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Pátek, 3. dubna 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Kamila Dufková 

___________________________________________________________________________ 

Městská policie informuje o své činnosti v době nouzového stavu 

 

V období od 12. března do 1. dubna 2020 řešila městská policie celkem 461 událostí. Na 
linku 156 bylo v tomto období přijato celkem 961 hovorů. 

Dne 13. března 2020 se uzavřely dveře základních škol, vyšších odborných škol, vysokých a 
uměleckých škol i dalšího zájmového vzdělávání. Téhož dne byl vyhlášen zákaz akcí s účastí 
více než 30 osob a uzavření restaurací v době od 20:00 do 6:00 hod. O den později, 14. března, 
vešel v platnost zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou 
prodejen potravin, hygienického, drogistického zboží, lékáren a dalších nezbytných služeb. 
Následně byla udělena výjimka z tohoto zákazu i dalším provozům. 

• Městská policie v rámci kontroly výše uvedeného opatření zjistila 4 porušení 
týkající se uzavření restaurací a prověřila další 2 oznámení o otevřených 
provozovnách s jiným sortimentem zboží (v 1 případě se podezření nepotvrdilo, ve 
2. případě se na provozovnu vztahovala výjimka) 

• Městská policie provádí dohled u sběrných dvorů – riziko kumulace obyvatel 
v době omezeného provozu 

• Městská policie provádí dohled na místech, kde dochází k rizikovým situacím 
v důsledku omezené pracovní doby – např. Česká pošta apod. 

S účinností od 15. března zakázala Vláda České republiky volný pohyb osob s výjimkami cest 
do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, cest nezbytně nutných k obstarávání životních 
potřeb, pobytu v přírodě nebo parcích, dalších nezbytných cest, výkonu povolání k zajištění 
bezpečnosti vnitřního pořádku apod. Kontakty s jinými osobami se měly omezit na nezbytně 
nutnou míru. 

• Městská policie v rámci kontroly výše uvedeného opatření řešila 37 oznámení na 
porušení zákazu volného pohybu osob a tvoření větších skupin. V 16 případech se 
podezření o spáchání přestupku potvrdilo. 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/mestska-policie-informuje-o-sve-cinnosti-v-dobe-nouzoveho-stavu-20200403.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/mestska-policie-informuje-o-sve-cinnosti-v-dobe-nouzoveho-stavu-20200403.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93739&idc=7394056&ids=633&idp=91520&url=http%3A%2F%2Fwww.tuv-sud.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94008&idc=7394056&ids=5618&idp=88025&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fuklid-uklidove-sluzby
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93743&idc=7394056&ids=11823&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93810&idc=7394056&ids=1785&idp=89050&url=http%3A%2F%2Fwww.jaktridit.cz
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Další zásadní omezení pro obyvatele města přinesl zákaz pohybu a pobytu všech osob na všech 
místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest – tzn. roušek, respirátorů 
nebo jiných ochranných prostředků, ze dne 19. března 2020. 

• Městská policie v rámci kontroly výše uvedeného opatření řešila 64 oznámení na 
porušení týkající se tohoto zákazu. Ve 29 případech se podezření o spáchání 
přestupku potvrdilo. Strážníci předali správnímu orgánu 14 oznámení o podezření 
ze spáchání přestupku podle krizového zákona. 

• V rámci distribuce ochranných pomůcek strážníci rozdávali roušky a informační 
letáky seniorům a rozváželi ochranné zdravotnické pomůcky do lékáren. 

Ministerstvo zdravotnictví přidalo dne 24. března další omezení volného pohybu osob 
spočívající v pobytu na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, a to s výjimkou 
členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na 
pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to 
možné. 

Další činnost strážníků v období od 12. března do 1. dubna 2020 zahrnovala: 

• dohled nad veřejným pořádkem – řešeno 137 událostí 

• dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek města – řešeno 20 událostí 

• asistence složkám IZS – řešeno 12 událostí 

• odchyty zvířat, převozy kadáverů do kafilerního boxu – řešeno 33 událostí 

• dohled na dopravní situaci ve městě (kromě zpoplatněných zón zrušených 
Usnesením Vlády dne 16. března) – řešeno 103 událostí 

• ostatní činnost – dokumentace a předávání technických závad, přebírání a 
odevzdávání nálezů apod. 

