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Sobota, 17. září 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník  

Rubrika: Titulní strana 

Autor: der 
__________________________________________________________________________ 

Opilý jezdec   
 
České Budějovice – Ve čtvrtek ráno spatřil operátor budějovického kamerového 
systému v centru města muže vycházejícího z baru, který měl zjevné potíže s udržením 
rovnováhy. Přesto nastoupil na elektrokoloběžku, na kterou přistoupil další 
spolujezdec. Neosvětlené vozidlo s opilými muži z Královéhradecka záhy zastavili 
strážníci městské policie. Řidiči hrozí vysoká pokuta, oba čeká správní řízení. 

 

 

Sobota, 17. září 2022 

Zdroj: Aha!  

Rubrika: Aktuálně 

Autor: hra 
__________________________________________________________________________ 

Běhala po autech   
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Opilá žena (47) chtěla českobudějovickým strážníkům při noční 
službě ukázat, jak se běhá po autech. Když se odmítla legitimovat a přidala pár jadrných 
výrazů, nasadili jí pouta a odvezli na služebnu. "Nadýchala 2,12 promile alkoholu v 
dechu. Odmítala spolupracovat. Strážníci ji odvezli do nemocnice," řekla strážnice Věra 
Školková s tím, že žena skončila na záchytce. 
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Pátek, 16. září 2022 

Zdroj: Mladá Fronta DNES (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství / České Budějovice 

Autor: Karel Hrdina 
__________________________________________________________________________ 

Opilá žena zastavila strážníky, chtěla jim ukázat, jak běhá po autech 
 
Hlídku českobudějovických strážníků zaměstnala ve čtvrtek v noci opilá žena, která je 
zastavila a chtěla jim ukázat, jak přebíhá zaparkovaná auta. Když se odmítla 
legitimovat, v poutech ji převezli na služebnu. Test ukázal přes dvě promile alkoholu v 
dechu. 

Ve čtvrtek krátce před jednou hodinou v noci projížděla hlídka městské policie sídlištěm 
Máj. V Branišovské ulici strážníci spatřili ženu, která začala křičet a rozběhla se proti 
jejich proti služebnímu vozidlu s rozpřaženýma rukama. 

„Strážníci si od zjevně opilé ženy vyslechli nabídku, aby se dívali, jak bude běhat po 
zaparkovaných vozidlech. Na opakované výzvy k prokázání totožnosti však 
nereagovala. Proto rozhodli o jejím předvedení na policejní služebnu,“ popsala mluvčí 
budějovických strážníků Věra Školková. 

Žena však odmítala nastoupit do služebního vozidla, strážníci ji museli na obvodní 
oddělení Policie ČR převézt v poutech. Tam se policistům podařilo zjistit, že jde o 
sedmačtyřicetiletou obyvatelku Českých Budějovic. Celý zákrok přitom provázely 
vulgární urážky na adresu strážníků. 

„Provedená orientační dechová zkouška na alkohol ukázala výsledek 2,12 promile. 
Žena byla za asistence strážníků převezena zdravotnickou záchrannou službou do 
českobudějovické nemocnice, odkud pak zřejmě putovala na protialkoholní záchytnou 
stanici,“ upřesnila Školková. 

Žena se bude zpovídat nejen z přestupku rušení nočního klidu, ale i z přestupků 
neuposlechnutí výzvy a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci. 
Případem se bude nejspíše zabývat přestupková komise města. 

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/opila-zena-straznici-hlidka-zaparkovana-auta-vera-skolkova.A220916_111451_budejovice-zpravy_khr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=budejovice&utm_content=main
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Pátek, 16. září 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Hana Svítilová 
__________________________________________________________________________ 

Strážníkům chtěla předvést, jak běhá po zaparkovaných autech 
 

Nevšední disciplínou se bavila ve čtvrtek v noci opilá žena na českobudějovickém sídlišti 
Máj. Za diváky si navíc vybrala strážníky městské policie, a ti pro její ztřeštěný nápad 
neměli nejmenší pochopení. 

