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Pátek, 21. října 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Zachránili muže z vany   

České Budějovice – Obavy o známého, který se delší dobu neozýval, přiměly 
obyvatele Českých Budějovic, aby zavolal strážníky městské policie. Ti za pomoci 
žebříku ze zahrady nahlédli do okna domu, kde spatřili zjevně podchlazeného muže 
sedícího ve vaně. Poskytli mu rychlou pomoc a následně jej předali zdravotníkům. 

 

Úterý, 18. října 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko/ Jižní Čechy 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Opilec na skútru v Budějovicích naboural do kandelábru. Musela k 

němu záchranka   
 

České Budějovice – Rabování kontejneru a rušení nočního klidu nebo jízdu opilého 
řidiče s pasažéry řešili v noci na pondělí českobudějovičtí strážníci. 
Když uprostřed noci projížděla hlídka Pekárenskou ulicí, strážníci náhle uslyšeli značný 
hluk vycházející od kontejnerů na odpad. Na místě zastihli jim známou osmatřicetiletou 
ženu, která právě vyhazovala odpadky na chodník a vydávala hlasité zvuky. Tvrdila, že 
ona nepořádek nezpůsobila. Přitom však i nadále odhazovala pro ni nepotřebný odpad 
na zem. Orientační dechová zkouška na alkohol ukázala 2,17 ‰ alkoholu v krvi, takže 
skončila na protialkoholní stanici a bude se zpovídat z několika přestupků. 
V neděli večer strážníci zastavili i hazardéra za volantem. 
Podle Věry Školkové, tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice, usedl 
jedenačtyřicetiletý muž z Chomutovska za volant osobního vozu opilý a přes zákaz 
řízení. Dokonce přibral i čtyři spolujezdce! Případ převzala Policie ČR a muži hrozí 
pokuta až 20 000 korun.  
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Úterý, 18. října 2022 

Zdroj: Deník.cz (odkaz) 

Vyšlo také v: pribramsky.denik.cz; rakovnicky.denik.cz; rokycansky.denik.cz; 

sokolovsky.denik.cz; taborsky.denik.cz; ustecky.denik.cz; zlinsky.denik.cz; 

moravskoslezsky.denik.cz; sumpersky.denik.cz; prostejovsky.denik.cz; 

prerovsky.denik.cz; hranicky.denik.cz; slovacky.denik.cz; prazsky.denik.cz; 

kromerizsky.denik.cz; novojicinsky.denik.cz; hodoninsky.denik.cz; 

blanensky.denik.cz; breclavsky.denik.cz; znojemsky.denik.cz; 

vyskovsky.denik.cz; fm.denik.cz; karvinsky.denik.cz; opavsky.denik.cz; 

bruntalsky.denik.cz; podripsky.denik.cz; brnensky.denik.cz; tachovsky.denik.cz; 

svitavsky.denik.cz; benesovsky.denik.cz; berounsky.denik.cz; 

boleslavsky.denik.cz; ceskobudejovicky.denik.cz; ceskokrumlovsky.denik.cz; 

ceskolipsky.denik.cz; decinsky.denik.cz; chomutovsky.denik.cz; 

jablonecky.denik.cz; litomericky.denik.cz; zatecky.denik.cz; mostecky.denik.cz; 

teplicky.denik.cz; domazlicky.denik.cz; hradecky.denik.cz; chebsky.denik.cz; 

karlovarsky.denik.cz; kladensky.denik.cz; klatovsky.denik.cz; kolinsky.denik.cz; 

krkonossky.denik.cz; kutnohorsky.denik.cz; liberecky.denik.cz; 

jindrichohradecky.denik.cz; pelhrimovsky.denik.cz; pisecky.denik.cz; 

prachaticky.denik.cz; strakonicky.denik.cz; melnicky.denik.cz; valassky.denik.cz; 

havlickobrodsky.denik.cz; chrudimsky.denik.cz; jicinsky.denik.cz; 

jihlavsky.denik.cz; nachodsky.denik.cz; rychnovsky.denik.cz; trebicsky.denik.cz; 

zdarsky.denik.cz; nymbursky.denik.cz; olomoucky.denik.cz; orlicky.denik.cz; 

pardubicky.denik.cz; plzensky.denik.cz 

Rubrika: Nehody 

Autor: Veronika Cézová, Lenka Pospíšilová, Reportéři Deníku 
__________________________________________________________________________ 