Důležitým opatřením pro činnost městské policie bylo rozhodnutí o zákazu platnosti nařízení, 
kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky 
užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, resp. zrušení modrých zón. Vláda tento 
zákaz dne 31. 03. 2020 prodloužila na celou dobu trvání nouzového stavu. V této souvislosti 
hlídky, které byly přímo určeny ke kontrole dopravy v klidu, byly zařazeny ke kontrolní činnosti 
zaměřující se na veřejný pořádek a dodržování krizových opatření po dobu trvání nouzového 
stavu. 

Městská policie České Budějovice vynakládá veškeré své úsilí, aby její kontrolní činnost byla 
zaměřena tak, jak je to v této mimořádné situaci nezbytné a žádoucí. Ačkoliv strážníci jsou 
z bezpečnostních důvodů rozděleni na menší skupiny, snaží se Městská policie České 
Budějovice aktivně reagovat na veškerá podání, provádět aktivně potřebnou kontrolní činnost 
a poskytovat potřebnou součinnost jak občanům našeho města, tak složkám IZS. 

 

Mluvčí českobudějovických strážníků, Věra Školková 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93493&idc=7394056&ids=2161&idp=90943&url=https%3A%2F%2Fwww.pvzp.cz%2Fcs%2Fprodukty%2Fpojisteni-obcanu%2F%3Futm_source%3DDenik.cz%26utm_medium%3DDenikDoporucuje%26utm_campaign%3DDenikDoporucuje
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93939&idc=7394056&ids=9380&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94023&idc=7394056&ids=1765&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7394056&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
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Středa, 1. dubna 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Společnost 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Sběrný dvůr Švábův Hrádek začíná fungovat v omezeném režimu. 

Lidé by ho ale měli využívat jen výjimečně 

 

Od dnešního dne je znovu otevřen sběrný dvůr Švábův Hrádek. Bude fungovat v omezeném 
režimu ve všední dny. Lidé by ho ale měli využívat jen v nejnutnějších případech. Na provoz 
budou v prvních dnech dohlížet strážníci městské policie. 

Na otevření sběrného dvoru se domluvila firma FCC s magistrátem. Sběrný dvůr Švábův 
Hrádek funguje od dnešního dne v omezeném režimu. Od pondělí do pátku ho mohou lidé v 
nejnutnějších případech využít od 8 do 18 hodin. „Žádáme občany, aby se do sběrného dvora 
vydali v nejnutnějších případech, tedy když odpad opravdu nemají kde uskladnit,“ zdůrazňuje 
náměstek primátora Ivo Moravec. 

Na provoz budou zpočátku dohlížet strážníci městské policie. Sběrné dvory v ulici 
Plynárenská a Dolní zůstávají nadále zavřené. 

Svoz komunálního odpadu zůstává beze změny 

Zaměstnanci společnosti FCC, kteří zajišťují svoz komunálního odpadu, i v těchto dnech pracují 
v plném nasazení. „Posádky svozových vozů byly vybaveny rouškami, rukavicemi, na 
provozovnách je k dispozici dezinfekce. Kabiny svozových vozů jsou v zázemí průběžně 
dezinfikovány," uvedla mluvčí společnosti Kristina Jakubcová.  

Od prvního dubna začne dle plánovaného harmonogramu také svoz bioodpadu. Obsah 
hnědých popelnic bude vyvážen jednou týdně.  
  

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/27026-sberny-dvur-svabuv-hradek-zacina-fungovat-v-omezenem-rezimu-lide-by-ho-ale-meli-vyuzivat-jen-vyjimecne.html
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/27026-sberny-dvur-svabuv-hradek-zacina-fungovat-v-omezenem-rezimu-lide-by-ho-ale-meli-vyuzivat-jen-vyjimecne.html
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Pondělí, 30. března 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: ČTK 

___________________________________________________________________________ 

Budějcká městská policie loni řešila přes 35 tisíc přestupků 

Českobudějovická městská policie loni řešila 35 414 přestupků, což je o 961 více než v roce 
2018. Strážníci vyřešili 24 191 přestupků příkazem na místě a uložili 5 520 domluv. Dalších 5 
703 událostí předali příslušným orgánům.  

„Nejčastější přestupky jsou na úseku provozu pozemních komunikací spáchané jiným jednání 
řidiče motorového vozidla. Loni jich bylo 29 205, překročení rychlosti strážníci zaznamenali a 
řešili u 2 084 řidičů a dalších 1 031 přestupků u cyklistů," uvedl českobudějovický primátor Jiří 
Svoboda. 