Jak popsala mluvčí městské policie Věra Školková, noční hlídku překvapila před jednou 
hodinou v Branišovské ulici žena, která proti služebnímu vozidlu přibíhala 
s rozpřaženýma rukama a hlasitými výkřiky. "Strážníci si následně od zjevně opilé ženy 
vyslechli nabídku, aby se dívali, jak bude běhat po zaparkovaných vozidlech. Na 
opakované výzvy strážníků k prokázání totožnosti však dotyčná nereagovala. Strážníci 
proto rozhodli o jejím předvedení na policejní služebnu. Žena však odmítala nastoupit 
do služebního vozidla, strážníci ji museli na obvodní oddělení Policie ČR převézt ve 
služebních poutech. Celý zákrok přitom provázely vulgární urážky na adresu strážníků," 
vylíčila. 

Policisté zjistili, že se jedná o sedmačtyřicetiletou občanku z Českých Budějovic. 
Dechová zkouška na alkohol u ženy ukázala výsledek 2,12 ‰. Žena byla za asistence 
strážníků převezena zdravotnickou záchrannou službou do českobudějovické 
nemocnice. "Žena se bude po vystřízlivění zpovídat nejen z přestupku rušení nočního 
klidu, ale i z přestupků neuposlechnutí výzvy a znevážení postavení úřední osoby při 
výkonu její pravomoci. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán," 
doplnila Věra Školková. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznikum-chtela-predvest-jak-beha-po-zaparkovanych-autech-20220916.html?
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Pátek, 16. září 2022 

Zdroj: Mladá Fronta DNES 

Rubrika: Jižní Čechy, str. 14 

Autor: Tomáš Souček 
__________________________________________________________________________ 

Strážníky čeká nový dispečink i posilovna   

 

V současnosti už prostory nesplňují nároky početného policejního sboru.  

Jiří Svoboda, primátor 

ČESKÉ BUDĚJOVICE Městská policie v Českých Budějovicích si letos připomíná 30 let od 
svého vzniku a k výročí dostane velký dárek – rozsáhlou rekonstrukci a dostavbu areálu 
v Haškově ulici. Rada města na svém posledním zasedání rozhodla o vypsání 
výběrového řízení na tuto akci. Díky ní se zvětší a zmodernizuje dnes již nevyhovující a 
zastaralé zázemí pro strážníky, kterých je ve sboru více než 100, parkoviště i dispečink. 
Součástí nové stanice bude i posilovna. 

"Jedná se o opravdu velkou investici, při které dojde k rekonstrukci novější části 
stanice, která je v Haškově ulici, a rozsáhlé proměně vnitřního prostoru areálu, kde 
vznikne zcela nová budova. Z té původní zůstane jen věžička," popsal rozsah 
prací primátor Budějovic Jiří Svoboda. 

Celé přízemí nové budovy zabere parkoviště, první patro bude vyhrazeno pro šatny a 
administrativu. Ve druhém se usídlí dispečink a technologie a ve čtvrtém patře vznikne 
nová tělocvična. "V současnosti už prostory nesplňují nároky početného policejního 
sboru. Díky této přestavbě se ale dostaneme na velice slušný standard pro výkon 
policejní práce," uvedl primátor. 

Přestavba byla jednou z priorit, kterou si pro uplynulé volební období koalice vytkla, 
vše ale nabralo velké zpoždění kvůli covidu. "Jsem rád, že se podařilo alespoň vypsat 
výběrové řízení a celá věc se dala do pohybu," uzavřel Svoboda. 
Akce je rozplánovaná na etapy, aby byl po celou dobu zajištěn provoz stanice a 
dostupnost služeb pro veřejnost. "Předpokládáme, že práce začnou na začátku 
stavební sezony 2023. Postup je takový, že nejdříve přijde na řadu nová vestavba, která 
by měla být hotová na jaře 2024. Do ní se následně přesune většina provozu a začne se 
s rekonstrukcí části v Haškově ulici. I u ní počítáme s tím, že vše potrvá přibližně rok.  
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Stavbu bychom tedy měli dokončit v květnu 2025," upřesnil náměstek 
primátora Petr Holický. 

Původní odhady ceny se pohybovaly okolo 130 milionů korun, kvůli současné krizi a 
neustálému zdražování stavebního materiálu se ale současný nástřel částky pohybuje 
spíše u hranice 160 milionů. "Jedná se zatím pouze o odhad, reálnou představu 
budeme mít až po ukončení výběrového řízení," upozornil Holický. 