Chaos kvůli ekoloběžkám: Města s nimi bojují, Ostrava je v centru 

zcela zakázala   

Módní trend jízdy na elektrokoloběžkách trápí většinu českých měst. Ti, kteří na nich 
jezdí, je totiž nechávají na různých místech a jezdí nebezpečně. Města k jejich regulaci 

https://www.denik.cz/z_domova/ekolobezky-chaos-ceska-mesta-20221017.html?consent=CPcgxUAPcgxUAD3ACCCSClCgAAAAAAAAAATIAAAAAAAA.YAAAAAAAAAAA&sznclid=Hnd6Iy8tLioqKSguKCsnLi0qLi4sKScpYmojLygoLSspLSouLjAoLiliansjLygoKC8rKCYuJjAsLSdifSMsXClfW1gqJy8nKSkqKyorJylaKlwsKiwuLS5fJyguLA&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
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přistupují různě, radikální řešení zvolila v minulém měsíci Ostrava, která je v centru a 
pěší zóně úplně zakázala. 

Problém řeší nejdelší dobu logicky v hlavním městě v Praze. "Lidé denně zakopávají o 
koloběžky, které se válí po zemi nebo stojí uprostřed chodníků. Každodenně se s tím 
musí potýkat také handicapovaní," zlobí se starostka Prahy 2 Alexandra Udženija. 
Mnohá města řeší potíže tak, že pro koloběžky chystají speciální parkoviště. To je 
příklad Hradce Králové, Olomouce nebo Prahy 8. "Máme 26 takových míst v Karlíně a 
Libni. Stání jsme nechali vyznačit na dříve nevyužitých částech silnice v místě žlutých 
čar a dopravních stínů, takže až na výjimky jsme nemuseli ubrat klasická parkovací 
místa," přiblížil situaci předseda Komise pro dopravu v Praze 8 Martin Jedlička. 

Radikální zákaz v Ostravě 

Ostrava začátkem října přistoupila k razantnímu řešení – elektrická kola a koloběžky v 
centru města zakázala. "Prvotní záměr byl omezit jen elektrokoloběžky, což ovšem 
zákon neumožňuje, nelze omezit pohon jen na jednom prostředku, takže se zákaz svezl 
i na elektrokola, budeme to ale ještě dále probírat," popsal starosta Moravské Ostravy 
a Přívozu Petr Veselka. 

Do Hradce Králové se letos sdílené elektrokoloběžky nevrátily vůbec. Firmy Bolt a Lime 
se po vyjednávání s magistrátem nedohodly na podmínkách. Podle náměstka 
primátora Pavla Marka nechtěly nést sankce za nesprávně odložené 
koloběžky."Předložili jsme smlouvy a společnosti řekly, že podmínky jsou pro ně 
neakceptovatelné," řekl ještě před prázdninami Marek. 
Problémy s koloběžkami se snaží částečně zmírňovat i jejich provozovatelé. "Naše 
aplikace už uživatele nenechá zaparkovat, pokud neparkuje koloběžku na pevně daném 
parkovacím stání. Pokud by koloběžku pohodil mimo, tak se mu jízda neukončí a bude 
dál platit," poznamenala manažerka firmy Bolt pro Českou republiku Soňa Stloukalová. 

Alkohol a noční jízdy 

Ta zároveň v říjnovém rozhovoru pro Pražský deník přiznala další problém, s kterým se 
provozovatelé a lidé potýkají. A tím je jízda pod vlivem alkoholu. "Proto připravujeme 
takzvaný opilecký test. V některých oblastech by v nočních hodinách uživatel musel 
před nástupem na koloběžku projít jednoduchou hrou, která by zjistila, jestli má v 
pořádku reakce," informovala Stloukalová. 

