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Autor: redakce 

Odstraňování nepojízdných aut  
Veronika KABÁTOVÁ, moderátorka 

Stovky nepojízdných aut zabírají parkovací místa v ulicích Českých Budějovic. Často ale nejde 

o oficiální vraky a tak s nimi město nemůže pohnout. Přestože se letos podařilo odstranit skoro 

60 nepojízdných vozů, problém se prohlubuje. 

osoba 

Nejdřív chyběla kola, a pak někdo vzal světlo, a takhle to skončilo. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

Zničené auto nemá registrační značky. Na největším českobudějovickém sídlišti Máj ale zabírá 

místo už dva roky. A další příklad, dva vozy odstavené v Husově ulici. Tahle auta stojí na 

stejném místě už skoro dva roky, dodávka měla platnou technickou kontrolu jen do února roku 

2017. 

František KONEČNÝ, náměstek primátora pro dopravu /ANO/ 

Kolegové se domnívají, že je zde kolem 200 vraků. Já se domnívám, 

že jich je daleko více.  

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

Na městskou policii se ročně obrátí 90 až 100 lidí. Nahlašují auta, která podle nich patří na 

vrakoviště. 

David ŠTÝFAL, mluvčí, Městská policie České Budějovice 

Pokud k takové události dojde, strážníci na místo přijedou, vozidlo nafotí a předají na magistrát 

města. 

Kristýna RADOVÁ, správa veř. statků, Magistrát města Č. Budějovice 

My přizveme soudního znalce, a ten určí hodnotu vozidla. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

Ta by neměla přesáhnout tři tisíce korun. Případ pak dál řeší odbor dopravy. Odstranění auta 

trvá jeden až dva roky. 
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Kristýna RADOVÁ, správa veř. statků, Magistrát města Č. Budějovice 

Letos jsme zlikvidovali 59 vraků a na příští rok máme připraveno 

30 vozidel. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

Ve srovnání s předchozími lety je to úspěch. Jenže parkovací místa v ulicích zabírají další 

nepojízdná auta. To ale automaticky neznamená, že jde o vraky. Majitel odstaveného vozu 

může být dlouhodobě v nemocnici nebo ve výkonu trestu.  

Kristýna RADOVÁ, správa veř. statků, Magistrát města Č. Budějovice 

Zákon přesně nespecifikuje, co je vrak a v tom vidím největší problém. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

Město se chystá rozšířit zóny placeného stání i na Pražské sídliště. I tady jsou desítky 

odstavených vozidel. Odstranění vraků by mohla zrychlit chystaná novela zákona. Martin 

Štěpánek, Česká televize, České Budějovice. 

 

Pondělí, 3. prosince 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

V Budějovicích pozor na kapsáře! V jihočeské metropoli se pohybuje 

organizovaná skupina 

3.12.2018 15:38  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Blíží se vánoční svátky a ty s sebou přinášejí nejen radostné očekávání, 

ale také zvýšenou činnost kapsářů. V letošním roce se v ulicích krajské metropole objevila i 

organizovaná skupina z blízkého východu. Kapsáři se zaměřují především na místa, kde se 

pohybuje větší množství lidí. Jsou to například nákupní centra, vozidla hromadné dopravy 

nebo kulturní a jiné akce.  

Kapsáři mají svou techniku zvládnutou a otázka odcizení vašich osobních věcí je pro ně otázkou 

několika vteřin. To, že vám chybí doklady nebo peníze, zjistíte až tehdy, když už je zloděj dávno 

pryč. Muži často nosí peněženky v zadní kapse kalhot a ženy zase ukládají své peněženky 

navrch svých kabelek. To je přímo pozvánkou pro kapsáře. 

Peněženku, doklady, nebo jiné cennosti proto schovávejte do vnitřních kapes svého oděvu 

nebo až na dno kabelky nebo tašky. Vhodné je také nenosit doklady přímo v peněžence, lépe 

https://www.jcted.cz/budejovicko/v-budejovicich-pozor-na-kapsare-v-jihoceske-metropoli-se-pohybuje-organizovana-skupina/
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je nosit je odděleně. Rozhodně u sebe nenoste platební kartu spolu s napsaným PIN kódem. V 

případě krádeže platební karty okamžitě oznamte krádež na telefonní linku vaší banky a kartu 

zablokujte. 

