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Zloděj měl smůlu! Chytil ho strážník ve svém volnu. Odměnou mu byl 

potlesk 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Muž „nakupující“ v prodejně potravin na sídlišti Máj netušil, 

že svědkem chystané krádeže bude strážník městské policie v civilu. Ten při 

pohledu na utíkajícího muže s plnou náručí nezaplaceného zboží neváhal a vydal 

se za ním. O několik ulic dál se mu podařilo zloděje dopadnout a předat do rukou 

policistů. 

Událost se odehrála ve středu 3. února krátce před polednem, kdy se strážník David 

Věrný vydal ve svém osobním volnu nakoupit potraviny k přípravě oběda pro sebe a 

svého syna do prodejny potravin v ulici K. Štěcha. Když se svým nákupem přistoupil k 

pokladně, povšiml si muže stojícího za ním. Ten byl totiž zjevně pod vlivem návykových 

látek a měl náruč plnou drogistického zboží. Netrvalo dlouho a muž se dal i s 

nezaplaceným zbožím na útěk. 

Přítomný strážník neváhal, rychle se omluvil zaměstnankyni na pokladně se slovy, že je 

strážník městské policie, a pachatele začal pronásledovat. Podařilo se mu ho 

dopadnout o několik ulic dál. Muž vytáhl na důraznou výzvu strážníka z bundy kradené 

zboží a po provedení bezpečnostní prohlídky, zda nemá zbraň, setrval na místě až do 

příjezdu hlídky Policie ČR. Policisté si nakonec celý případ převzali jako přestupek proti 

majetku. 

Pro strážníka Davida Věrného byl po návratu pro svůj nákup do obchodu odměnou 

potlesk od svědků jeho zásahu. Sám říká: „Jde o čest a splnění povinnosti. Nemohl bych 

se podívat do zrcadla, kdybych tváří tvář krádeži v nouzovém stavu dělal jakoby nic jen 

proto, že jsem nebyl ve službě. Mám radost a děkuji za pochvalu. Ten pocit je k 

nezaplacení." 

 

 

https://www.jcted.cz/taborsko/zlodej-mel-smulu-chytil-ho-straznik-ve-svem-volnu-odmenou-mu-byl-potlesk/
https://www.jcted.cz/taborsko/zlodej-mel-smulu-chytil-ho-straznik-ve-svem-volnu-odmenou-mu-byl-potlesk/
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Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Redakce 

___________________________________________________________________________ 

Za chycení zloděje potlesk    
 

České Budějovice – Muž "nakupující" zdarma na českobudějovickém sídlišti Máj 

netušil, že svědkem chystané krádeže bude strážník městské policie v civilu. Ve svém 

osobním volnu strážník David Věrný nakupoval v prodejně potravin v ulici K. Štěcha. 

Když se svým nákupem přistoupil k pokladně, všiml si muže stojícího za ním. Ten byl 

podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové zjevně pod vlivem návykových látek 

a měl náruč plnou drogistického zboží.  

Netrvalo dlouho a muž se dal i s nezaplaceným zbožím na útěk. Přítomný strážník 

neváhal, rychle se omluvil zaměstnankyni na pokladně a pachatele začal pronásledovat. 

Muže dopadl a předal hlídce Policie ČR. Po návratu do prodejny čekala na strážníka 

odměna v podobě potlesku zákazníků i zaměstnanců.  

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznik-ve-svem-volnu-chytil-zlodeje-20210203.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznik-ve-svem-volnu-chytil-zlodeje-20210203.html
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Středa, 3. února 2021 

Zdroj: Mladá Fronta DNES (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství/ České Budějovice 

Autor: Jakub Bartoš 

___________________________________________________________________________ 

Piaristické náměstí v centru Budějovic ožilo. Ale někdy až příliš 
 

Patří mezi nejkrásnější místa v historickém jádru krajského města a v posledních 

letech začíná víc žít. Návštěvníci jsou rádi, ale obyvatelé si i kvůli nové restauraci 

stěžují na hluk. 

