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Kouřil na dětském hřišti, dostal pokutu 

Čtyři mladí muži ve věku od 18 do 21 let se ve čtvrtek večer usadili na dětském hřišti na 
Sokolském ostrově. Vše by bylo v pořádku, kdyby si ale jeden z nich nezapálil cigaretu. Za 
přestupek proti zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zaplatil 
kuřák pokutu. 

Věra Školková, mluvčí českobudějovických městských strážníků uvedla, že celá událost se 
odehrála ve čtvrtek ve večerních hodinách. 

"Operátor městského kamerového systému spatřil kouřícího muže v doprovodu dalších 
společníků posedávajících v prostoru dětského hřiště na Sokolském ostrově. V blízkosti 
plaveckého bazénu se právě pohybovala i hlídka městské policie. Strážníci kuřáka zastihli ještě 
na místě. S poučením o zákazu kouření na dětském hřišti si mladý muž odnesl pokutu," 
popsala incident. 

Zákaz kouření i používání elektronických cigaret v prostoru dětského hřiště a sportoviště 
určeného převážně pro osoby mladší 18 let stanoví zákon o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek. 

Na dětských hřištích je zakázáno i požívání alkoholu. Obecně závazná vyhláška města č. 
1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty, ve znění pozdějších předpisů, 
vymezuje veřejná prostranství, na nichž se zakazuje požívání alkoholických nápojů. Mezi ně 
patří i dětská hřiště, pískoviště, otevřená sportoviště a v okruhu 20 metrů od nich. 

Za výše uvedené přestupky hrozí pachateli pokuta příkazem na místě až do 10 tisíc korun. 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kouril-na-detskem-hristi-dostal-pokutu-20191109.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kouril-na-detskem-hristi-dostal-pokutu-20191109.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kouril-na-detskem-hristi-dostal-pokutu-20191109.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kouril-na-detskem-hristi-dostal-pokutu-20191109.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93143&idc=7012566&ids=3220&idp=87491&url=https%3A%2F%2Fwww.alukov.cz%2Fzastreseni-bazenu-a-virivek%2Fzastreseni-bazenu-azure%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93143&idc=7012566&ids=3220&idp=87491&url=https%3A%2F%2Fwww.alukov.cz%2Fzastreseni-bazenu-a-virivek%2Fzastreseni-bazenu-azure%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93528&idc=7012566&ids=15104&idp=91011&url=https%3A%2F%2Fwww.vaprio.cz%2F%3Futm_source%3Dassetmedia%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3Ddenik
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93528&idc=7012566&ids=15104&idp=91011&url=https%3A%2F%2Fwww.vaprio.cz%2F%3Futm_source%3Dassetmedia%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3Ddenik
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7012566&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7012566&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
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Mladý muž si zapálil na dětském hřišti, odcházel s pokutou 

Čtveřice mladých si mužů si ke svému „dýchánku“ vybrala dětské hřiště na Sokolském ostrově. 
Nic by se nestalo, kdyby si jeden z mužů nezapálil cigaretu. Za přestupek proti zákonu o 
ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zaplatil kuřák pokutu.  

Strážníci městské policie vyjížděli včera večer na dětské hřiště na Sokoláku, kde seděla parta 
mladých lidí. Jeden z nich si totiž v tomto místě zapálil cigaretu. Strážníci kuřáka zastihli ještě 
na místě. S poučením o zákazu kouření na dětském hřišti si mladý muž odnesl pokutu. 

„Na dětských hřištích je však zakázáno i požívání alkoholu. Obecně závazná vyhláška města o 
ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty vymezuje veřejná prostranství, na nichž 
se zakazuje požívání alkoholických nápojů. Mezi ně patří i dětská hřiště, pískoviště, otevřená 
sportoviště a v okruhu 20 metrů od nich,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková, která 
dodala, že za uvedené přestupky hrozí pachateli pokuta příkazem na místě až do 10 tisíc korun. 