Mějte neustále pod dozorem své kabelky, tašky, batohy a jiná zavazadla. Častým nešvarem je 

pověsit si kabelku s peněženkou na nákupní košík a pustit jí z dohledu. Nesprávné je také 

nošení batohu na zádech, zejména v davu, kde nemáme o svém zavazadle přehled. Oznámení 

o krádeži kabelek, tašek, peněženek, mobilních telefonů a jiných cenností pocházejí také často 

od zákazníků restaurací nebo barů. Majitelé těchto věcí je nechají bez dozoru a odejdou 

například k baru nebo na toaletu. Kapsář potom nemusí vynaložit téměř žádné úsilí a bez 

povšimnutí se obohatit na váš úkor. 

V případě zjištění, že postrádáte doklady, peněženku nebo jiné cennosti, volejte Policii ČR na 

linku 158 nebo městskou policii na linku 156. Strážníci Městské policie České Budějovice se i 

letos před Vánoci zaměří právě na možnou činnost kapsářů. Preventivní činnost zintenzivní 

například v místě konání vánočních trhů na Náměstí Přemysla Otakara II. nebo na parkovištích 

před velkými obchodními centry. 

 

Pondělí, 3. prosince 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Jiří Kadlec 

Kapsářů o adventu přibývá, policie nabádá ke zvýšené pozornosti 
pondělí, 3. prosince 2018, 10:22 

Adventní svátky bývají obdobím klidu a míru, nikoli ale pro kapsáře. V Budějcích se objevila 

organizovaná skupina lapků z blízkého východu. Pohybují se na místech, kde se nachází větší 

množství lidí – například v nákupních centrech, emhádéčku nebo na kulturních akcích. Jsou 

šikovní a své oběti připraví o osobní věci během několika vteřin. Policisté popisují nejčastější 

chyby okradených a radí, jak o své cennosti nepřijít. Muži často nosí peněženky v zadní kapse 

kalhot a ženy zase ukládají své peněženky navrch svých kabelek. To je přímo pozvánkou pro 

kapsáře. Peněženku, doklady, nebo jiné cennosti proto schovávejte do vnitřních kapes svého 

oděvu nebo až na dno kabelky nebo tašky. Vhodné je také nenosit doklady přímo v peněžence, 

lépe je nosit je odděleně. Rozhodně u sebe nenoste platební kartu spolu s napsaným PIN 

kódem. V případě krádeže platební karty okamžitě oznamte krádež na telefonní linku vaší 

banky a kartu zablokujte. Mějte neustále pod dozorem své kabelky, tašky, batohy a jiná 

zavazadla. Častým nešvarem je pověsit si kabelku s peněženkou na nákupní košík a pustit ji z 

dohledu. Nesprávné je také nošení batohu na zádech, zejména v davu, kde nemáme o svém 

zavazadle přehled. Oznámení o krádeži kabelek, tašek, peněženek, mobilních telefonů a jiných 

cenností pocházejí také často od zákazníků restaurací nebo barů. Majitelé těchto věcí je 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22037-kapsaru-o-adventu-pribyva-policie-nabada-ke-zvysene-pozornosti.html
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nechají bez dozoru a odejdou například k baru nebo na toaletu. Kapsář potom nemusí 

vynaložit téměř žádné úsilí a bez povšimnutí se obohatit na váš úkor. „V případě zjištění, že 

postrádáte doklady, peněženku nebo jiné cennosti, volejte Policii ČR na linku 158 nebo 

městskou policii na linku 156,“ radí mluvčí budějcké městské policie Věra Školková. Městští 

strážníci i letos věnují kapsářům zvýšenou pozornost. Více se pohybují třeba po adventních 

trzích na náměstí nebo na parkovištích před velkými obchodními centry.  
 

 

Pondělí, 3. prosince 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Hana Svítilová 

Muže skolil alkohol a marihuana 
České Budějovice - Divokou noc má za sebou pětatřicetiletý muž z Českých Budějovic. Nezvládl 

cestu z večírku a v sobotu v pět hodin ráno se usadil na schodech jednoho z domů v Krajinské 

ulici, odkud si kvůli nevolnosti přivolal záchranku. 