Právě jízdy pod vlivem alkoholu prý nejčastěji mohou za to, že koloběžky zůstávají na 
bizarních místech, ale i za množství zranění. V Českých Budějovicích takových případů 
řešili spoustu. "Občas ekoloběžka skončí i v řece Malši či Mlýnské stoce, a dokonce je 
lidé vyfotili také na střeše garáže nebo v parku na stromě," uvedla již v létě 
mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. 
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Vůbec nejčastějším prohřeškem je však jízda po chodníku, který by měli pro sebe dle 
předpisů využívat pouze a jen chodci. "Chodec není na takovou kolizi připraven a nemá 
pochopitelně ani ochranné vybavení jako helmu a podobně. Zvláště lidem v 
důchodovém věku hrozí při srážce vážné zranění," sdělila k jízdě na chodníku lékařka 
jihomoravské záchranky Barbora Truksová Zuchová. 

Za jízdu po chodníku hrozí ekoloběžkářům stejný postih jako třeba cyklistům. Většinou 
v řádu nízkých tisíců korun. Přitom elektrické koloběžky mohou dosáhnout mnohem 
vyšších rychlostí. V již zmíněných Českých Budějovicích proto snížili maximální rychlost 
na nich na patnáct kilometrů v hodině. 

Jen s povinným ručením 

Na ekoloběžky myslí i zákonodárci, a proto připraví zákon, podle nějž musí mít majitelé 
těchto dopravních prostředků sjednané povinné ručení. 

"Bude to podobné jako u motorek nebo aut. Letos v srpnu navíc tuto povinnost 
odhlasovali v Evropské unii. Díky tomu bude efektivnější vyplácet náhrady poškozeným 
v haváriích, za něž mohli právě jezdci na elektrických koloběžkách nebo kolech," 
vysvětlil před měsícem ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. 
Foto: 
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Pondělí, 17. října 2022 

Zdroj: Česká televize ČT1 

Rubrika: Události v regionech - Praha 
__________________________________________________________________________ 

Dopravní změny v Českých Budějovicích   

Pavla KOSÍKOVÁ, moderátorka 

Už 3 měsíce platí v centru Českých Budějovic dopravní změny. Zabránit měli průjezdu 
aut přes tamní náměstí Přemysla Otakara II., ačkoliv podle radnice průzkum prokázal, 
že se provoz skoro o polovinu snížil, část obyvatel zklidnění dopravy zpochybňuje. 
Podle nich se auta pouze přesunula do okolních ulic. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

Oblíbená zkratka řidičů ze severu na jih města nefunguje v Budějovicích čtvrt roku. V 
ulicích u hlavního náměstí přibyly pěší zóny a jednosměrky. 

Miroslav NÁVARA, řidič 

Zvykl jsem si na to, takže jsem jel, tak, jak jsem zvyklej a zastavil mě policajti a upozornili 
mě na to, že jedu blbě. 

David ŠTÝFAL, mluvčí Městské policie České Budějovice 
Řidiči moc nekoukají, bohužel po značkách a jezdí popaměti. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

Tady na severní straně náměstí zrušily přes 20 parkovacích míst a přidali zeleň. Přesto 
tady někteří řidiči stále parkují. 

Jan , řidič 

To je nepozornost pouze, nic jiného. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

V červenci stály u Černé věže hlídky strážníků. Od podzimu tu nejsou. Město pěší zónu 
dočasně zrušilo kvůli výměně plynovodu. Náměstí, které dřív denně využívalo 2,5 tisíce 
řidičů jako průtah, už není jen zkratkou. 

Ivo MORAVEC, náměstek primátora Českých Budějovic /HOPB/ 
To zklidnění se projevuje v řádu o 1000 vozidel méně, tzn. 45 % méně na vjezdu na 
náměstí. 
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Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

Nejvíc přestupků řeší strážníci právě tady v Biskupské ulici. Při výjezdu z náměstí je tady 
jednosměrka, kterou často řidiči přehlížejí. 

David ŠTÝFAL, mluvčí Městské policie České Budějovice 
Strážníci tady provádí namátkovou kontrolní činnost v současné době, ale i tak to 
řešíme měsíčně přes 400 přestupků. 

Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, kandidátka na primátorku 

To, že někde zavřu ulici a budu vybírat za to pokuty, když mi tam někdo náhodně vjede, 
protože je tam zvyklí, tak to prostě pro mě řešení není. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

Budoucí primátorka má k úpravám výhrady, a tak je možné, že se za čas opět změní. 
Martin Štěpánek, Česká televize, České Budějovice. 
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Pondělí, 17. října – Pátek 21. října 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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