 

Středa, 14. září 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: Jakub Bartoš 
__________________________________________________________________________ 

Nové zázemí pro budějcké strážníky se prodraží o desítky milionů  
 

České Budějovice hledají firmu, která vybuduje nové zázemí pro městskou policii. 
Kromě rekonstrukce areálu v ulici Jaroslava Haška vznikne také nová budova. Strážníci 
dostanou tělocvičnu, sociální zázemí či nové prostory pro dispečink. Akce by mohla stát 
okolo 160 milionů korun. Radní tento týden schválili vypsání veřejné 
zakázky. „Předpoklad je zhruba 160 milionů korun,“ řekl při tiskové konferenci 
primátor Jiří Svoboda (ANO). Město chce proměnit areál v ulici Jaroslava Haška, kde 
strážníci sídlí. Dojít tam má k rekonstrukci stávající budovy a ve dvoře pak vznikne 
budova úplně nová. Stávající zázemí je podle zástupců radnice nevyhovující. 

Proto tam má nově být tělocvična, nové sociální zázemí, místnost pro dispečink a další 
potřebné vybavení. V současné době strážníci podle primátora nemají ani dostatečné 
prostory k převlékání. „Stávající situace je nedostačující. Tato investice byla jedna z 
našich priorit. Covid to zbrzdil, ale zakázku jsme vypsali,“ uvedl primátor. Oprava Slavie 
i nové zázemí městské policie se prodraží o desítky milionů úterý,  

„Předpokládané zahájení stavební prací je naplánované na začátek stavební sezony v 
roce 2023. Začne se dvorní vestavbou, kde bude hotovo v roce 2024.  Provoz se tam 
přestěhuje a naváže na to rekonstrukce stávajícího objektu. To potrvá rok a dva měsíce, 
takže v květnu 2025 by mělo být všechno kompletně hotové,“ upřesnil náměstek 
primátora Petr Holický (ANO).Původní předpoklad se pohyboval pod hranicí 100 
milionů korun. Kvůli stávající situaci se ale plánované náklady zvedly o několik desítek 

milionů. Reálnou cenu ale ukáže až výsledek soutěže, připomněl primátor.   
  

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/36084-nove-zazemi-pro-budejcke-strazniky-se-prodrazi-o-desitky-milionu.html
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Středa, 14. září 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Krádež telefonu zachytila kamera. Porvali se o zrcátko, zloděj byl bez 

světla 
 

Strážníci městské policie řešili v Českých Budějovicích krádež telefonu z kapsy 
podnapilého muže. Zloděje ale zachytila městská kamera. V centru města byli povoláni 
i k demolování osobního vozu. Načapali i zloděje na neosvětleném kole. 

Strážníci městské policie mají v Českých Budějovicích stále co řešit. Krádež telefonu 
z kapsy podnapilého muže v přímém přenosu například zachytila v pondělí večer 
městská kamera na Lannově třídě. Podle tiskové mluvčí Městské policie České 
Budějovice Věry Školkové následoval okamžitý zásah hlídky městské policie a strážníci 
podezřelého z krádeže mobilního telefonu zadrželi. Dalším šetřením případu se budou 
zabývat policisté. 

V pondělí 12. září krátce po desáté hodině večerní spatřil operátor městského 
kamerového systému na českobudějovické Lannově třídě osobu, která právě vytáhla 
z kapsy jednoho ze dvou mužů sedících na lavičce mobilní telefon. "Muž se dal poté 
rychle na ústup i se svou společnicí, která celému činu přihlížela. Na místo mezitím 
zamířila hlídka městské policie. Strážníci dvojici dostihli nedaleko. Šestadvacetiletý muž 
zapíral a tvrdil, že mobilní telefon patří jeho sestře," uvedla k případu Věra Školková. 

