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Zdroj: Novinky.cz (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Pavel Orholz, Právo 

___________________________________________________________________________ 

Vtipálek venčil po 21. hodině na budějovickém náměstí plyšového 

psa 

 

Ze zákazu vycházení po 21. hodině si v Českých Budějovicích v tomto týdnu vystřelil 

mladík, který vyrazil na náměstí Přemysla Otakara II. venčit plyšového psa. Strážníci 

vyřešili recesi nakonec domluvou. 

„Venčím tady psa, nedělám nic nezákonného,“ vyprávěl ve středu po desáté hodině 

mladík strážníkům, kteří dorazili na místo i s reportéry České televize. Při prokázání 

totožnosti muž připouštěl, že se jedná o recesi. 

Strážníci vzali v potaz nadsázku, a především také to, že mladík se po poučení vydal ke 

svému domovu. „Tento opravdu neobvyklý případ řešili strážníci nakonec domluvou,“ 

potvrdila mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Českobudějovičtí strážníci se zabývali v posledních dvou dnech celkem pěti případy 

porušování koronavirových opatření – v jednom případě si dávala skupinka lidí na 

náměstí drinky z blízké kavárny – a zaměřili se také na stále ještě otevřené provozy 

stánků na Sokolském ostrově a u malého jezu. Podle opatření už tam měl být prý 

provoz zavřený. 

  

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/vtipalek-vencil-po-21-hodine-na-budejovickem-namesti-plysoveho-psa-40340836#utm_content=ribbonnews&utm_term=%C5%A1kolkov%C3%A1&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/vtipalek-vencil-po-21-hodine-na-budejovickem-namesti-plysoveho-psa-40340836#utm_content=ribbonnews&utm_term=%C5%A1kolkov%C3%A1&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
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Pátek, 30. října 2020 

Zdroj: Mladá Fronta DNES, iDNES.cz (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství / České Budějovice 

Autor: Jakub Bartoš 

___________________________________________________________________________ 

Recesista venčil v noci plyšového psa, domů šel s pokáráním od 

strážníků 

 

Neobvyklý pohled se naskytl českobudějovickým strážníkům, když kontrolovali zákaz 

vycházení po 21. hodině. V centru krajského města potkali mladíka, který na náměstí 

venčil plyšového psa. 

Zákaz vycházení od 21 do 4:59 hodin nařídila vláda v rámci opatření proti šíření 

koronaviru. Výjimky platí například pro přesun do práce, neodkladné cesty kvůli 

ochraně života, zdraví a majetku či venčení psů ve vzdálenosti 500 metrů od bydliště. 

„Venčím tady psa, nedělám tu nic nezákonného,“ reagoval proto přistižený muž na 

výzvu strážníků k předložení občanského průkazu. 

„Je to taková umělecká recese,“ dodal, přičemž ho natočila Česká televize, která byla 

na reportáži s hlídkou městské policie. 

Strážníci mladíkovi připomněli platné nařízení v době nouzového stavu a vše skončilo 

domluvou. 

Mladý muž si vyslechl upozornění hlídky a vzápětí se vydal domů. Svého jednání 

litoval,“ shrnula mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Na zahrádce pili lidé bez roušek 

V posledních dvou dnech řešili strážníci krajského města pět incidentů, které se týkaly 

porušení zákazu přítomnosti lidí v barech či hospodách. 

V jednom případě spatřil operátor městského kamerového systému skupinku lidí na 

předzahrádce na náměstí Přemysla Otakara II. Roušky neměli a z přilehlé kavárny jim 

přinesli nápoje. 

Když na místo dorazili strážníci, osmadvacetiletá zaměstnankyně kavárny jim tvrdila, že 

nikoho neobsluhovala. Údajně pouze vynášela plné popelníky. 