 

 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25529-mlady-muz-si-zapalil-na-detskem-hristi-odchazel-s-pokutou.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25529-mlady-muz-si-zapalil-na-detskem-hristi-odchazel-s-pokutou.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25529-mlady-muz-si-zapalil-na-detskem-hristi-odchazel-s-pokutou.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25529-mlady-muz-si-zapalil-na-detskem-hristi-odchazel-s-pokutou.html
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Kontejner na sklo v centru města se stal terčem vandala 

Skupinka několika mužů s kytarou na zádech procházela v pátek nad ránem centrem města. 
Noční zábava pro ně však neskončila ranním rozbřeskem. Jeden z nich si totiž vyhlédl 
v Kněžské ulici kontejner plný skla a jeho obsah vysypal na chodník. 

Věra Školková, mluvčí českobudějovické městské policie, uvedla událost měla náhodného 
svědka, který neváhal a přivolal na pomoc hlídku městské policie. 

"V pátek v půl páté ráno vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o skupině mužů, po 
kterých zůstala v Kněžské ulici spoušť ve formě rozsypaných skleněných střepů," popsala 
mluvčí incident s tím, že strážníci však po příjezdu na místo pachatele nezastihli. "Vydali se 
proto po stopách dotyčné skupiny, která se měla ubírat k budově pošty na Senovážném 
náměstí. Muže odpovídající popisu nalezli na Lannově třídě. Jeden z nich šel s pravdou ven a 
přiznal, že rozsypané sklo na chodníku je jeho dílem," vyprávěla Věra Školková. 

Dodala, že na pokyn strážníků se s nimi vrátil muž na místo činu a nepořádek po sobě uklidil. 
Za znečištění veřejného prostranství navíc zaplatí pokutu. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kontejner-na-sklo-v-centru-mesta-se-stal-tercem-vandala-20191108.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kontejner-na-sklo-v-centru-mesta-se-stal-tercem-vandala-20191108.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kontejner-na-sklo-v-centru-mesta-se-stal-tercem-vandala-20191108.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kontejner-na-sklo-v-centru-mesta-se-stal-tercem-vandala-20191108.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93240&idc=7011434&ids=43&idp=88036&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fudrzba-venkovnich-ploch
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93240&idc=7011434&ids=43&idp=88036&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fudrzba-venkovnich-ploch
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Potyčka před nádražím skončila pro jednoho z mužů převozem na 

záchytku 

Strážníci městské policie řešili v pondělí odpoledne potyčku mezi třemi muži. K té došlo na 
parkovišti u vlakového nádraží. Jeden z aktérů v útoku pokračoval i po příjezdu hlídky. Ta u něj 
provedla dechovou zkoušku, která ukázala hodnotu 3,5 promile. Muž nakonec skončil na 
záchytce.  

Potyčky u vlakového nádraží si všiml operátor na městské kameře. Tři muži si toto místo vybrali 
k vyřizování svých sporů. „Strážníci na místě zastihli devětatřicetiletého muže z Budějc, o deset 
let mladšího muže z Jindřichohradecka a šestačtyřicetiletého Ukrajince. Trojice se však zjevně 
nehodlala usmířit,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Hlídka u devětatřicetiletého muže provedla dechovou zkoušku. Ta ukázala výsledek 3,5 
promile. Snaha o další vyřizování sporů se svými společníky pro něj skončila pobytem na 
záchytce. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25505-potycka-pred-nadrazim-skoncila-pro-jednoho-z-muzu-prevozem-na-zachytku.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25505-potycka-pred-nadrazim-skoncila-pro-jednoho-z-muzu-prevozem-na-zachytku.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25505-potycka-pred-nadrazim-skoncila-pro-jednoho-z-muzu-prevozem-na-zachytku.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25505-potycka-pred-nadrazim-skoncila-pro-jednoho-z-muzu-prevozem-na-zachytku.html
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Bezdomovkyně nadávala kolemjdoucím lidem, nakonec skončila v 

nemocnici 

Českobudějovičtí strážníci včera řešili bezdomovkyni, která vulgárně pořvávala na 
kolemjdoucí. Pro strážníky to nebyl první kontakt s touto ženou. Během října totiž městskou 
policii zaměstnala hned patnáctkrát. Čtyřiadvacetiletá bezdomovkyně nakonec začala 
vyhrožovat, že si ublíží.  