Ve speciálním ohništi praskají dřevěná polena, o kousek dál je slyšet smích dětí. Jinak 

je Piaristické náměstí krátce po poledni tiché. Stejné to bude i za pár hodin, až se na 

jeden z nejstarších koutů Českých Budějovic snese tma. „Je to paradoxní, ale z pohledu 

bydlení byl pro nás rok 2020 příjemný,“ usmívá se 31letá Michaela Mottlová. 

Stojí pod okny bytu, kterými vidí přímo na nově opravený dominikánský klášter i 

zrekonstruovanou a sněhově bílou budovu solnice, ve které od roku 2019 sídlí 

stejnojmenný podnik. Ten sice probudil spíše tichou část historického centra, ale 

zároveň přidělal starosti místním. 

„Máme dvojitá okna, která toho dost zachytí. Když si ale někdo chce ve tři ráno něco 

nahlas vyříkat nebo rozkopat koš, tak vás to zkrátka vzbudí. Vychovávat tady dítě je 

podle mě nereálné,“ hodnotí obyvatelka, která se nastěhovala krátce před otevřením 

oblíbené restaurace. 

Teď už se poohlíží po novém bydlení. I přesto, že je Piaristické náměstí krásné, žít se 

tam podle ní dlouhodobě nedá. 

„Noční ruch tady samozřejmě podporují restaurace. Rozhodně se to zintenzivnilo v roce 

2019, kdy se otevřela Solnice. Je to atraktivní podnik, který funguje, a jeho majitelé to 

určitě dělají dobře. Když se do něčeho takového ale pustím, musím se zabývat i těmi 

společenskými dopady či důsledky. To podle mě nedělají,“ hodnotí Mottlová. 

„Teď tu máme klid. Před koronavirem tady byl ale neustále hluk. Nedá se to vydržet a 

nechci, aby to zase znovu začalo. V době koncertů člověk většinou slyší jen dunění. 

Mnohdy se tu nedodržuje noční klid. Musím ale poděkovat strážníkům, jezdí sem často 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/piaristicke-namesti-ceske-budejovice-hluk-solnice-obyvatele.A210204_184837_budejovice-zpravy_khr
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/piaristicke-namesti-ceske-budejovice-hluk-solnice-obyvatele.A210204_184837_budejovice-zpravy_khr
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a pomáhají tady udržovat pořádek,“ pokračuje seniorka Sylva Abrahámová, která také 

žije na Piaristickém náměstí. 

„Co vám budu povídat. Chápu, že žijeme v centru, ale za poslední roky se tady noční 

život ohromně zintenzivnil,“ přidává další obyvatelka, která si nepřeje uvést jméno. 

Osmnáct výjezdů za rok 2019 

To, že je na náměstí rušněji, potvrzují statistiky budějovické městské policie. MF DNES 

má k dispozici počet výjezdů spojených s rušením nočního klidu za posledních pět let. 

Například v roce 2017 byly pouze dva a o rok později tam strážníci vyrazili pětkrát. V 

roce otevření restaurace evidovali těchto událostí celkem 18. 

„V období od 1. ledna 2016 do 1. ledna 2021 tam strážníci řešili 137 událostí, z toho se 

87 týkalo veřejného pořádku,“ zmiňuje mluvčí městské policie Věra Školková. 

Podle Jiřího Břečky, jednoho z investorů Solnice, situaci podnik řeší. „Není nám to 

lhostejné. Jsme v kontaktu s radnicí i městskou policií, s nimiž tuhle věc diskutujeme,“ 

popisuje. 

Zahrádku podle něj zaměstnanci sklízí ve 22 hodin, občas o chvilku později. „Někteří 

zákazníci pak chodí ven kouřit a občas hlučí. Snažíme se to řešit domluvou. Personál 

má instrukce. Když to nejde jinak, voláme městskou policii. Na druhou stranu ale nevím 

o tom, že by tam docházelo k nějakým významným a pravidelným problémům,“ líčí 

Břečka. 