Strážníci však mezitím kontaktovali muže, z jehož kapsy byl telefon odcizen. "Ten 
spolehlivě popsal telefonní přístroj, který se nyní nacházel v držení muže podezřelého 
z krádeže. Devatenáctiletá společnice podezřelého se snažila strážníky přesvědčit, že si 
nic nepamatuje. Dvaadvacetiletý muž, který přišel o svůj mobilní telefon, krádež 
nezaznamenal. Spolu se svým známým totiž usedli na lavičku unavení nejednou 
skleničkou alkoholu. Celý případ si pro podezření z přečinu krádeže převzala k dalšímu 
šetření přivolaná hlídka Policie ČR. 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kradez-telefonu-zachytila-mestska-kamera-rvacka-o-zrcatko-zlodej-bez-sv-20220914.html
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Demolice auta přímo v ulicích města 

V sobotu 10. září krátce po druhé hodině ranní vyjížděla hlídka městské policie do 
Piaristické ulice na oznámení o muži, který měl verbálně napadat kamarádku 
oznamovatelky. "Šestatřicetiletý muž však strážníkům na místě vypověděl jinou verzi, 
než dvě mladé ženy uváděly. Údajně seděl v zaparkovaném vozidle, když k němu 
přistoupily dvě mladé ženy, koply do něj a začaly poškozovat zpětné zrcátko," popsala 
výpověď druhé strany Věra Školková. 

Majitel vozu se proti poškozování auta ohradil, z úst zástupkyň „něžného pohlaví“ však 
údajně sklidil řadu hrubých urážek. Jedna z mladých žen mezitím přivolala hlídku 
městské policie. "Ženy ve věku devatenáct a dvacet let i nadále častovaly hrubými 
urážkami jak přítomného muže, tak i zasahující strážníky. Jedna z nich se během 
projednávání události pokusila o útěk. Po pádu na zem ji strážníci za použití 
donucovacích prostředků zastavili. Žena se mezitím uklidnila, domů ji přislíbili 
doprovodit její známí," uvedla k dalšímu vývoji případu Věra Školková. Dvacetiletá žena 
a její o rok mladší společnice se po vystřízlivění budou zpovídat z přestupku proti 
majetku. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

Z cyklisty se vyklubal zloděj 

Cyklista jedoucí v neděli v noci bez povinného osvětlení jízdního kola projížděl městem. 
Při setkání s hlídkou městské policie se ukázalo, že pětapadesátiletý muž si volně 
odložené jízdní kolo přivlastnil ve snaze usnadnit si cestu domů. Domů musel stejně 
nakonec dojít pěšky. Případ si převzali přivolaní policisté. 

"V neděli 11. září v půl jedenácté v noci prováděla hlídka městské policie kontrolní 
činnost na Senovážném náměstí. Strážníci náhle spatřili cyklistu jedoucího na 
neosvětleném horském jízdním kole. Když muže zastavili, ukázaly se další trhliny v jeho 
vztahu k zákonům," uvedla Věra Školková. Pětapadesátiletý muž totiž přiznal, že jízdní 
kolo nalezl volně odstavené před Poliklinikou Jih v ulici Matice Školské. Ve snaze 
usnadnit si cestu si jízdní kolo přivlastnil a rozhodl se na něm odjet domů. Strážníci na 
místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření. 
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Úterý, 13. září 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Dobrá práce strážníků, během několika hodin vypátrali kradené 

jízdní kolo 
 

Ukázkovou pátrací akci po odcizeném jízdním kole předvedli v úterý odpoledne 
českobudějovičtí strážníci. Krádež kola v hodnotě více než 15 tisíc korun se odehrála 
v úterý odpoledne v Jeremiášově ulici. Svědkem krádeže byl sám majitel, který neváhal 
a na pomoc přivolal městskou policii. Strážníci se okamžitě vydali po stopách pachatele. 
Tomu se sice podařilo po několikaminutovém pronásledování uniknout, jízdní kolo se 
však nakonec díky strážníkům vrátilo svému majiteli. Policistům předali i 
sedmnáctiletého mladíka, který odcizené jízdní kolo převážel. 

V úterý 13. září v jednu hodinu odpoledne vyjížděly hlídky městské policie na oznámení 
o krádeži jízdního kola v Jeremiášově ulici. Ta se měla odehrát právě nyní před očima 
majitele bicyklu. Pachatel usedl na kolo a rychle ujížděl pryč. Strážníkům se ho sice 
protentokrát nepodařilo dostihnout, tím však případ neskončil. Jízdní kolo se jim totiž 
podařilo vypátrat o několik hodin později. Strážníci bicykl odpovídající popisu toho 
odcizeného spatřili krátce po čtvrté hodině odpolední v ulici Boženy Němcové. Právě 
na něm jel cyklista, kterého hlídka městské policie okamžitě zastavila. Sedmnáctiletý 
mladík se strážníkům svěřil, že jízdní kolo mu nepatří a údajně ho pouze převáží na 
žádost svého kamaráda. Na místo se mezitím dostavil i právoplatný majitel jízdního 
kola, který svůj majetek spolehlivě identifikoval. Strážníci celý případ i sedmnáctiletého 
mladíka s odcizeným jízdním kolem předali do rukou policistů na Obvodním oddělení 
Policie ČR – město. Jízdní kolo se zakrátko vrátí do rukou jeho majitele. 