V posledních dnech pak strážníci zavřeli také několik stánků, jejichž provoz byl v 

rozporu s platným nařízením. Ty bude řešit správní orgán. 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/ceske-budejovice-mestska-policie-nouzovy-stav-venceni-pes.A201030_120651_budejovice-zpravy_jbr
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/ceske-budejovice-mestska-policie-nouzovy-stav-venceni-pes.A201030_120651_budejovice-zpravy_jbr
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-v-cesku-nova-opatreni-prehledne-nocni-zakaz-vychazeni-omezeni-maloobchodu.A201026_215916_domaci_chtl
https://www.facebook.com/udalostijiznicechy/videos/803494480430189
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Pátek, 30. října 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Českobudějovicko 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________ 

Mladý muž venčil na budějovickém náměstí plyšového psa 

 

/VIDEO/ Také v krajském městě kontrolují strážníci dodržování nových vládních 

opatření, mezi která patří i zákaz vycházení po deváté hodině. Tedy alespoň pokud se 

člověk nevrací z práce či zrovna nevenčí svého čtyřnohého miláčka. 

Českobudějovičtí strážníci se zabývali případem mladíka, který se vydal venčit psa - 

ovšem plyšového. Jak sdělila mluvčí městské policie Věra Školková, podle jeho vlastních 

slov se jednalo o uměleckou recesi a na upozornění mužů zákona se mladík ihned vydal 

domů.  

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/dva-muze-bez-rousek-umravnovali-straznici-jeden-navic-pil-pivo-v-autobuse-202010.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/dva-muze-bez-rousek-umravnovali-straznici-jeden-navic-pil-pivo-v-autobuse-202010.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93924&idc=8200896&ids=4851&idp=91728&url=https%3A%2F%2Fwww.beaphar.cz%2Fpsi%2Fantiparazitika%2F
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Pátek, 30. října 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Českobudějovicko 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Obsluhu na předzahrádce prozradila městské policii kamera 

 

Strážníci řešili v Českých Budějovicích několik případů zákazu provozu restaurací 

a stánků. 

Během posledních dní řešili českobudějovičtí strážníci mimo jiné pět případů, týkajících 

se porušení zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb. Podle 

tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové se ve třech případech jednalo o prodejní 

stánky, ve kterých je prodej zakázán od 28. října. Všemi případy se bude dále zabývat 

příslušný správní orgán. 

"Řídit se heslem, že pod svícnem bývá tma, se ve středu nevyplatilo obsluze ani 

zákazníkům jedné z kaváren v samém centru města. Krátce po půl desáté dopoledne 

spatřil operátor městského kamerového systému na Náměstí Přemysla Otakara II. 

několik osob bez roušek, sedících na předzahrádce kavárny. Ke stolkům jim byly 

z přilehlé provozovny přinášeny nápoje, které osoby následně konzumovaly," uvedla 

k jednomu z případů Věra Školková. Na místo mezitím zamířila hlídka městské policie. 

"Strážníci u stolu předzahrádky zastihli skupinu čtyř osob, sedící bez roušek u jednoho 

stolu. Osmadvacetiletá zaměstnankyně kavárny na dotaz strážníků přitom tvrdila, že 

nikoho neobsluhovala. Údajně pouze vynášela plné popelníky. Proti jejímu tvrzení však 

hovořil jasně záznam městské kamery," dodala k zásahu strážníků Věra Školková. 

V centru města byly zjištěny i další dvě provozovny, které byly provozovány v rozporu 

s platným nařízením. "V jednom případě se jednalo o prodejní stánek též na Náměstí 

Přemysla Otakara II., ve druhém případě řešili strážníci již opakovaně zakázaný provoz 

vinotéky s nabídkou pokrmů a nápojů o několik ulic dále. Další zákaz prodeje 

v prodejním stánku na Sokolském ostrově a u Malého jezu oznámí strážníci též 

správnímu orgánu," zmínila Věra Školková. 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/obsluhu-na-predzahradce-prozradila-mestske-policii-kamera-20201030.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/obsluhu-na-predzahradce-prozradila-mestske-policii-kamera-20201030.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94008&idc=8201358&ids=5618&idp=88025&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fuklid-uklidove-sluzby
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94456&idc=8201358&ids=499&idp=89564&url=http%3A%2F%2Fwww.admwin.cz%2Fod-nabidky-po-fakturaci%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93727&idc=8201358&ids=2552&idp=90918&url=http%3A%2F%2Fprimator.cz%2F2019%2F06%2F11%2Fpivo-varime-srdcem%2F
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Pátek, 30. října 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

___________________________________________________________________________ 

Mladík venčil na náměstí plyšového psa. Je to taková umělecká 

recese, řekl strážníkům 

 

V Česku podle nových vládních nařízení platí zákaz vycházení ve večerních hodinách. 