Budějovická radnice doposud řešila několik petic kvůli rušení nočního klidu, sepisovala 

ji i Sylva Abrahámová. „Pokud má mít nájemce venkovní provoz, musí samozřejmě 

dodržovat všechny podmínky. Na noční klid pak dohlíží strážníci. To jsou hlavní nástroje 

města,“ uvažuje náměstek primátora Ivo Moravec (OPB). 

„Chápu, že když někdo bydlí v centru a má vedle sebe restauraci či bar, tak tím může 

trpět. Pokud dochází k nějakým problémům v době nočního klidu, je to samozřejmě 

špatně,“ uznává Moravec, který vyřizoval jednu z odpovědí na petici. 

Zpřístupní zahradu u kláštera 

Ale dodává, že na proměně celého prostoru vidí spíše pozitivní změny. Ty není těžké 

dlouho hledat. Lidé mají čím dál více důvodů tam přijít, což platí pro místní a 

návštěvníky. Například často plná Solnice si díky rekonstrukci vysloužila titul Památka 

roku od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 

Zdá se tak, že se z Piaristického náměstí postupně stane místo, které bude žít přes den 

i večer mnohem víc než doposud. 
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„Je naším dlouhodobým cílem tam přivést veřejnost a kulturu. I proto jsme venku 

pořádali různé menší koncerty. Kromě toho jsme se s radnicí dohodli na pronájmu 

polygonální bašty, která by měla mít také kulturní využití. Bohužel nám některé plány 

překazil koronavirus. Určitě se ale budeme dál snažit ten prostor probouzet, aby měli 

lidé důvod tam přijít,“ ujišťuje Břečka. 

Na náměstí, kde archeologové odhalili i nálezy z doby bronzové, byl v minulosti hřbitov. 

Jeden z nejkrásnějších koutů historického centra získával svou současnou podobu od 

založení města ve 13. století. Jen pár kroků odtud se táhly hradby. Název nese po řádu 

piaristů, kteří obsadili zdejší klášter v 18. století. 

I ten se nyní dočkal opravy. „Dokončení rekonstrukce areálu kláštera je další velmi 

pozitivní novinka. Zahrada u věže by mimochodem měla být přístupná veřejnosti. Celé 

to místo se zkulturnilo, můžeme se jím chlubit a je dobře, že to tam žije,“ domnívá se 

náměstek primátora Moravec. 
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Středa, 3. února 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JčTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Budějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

___________________________________________________________________________ 

Lednice pod viaduktem, nábytek za kontejnery. Černé skládky se 

množí 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Kuriózní případ řešila českobudějovická městská policie v 

úterý 2. února v ranních hodinách. Přijala oznámení o staré lednici ležící ve 

vozovce pod železničním viaduktem v Pekárenské ulici. Odhozený nebo 

„ztracený“ odpad nakonec odklidila úklidová společnost města. Mluvčí městské 

policie Věra Školková uvedla, že strážníci v současné době zaznamenávají velký 

počet černých skládek. Ty se množí v blízkosti kontejnerů na odpad. Jeden z 

takových případů řešili strážníci v pátek 29. ledna. 

Krátce po 21. hodině prováděla hlídka běžnou kontrolní činnost v městské části Rožnov. 

„V Pabláskově ulici strážníci spatřili dva muže, kteří právě vynášeli z domu kus starého 

nábytku a odložili ho za kontejnery na odpad. Na místě se již vršilo několik kusů. 

Strážníci se od dvojice mužů dozvěděli, že nábytek pochází z rekonstruovaného bytu a 

jeho odvoz se chystá následujícího dne. Na poučení strážníků o zákazu odkládání 

odpadu nebo movitých věcí mimo nádoby k tomu určené však majitel nábytku nápravu 

nezjednal. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán," popsala Věra 

Školková. 