 

  

http://mpolicie.c-budejovice.cz/dobra-prace-strazniku-behem-nekolika-hodin-vypatrali-kradene-jizdni-kolo
http://mpolicie.c-budejovice.cz/dobra-prace-strazniku-behem-nekolika-hodin-vypatrali-kradene-jizdni-kolo
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Úterý, 13. září 2022 

Zdroj:budejovice.iDNES.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Lukáš Marek 
__________________________________________________________________________ 

Budějovice musejí víc dohlížet na bezpečnost a pořádek, tvrdí lídryně 

SPD   
 

Když jí skončí dvanáctihodinová směna v nemocnici, potřebuje hodinu klid na 
regeneraci a pak se zase může pustit do práce. Také proto se nebojí, že by nezvládla 
hektické předvolební období. Jednička Svobody a přímé demokracie Monika Kroutilová 
se uchází o post primátorky v Českých Budějovicích. 

Dvacet let jste byla v armádě a pracovala na letišti v Plané, 
dnes Letišti České Budějovice. Myslíte, že odtud někdy poletí Jihočeši na dovolenou? 
Nedávno zaznělo, že to bude v roce 2024. 

Moc bych si to přála. Ale podívejte se, jak dlouho po modernizaci trvá celý proces toho 
rozlétání. Současná situace navíc této oblasti dvakrát nepřeje. Stačí vzpomenout 
podobná letiště v Karlových Varech nebo Pardubicích. Jistě by to bylo přínosné pro 
obyvatele i celý region, ale moc velkou šanci tomu nyní nedávám. 

A je podle vás správně, že se město zbavilo podílu ve společnosti spravující letiště a 
prodalo ho Jihočeskému kraji, který je tak jediným vlastníkem? 

To je moc dobře. Myslím, že na komunální úrovni máme spoustu jiných starostí a je 
určitě víc variant, kam vkládat peníze než na letiště. 

Vaše předvolební billboardy hlásají: Chceme bezpečné a čisté město. Co si pod tím 
mohou obyvatelé představit? Začněme tou bezpečností, tipuji změny ve fungování 
městské policie. 

Ano, chceme změnit její nastavení. Dnes je zaměřená v poměru osm ku jedné na 
dopravu a veřejný pořádek. Alespoň to tak vyplývá z peněz, které strážníci vyberou. 
Důraz na dohled na veřejný pořádek je příliš malý. Mělo by to být s dohledem na 
dopravu půl na půl. Určitě je potřeba se více zaměřit například na bezpečnost na 
Lannově třídě. Stálo by za to i zpřísnit některé vyhlášky. A pak je samozřejmě třeba 
zajistit jejich dodržování. 

 

https://www.idnes.cz/volby/ceske-budejovice/komunalni-volby-spd-monika-kroutilova-lidr-rozhovor.A220912_143226_budejovice-zpravy_tok
https://www.idnes.cz/volby/ceske-budejovice/komunalni-volby-spd-monika-kroutilova-lidr-rozhovor.A220912_143226_budejovice-zpravy_tok
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Monika Kroutilová 

Jednička kandidátky SPD v Českých Budějovicích vystudovala střední zdravotnickou 
školu a poté vojenskou školu ve slovenské Žilině. Nastoupila do armády, kde působila 
20 let jako zdravotník. Nyní pracuje jako zdravotní sestra 
v českobudějovické nemocnici. Má dvě děti. Ráda vyrazí do přírody za tichem a klidem 
či na houby 

Žijete na sídlišti Máj, tam jste s prací strážníků spokojená? 