3.12.2018  

Na místo kromě zdravotníků vyrazila i městská policie. "Když muž spatřil strážníky, začal na ně 

hlasitě pokřikovat a dožadovat se lékařské pomoci. Odmítal předložit své osobní doklady a 

jeho agresivní chování se vzápětí obrátilo i proti zasahujícím zdravotníkům. Muž se však po 

chvíli uklidnil a souhlasil s provedením orientační dechové zkoušky na alkohol. Ta ukázala 

výsledek 1,57 ‰. Muž mezitím obrátil a znovu začal ohrožovat zasahující strážníky 

i zdravotníky. S rozhodnutím, že si pospí na záchytné stanici, totiž rozhodně nesouhlasil," 

popisuje zásah mluvčí městské policie Věra Školková. 

 

Agresor nakonec cestoval na záchytku v poutech. Tam se podrobil také testu na přítomnost 

omamných a psychotropních látek, který prokázal užití marihuany. Noc poté dospal na lůžku 

záchytné stanice. Brzy jej čeká dohra v přestupkovém řízení. 
 

 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muze-skolil-alkohol-a-marihuana-20181203.html
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Zdroj: jihoceskenoviny.cz, (odkaz) 

Autor: redakce 

Podnapilý řidič utekl z vozidla, tvrdil, že neřídil  
Usednutí za volant osobního vozidla podnapilý se v sobotu brzo ráno nevyplatilo 

osmadvacetiletému řidiči z Benešovska. Muž se navíc pokusil o útěk před strážníky a tvrdil, že 

vozidlo neřídil. Událost však měla dostatek svědků, kteří viděli něco jiného. 

V sobotu 1. prosince krátce po půl jedné ráno spatřil operátor městského kamerového 

systému v Krajinské ulici podivné manévry řidiče osobního vozidla značky Mercedes. Muž, 

který usedl za volant vozu, se totiž několik minut marně snažil rozjet. Když se mu zjevně obtížný 

manévr podařil, rozjel se do Hroznové ulice. 

V té době již na místo mířila hlídka městské policie, která zde vozidlo zastavila. Muž sedící za 

volantem se však zřejmě nehodlal se strážníky setkat. Rychle vystoupil z vozidla a odcházel 

pryč. Když strážníci muže na útěku zastavili, ukázal se důvod jeho podivného chování. Z jeho 

dechu byl totiž silně cítit alkohol. 

Osmadvacetiletý muž z Benešovska na dotaz strážníků sice přiznal, že pil alkohol, ale vozidlo 

údajně neřídil. Jeho tvrzení však vyvrátili hned dva svědci. Jedním z nich byla městská kamera, 

druhým pak samotný spolujezdec dotyčného řidiče. Provedení dechové zkoušky na alkohol 

řidič motorového vozidla opakovaně odmítl. Strážníci proto na místo přivolali hlídku Policie 

ČR, která si celý případ převzala. 

Šetřením případu se budou nyní zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR v ulici Tř. 

28. Října. Za přestupek proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích hrozí muži pokuta 

od 25 do 50 tisíc korun. Zákaz řízení motorových vozidel ho pak čeká v délce trvání jednoho 

roku až dvou let. 

Podnapilý řidič se proháněl městem téměř stokilometrovou rychlostí 

Jihočeskénovinky.cz informovala Mgr. Věra Školková, tisková mluvčí MP České Budějovice. 

  

http://www.jihoceskenovinky.cz/zpravy/regiony/podnapily-ridic-utekl-z-vozidla-tvrdil-ze-neridil/
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Úterý, 4. prosince 2018 

Zdroj: Právo, str. 9 

Autor: kal 

Zdrogovaný muž skončil v poutech  
Pětatřicetiletého muže z Českých Budějovic, který si sám přivolal kvůli nevolnosti záchrannou 

službu a poté lékaře napadal, museli spoutat českobudějovičtí městští strážníci. Muž seděl o 

uplynulém víkendu na schodech jednoho domu v Krajinské ulici s tím, že mu není dobře. 

"Operační středisko městské policie přijalo žádost zdravotnické záchranné služby o pomoc při 

zásahu. Když muž strážníky uviděl, začal na ně pokřikovat. Odmítal předložit osobní doklady a 

jeho agresivní chování se vzápětí obrátilo i proti zasahujícím zdravotníkům," řekla Věra 

Školková, mluvčí českobudějovické městské policie. 