Strážníci městské policie proto kontrolují, zda jsou opatření dodržována. Hned v 

prvních dnech museli řešit mladíka, který se nejspíš z recese vydal venčit plyšového psa. 

„Venčím tady psa, nedělám tu nic nezákonného,“ reagoval mladík na výzvu strážníků, 

aby předložil svůj občanský průkaz. Vzápětí oznámil, že se jedná o uměleckou recesi.  

„Na upozornění strážníků se mladý muž okamžitě vydal k domovu. Navzdory svému 

jednání mladý muž litoval a byl z upozornění strážníků trochu rozrušený,“ uvedla mluvčí 

městské policie Věra Školková. Celý incident zachytila regionální Česká televize. 

V Česku platí od středy kvůli epidemii covidu-19 zákaz nočního vycházení. Lidé musí 

zůstávat doma mezi 21:00 a 04:59, výjimky platí mimo jiné pro cesty do zaměstnání, 

výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také pro 

venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od bydliště. 

Podle mluvčí strážníku lidé v Českých Budějovicích nařízení dodržují. Během prvních 

dní, kdy omezení platila, se městská policie setkala jen s dvěma případy porušení, které 

vyřešila domluvou. 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/29064-mladik-vencil-na-namesti-plysoveho-psa-je-to-takova-umelecka-recese-rekl-straznikum.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/29064-mladik-vencil-na-namesti-plysoveho-psa-je-to-takova-umelecka-recese-rekl-straznikum.html
https://fb.watch/1rAq2Qf8t7/
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Čtvrtek, 29. října 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

___________________________________________________________________________ 

Nenasazené roušky i popíjení na veřejnosti. Strážníci řeší desítky 

přestupků spojených s opatřeními 

 

Na dodržování mimořádných opatření spojených s koronavirem dohlížejí budějčtí 

strážníci. Jen za říjen řešili v ulicích města desítky přestupků a vyjížděli k padesátce 

oznámení. Nejčastěji se jedná o porušování povinnosti nošení ochrany dýchacích cest. 

„Strážníci městské policie v rámci své běžné hlídkové činnosti dohlížejí na dodržování 

aktuálně platných krizových a mimořádných opatření. Nejvíce se zaměřují na užívání 

ochrany dýchacích cest, zákaz volného pohybu osob, zákaz maloobchodního prodeje a 

poskytování služeb, nebo zákaz přítomnosti osob v provozovnách stravovacích 

služeb,“ shrnula mluvčí strážníků Věra Školková. Strážníci denně zkontrolují více než 

50 provozoven. 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními řešili strážníci v Českých Budějovicích 

za období 5. – 27. října celkem 63 přestupků. Dvě třetiny z nich vyřešili domluvou, 

třetinu pokutou na místě nebo předáním správnímu orgánu. 

Za stejné období strážníci přijali také 52 oznámení týkajících se porušování nařízení. 

Polovina všech telefonátů na linku 156 se týkala nenasazené roušky. Ve zbylých 

případech šlo o popíjení alkoholu na veřejnosti nebo třeba přítomnosti osob ve 

stravovacích zařízeních, která mají být uzavřena. 

 

 

 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/29056-nenasazene-rousky-i-popijeni-na-verejnosti-straznici-resi-desitky-prestupku-spojenych-s-opatrenimi.html
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/29056-nenasazene-rousky-i-popijeni-na-verejnosti-straznici-resi-desitky-prestupku-spojenych-s-opatrenimi.html
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Středa, 28. října 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

___________________________________________________________________________ 

Za porušení několika nařízení hrozí pětapadesátiletému muži až tří 

milionová pokuta 

 

Strážníci městské policie musí téměř denně řešit případy, kdy lidé nedodržují nařízená 

vládní opatření. Naposled museli zasahovat u pětapadesátiletého opilého muže bez 

roušky, který odmítal opustit autobus městské hromadné dopravy. 

