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Pátek, 22. října 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko / Jižní Čechy 

Autor: Edwin Otta 
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Čtvrtek, 21. října 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy/ Společnost 

Autor: Elmira Talířová 

__________________________________________________________________________ 

Kvůli nedělnímu zápasu Dynama proti Slavii bude v budějckých 

ulicích více policistů   

V neděli přivítá Dynamo na Střeleckém ostrově pražský klub SK Slavia. Kvůli tomu, že je 
zápas vyhodnocen jako rizikový, budou ve městě posíleny policejní hlídky. 

Nedělní zápas Dynama proti pražské Slavii začíná ve čtyři hodiny odpoledne. Podle 
policejního mluvčího Milana Bajcury je zápas vyhodnocen jako rizikový, a proto budou 
ve městě posíleny policejní hlídky. "Půjde jednak o příslušníky Policie České republiky, 
a také strážníky Městské policie České Budějovice. Cílem je snížení rizik eventuálních 
konfliktů“, uvedl. 

Kromě toho musí lidé v Českých Budějovicích počítat s omezením také v sobotu, a to 
kvůli běžeckému závodu Runczech. "V obou případech 
upozorňujeme českobudějovické občany a návštěvníky města, aby se připravili na 
dopravní omezení a vzhledem ke konkrétní epidemiologické situace na dodržování 
Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky," dodal Bajcura. 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/32827-kvuli-nedelnimu-zapasu-dynama-proti-slavii-bude-v-budejckych-ulicich-vice-policistu.html
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Čtvrtek, 21. října 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: der 
__________________________________________________________________________ 
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Středa, 20. října 2021 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Díky městské kameře a zásahu strážníků neušli dva nenechavci 

pokutě 

Zájem nočních návštěvníků města mnohdy přitahuje cizí majetek. V minulém týdnu 
řešili strážníci již několikátý případ poškozené květinové výzdoby na Náměstí 
Přemysla Otakara II. Pachatele se jim podařilo téměř detektivní prací dostihnout. 
Tentokrát se muži procházejícímu Krajinskou ulicí nezdála dopravní značka, která mu 
stála v cestě. Ve druhém případě si muž procházející kolem zahrádky restaurace 
přisvojil přikrývku určenou pro hosty podniku. Postih ani jednoho z nich díky městské 
kameře a rychlému zásahu strážníků neminul. 

Ve středu 20. října v půl jedné ráno spatřil operátor městského kamerového systému 
muže procházejícího Krajinskou ulicí. Ten právě přišel k přenosné dopravní značce a 
začal s ní manipulovat. O několik okamžiků později mu však jeho snahu o přemístění 
značky překazila hlídka městské policie. Strážníci devatenáctiletého návštěvníka 
z Pelhřimovska ocenili za přestupek proti majetku pokutou. Za jejich dohledu muž vrátil 
značku zpět na své místo. 

Krátce před čtvrtou hodinou ranní zaregistrovalo bystré oko městské kamery 
v Kanovnické ulici muže, který si právě z předzahrádky restaurace odnášel přikrývku 
určenou pro hosty podniku. Na místo mezitím zamířila hlídka městské policie, která 
muže dostihla nedaleko. Třiadvacetiletý muž z Českobudějovicka za dohledu strážníků 
vrátil přikrývku zpět. Místo vlastního obohacení si od nich za přestupek proti majetku 
vysloužil pokutu stejně jako jeho předchůdce. 

 

 

 

  

http://mpolicie.c-budejovice.cz/straznici-zadrzeli-pachatele-kradeze-jizdniho-kola-ta-se-odehrala-v-primem-prenosu-pod-mestskou
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Úterý, 19. října 2021 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Strážníci zadrželi pachatele krádeže jízdního kola. Ta se odehrála v 

přímém přenosu pod městskou kamerou   

Krádež dvou jízdních kol v přímém přenosu zaznamenala v pondělí ráno městská 
kamera na Sokolském ostrově. Následoval okamžitý zásah hlídek městské policie. 
Jednoho z pachatelů ujíždějícího z místa činu na odcizeném jízdním kole 
se strážníkům podařilo dostihnout nedaleko. Jeho jízda skončila nárazem do 
služebního vozidla městské policie a nasazením služebních pout. Strážníkům dobře 
známý osmadvacetiletý muž z Českých Budějovic skončil v rukou policistů. 
 