Když se muž na chvíli uklidnil, podrobil se dechové zkoušce na alkohol. Nadýchal 1,57 promile 

a i přes svůj nesouhlas putoval už v poutech na záchytnou stanici. Tady se podrobil testu na 

přítomnost omamných a psychotropních látek s pozitivním výsledkem na THC. 

Muže teď čeká za přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby pokuta až do výše deseti tisíc 

korun. 

 

Úterý, 4. prosince 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

Lovci hledaných obdrželi od policie medaili 
4.12.2018 8:05  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníkům Městské policie České Budějovice Janu Plánskému a Eriku 

Hiekovi se na konci listopadu dostalo ocenění. Na obvodním oddělení Policie ČR ve Čtyřech 

Dvorech jim byly uděleny medaile II. stupně Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. 

Oběma se dostalo této pocty za spolupráci s krajským ředitelstvím na úseku prevence 

kriminality a zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti. 

 „Spolupráce městské policie a policie je vysoké úrovni. V mnoha případech se strážníkům 

mimo jiné podařilo najít hledané osoby jen několik minut po vyhlášení pátrání. Jen v letošním 

roce předali policistům 91 hledaných nebo pohřešovaných osob. Z velké části na tom měli 

zásluhu právě vyznamenaní strážníci," poznamenal mluvčí českobudějovické městské policie 

David Štýfal. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/lovci-hledanych-obdrzeli-od-policie-medaili/
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Například na začátku října se městské policii podařilo vypátrat hned pět osob hledaných policií, 

a to během jediného dne. V polovině listopadu strážníci zajistili opět během jednoho dne tři 

osoby v pátrání a o deset dní později pak našli ztracenou dvouletou dívku při adventních trzích 

v Českých Budějovicích. 

 

Úterý, 4. prosince 2018 

Zdroj: Právo, str. 11 

Autor: Pavel Orholz 

Místo botičky dostanou rovnou pokutu  
Některé řidiče v Českých Budějovicích, kteří občas přetáhnou čas parkování v placených 

zónách, čeká šok. Radnice nevedla zrovna rozsáhlou informační kampaň, a tak řada z nich ani 

neví, že místo botičky, na kterou byli léta zvyklí, mohou dostat rovnou pokutu do schránky. 

"V Budějovicích je pro mě ráno vůbec problém zaparkovat a každý den kroužím kolem několika 

ulic. Tam, kde nejsou místa placená, je většinou přecpáno a často je to složité i na placeném 

parkovišti. Když jsem platil třeba dvě hodiny, často jsem přetáhl. Nikdy jsem však nedostal 

botičku, a tak jsem si říkal, že je to super a že je městská policie velkorysejší, teď abych se 

obával, co mi přijde do schránky," podivoval se řidič Pavel Bobr. 

Připustil, že si zvykl parkování protahovat i přes zaplacený čas. "Myslel jsem, že parkování už 

je tak dost drahé, a když jsem naházel do automatu osmdesát korun, nechali mě být," podotkl 

Bobr. 

Za léta parkování v centru Budějovic má parkování s botičkami spojená řada řidičů. V minulosti 

bývala městská policie několikrát tolerantnější například při vánočních trzích na náměstí 

Přemysla Otakara II., když auta stála po obvodu i mimo stanovený čas bez bot a pokut. 

Českobudějovické ulice brázdí už od léta auto se šesti kamerami, které kontroluje placená 

parkoviště i takzvané modré zóny. Kamery načtou registrační značku a systém pak 

vyhodnocuje, zda automobil parkuje oprávněně. 

"Pokud toto vozidlo zjistí podle registrační značky na kamerách, že auto nemá zaplaceno, vrátí 

se znovu na místo ještě asi po patnácti minutách, aby se stav ověřil. Pak posíláme oznámení o 

přestupku rovnou na magistrát. Neprobíhá však správní řízení a provozovatel vozidla dostane 

rovnou příkaz s pokutou. Může se samozřejmě odvolat do správního řízení," vysvětlil postup 

mluvčí českobudějovických strážníků David Štýfal. 