Zdůraznila, že odkládání odpadu při rekonstrukci bytu nebo domu, zbavování se 

různého starého nábytku nebo jiných movitých věcí odkládáním mimo nádoby k tomu 

určené mohou stát původce tohoto odpadu až 50 tisíc korun. 

Množícího se odpadu mimo nádoby určené k jeho odkládání však přibývá i v centru 

města. „Strážníci v nedávné době řešili například případy černých skládek na 

Piaristickém náměstí, v Hroznové ulici nebo na Lannově třídě. V této oblasti jsou však 

jejich původci často podniky sídlící v těchto místech nebo jejich zaměstnanci," upřesnila 

mluvčí. 

Dalšími místy, kde se hromadí velkoobjemový odpad na veřejném prostranství, bývají 

podle ní „kontejneřiště" a jejich blízké okolí na městských sídlištích. „Likvidace mnohdy 

velmi objemného odpadu bývá pro zaměstnance odpadové služby města zvláště v 

těchto místech značně obtížná," konstatovala Věra Školková. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/lednice-pod-viaduktem-nabytek-za-kontejnery-cerne-skladky-se-mnozi/
https://www.jcted.cz/budejovicko/lednice-pod-viaduktem-nabytek-za-kontejnery-cerne-skladky-se-mnozi/
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Středa, 3. února 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Strážník ve svém volnu chytil zloděje 
 

Muž „nakupující“ v prodejně potravin na sídlišti Máj netušil, že svědkem chystané 

krádeže bude strážník městské policie v civilu. Ten při pohledu na utíkajícího 

muže s plnou náručí nezaplaceného zboží neváhal a vydal se za ním. O několik 

ulic dál se mu podařilo zloděje dopadnout a předat do rukou policistů. 

Ve středu 3. února krátce před polednem se vydal strážník David Věrný ve svém 

osobním volnu nakoupit potraviny k přípravě oběda pro sebe a svého syna do prodejny 

potravin v ulici K. Štěcha. Když se svým nákupem přistoupil k pokladně, povšiml si muže 

stojícího za ním. Ten byl totiž zjevně pod vlivem návykových látek a měl náruč plnou 

drogistického zboží. Netrvalo dlouho a muž se dal i s nezaplaceným zbožím na útěk. 

Přítomný strážník neváhal, rychle se omluvil zaměstnankyni na pokladně se slovy, že je 

strážník městské policie, a pachatele začal pronásledovat. Muže se mu podařilo 

dopadnout o několik ulic dál. Pachatel krádeže vytáhl na důraznou výzvu strážníka 

z bundy kradené zboží a po provedení bezpečnostní prohlídky, zda nemá zbraň, setrval 

na místě až do příjezdu hlídky Policie ČR. Policisté si nakonec celý případ převzali jako 

přestupek proti majetku. 

Pro strážníka Davida Věrného byl po návratu pro svůj nákup do obchodu odměnou 

potlesk od svědků jeho zásahu. Sám říká: „Jde o čest a splnění povinnosti. Nemohl bych 

se podívat do zrcadla, kdybych tváří tvář krádeži v nouzovém stavu dělal jakoby nic jen 

proto, že jsem nebyl ve službě. Mám radost a děkuji za pochvalu. Ten pocit je 

k nezaplacení.“ 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznik-ve-svem-volnu-chytil-zlodeje-20210203.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznik-ve-svem-volnu-chytil-zlodeje-20210203.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=95031&idc=8536032&ids=1765&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94755&idc=8536032&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=95018&idc=8536032&ids=5618&idp=88025&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fuklid-uklidove-sluzby
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Středa, 3. února 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko, Jižní Čechy, str. 2 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Plná hospoda 

České Budějovice – Strážníci městské policie odhalili v pondělí na 

českobudějovickém Máji restauraci plnou lidí. Podle mluvčí městské policie Věry 

Školkové tu bylo třináct zákazníků. Provozovatel strážníkům tvrdil, že se za ním 

zastavili jen známí, aby mu dělali společnost při úklidu. "Někteří z nich se ukrývali za 

zavřenými dveřmi toalet. Před sebou na stole měli napůl vypité sklenice s nápoji, někteří 

z nich i zapálenou cigaretu v ruce," řekla ale k situaci Věra Školková. Případ se dále 

bude řešit ve správním řízení.  