Tam by se činnost hlídek rozhodně měla zvýšit. Oni sice večer jsou vidět, ale jen 
projedou autem. Musí jít ulicemi, být skutečně na očích. To je, jako když u Mercury 
centra často strážníci hlídali, zda někdo neodbočí do zákazu, ale co se dělo opodál, to 
už bylo vedlejší. Doufám, že se to teď zlepší, když tam mají vlastní služebnu. Ale na to 
tam cestující a obyvatelé čekali určitě deset let. Je tam třeba zvýšit bezpečnost. Naopak 
ale oceňuji, že městská policie hlídá bezpečnost na přechodech, kudy chodí děti do 
škol. 

Přejděme dál od bezpečnosti k čistotě. 

Tam mám na mysli například mnohem více zeleně. Opět se vrátím k sídlišti Máj, tam je 
stav tristní. Jeho úpravy sice stály miliony, ale na zeleni to není vidět. Těch pár stromků 
je málo. V létě vyjdete z paneláku a okamžitě dostanete facku od vedra. Žila jsem na 
sídlišti v Plzni a tam to bylo v tomto ohledu o dost lepší. 

Když jsme u zeleně, co změny na náměstí Přemysla Otakara II.? 

Nevím, jestli to těch pár stromů v truhlíku zachrání. Pokud bych dostala tu možnost, 
určitě bych prosazovala mohutnější výsadbu stromů napříč celým městem. Myslím, že 
obyvatelé by to ocenili. 

Ještě se vraťme k Máji. Když jste mluvila o úpravách, zmínila jste, že tam stále chybí 
hodně parkovacích míst. 

Oni totiž často nějakou oficiální úpravou přibudou, ale je to jen na papíře. Ve 
skutečnosti tam předtím bylo mnohem více aut, jen to nebylo oficiální parkoviště. 
Povedlo se sice před časem skutečně jedno otevřít u konečné MHD, ale to určitě 
nestačí. Jsou tam i další vhodná místa. Spousta lidí přijede večer unavených z práce a 
místo, aby šli domů, musí ještě hrozně dlouho hledat místo pro auto. 

A kde je podle vás to vhodné místo pro další parkoviště? 
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Je zde jedno místo, kterému se říká na hlíně, býval tam Prior. Na části se tam dá 
parkovat. Vím, že by tam město muselo vykoupit nějaké pozemky, ale to v souvislosti s 
jinými projekty také dělá. Pokud by se to podařilo, tak by tady mohl stát parkovací dům, 
o jeho využití bych se pak určitě nebála. A pak je tu ještě velká plocha 
ve Čtyřech Dvorech po bývalém tankodromu. Tam si samozřejmě představuji mnohem 
více věcí, například sportovní halu nebo nějaký menší vodní svět. 

Ještě zůstaneme u dopravy. Chcete zásadním způsobem změnit 
systém parkovacích zón v Budějovicích. Jak? 

Na mnoha místech se ukazuje, že jsou sice zóny zavedené, ale je tam stejně více aut a 
vydaných povolení, než je volného místa, takže to nic neřeší. A pak je třeba změnit 
časovou platnost. Běžně se stává, že člověk, který má placené povolení, přijede domů 
po 20. hodině a nenajde volné místo. Stojí tam totiž také ti, kteří oprávnění nemají, 
protože ho po osmé večer nepotřebují. Chceme proto změnit systém v zónách tak, že 
bude možné parkovat zdarma v denních hodinách a pracovních dnech od 8 do 16 
hodin, kdy je většina rezidentů v práci mimo bydliště. Naopak vpodvečer a přes noc 
budou zóny aktivní, to by mělo obyvatelům pomoci. 

Také jsem zaznamenal, že je pro vás velmi důležité řešit situaci s provozem 
elektrokoloběžek. 

Rozhodně ano, a to hned. Měli bychom striktně vymezit, kdo a za jakých podmínek na 
nich smí jezdit. Neustále vidím, jak na těch sdílených, kterých je po městě spoustu, jezdí 
dva lidé najednou. Kde myslíte, že pak skončí? U nás v nemocnici s ošklivým úrazem. 
Navíc ani většinou nepoužívají žádné ochranné pomůcky. 

Dobře, ale co s tím, pokud se tedy bavíme o sdílených elektrokoloběžkách, které 
v Budějovicích provozují dvě firmy? 