Auto s kamerami dopravního podniku vyjíždí do ulic každý všední den mezi 8. a 20. hodinou a 

v sobotu mezi 8. a 13. hodinou. Náměstek primátora František Konečný (ANO) upozornil, že 

podobný systém funguje například v Praze. 
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"Každý řidič by měl dodržovat zákony a vědět, že placené parkování musí dodržovat," reagoval 

Konečný, na dotaz, zda radnice vedla dostatečnou informační kampaň ohledně nového 

systému kontroly parkování. Připomněl, že radnice s dopravním podnikem představila s 

předstihem novinářům nový vůz s kamerami. "Byla i toleranční doba a zkušební provoz," dodal 

Konečný. 

Podle zastupitele za ODS a šéfa krajské organizace Martina Kuby by však měla radnice v těchto 

případech občany více informovat. 

  

Každý řidič by měl vědět, že placené parkování musí dodržovat František Konečný, náměstek 

primátora Českých Budějovic 

 

Čtvrtek, 6. prosince 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: zz 

Před kapsáři je nutné hlídat si své věci  
České Budějovice – Nejen v předvánočním bláznění je třeba být stále pozorný: vyhýbat se 

davům a když se na nás někdo tlačí, nejlépe hned odejít. V obchodech, na trzích, v dopravních 

prostředcích se vyplatí stále držet ruku na svých taškách. Také jejich zajištění několikerým 

zapínáním a zipy se vyplácí, stejně jako nenechávat navrchu ležet peněženku, doklady, mobilní 

telefon, ale uložit je dospod. Muži rádi nosí peněženky s doklady v zadních kapsách kalhot – 

mnohem bezpečnější místo je ve vnitřní kapse oděvu. 

Když si kabelku s peněženkou pověsíme na nákupní košík a vzdálíme se od něj, žádný zloděj 

neodolá takové výzvě. Podobně jako když v restauraci či baru necháme bez dozoru kabelku, 

tašku, mobil, peněženku a jdeme na toaletu. Proč ulehčovat pobertům jejich "práci" a nechat 

je obohatit se na náš účet? "Chtěla jsem platit a položila peněženku na barový pult. Zavolal na 

mě kamarád, aby se rozloučil, a během dvaceti vteřin zmizela," přiznala paní Věra i to, že 

krádež nehlásila. Měla volat policejní linku 158 nebo 156 městské policie. I když se strážníci a 

policie nyní na kapsáře zaměřují, své věci si musíme hlídat sami. 

V roce 2016 bylo v kraji nahlášeno 149 kapesních krádeží a objasněno 28. Vloni občané 

oznámili 150 okradení, z nichž se podařilo vyřešit 38. 
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Čtvrtek, 6. prosince 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

Podomní prodejci nabízeli levné energie 
České Budějovice - Několik obyvatel sídliště Máj kontaktovaly v pondělí dvě ženy, které 

nabízely levnější energie, a požadovaly po nich předložení složenek SIPO. 

6.12.2018  

„Následně se pokusily s oslovenými uzavřít novou smlouvu na dodávku levnější elektřiny a 

vody,“ uvedl mluvčí městské policie David Štýfal s tím, že o podomních prodejkyních je občané 

velmi rychle informovali na tísňové lince 156. Protože podomní prodej a nabízení služeb 

zakazuje v krajském městě obecně závazná vyhláška, může správní orgán udělit ženám pokutu 

až 100 000 korun. 

 

David Štýfal občany uklidňuje: „Pokud jste již uzavřeli smlouvu při podomním prodeji a nejste 

si zcela jisti její výhodností, lze takovou smlouvu vypovědět do 15 dní bez jakékoliv sankce či 

pokuty.“ 

 

Čtvrtek, 6. prosince 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

Nedejme se okrást. Před kapsáři je nutné hlídat si své věci 
České Budějovice – Pro kapsáře nastalo nejplodnější období roku. Vyplatí se střežit své věci. 

6.12.2018  

Vánoční trhy, nabité obchodní domy, hromadné dopravní prostředky – to jsou hlavní operační 

pole pro kapesní zloděje, neboť vyhledávají místa s větším množstvím lidí. To je třeba 

uvědomit si i v restauracích, čekárnách lékařů, na nádraží, sportovních či kulturních akcích 

apod. 