 

Středa, 3. února 2021 

Zdroj: Deník Právo (odkaz) 

Rubrika: Jihozápadní Čechy, str. 11 

Autor: Lucie Kándlová 

___________________________________________________________________________ 

Štamgasti se při zátahu ukrývali na toaletách   

Restaurace na českobudějovickém sídlišti Máj byla v pondělí večer plná lidí. Na 

porušování vládních opatření narazili městští strážníci při kontrolní akci.  

V restauraci třináct lidí po deváté hodině večer popíjelo a kouřilo. Když policisté vtrhli 

dovnitř, řada štamgastů se schovávala na toaletách.  

"Strážníci si všimli, že se v pohostinském zařízení svítí a lidé se uvnitř vesele baví. Hlídce 

otevřel provozovatel restaurace (53) s tím, že mu několik lidí přišlo pomáhat s úklidem," 

informovala mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.  

Provozovatel restaurace porušil vládní nařízení a ve správním řízení mu hrozí vysoká 

pokuta. Ta nemine zřejmě ani hosty restaurace, kteří porušili zákaz volného pohybu.  

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-odhalili-na-budejovickem-maji-restauraci-plnou-lidi-pry-uklizeli-20210.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-odhalili-na-budejovickem-maji-restauraci-plnou-lidi-pry-uklizeli-20210.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznik-ve-svem-volnu-chytil-zlodeje-20210203.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznik-ve-svem-volnu-chytil-zlodeje-20210203.html
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Úterý, 2. února 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Michael Daněk 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci odhalili otevřenou restauraci na budějckém sídlišti. Hosté se 

schovávali na toaletě 

 

Budějčtí strážníci v pondělí odhalili na sídlišti Máj v Budějcích restauraci plnou 

zákazníků. Tím provozovatel porušil vládní opatření. Sám argumentoval, že se za 

ním zastavilo jen několik známých, aby mu dělali společnost při úklidu. Případem 

se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

„V jednom z pohostinských zařízení strážníci spatřili rozsvícená světla, a i přes zatažené 

žaluzie uvnitř spatřili čilý ruch. Ze dveří vzápětí vyšel muž, který se na dotaz strážníků 

prohlásil za provozovatele restaurace,“ shrnula mluvčí strážníků Věra Školková. 

Strážníci se od muže dozvěděli, že několik jeho zákazníků mu přišlo dělat společnost 

při úklidu provozovny. „Po přivolání posily vstoupili do restaurace, kde nalezli třináct 

hostů. Někteří z nich se ukrývali za zavřenými dveřmi toalet. Před sebou na stole měli 

napůl vypité sklenice s nápoji, někteří z nich i zapálenou cigaretu v ruce,“ dodala mluvčí. 

Muž se teď bude zpovídat nejen ze spáchání přestupku podle krizového zákona, ale 

bude muset vysvětlit také kouření na provozovně. 

Vláda jako součást opatření proti šíření koronaviru uzavřela restaurace už loni na jaře, 

ke stejnému kroku sáhla v polovině října. Zákaz od té doby s výjimkou krátkého období 

před Vánoci trvá dodnes. Restaurace mohou sice prodávat jídlo a nápoje z okénka, 

podle výzkumné společnosti Nielsen ale gastronomické odvětví v Česku každým dnem 

uzavření ztrácí na tržbách 414 milionů korun. 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/30069-straznici-odhalili-otevrenou-restauraci-na-budejckem-sidlisti-hoste-se-schovavali-na-toalete.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/30069-straznici-odhalili-otevrenou-restauraci-na-budejckem-sidlisti-hoste-se-schovavali-na-toalete.html
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Úterý, 2. února 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci odhalili na budějovickém Máji restauraci plnou lidí, prý 

uklízeli 
 

Třináct zákazníků uvnitř jedné z restaurací na sídlišti Máj odhalila v pondělí večer 

kontrola hlídky městské policie. Podle provozovatele se za ním zastavilo jen 

několik známých, aby mu dělali společnost při úklidu.  