K agresivní bezdomovkyni vyjížděla hlídka strážníků včera krátce po osmé hodině ráno na 
českobudějovický magistrát. Podle zaměstnanců tam měla čtyřiadvacetiletá bezdomovkyně 
slovně napadat kolemjdoucí. „Z úst dotyčné ženy si každý, koho potkala, odnesl nejednu 
peprnou nadávku. Verbální napadání kolemjdoucích pak doprovázelo hlasité pokřikování,“ 
uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Strážníci ženu vyvedli z prostorů budovy. Ta ale v hlasitém pokřikování pokračovala a 
vyhrožovala, že si ublíží. Strážníci proto na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu. 
Zdravotníci ženu v doprovodu hlídky převezli k lékařskému vyšetření do českobudějovické 
nemocnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25501-bezdomovkyne-nadavala-kolemjdoucim-lidem-nakonec-skoncila-v-nemocnici.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25501-bezdomovkyne-nadavala-kolemjdoucim-lidem-nakonec-skoncila-v-nemocnici.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25501-bezdomovkyne-nadavala-kolemjdoucim-lidem-nakonec-skoncila-v-nemocnici.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25501-bezdomovkyne-nadavala-kolemjdoucim-lidem-nakonec-skoncila-v-nemocnici.html
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Bezdomovkyně obtěžovala nevybíravým chováním 

Čtyřiadvacetiletá žena bez domova zaměstnala v říjnu českobudějovické strážníky hned 
patnáctkrát. Nejenže jí strážníci opakovaně vyváděli z uzamčených toalet veřejně 
přístupných objektů, ale řešili její nevybíravé chování vůči zákazníkům v obchodech a 
restauracích. 

Jak uvedla mluvčí českobudějovických strážníků, Věra Školková, poslední případ 
bezdomovkyně, ke kterému strážníci vyjížděli v pondělí, skončil pro ženu v českobudějovické 
nemocnici. 

„Na Náměstí Přemysla Otakara II strážníky oslovili zaměstnanci magistrátu, kteří se 
v prostorách budovy setkali s mladou ženou narušující veřejný pořádek a občanské soužití. 
Z úst dotyčné ženy si každý, koho potkala, odnesl nejednu peprnou nadávku. Verbální 
napadání kolemjdoucích pak doprovázelo hlasité pokřikování,“ shrnula mluvčí. 

Strážníci ji vzápětí vyvedli z prostorů budovy. „Žena však v hlasitém pokřikování pokračovala a 
vyhrožovala ublížením si na zdraví. Strážníci proto neváhali a na místo přivolali zdravotnickou 
záchrannou službu. Za doprovodu strážníků v sanitním vozidle zdravotníci ženu převezli 
k lékařskému vyšetření do českobudějovické nemocnice,“ dodala mluvčí. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/bezdomovkyne-obtezovala-nevybiravym-chovanim-20191105.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/bezdomovkyne-obtezovala-nevybiravym-chovanim-20191105.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93225&idc=7004770&ids=5618&idp=88025&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fuklid-uklidove-sluzby
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93225&idc=7004770&ids=5618&idp=88025&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fuklid-uklidove-sluzby
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93351&idc=7004770&ids=2310&idp=90559&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FZdravotnesocialnifakultaJU
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93351&idc=7004770&ids=2310&idp=90559&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FZdravotnesocialnifakultaJU