Nejen v předvánočním bláznění je třeba být stále pozorný: vyhýbat se davům a když se na nás 

někdo tlačí, nejlépe hned odejít. Všude se vyplatí stále držet ruku na svých taškách. Také jejich 

zajištění několikerým zapínáním a zipy se vyplácí, stejně jako nenechávat navrchu ležet 

peněženku, doklady, mobilní telefon, ale uložit je dospod. Muži rádi nosí peněženky s doklady 

v zadních kapsách kalhot – mnohem bezpečnější místo je ve vnitřní kapse oděvu. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podomni-prodejci-nabizeli-levne-energie-20181206.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nedejme-se-okrast-pred-kapsari-je-nutne-hlidat-si-sve-veci-20181206.html
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Co je dobré udělat- Batoh s penězi či jinými cennostmi nenoste na zádech, kam nevidíte. 

- Osobní doklady a platební karty nenoste v peněžence, uložte je na jiné bezpečné místo. 

- Nezadávejte si u platební karty a mobilního telefonu stejný PIN. 

- Vyhýbejte se tlačenici. 

Obezřetnost je nezbytná – přijít o peníze, platební karty, či dokonce doklady je nepříjemné a 

obstarání nových časově náročné. Zcizení dokladů je nutné vždy ohlásit policii kvůli hrozícímu 

zneužití. Proto se vyplatí nenosit je v peněžence, ale zvlášť na jiném místě. Při nákupech je 

lepší nemít u sebe větší hotovost, ale peníze vybrat přímo z bankomatu v obchodě. PIN si 

pamatovat, nikoli si ho napsat ke kartě, natož používat stejný na mobilu. Ke snížení případné 

finanční ztráty je vhodné uložit si peníze na více míst v oděvu, nejlépe do vnitřních kapes či 

hlídané tašky. 

Mluvčí městských strážníků Věra Školková ví, co říká: „Kapsáři mají svou techniku zvládnutou 

a otázka odcizení osobních věcí je pro ně otázkou několika vteřin. To, že vám chybí doklady 

nebo peníze, zjistíte až tehdy, když už je zloděj dávno pryč.“ 

Kapesní krádežeV roce 2016 bylo v kraji nahlášeno 149 kapesních krádeží a objasněno 

28. Vloni občané oznámili 150 okradení, z nichž se podařilo vyřešit 38. 

Když si kabelku s peněženkou pověsíme na nákupní košík a vzdálíme se od něj, žádný zloděj 

neodolá takové výzvě. Podobně jako když v restauraci či baru necháme bez dozoru kabelku, 

tašku, mobil, peněženku a jdeme na toaletu. Proč ulehčovat pobertům jejich „práci“ a nechat 

je obohatit se na náš účet? 

„Chtěla jsem platit a položila peněženku na barový pult. Zavolal na mě kamarád, aby se 

rozloučil, a během dvaceti vteřin zmizela,“ přiznala paní Věra i to, že krádež nehlásila. Měla 

volat policejní linku 158 nebo 156 městské policie. I když se strážníci a policie nyní na kapsáře 

zaměřují, své věci si musíme hlídat sami. 
 

 

  



 

  

ŠTÝFAL DAVID 11 

 

MONITORING TISKU - 49. TÝDEN 2018 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Čtvrtek, 6. prosince 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Tomáš Přibyl 

Mladíkovi vybuchla v ruce pyrotechnika. Přišel o několik prstů 

6.12.2018 14:15  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Čertovský rej na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích připravil o 

prsty osmnáctiletého mladíka. Patřil do skupinky, která tu včera večer odpalovala u lampy 

veřejného osvětlení pyrotechniku a na její kontrolu vyjela hlídka městské policie. Než na místo 

dorazila, explodovala mladíkovi v ruce pyrotechnika.  

 „Strážníci po příjezdu na místo mladíkovi poskytli první pomoc a přivolali posádku 

zdravotnické záchranné služby a hlídku Policie ČR, která si událost převzala k dalšímu šetření," 

řekl mluvčí českobudějovických strážníků David Štýfal. „Výbuch mladému muži amputoval 

několik prstů. Na místo vyrazila hlídka policistů z obvodního oddělení České Budějovice a také 

policejní pyrotechnici," doplnila informace krajská policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová. 

