=A170814_134705_dx-cerna-kronika_Hrdi#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=denniexpres&utm_content=main
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Po sídlišti Vltava bloudila zmatená a bosá žena. Skončila v nemocnici 
 

České Budějovice – Zmatená, bosá a uplakaná žena (59) bloudila v sobotu 12. srpna dopoledne 

po Jizerské ulici na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. Její chování upoutalo pozornost 

jednoho z kolemjdoucích svědků a ten proto přivolal na pomoc strážníky. 

Mluvčí městské policie Věra Školková zmínila, že žena byla v době příjezdu hlídky zjevně 

duchem nepřítomná a nevěděla ani své jméno a bydliště. 

„Tvrdila, že ji manžel vykázal z bytu a stěžovala si na svůj špatný zdravotní stav. Strážníci proto 

na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Mezitím se k nim přihlásil muž, který se 

představil jako manžel dotyčné ženy. Strážníkům se svěřil, že žena trpí psychickou poruchou. 

Když zjistil, že žena odešla nepozorovaně z domova, vydal se jí hledat,“ popsala mluvčí. 

Zdravotníci převezli ženu do českobudějovické nemocnice, jejím zdravotním stavem se teď 

budou zabývat lékaři. 

 

http://www.tvjecko.cz/po-sidlisti-vltava-bloudila-zmatena-a-bosa-zena-skoncila-v-nemocnici/