"Případem možného porušení opatření vyhlášených kvůli epidemii koronaviru se bude 

dále zabývat příslušný správní orgán v Českých Budějovicích.  

V pondělí 1. února 2021 krátce po deváté hodině prováděla hlídka městské policie 

kontrolní činnost zaměřenou na dodržování mimořádných a krizových opatření na 

sídlišti Máj. Podle tiskové mluvčí městské policie Věra Školkové v jednom z 

pohostinských zařízení strážníci spatřili rozsvícená světla, a i přes zatažené žaluzie uvnitř 

spatřili čilý ruch. "Ze dveří vzápětí vyšel muž, který se na dotaz strážníků prohlásil za 

provozovatele restaurace. Strážníci se od něj dozvěděli, že několik jeho zákazníků mu 

přišlo dělat společnost při úklidu provozovny. Strážníci třiapadesátiletého muže poučili 

o platném krizovém nařízení, které zakazuje přítomnost osob v provozovnách 

stravovacích služeb," popsala začátek akce strážníků Věra Školková.  

Po přivolání posily vstoupili strážníci do restaurace, kde nalezli třináct hostů. "Někteří z 

nich se ukrývali za zavřenými dveřmi toalet. Před sebou na stole měli napůl vypité 

sklenice s nápoji, někteří z nich i zapálenou cigaretu v ruce. Strážníci všechny přítomné 

poučili o spáchání přestupku podle krizového zákona, kterého se dopustili porušením 

zákazu volného pohybu osob," doplnila Věra Školková.  

Muž zodpovědný za provoz restaurace se bude podle Věry Školkové zpovídat nejen ze 

spáchání přestupku podle krizového zákona, ale i zákona o ochraně veřejného zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek umožněním kouření v provozovně.  

K porušování vládních nařízení občas v Českých Budějovicích dochází. Jeden z 

takových případů odhalila v uplynulých měsících i městská kamera. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-odhalili-na-budejovickem-maji-restauraci-plnou-lidi-pry-uklizeli-20210.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-odhalili-na-budejovickem-maji-restauraci-plnou-lidi-pry-uklizeli-20210.html
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"Řídit se heslem, že pod svícnem bývá tma, se 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 ke staršímu zásahu strážníků Věra Školková.  

Nebyli jediný, kdo nařízení porušil  

Nařízení už porušila v krajském městě podle Věry Školkové například i vinotéka nebo 

sezónní prodejní stánky. Městská policie i Policie České republiky přitom dodržování 

vládních nařízení kontrolují neustále.  

Několik kontrol restaurací provedli už v první vlně mimořádných opatření vloni strážníci 

i na základě telefonických upozornění a spekulovalo se o tom, že na sebe navzájem 

"upozornili" i provozovatelé různých zařízení. Věra Školková to ale nepotvrdila.  

Pokuty pro restauratéry sahají od tisíců korun, které mohou na místě uložit strážníci, až 

ke třem milionům korun ve správním řízení v případě zvlášť závažného prohřešku. 

"Vzhledem k závažnosti předáváme podezření ze spáchání přestupku správnímu 

orgánu, který je oprávněn uložit pokutu mnohonásobně vyšší než strážníci na místě," 

uvedla Věra Školková k prohřeškům, které se týkaly restaurací.  

Budějovický magistrát například v souvislosti s porušením krizových opatření vlády 

uložil vloni za září až říjen v celkem sedmi případech (tedy i těch, které se netýkaly 

restaurací, ale třeba nenošení roušek) pokuty ve výši 3700 korun.   