V pondělí 18. října v půl deváté ráno spatřil operátor městského kamerového systému 
na Sokolském ostrově podezřelý pohyb dvou mužů. Ti postávali u jízdních kol, 
odstavených ve stojanu před městskou plovárnou. Náhle se v rukou mužů objevily 
pákové kleště. Následné přeštípnutí zámků dvou jízdních kol bylo otázkou několika 
vteřin. Muži na nic nečekali a na odcizených bicyklech se vydali k odjezdu. V té době již 
na místo mířily hlídky městské policie. Strážníkům se podařilo jednoho z pachatelů 
krádeže dostihnout nedaleko. Muž jedoucí na jízdním kole však na výzvy k zastavení 
nereagoval a rychle ujížděl dál. Jeho jízda skončila nárazem do služebního vozidla 
městské policie. Muž se po nasazení pout ke krádeži kola ve spolupráci se svým 
společníkem přiznal. Strážníci ho následně převezli na obvodní oddělení Policie ČR – 
město. Zde muže předali do rukou přítomných policistů včetně odcizeného jízdního 
kola i "nářadí", použitého k přeštípnutí zámku. 

Další odcizené jízdní kolo předala o dva dny dříve do rukou strážníků žena, která bicykl 
značky Merida modré barvy nalezla odhozený v křovinách v Nerudově ulici. Celý případ 
si k dalšímu šetření převzali přivolaní policisté. 

 
 

 

http://mpolicie.c-budejovice.cz/straznici-zadrzeli-pachatele-kradeze-jizdniho-kola-ta-se-odehrala-v-primem-prenosu-pod-mestskou
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Pondělí, 18. října 2021 

Zdroj: Jižní Čechy TEĎ (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, Městská policie České Budějovice 

__________________________________________________________________________ 

Na podnět obyvatel sídliště Máj posilují dohled u přechodu před ZŠ 

Oskara Nedbala dobrovolnice   

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Městská policie České Budějovice se na základě podnětů 
obyvatel části sídliště Máj rozhodla posílit dohled nad bezpečností dětí při ranní 
docházce do blízké základní školy Oskara Nedbala. Dvě nové dobrovolnice ode 
dneška dohlížejí na přechodu pro chodce v ulici V. Talicha, odkud v ranních hodinách 
vyjíždí desítky vozidel i cyklistů za svými denními povinnostmi. Někteří z nich však 
jezdí vysokou rychlostí a nerespektují pravidla silničního provozu. Dochází pak k 
ohrožení převážně dětí, přecházejících komunikaci. Rodiče, kteří v pondělí přecházeli 
přes přechod pro chodce v ulici V. Talicha se svými dětmi, zavedení dohledu nad 
bezpečností silničního provozu vítali. 

Dopravně-bezpečnostní projekt dobrovolníků na přechodech pro chodce vznikl již v 
roce 2013. Od té doby dobrovolníci působí po celý školní rok v blízkosti vybraných 
základních škol. Jedná se o přechody pro chodce u ZŠ Kubatova, ZŠ Matice Školské, ZŠ 
Dukelská, ZŠ Nové Hodějovice, ZŠ E. Destinové a ZŠ Máj I., II. a nyní i ZŠ Oskara Nedbala 
(před ZŠ Oskara Nedbala na hlavní pozemní komunikaci provádí dohled na přechodu 
pro chodce hlídka městské policie). Dohled nad bezpečností dětí zajišťuje v současné 
době 11 dobrovolníků. 

Dobrovolníci u těchto přechodů působí denně od 1. září do 30. června od 7 do 8 hodin 
ráno. Práce dobrovolníků je velice dobře přijímána zejména zaměstnanci škol i rodiči 
dětí, které přes tyto přechody pro chodce denně přecházejí. Ti na přítomné 
dobrovolníky spoléhají, že zajistí bezpečný doprovod dětí přes vozovku. 
Působení strážníků a dobrovolníků na přechodech pro chodce v blízkosti školských 
zařízení má velké opodstatnění. Děti někdy jednají neuváženě a mohou se bez řádného 
rozhlédnutí rozeběhnout do vozovky. Právě proto patří mezi nejohroženější účastníky 
provozu na pozemních komunikacích. Na druhé straně i mnozí bezohlední řidiči jezdí 
neopatrně a nepřiměřenou rychlostí. Výsledek neopatrnosti na obou stranách může 
být fatální. Tomu pomůže zabránit právě přítomnost kompetentních osob, které jsou 
před přechodem pro chodce oprávněny zastavit vozidlo a umožnit tak dětem bezpečně 
přejít vozovku. 

https://www.jcted.cz/60427-na-podnet-obyvatel-sidliste-maj-posiluji-dohled-u-prechodu-pred-zs-oskara-nedbala-dobrovolnice/
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Úterý, 19. října 2021 

Zdroj: Mladá Fronta DNES (odkaz) 

Rubrika: Jižní Čechy 

Autor: Lukáš Marek 

__________________________________________________________________________ 

Přechod hlídají dobrovolníci 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/60427-na-podnet-obyvatel-sidliste-maj-posiluji-dohled-u-prechodu-pred-zs-oskara-nedbala-dobrovolnice/
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Pondělí 18. října – Pátek 22. října 2021 

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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