Dodal, že stoprocentní nárůst v porovnání s rokem 2018 byl u mimořádných opatření, kdy 
strážníci dohlíželi na sportovní utkání a kulturní akce ve městě. „Celkem to bylo 409 
mimořádných opatření,“ uvedl. 

U českobudějovické městské policie pracuje přibližně 130 zaměstnanců. Naprostou většinu z 
toho tvoří strážníci. Od 1. května 2018 město zvýšilo plat strážníkům o 1 500 korun, průměrná 
mzda tak vzrostla na 36 100 korun. Navýšení platu mělo snížit poměrně vysokou fluktuaci u 
městské policie. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26991-ceskobudejovicka-mestska-policie-loni-resila-pres-35-tisic-prestupku.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26991-ceskobudejovicka-mestska-policie-loni-resila-pres-35-tisic-prestupku.html
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Úterý, 24. března 2020 

Zdroj: Budějcká Drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Muž bez roušky spal na zastávce, skončil na záchytce a hrozí mu 

pokuta 20 tisíc korun 

 

Strážníci městské policie vyjížděli v sobotu k muži, který spal na autobusové zastávce. Na 
obličeji navíc neměl roušku. Přivolaná hlídka se od podnapilého muže dočkala jen salvy 
nadávek. Jeho další cesta proto vedla na záchytku. Padesátiletému muži teď hrozí pokuta až 
20 tisíc korun.  

Muž si na nádraží ustlal v sobotu odpoledne. Strážníky na místo přivolali lidé, kteří z obavy o 
své zdraví a přes špatné počasí přístřešku raději nevyužili. Hlídka muže vzbudila a vyzvala ho 
k zakrytí nosu a pusy. „Zjevně podnapilý muž ale odmítl výzev strážníků uposlechnout. Začal 
jim nadávat a odmítl předložit své osobní doklady. Muž skončil na záchytce. Tam se 
zdravotnickému personálu podařilo zjistit, že se jedná o padesátiletého muže z Táborska,“ 
uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková.  

Muži teď hrozí pokuta ve výši až 20 tisíc korun. Dalším šetřením případu se bude dále zabývat 
příslušný správní orgán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26925-muz-bez-rousky-spal-na-zastavce-skoncil-na-zachytce-a-hrozi-mu-pokuta-20-tisic-korun.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26925-muz-bez-rousky-spal-na-zastavce-skoncil-na-zachytce-a-hrozi-mu-pokuta-20-tisic-korun.html
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Úterý, 24. března 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Jitka Davidová 

___________________________________________________________________________ 

Opatření proti šíření koronaviru: Strážníci popisují, jak se nyní chovat 

Co si vykládat jako porušení povinnosti nosit roušku? 

 
Mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková uvedla, že usnesením vlády České 
republiky je zakázaný volný pohyb osob na území celé ČR mimo jiné s výjimkou pobytu 
v přírodě nebo parcích. "I tady však platí, že není dovoleno vytvářet velké skupiny osob na 
jednom místě. Proto nabádáme občany, aby si vybírali své cíle mimo turisticky atraktivní místa. 
Zkušenost nám ukazuje, že mnohdy se zde setkají velké skupiny osob, což je v současné době 
šíření koronaviru nežádoucí," shrnula mluvčí. 

Dále popsala, že od 19. března 2020 se jako další opatření proti šíření nového koronaviru 
přidala povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest při pohybu a pobytu na všech 
místech mimo bydliště – to znamená, na veřejnosti. 

Uvedla také, že k ochraně nosu a úst je možné využít respirátor, roušku, ústenku, nebo je 
možné využít šátek, šál, nebo jiné prostředky, které brání šíření kapénkové infekce. 

"Z důvodu značného nárůstu oznámení o porušování výše uvedené povinnosti apelujeme na 
veřejnost, netelefonujte na tísňovou linku 156 v případech, že zahlédnete osobu bez roušky 
například na balkoně, terase nebo oploceném pozemku patřící k bydlišti dotyčného," 
reagovala. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/opatreni-proti-sireni-koronaviru-straznici-popisuji-jak-se-nyni-chovat-20200324.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/opatreni-proti-sireni-koronaviru-straznici-popisuji-jak-se-nyni-chovat-20200324.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93810&idc=7356233&ids=1785&idp=89050&url=http%3A%2F%2Fwww.jaktridit.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94361&idc=7356233&ids=15248&idp=92252&url=https%3A%2F%2Fkoronavirus.mzcr.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93785&idc=7356233&ids=407&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F

