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Sobota, 9. dubna 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: ČTK, Elmira Talířová 
__________________________________________________________________________ 

Českobudějovičtí strážníci loni řešili více přestupků. Zejména v 

dopravě 

 

Českobudějovická městská policie loni řešila 35 087 přestupků. Je to téměř o 5500 více 
než v roce 2020. Největší podíl z nich, více než 85 procent, tvořily přestupky v dopravě. 

Za loňským meziročním nárůstem zřejmě stojí především fakt, že statistiku v roce 2020 
výrazně ovlivnila opatření spojená s koronavirem. Kvůli nim byl tehdy výrazně nižší 
pohyb lidí ve městě. Počet přestupků se tak loni vrátil na úroveň údajů v roce 2019. 

Strážníci loni řešili 30 094 dopravních přestupků. „Jde například o neoprávněné 
parkování na vyhrazených místech, stání a zastavení vozidel tam, kde je to zakázáno, 
nebo nerespektování dopravních značek a překročení rychlosti," uvedl 
českobudějovický primátor Jiří Svoboda (ANO). 

Dalších zhruba 2000 přestupků bylo proti veřejnému pořádku. „Především šlo o 
poškození veřejného prostranství a také jeho znečištění i neoprávněný zábor a rušení 
nočního klidu,“ uvedl primátor. Strážníci loni na místě uložili více než 18 tisíc pokut, 
většinu z toho lidé zaplatili. Ve více než 10 tisíc případech situaci vyřešili domluvou. 

Svoboda uvedl, že 21 strážníků je proškoleno k odchytu zvířat a často spolupracují s 
městskými útulky i se záchrannou stanicí. „Vloni se jim podařilo odchytit 194 psů, 46 
koček, dále třeba několik papoušků, kukaček, užovek a pávů,“ řekl Svoboda. 

U českobudějovické městské policie loni pracovalo 136 zaměstnanců. Naprostou 
většinu z toho tvoří strážníci, kterých bylo 117. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/34512-ceskobudejovicti-straznici-loni-resili-vice-prestupku-zejmena-v-doprave.html
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Středa, 6. dubna 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy/ Společnost 

Autor: Elmira Talířová 
__________________________________________________________________________ 

Do Budějc zamířily další sdílené elektrokoloběžky. Bolt jich do ulic 

umístil přes dvě stě 

 

Dalších 250 sdílených elektrokoloběžek je od dnešního dne k dispozici v ulicích Českých 
Budějovic. K oranžovým koloběžkám společnosti Lime, která funguje ve městě od 
minulého roku, se tak přidají další typicky zelené stroje. Podle společnosti bude možné 
koloběžky parkovat pouze na místech, na kterých se Bolt dohodl s městem. 

Koloběžky umístil Bolt do města dnes. Lidé je najdou na více než 135 místech, na 
kterých se společnost dohodla s městem. Mimo tato stání nebude možné koloběžky 
zaparkovat, aplikace nedovolí uživateli jízdu ukončit. Počet koloběžek se bude podle 
mluvčí Sylvy Sulaimanové upravovat podle poptávky.  

K odemčení koloběžky bude stačit pouze naskenování QR kódu. Před jízdou se lidem 
zobrazí zásady bezpečného pohybu v městském provozu. „Některé další informace, 
například omezení rychlosti jízdy v určitých ulicích, koloběžky jezdci předávají v hlasové 
formě. Jezdec si je tak nemusí zjišťovat na telefonu, což zvyšuje bezpečnost provozu 
koloběžek Bolt,“ doplnila mluvčí. 

Společnost čekala se spuštěním provozu na ukončení vyjednávání memoranda o 
provozu sdílených strojů mezi poskytovateli služeb mikromobility a 
městem. „Koloběžky Bolt vyjedou do ulic Českých Budějovic poprvé. Čekali jsme na 
ukončení vyjednávání, které jsme tento týden podepsali. Pravidla provozu domluvená v 
memorandu již uplatňujeme ve většině českých měst,” vysvětluje Pavol Dzurjanin, 
regionální manažer Bolt Rentals pro střední a východní Evropu. 

Uplynulo jen několik měsíců a v Českých Budějovicích jsou s příchodem jara na mnoha 
místech opět vidět barevné elektrokoloběžky. Loni v létě nečekaně zaplavily ulice 
krajského města a způsobily pozdvižení. Tento rok je na ně ale vedení radnice... 

Bolt rozšířil nabídku sdílených koloběžek, kterou v loňském roce nečekaně přinesla do 
města společnost Lime. Elektrokoloběžky způsobily pozdvižení, a to zejména kvůli 
způsobu, jak byly v ulicích rozmístěné. Město se ale tentokrát s oběma společnostmi 
před návratem koloběžek sešlo a domluvilo se na podmínkách.  

https://budejcka.drbna.cz/z-kraje/ceskobudejovicko/34420-do-ulic-opet-vyrazily-sdilene-elektrokolobezky-mesto-nad-nimi-chce-mit-vice-kontroly.html
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Jde například o snížení maximální rychlosti, upravení počtu strojů, nebo právě přísnější 
dohled nad nevhodným parkováním. 