Na začátku týdne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o podnapilém muži, 

který cestuje autobusem městské hromadné dopravy bez roušky. „Řidič autobusu 

strážníkům označil muže sedícího uvnitř. Ten neměl zakryté dýchací cesty a před ním na 

zemi ležela otevřená plechovka piva. Zjevně podnapilý muž se však odmítal se strážníky 

zabývat. Ani na opakované výzvy k opuštění vozu nereagoval,“ uvedla mluvčí městské 

policie Věra Školková. 

Muž musel být strážníky za použití donucovacích prostředků vyveden. Následně u něj 

byla provedena orientační dechová zkouška, která ukázala výsledek 1,86 promile. „Muž 

však byl způsobilý odejít po svých, a tak ho strážníci po poučení o dalším postupu 

propustili,“ dodala mluvčí.  

Pětapadesátiletý muž se nyní bude zpovídat z přestupků Neuposlechnutím výzvy 

úřední osoby při výkonu její pravomoci, přestupkem podle zákona na ochranu zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek a přestupkem podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví se bude zabývat příslušný správní orgán. „Za porušení mimořádného 

opatření mu v příkazním řízení hrozí pokuta do 10 tisíc korun, ve správním řízení pak 

pokuta až 3 miliony korun," uzavřela Školková. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/29044-za-poruseni-nekolika-narizeni-hrozi-petapadesatiletemu-muzi-az-tri-milionova-pokuta.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/29044-za-poruseni-nekolika-narizeni-hrozi-petapadesatiletemu-muzi-az-tri-milionova-pokuta.html
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Úterý, 27. října 2020 

Zdroj: Mladá Fronta DNES, iDNES.cz (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství / České Budějovice 

Autor: Jakub Bartoš 

___________________________________________________________________________ 

Za pití piva v autobuse a bez roušky teď může padnout pokuta až tři 

miliony 

 

Českobudějovičtí strážníci museli v pondělí vyvést z autobusu muže, který tam popíjel 

pivo. I přes hygienická nařízení neměl na obličeji roušku, a tak mu za porušení 

mimořádného opatření hrozí vysoká pokuta. 

Strážníci vyjížděli k případu v šest hodin večer. Pětapadesátiletý muž seděl v autobuse 

městské hromadné dopravy v Českém Vrbném. Řidič se ho marně snažil vykázat, ale 

vyslechl si pouze urážky, a tak zavolal městskou policii. 

„Muž uvnitř neměl zakryté dýchací cesty a před ním na zemi ležela otevřená plechovka 

piva. Zjevně podnapilý cestující se ale odmítal strážníky zabývat. Ani na opakované 

výzvy k opuštění vozu nereagoval,“ popsala mluvčí českobudějovické městské policie 

Věra Školková. 

Strážníci ho vyvedli za použití donucovacích prostředků. Následná dechová zkouška 

pak ukázala výsledek 1,86 promile alkoholu. 

Cestující se teď bude zodpovídat z několika přestupků. Mezi ně patří 

neuposlechnutí výzvu úřední osoby při výkonu pravomoci či přestupek podle zákona o 

ochraně veřejného zdraví. 

„Za porušení mimořádného opatření mu v příkazním řízení hrozí pokuta do 10 tisíc, ve 

správním řízení pak až tři miliony korun,“ dodala Školková.   

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/mlady-muz-vencil-na-budejovickem-namesti-plysoveho-psa-20201030.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/mlady-muz-vencil-na-budejovickem-namesti-plysoveho-psa-20201030.html
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Úterý, 27. října 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Českobudějovicko 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Dva muže bez roušek umravňovali strážníci, jeden navíc pil pivo v 

autobuse 

 

Dva případy narušení veřejného pořádku, které souvisely s porušením vládních 

nařízení, řešili v uplynulých dnech strážníci v Českých Budějovicích. 