 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

5. TÝDEN 2021 

12 
 

 

Úterý, 2. února 2021 

Zdroj: ČeskéBudějoviceDnes.cz (odkaz) 

Rubrika: Krimi zprávy 

Autor: Městská policie České Budějovice 

___________________________________________________________________________ 

Restauraci plnou zákazníků odhalili při pochůzce českobudějovičtí 

strážníci 
 

Třináct zákazníků uvnitř jedné z restaurací na sídlišti Máj odhalila v pondělí 1. 

února večer kontrola hlídky městské policie. Podle provozovatele se za ním 

zastavilo jen několik známých, aby mu dělali společnost při úklidu. Případem se 

bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

V pondělí krátce po deváté hodině prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost 

zaměřenou na dodržování mimořádných a krizových opatření na sídlišti Máj. V jednom 

z pohostinských zařízení strážníci spatřili rozsvícená světla, a i přes zatažené žaluzie 

uvnitř spatřili čilý ruch. Ze dveří vzápětí vyšel muž, který se na dotaz strážníků prohlásil 

za provozovatele restaurace. Strážníci se od něj dozvěděli, že několik jeho zákazníků 

mu přišlo dělat společnost při úklidu provozovny. Strážníci třiapadesátiletého muže 

poučili o platném krizovém nařízení, které zakazuje přítomnost osob v provozovnách 

stravovacích služeb. Po přivolání posily vstoupili do restaurace, kde nalezli třináct hostů. 

Někteří z nich se ukrývali za zavřenými dveřmi toalet. Před sebou na stole měli napůl 

vypité sklenice s nápoji, někteří z nich i zapálenou cigaretu v ruce. Strážníci všechny 

přítomné poučili o spáchání přestupku podle krizového zákona, kterého se dopustili 

porušením zákazu volného pohybu osob. Muž zodpovědný za provoz restaurace se 

bude zpovídat nejen ze spáchání přestupku podle krizového zákona, ale i zákona o 

ochraně veřejného zdraví před škodlivými účinky návykových látek umožněním kouření 

v provozovně. 

  

https://www.ceskebudejovicednes.cz/zpravodajstvi/31181-restauraci-plnou-zakazniku-odhalili-pri-pochuzce-ceskobudejovicti-straznici/
https://www.ceskebudejovicednes.cz/zpravodajstvi/31181-restauraci-plnou-zakazniku-odhalili-pri-pochuzce-ceskobudejovicti-straznici/
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Pondělí, 1. února 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JčTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Budějovicko 

Autor: Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Budějovičtí strážníci letos odhalili už čtvrtého řidiče bez papírů    
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Již čtvrtého řidiče se zákazem řízení od začátku letošního 

roku odhalila za volantem osobního vozidla hlídka českobudějovické městské 

policie. Muž se rozhodl vyjet do ulic jihočeské metropole v sobotu po poledni ze 

sídliště Vltava. Jedenatřicetiletý „neřidič" skončil v rukou policistů. 

V sobotu 30. ledna krátce po poledni prováděla hlídka městské policie běžnou 

kontrolní činnost na sídlišti Vltava. V Bezdrevské ulici strážníci spatřili jim známého 

muže za volantem osobního vozidla značky Škoda. Díky své dobré místní a osobní 

znalosti věděli, že dotyčný muž za volant motorového vozidla nesmí vůbec usednout.  

Jakmile strážníci vozidlo zastavili a řidiče vyzvali k předložení dokladů potřebných pro 

řízení motorového vozidla, jejich správná domněnka se potvrdila. O několik minut 

později předali jedenatřicetiletého muže podezřelého ze spáchání trestného činu do 

rukou přivolaných policistů. Dalším šetřením případu se budou zabývat policisté z 

Obvodního oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. Muže čeká obvinění z přečinu maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. 

 

https://jcted.cz/budejovicti-straznici-letos-odhalili-uz-ctvrteho-ridice-bez-papiru/
https://jcted.cz/budejovicti-straznici-letos-odhalili-uz-ctvrteho-ridice-bez-papiru/

