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Strážníci odhalili hříšníky za volantem, hasiči tahali auto z potoka 

V Trhových Svinech skončil automobil v potoce, ale naštěstí nedošlo k poškození 

životního prostředí. 

Za poslední dny odhalili strážníci městské policie v jihočeské metropoli pět řidičů se 

zákazem řízení. 

Podle Věry Školkové, tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice, minulou neděli 

odhalili strážníci dokonce tři řidiče se zákazem řízení během jediného dne. „Na další 

dva hříšníky narazili na začátku tohoto týdne. Oba skončili v rukou policistů,“ uvedla 

Věra Školková. 

Prvního muže z dvojice provinilců tohoto týdne, který řídil, ač měl uložen zákaz řízení 

všech motorových vozidel, zastavila hlídka městské policie v pondělí po osmé hodině 

večerní v ulici Strakonická. Upozornil na sebe spácháním dopravního přestupku. 

„Devětadvacetiletý řidič s dopravním přestupkem sice souhlasil, prověřením jeho 

řidičského oprávnění v registru řidičů se však ukázalo, že se dopustil daleko 

závažnějšího prohřešku proti zákonu. Když ho strážníci seznámili se svým zjištěním, 

řidič se strážníkům svěřil, že o zákazu usednout za volant dobře ví,“ přiblížila okolnosti 

případu Věra Školková a dodala, že strážníci celý případ předali do rukou hlídky Policie 

ČR, která muži zakázala další jízdu. 

„Druhý případ, velice podobný tomu předešlému, řešili českobudějovičtí strážníci o den 

později před desátou hodinou dopolední ve Strakonické ulici,“ zmínila Věra Školková. 

Řidiče osobního vozidla zn. VW též zastavili za spáchaný dopravní přestupek. 

„Pětatřicetiletý muž však na výzvu strážníků k předložení potřebných dokladů k řízení 

motorového vozidla nebyl schopen předložit řidičský průkaz. Žádný totiž v důsledku 

uloženého trestu spočívajícího v zákazu řízení všech motorových vozidel nevlastnil,“ 

doplnila Věra Školková. I tento případ si převzala k dalšímu šetření Policie ČR. 

Oba řidiče čeká podle Věry Školkové obvinění z přečinu maření výkonu úředního 

rozhodnutí. 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-odhalili-hrisniky-za-volantem-hasici-tahali-auto-z-potoka-20210418.html
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I profesionální hasiči na Českobudějovicku zasahovali v souvislosti s dopravou 

v uplynulých dnech. Zaměstnala je řada dopravních nehod. Například hasiči ze stanice 

Trhové Sviny byli v úterý navečer povoláni k dopravní nehodě. Podle tiskové mluvčí 

HZS JčK Venduly Matějů se nehoda stala v Jeronýmově ulici. „Jednalo se o osobní vůz 

značky Peugeot 307, který skončil na pravém boku v korytě potoka. Velitel zásahu si 

vyžádal posilovou jednotku, a to vyprošťovací automobil z českobudějovické stanice,“ 

uvedla Vendula Matějů. Mezitím hasiči na místě zkontrolovali, jestli z auta nevytékají 

žádné provozní kapaliny a nehrozí žádné další nebezpečí. Peugeot byl vyproštěn krátce 

před 17. hodinou. 
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___________________________________________________________________________ 

Strážníci odhalili hříšníky za volantem    

 

České Budějovice – Za posledních deset dní odhalili strážníci městské policie v 

jihočeské metropoli pět řidičů se zákazem řízení.  

Podle Věry Školkové, tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice, minulou 

neděli odhalili strážníci dokonce tři řidiče se zákazem řízení během jediného dne. 

"Na další dva hříšníky narazili na začátku tohoto týdne. Oba skončili v rukou 

policistů," uvedla Věra Školková.  

Prvního muže z dvojice provinilců tohoto týdne, který řídil, ač měl uložen zákaz řízení 

všech motorových vozidel, zastavila hlídka městské policie v pondělí po osmé hodině 

večerní v ulici Strakonická. Upozornil na sebe spácháním dopravního přestupku. 

"Devětadvacetiletý řidič s dopravním přestupkem sice souhlasil, prověřením jeho 

řidičského oprávnění v registru řidičů se však ukázalo, že se dopustil daleko 

závažnějšího prohřešku proti zákonu. Když ho strážníci seznámili se svým zjištěním, 

řidič se strážníkům svěřil, že o zákazu usednout za volant dobře ví," přiblížila okolnosti 

případu Věra Školková a dodala, že strážníci celý případ předali do rukou hlídky Policie 

ČR, která muži zakázala další jízdu.  

"Druhý případ, velice podobný tomu předešlému, řešili českobudějovičtí strážníci o den 

později před desátou hodinou dopolední ve Strakonické ulici," zmínila Věra Školková.  

Řidiče osobního vozidla zn. VW též zastavili za spáchaný dopravní přestupek. 

"Pětatřicetiletý muž však na výzvu strážníků k předložení potřebných dokladů k řízení 

motorového vozidla nebyl schopen předložit řidičský průkaz. Žádný totiž v důsledku 

uloženého trestu spočívajícího v zákazu řízení všech motorových vozidel nevlastnil," 

doplnila Věra Školková. I tento případ si převzala k dalšímu šetření Policie ČR.  

Oba řidiče čeká podle Věry Školkové obvinění z přečinu maření výkonu úředního 

rozhodnutí.  