Třicetiletý muž z Jindřichohradecka se v úterý nad ránem procházel po 

českobudějovické Lannově třídě ve společnosti dalších osob. A to navzdory zákazu 

pobytu na veřejně přístupných místech v počtu maximálně 2 osob. 

Podle tiskové mluvčí českobudějovické městské policie Věry Školkové spatřil v úterý 

27. října ve dvě hodiny ráno operátor městského kamerového systému na Lannově 

třídě skupinu osob. "Na místo zamířila hlídka městské policie. Strážníci na místě zastihli 

již pouze jednoho muže bez zakrytých dýchacích cest. Když ho strážníci vyzvali 

k nasazení roušky, zjevně podnapilý muž nereagoval. Provedení orientační dechové 

zkoušky i předložení svých osobních dokladů též po opakovaných výzvách strážníků 

odmítl," uvedla k případu Věra Školková. 

Strážníci proto rozhodli o převozu muže ke zjištění totožnosti na policejní služebnu. To 

se však muži nelíbilo a převozu se začal bránit. Na Obvodní oddělení Policie ČR v ulici 

Tř. 28. října se pak vezl v poutech. Po zjištění jeho totožnosti přítomnými policisty ho 

strážníci poučili o tom, že se bude zpovídat hned z několika přestupků. Přestupkem 

neuposlechnutí výzvy úřední osoby, přestupkem podle zákona na ochranu zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek a přestupkem podle zákona o ochraně veřejného 

zdraví se bude zabývat příslušný správní orgán. Za porušení mimořádného opatření mu 

v příkazním řízení hrozí pokuta do 10 tisíc korun, ve správním řízení pak pokuta až tři 

miliony korun. 

Jiný případ, kdy si muž nechtěl nasadit roušku, řešili strážníci o den dříve dokonce ve 

voze MHD. Pětapadesátiletý muž cestoval v pondělí odpoledne autobusem městské 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/dva-muze-bez-rousek-umravnovali-straznici-jeden-navic-pil-pivo-v-autobuse-202010.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/dva-muze-bez-rousek-umravnovali-straznici-jeden-navic-pil-pivo-v-autobuse-202010.html
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hromadné dopravy. "Předtím se však notně posilnil alkoholem. Ještě uvnitř autobusu si 

otevřel plechovku s pivem, absence roušky ho přitom nechávala chladným. Řidič 

autobusu se marně snažil cestujícího vykázat, na jeho hlavu se místo toho snesla řada 

urážek," popsala dění v autobusu Věra Školková. 

V pondělí 26. října v šest hodin večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení 

o podnapilém cestujícím bez roušky v autobuse městské hromadné dopravy v Českém 

Vrbném. Řidič autobusu strážníkům označil muže sedícího uvnitř. "Ten neměl zakryté 

dýchací cesty a před ním na zemi ležela otevřená plechovka piva. Zjevně podnapilý muž 

se však odmítal se strážníky zabývat. Ani na opakované výzvy strážníků k opuštění vozu 

nereagoval. Strážníci ho museli vyvést za použití donucovacích prostředků," uvedla 

bližší podrobnosti Věra Školková. Následně provedená orientační dechová zkouška na 

alkohol u muže ukázala výsledek 1,86 ‰. Muž však byl způsobilý odejít po svých, a tak 

ho strážníci po poučení o dalším postupu propustili. 

Pětapadesátiletý muž se bude nyní zpovídat hned z několika přestupků. 

Neuposlechnutím výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, přestupem podle 

zákona na ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek a přestupkem podle 

zákona o ochraně veřejného zdraví se bude zabývat příslušný správní orgán. Za 

porušení mimořádného opatření mu v příkazním řízení hrozí pokuta do 10 tisíc korun, 

ve správním řízení pak pokuta až tři miliony korun. 
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Pondělí, 26. října 2020 
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Na alkohol u mladíka upozornila absence roušky 

Na skupinku mladých lidí u nádraží upozornila absence nasazených roušek, 

šestnáctiletý chlapec konzumoval alkohol. Na stolech předzahrádky chyběla 

dezinfekce, ale ležely tam jídelní lístky. 