Protože se blíží období roku, kdy lidé s pyrotechnikou manipulují více, připomněla nyní policie, 

jaké pro zacházení s ní platí zásady: 

1) Uživatel se musí VŽDY řídit pokyny od výrobce! Pyrotechniku by měl použít až ve chvíli, kdy 

má pročtený návod k jejímu použití. Každý výrobce má jiné pokyny, proto je nezbytné návod 

vždy řádně prostudovat. 

2) Žádné pyrotechnické výrobky nepatří do rukou malým dětem. Zde apelujeme především na 

prodejce, aby byli zodpovědní a dětem tyto výrobky neprodávali. 

3) Nikdy neházejte pyrotechniku po lidech nebo po zvířatech. Nepoužívejte ji ve shluku lidí či 

v blízkosti malých dětí nebo u stád zvířat. 

4) Doporučujeme používat pyrotechniku vždy venku tak, aby v okruhu 15 metrů nebyly žádné 

další osoby. 

V případě, že vám petarda či jiná pyrotechnika nevybuchne, v žádném případě ji nerozebírejte 

a nepokoušejte se ji znovu odpálit. Řiďte se vždy dle návodu k použití a likvidaci. Ve většině 

případů je ideální určitou dobu vyčkat a poté výrobek zalít vodou. 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/mladikovi-vybuchla-v-ruce-pyrotechnika-prisel-o-nekolik-prstu/
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Pátek, 7. prosince 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Jiří Kadlec 

Podvodnice se na Máji snažily vylákat z lidí peníze za levnější elektřinu a 

vodu 
pátek, 7. prosince 2018, 20:30 

V období Adventu spousta lidí utrácí za dárky a pak je ráda za každou korunu navíc. Toho v 

posledních dnech zneužívaly dvě podvodnice na Máji, které místním nabízely možnost ušetřit 

na elektřině a vodě. „V pondělí 3. prosince kontaktovaly několik obyvatel sídliště a požadovaly 

po nich předložení složenek SIPO. Následně se pokusily s oslovenými uzavřít novou smlouvu 

na dodávku levnější elektřiny a vody. O podomních prodejkyních byla velmi rychle 

informována městská policie na tísňové lince 156,“ popisuje mluvčí strážníků David Štýfal. Obě 

ženy se staly podezřelými ze spáchání přestupku proti pořádku. „V Budějcích zakazuje 

podomní prodej a nabízení služeb obecně závazná vyhláška. Událost bude předána ke 

správnímu orgánu, kde ženám hrozí pokuta až sto tisíc korun,“ vysvětluje Štýfal. Pokud jste již 

uzavřeli smlouvu s podomními prodejci a nejste si zcela jistí její výhodností, lze takovou 

smlouvu vypovědět do patnácti dní od jejího podpisu bez jakékoli sankce či pokuty.  
 

Pátek, 7. prosince 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Jiří Kadlec 

Mladík na Sokoláku slavil Mikuláše s petardami v rukou, jednu 

končetinu si vážně zranil 
pátek, 7. prosince 2018, 09:36 

Skupinka mladých lidí ve středu 5. prosince slavila příchod Mikuláše, anděla a čerta 

nebezpečným způsobem. Partička na Sokoláku odpalovala petardy. Strážník kontrolující 

město na kamerách vyslal na místo hlídku, která zde našla jednoho z nich s vážně poraněnou 

rukou. „Kolegové se vydali na místo zjistit třídu nebezpečnosti rachejtlí,“ osvětluje postup 

městských policistů jejich mluvčí David Štýfal. Hra na pyrotechniky se jednomu z mladíků 

nevyplatila. Petarda mu explodovala v ruce a amputovala mu několik prstů. Strážníci 

nešťastníkovi po příjezdu poskytli první pomoc poté, co jeho kamarádi zavolali záchranku. 