Vedení města s provozovateli musí mnohem více komunikovat. Určitě bych je vůbec 
nepouštěla třeba na náměstí Přemysla Otakara II. Nebo jedu v šest ráno ze služby a na 
Branišovské jsou přímo v místě, kam zajíždí trolejbus, pohozené tři elektrokoloběžky. 
Tohle by prostě provozovatel neměl dovolit. Ukazuje se, že nefunguje systém 
vyhrazených míst pro odstavení těchto strojů. Také si myslím, že když mají mít děti 
přilby na kolech, tak by to mělo být stejné i u elektrokoloběžek. I tady si myslím, že je 
prostor, aby městská policie celkově na tuto problematiku více dohlížela. 
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Úterý, 13. září 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Kapsář se z odcizeného mobilu dlouho neradoval. Sledovaly jej 

kamery 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Krádež telefonu z kapsy podnapilého muže v přímém přenosu 
zachytila v pondělí večer městská kamera na Lannově třídě. Následoval zásah hlídky 
městské policie, při kterém strážníci podezřelého z krádeže mobilního telefonu 
zadrželi. 

V pondělí 12. září krátce po desáté hodině večerní spatřil operátor městského 
kamerového systému na Lannově třídě muže, který právě vytáhl z kapsy jednoho ze 
dvou mužů sedících na lavičce mobilní telefon. Po odcizení telefonu, se muž dal i se 
svojí společnicí, která celému činu přihlížela, na rychlý ústup. 

Na místo mezitím zamířila hlídka městské policie. Strážníci dvojici dostihli nedaleko. 
Šestadvacetiletý muž zapíral a tvrdil, že mobilní telefon patří jeho sestře. Strážníci však 
mezitím kontaktovali muže, z jehož kapsy byl telefon odcizen. Ten spolehlivě popsal 
telefonní přístroj, který se nacházel v držení muže podezřelého z krádeže. Jeho 
devatenáctiletá společnice se snažila strážníky přesvědčit, že si nic nepamatuje. 
Dvaadvacetiletý muž, který přišel o svůj mobilní telefon, krádež nezaznamenal. Spolu 
se svým známým totiž usedli na lavičku unavení nejednou skleničkou alkoholu. 

Celý případ si pro podezření z přečinu krádeže převzala k dalšímu šetření přivolaná 
hlídka Policie ČR. 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/68021-kapsar-se-z-odcizeneho-mobilu-dlouho-neradoval-sledovaly-jej-kamery/
https://www.jcted.cz/budejovicko/68021-kapsar-se-z-odcizeneho-mobilu-dlouho-neradoval-sledovaly-jej-kamery/
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Pondělí, 12. září 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Dvě ženy ničily auto. Nezastavil je ani fakt, že uvnitř seděl majitel 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Začaly kopanci, pokračovaly cloumáním se zrcátkem. Dvě opilé 
dívky se v sobotu v noci v Českých Budějovicích pustily do ničení auta, v němž seděl 
jeho majitel. Když se proti jejich chování ohradil, vyslechl si sprosté urážky. Situaci 
museli řešit strážníci. 

Dvojice dívek procházela v sobotu 10. září krátce před druhou hodinou ráno kolem auta 
v Piaristické ulici. Nejprve do něj koply, pak začaly manipulovat se zrcátkem. Když je 
chtěl majitel sedící uvnitř usměrnit, vyslechl si nadávky, pak na něj zavolaly ženy 
strážníky. 
"Hlídka městské policie vyjížděla do Piaristické ulice na oznámení o muži, který měl 
verbálně napadat kamarádku oznamovatelky. Šestatřicetiletý muž však strážníkům na 
místě vypověděl jinou verzi, než dvě mladé ženy uváděly, „popsala situaci 
mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Ženy ve věku 19 a 20 let i nadále častovaly hrubými urážkami přítomného muže i 
zasahující strážníky. "Jedna z nich se během projednávání události pokusila o útěk. Po 
pádu na zem ji strážníci za použití donucovacích prostředků zastavili. Žena se mezitím 
uklidnila, domů ji přislíbili doprovodit její známí. Po vystřízlivění se ženy budou zpovídat 
z přestupku proti majetku, „doplnila Věra Školková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/68003-dve-zeny-nicily-auto-nezastavil-je-ani-fakt-ze-uvnitr-sedel-majitel/
https://www.jcted.cz/68003-dve-zeny-nicily-auto-nezastavil-je-ani-fakt-ze-uvnitr-sedel-majitel/
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Pondělí, 12. září – Pátek 16. září 2022 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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