„Od začátku to musíme hlídat a nepromíjet sebenepatrnější prohřešky. Chceme, aby se 
memorandum opravdu dodržovalo,“ zdůraznil v minulém týdnu pro Budějckou Drbnu 
náměstek primátora Ivo Moravec (HOPB). Větší pravomoci dává vzniklé memorandum 
také městské policii. V případě, že stroj bude stát, kde nemá, mohou strážníci nařídit 
zpoplatněný odtah. Letos zatím ale žádný takový případ řešit nemuseli. „Přítomnost 
sdílených koloběžek jsme sice zaznamenali a dodržování pravidel sledujeme, ale 
doposud nedošlo k žádným prohřeškům. Nebyly hlášené ani poničené či povalené 
stroje,“ informovala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková. 
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Úterý, 5. dubna 2022 

Zdroj: Právo 

Rubrika: Jihozápadní Čechy, str. 12 

Autor: Pavel Orholz 
__________________________________________________________________________ 

Budějovičtí strážníci řešili hlavně dopravu   

Především dopravní přestupky řešili loni českobudějovičtí strážníci. Zaznamenali 
podezření na více než 35 tisíc přestupků. "Nejčastější jsou dopravní přestupky, které 
tvoří přes 85 procent z celkového počtu. Jde například o neoprávněné parkování na 
vyhrazených místech, stání a zastavení vozidel tam, kde je to zakázáno, nebo 
nerespektování dopravních značek a překročení rychlosti," sdělil 
Právu primátor Jiří Svoboda. Hlídky však zasahovaly i v centru města po pátečních 
tazích v nočních podnicích. "Strážníci řešili i přes dva tisíce přestupků proti veřejnému 
pořádku, především poškození veřejného prostranství a také jeho znečištění i 
neoprávněný zábor a rušení nočního klidu," uvedl. 

Městským policistům přibývá práce i v oblasti odchytu zvířat, k této činnosti je 
proškoleno už 21 z nich. Spolupracují s městskými útulky i se záchrannou stanicí. "Vloni 
se jim podařilo odchytit 194 psů, 46 koček, ale i několik papoušků, kukaček, užovek a 
pávů," dodal primátor. 
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Pondělí, 4. dubna 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Vandala z náměstí Přemysla Otakara II. vzápětí dostihla hlídka 

městské policie 

 

Strážníkům se podařilo v jihočeské metropoli najít i celostátně hledané osoby. 

Vandal měl smůlu 

Minulý týden se v nočních hodinách před hlídkou městské policie dopustil 
dvaatřicetiletý muž vandalského činu v centru Českých Budějovic. 

Podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové, prováděla ve 
čtvrtek 31. března ve čtyři hodiny ráno hlídka městské policie kontrolní činnost na 
Náměstí Přemysla Otakara II. "Strážníci náhle spatřili dvojici mužů procházející 
podloubím. Jeden z nich právě udeřil rukou do reklamního poutače, který skončil 
poškozený na zemi. Jakmile však dvojice spatřila hlídku městské policie, dala se na 
rychlý ústup. Strážníci muže dostihli nedaleko," uvedla k počínání vandala Věra 
Školková. 

Dvaačtyřicetiletý pachatel vandalského kousku se nejprve k poškození poutače 
nepřiznal, a navíc přidal řadu hrubých urážek na adresu strážníků. Strážníci muže 
doprovodili zpět na místo činu a vyzvali ho, aby billboard vrátil zpět na své místo. 
Během nápravy se dotyčný k jeho rozbití přiznal. Strážníci ho po poučení o dalším 
postupu z místa propustili. Dvaačtyřicetiletý muž se bude nyní zpovídat z přestupku 
proti majetku a přestupku znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci. 
Dalším šetřením celého případu se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

Řídil přes zákaz 

V minulém týdnu také v centru města v Krajinské ulici strážníci náhle spatřili projíždějící 
vozidlo, za jehož volantem seděl jim známý muž. "Podezření, že muž řídí navzdory 
uloženému trestu spočívajícímu v řízení všech motorových vozidel, se jali okamžitě 
prověřit a vozidlo zastavili. Muž sedící za volantem se nejprve snažil strážníky 
přesvědčit, že vozidlo neřídil. Poté, co ho strážníci poučili o důkazech ve formě 
kamerových záznamů, však obrátil.  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vandala-z-namesti-premysla-otakara-ii-vzapeti-dostihla-hlidka-mestske-policie-20.html
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Strážníkům se snažil svou jízdu ospravedlnit se slovy, že si potřeboval pouze něco 
zařídit," uvedla k případu Věra Školková. Případ si pro podezření z přečinu maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání na místě převzala do svých rukou přivolaná 
hlídka Policie ČR. 

Hledané osoby 

Městská policie v Českých Budějovicích vypátrala i dvě hledané osoby. Když prováděla 
hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost v Komenského ulici, před jedním 
z domů stála žena, jejíž podoba odpovídala popisu celostátně hledané osoby. Strážníci 
proto ženu vyzvali k prokázání totožnosti. Po jejím ověření se potvrdilo, že se skutečně 
jedná o domnělou hledanou ženu. Strážníci jí následně převezli na Obvodní oddělení 
Policie ČR – město, kde ženu předali do rukou policistů. 

Muže v hledáčku policistů se ve čtvrtek v noci podařilo hlídce městské policie odhalit 
ve skupině osob bez domova v blízkosti železničního viaduktu v Pekárenské ulici. Po 
ověření jeho totožnosti strážníci třiačtyřicetiletého muže eskortovali služebnu Policie 
ČR V Suchém Vrbném. Muže si z rukou strážníků převzali přítomní policisté. 