Skupinka osob bez roušek popíjející alkohol v blízkosti českobudějovického vlakového 

nádraží přitáhla pozornost náhodných kolemjdoucích. Podle tiskové mluvčí městské 

policie Věry Školkové pak strážníci při provedené kontrole dodržování mimořádných a 

krizových opatření odhalili šestnáctiletého chlapce pod vlivem alkoholu. 

"V pátek 23. října v půl třetí odpoledne vyjížděla hlídka městské policie do Nádražní 

ulice, kde před budovou vlakového nádraží měla postávat skupinka osob bez roušek. 

Strážníci na místě zastihli dívku a chlapce, který právě popíjel alkoholický nápoj. Ani 

jeden z nich přitom neměl nasazený ochranný prostředek k zakrytí dýchacích cest," 

uvedla k případu Věra Školková. 

"Když strážníci dvojici poučili o platném nařízení, oba si roušky nasadili. Strážníci u nich 

přestupek vyřešili domluvou. Tím však případ neskončil. Strážníci vzhledem 

k předchozímu požití alkoholu u šestnáctiletého chlapce provedli orientační dechovou 

zkoušku na alkohol s výsledkem 0,4 ‰ alkoholu," doplnila k zásahu městské policie 

Věra Školková. Zákonní zástupci chlapce byli prostřednictvím centrálního operačního 

střediska městské policie poučeni o dalším postupu. Nyní je čeká pohovor se sociálním 

pracovníkem z oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

Ve vinotéce podávali kromě nápojů také vařené jídlo, zákusky 

i nápoje 

Městská kamera zaznamenala v sobotu v době oběda nebývalý ruch u dveří jedné 

z vinoték v centru Českých Budějovic. Výsledek provedené kontroly přinesl překvapivé 

zjištění. "Na předzahrádce provozovny s volně přístupným vstupem seděli zákazníci 

konzumující podávaná vařená jídla. Na stolech dokonce ležely jídelní lístky 

s denní nabídkou pokrmů i nápojů. Přítomnost veřejnosti v provozovnách 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/na-alkohol-u-mladika-upozornila-absence-rousky-20201026.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/na-alkohol-u-mladika-upozornila-absence-rousky-20201026.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=8184881&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93727&idc=8184881&ids=2552&idp=90918&url=http%3A%2F%2Fprimator.cz%2F2019%2F06%2F11%2Fpivo-varime-srdcem%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94416&idc=8184881&ids=1796&idp=92313&url=https%3A%2F%2Fwww.teslasporo.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dklicovaslova%26utm_campaign%3Drocni%26utm_term%3Dcesky
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94456&idc=8184881&ids=499&idp=89564&url=http%3A%2F%2Fwww.admwin.cz%2Fod-nabidky-po-fakturaci%2F
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stravovacích služeb je přitom v současné době zakázána usnesením Vlády ČR," 

zdůraznila Věra Školková. Otevření vinotéky pro veřejnost je sice povolené, to však 

pouze tehdy, pokud se nejedná o provozování pohostinské činnosti – v opačném 

případě je možný prodej jen přes okénko. 

V sobotu 24. října prověřovala jedna z hlídek podezření na nedodržování krizových 

opatření. "Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že do provozovny je volný přístup. Na 

předzahrádce byly položeny jídelní lístky s aktuální nabídkou jídel a seděli zde 

zákazníci, kteří právě konzumovali vařené jídlo. Před vstupem do provozovny strážníci 

dokonce zaznamenali reklamní tabuli nabízející „obědy na zahrádce“. Přitom zjistili 

i jakoukoliv absenci rozestupů mezi stoly, nezbytných desinfekcí, označení rozestupů 

mezi zákazníky nebo povinně poskytovaných informací," vypočetla prohřešky Věra 

Školková. 

"Dvě ženy stojící za prodejním pultem i jejich kolegyně, která se prohlásila za kuchařku, 

strážníkům sdělily, že jednají na základě pokynů svého zaměstnavatele. Případem se 

bude nyní zabývat správní orgán," doplnila k události Věra Školková. 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94008&idc=8184881&ids=5618&idp=88025&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fuklid-uklidove-sluzby