 

 

 

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=40606249
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Úterý, 13. dubna 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Testování čeká na žáky i zaměstnance škol dvakrát týdně 

 

Větší důsledky bude mít podle manuálu ministerstva školství čtvrteční testování. 

Jeden pozitivní výsledek pošle domů celou třídu. V pondělí stejný výsledek 

znamená karanténu jen pro pozitivně testovaného. Otevření škol přivedlo na 

přechody strážníky a dobrovolníky. 

Dvakrát týdně se bude ve školách ověřovat, jestli žáci nebo zaměstnanci nejsou 

pozitivní na koronavirus. Testování podmínilo návrat poloviny žáků prvního stupně 

v pondělí 12. dubna 2021. Na děti čekalo i instruktážní video. 

V Nové ulici testovali podle Vítězslava Ilka 66 dětí, všechny naštěstí měly negativní 

výsledek. "Nikoho jsme nemuseli posílat domů," oddechl si Vítězslav Ilko a připojil, že 

jeden test se ale musel opakovat. V přípravce měli v Nové ulici 12 negativních výsledků 

a mezi zaměstnanci školy pak celkem 27, 21 v učitelském sboru a šest mezi 

nepedagogickými pracovníky. Na test nemusel ten, kdo má potvrzení, že prodělal 

onemocnění způsobené koronavirem v posledních třech měsících. Platilo by to i pro 

očkované, ale nikdo ze zaměstnanců zatím nemá potřebné dvě dávky vakcíny. Zkouška 

na koronavir se bude opakovat ve čtvrtek.  

Pokud by byl v pondělí někdo z žáků potvrzen při testu jako pozitivní, putoval by do 

karanténní místnosti a škola by kontaktovala rodiče. Rozdíl je ovšem podle 

ministerského manuálu v tom, jestli je žák pozitivní v pondělí nebo ve čtvrtek. Pokud je 

to v pondělí, jde dítě na PCR test, přesnější, než je test, který dostaly školy. A pak pokud 

je potvrzen koronavir, zůstává dítě doma, ale spolužáci mohou pokračovat ve výuce.  

Pokud je nějaký žák pozitivní při testu ve čtvrtek, tak jde domů celá třída a v pátek už 

nepřijde, nastupuje do karantény. Žáka i tak čeká PCR test. Pokud se podezření potvrdí, 

je potvrzena karanténa všem ze třídy. Pokud je PCR test negativní, po týdnu, až na ně 

přijde řada, se zase smějí vrátit do školy. 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/testovani-ceka-na-zaky-i-zamestnance-skol-dvakrat-tydne-20210413.html
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Děti včera testovali také v Jubilejní základní škole svatováclavské ve Strýčicích. Podle 

ředitele Tomáše Drse šlo o 52 žáků a kvůli tomu, aby od sebe byly děti co nejdále, zvolili 

ve škole pro první týden rotační výuky 1., 4. a 5. třídu. Příští týden přijde druhá a třetí 

třída," zmínil Tomáš Drs a dodal, že jen tři děti z očekávaného počtu nepřišly. "Testy 

byly u všech naštěstí negativní jak u žáků, tak u zaměstnanců," uvedl pro Deník Tomáš 

Drs a doplnil, jako novinku mohou zabezpečovat přímo ve škole vzdělávání v 9. třídách 

pro potřeby přípravy na přijímací zkoušky. "Přijelo pět dětí, a protože skončily dříve než 

ostatní výuka, zařídili jsme pro ně obecní mikrobus," přiblížil další novinku platící od 

pondělí ředitel strýčické základky.  

S deváťáky jsou při přípravě možné dvě varianty. Buď jsou po jednom ve třídě, a pak 

není třeba je testovat. Nebo pracují jako skupina, a pak je test nutný. "Máme hodně 

volných kapacit," upozornil Tomáš Drs s poukazem n to, že děti byly rozdělené a 

rozebraly si je učitelky na češtinu a matematiku. Tři žáci se kvůli přijímacím zkouškám 

na odborné školy nechávají připravovat i na přírodopis. Příprava se bude opakovat v 

pondělí a ve středu od 8 do 10 hodin tři týdny do konce dubna, na začátku května mají 

být na středních školách přijímací zkoušky. "Snažíme se je maximálně připravit," 

zdůraznil Tomáš Drs.  

Většina žáků základních škol i středoškoláků zůstává nadále na distanční výuce.  

 

S návratem části žáků základních škol do školních lavic se na přechody pro chodce v 

blízkosti vybraných základních škol vrátili v Českých Budějovicích i strážníci Městské 

policie České Budějovice a další desítka dobrovolníků. Podle tiskové mluvčí městské 

policie České Budějovice Věry Školkové budou strážníci dohlížet na bezpečný 

přechod žáků základních škol přes frekventované pozemní komunikace na 

Rudolfovské třídě v blízkosti křižovatky s ulicí Štítného, v blízkosti základní školy v ulici 

Oskara Nedbala, na Lidické třídě u křižovatky s Dukelskou ulicí, v blízkosti základní školy 

v ulici Pohůrecká, v pracovní dny před začátkem vyučování.  

"Dobrovolníci převážně z řad seniorů před začátkem školní výuky zajišťují bezpečné 

přecházení dětí na přechodech pro chodce u základní školy Kubatova, Dukelská, Matice 

Školské, Nové Hodějovice a Emy Destinové," doplnila Věra Školková. 
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Pondělí 12. dubna - Pátek 16. dubna 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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