Událost momentálně prošetřuje Policie České republiky. Jihočeská záchranka eviduje statistiky 

zranění zábavní pyrotechnikou na Silvestra. „Za poslední roky se počty zraněných nijak 

dramaticky nemění. Jedná se o jednotlivce, většinou mladé muže. Ženy většinou nebývají 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22101-podvodnice-se-na-maji-snazily-vylakat-z-lidi-penize-za-levnejsi-elektrinu-a-vodu.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22090-mladik-na-sokolaku-slavil-mikulase-s-petardami-v-rukou-jednu-z-nich-si-vazne-zranil.html
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zraněny vlastním zaviněním, spíše na ně například dopadne světlice. Zranění často bývají 

ošklivá, s trvalými následky. Nejčastěji se jedná o poškození rukou, popáleniny a poranění v 

obličeji,“ říká mluvčí záchranářů Petra Kafková. Aby odpalovači rachejtlí neutrpěli žádná 

zranění, stačí dodržovat pár jednoduchých pravidel. Mezi ně patří kupovat rachejtle ve 

známých kamenných prodejnách v původním balení, číst jejich návod a používat je za střízliva. 

Velmi nebezpečné je mířit na druhé nebo sbírat nevybuchlé petardy. Se zábavní pyrotechnikou 

by měli manipulovat pouze dospělí starší osmnácti let.  
 

 

Neděle, 9. prosince 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 

Opilý muž obtěžoval svoje okolí 
České Budějovice - Nemilým incidentem skončil páteční večírek, který se protáhl až do ranních 

hodin, pro některé z jeho účastníků. Při odchodu z jednoho z budějovických barů v centru 

města si je totiž vyhlédl muž, který je nenechal jen tak odejít. 

včera 14:21  

Věra Školková, mluvčí městských strážníků, uvedla, že na oznámení o napadání návštěvníků 

jednoho z barů v ulici Karla IV. neznámým mužem vyjížděla hlídka městské policie v sobotu 

8. prosince před osmou hodinou ranní. "Strážníky na místě oslovil muž, který se stal 

pravděpodobně posledním terčem neznámého muže," řekla s tím, že se vzápětí ukázalo, že 

oním útočníkem byl 20letý muž z Českobudějovicka, který v té době postával opodál. Ten měl 

podle svědectví přítomných osob začít nejprve hrubě obtěžovat ostatní návštěvníky baru. 

"Poté však přitvrdil a 23letého muže ze Zlínska měl dokonce několikrát kopnout do hlavy," 

přiblížila Věra Školková incident. "Napadený muž naštěstí neutrpěl žádné zranění," dodala. 

 

Strážníci celou věc předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR. Dalším šetřením případu se 

budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR v ulici Tř. 28. Října. Za přestupek proti 

občanskému soužití hrozí dvacetiletému agresorovi pokuta až 20 tisíc korun. 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opily-muz-obtezoval-svoje-okoli-20181209.html
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Neděle, 9. prosince 2018 

Zdroj: regiony24.cz, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Muž se propil do rána a začal kolem sebe kopat 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Páteční večírek, který se protáhl až do ranních hodin, skončil pro některé návštěvníky baru v 

centru města nemilým incidentem. Při odchodu si je totiž vyhlédl muž, který je nenechal jen 

tak odejít. Hrubé obtěžování a kopání do těla jednoho z nich si naštěstí nevyžádalo zásah 

zdravotníků. Útočníka však čekají potíže se zákonem. 

Na oznámení o napadání návštěvníků jednoho z barů v ulici Karla IV. neznámým mužem 

vyjížděla hlídka městské policie v sobotu 8. prosince před osmou hodinou ranní. Strážníky na 

místě oslovil muž, který se stal pravděpodobně posledním terčem neznámého muže. Jak se 

vzápětí ukázalo, útočníkem byl dvacetiletý muž z Českobudějovicka, který v té době postával 

opodál. Podle svědectví přítomných osob začal mladý muž nejprve hrubě obtěžovat ostatní 

návštěvníky baru. Poté však přitvrdil a třiadvacetiletého muže ze Zlínska měl dokonce 

několikrát kopnout do hlavy. Napadený muž naštěstí neutrpěl žádné zranění. 

Strážníci celou věc předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR. Dalším šetřením případu se 

budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR v ulici Tř. 28. Října. Za přestupek proti 

občanskému soužití hrozí dvacetiletému agresorovi pokuta až 20 tisíc korun. 

 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-233662-muz-se-propil-do-rana-a-zacal-kolem-sebe-kopat

