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Pondělí, 5. června 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 13 

Autor: mrk 

___________________________________________________________________________  

Muž hrozil útokem šroubovákem 
České Budějovice 

Na Pražské třídě v Budějovicích měli v noci z pátku na sobotu práci strážníci. Hlídka musela 

zklidnit 52letého Ukrajince, který měl v jednom z paneláků vyhrožovat se šroubovákem v ruce 

svým spolubydlícím. 

Hlídce se podařilo spor vyřešit, aniž by došlo k násilí. Muž pak nadýchal 0,84 promile alkoholu 

v dechu. 

Pondělí, 5. června 

Zdroj: jcted.cz, (odkaz) 

Autor: Kateřina Krejčová 

___________________________________________________________________________  

Jedenáctiletí chlapci si udělali noční procházku 
5.6.2017 7:40  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Do nočních ulic krajského města se v neděli 4. června vydali dva 

jedenáctiletí chlapci. 

V půl čtvrté ráno řešili jejich výlet strážníci, kteří si jich všimli pomocí kamer na 

českobudějovické Lannově třídě. Když nezletilé děti viděly hlídku, daly se na útěk. To se jim 

však nepodařilo. „Jejich noční zábava se naštěstí obešla bez alkoholu. Orientační dechová 

zkouška ukázala negativní výsledek,“ upřesňuje mluvčí strážníků Věra Školková. Vše 

nasvědčovalo tomu, že chlapci utekli z domova bez vědomí rodičů, proto procházku začala 

řešit policie. 

  

http://www.jcted.cz/jedenactileti-chlapci-si-udelali-nocni-prochazku/
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Úterý, 6. června 

Zdroj: Právo, str. 12 

Autor: kal 

___________________________________________________________________________  

Jedenáctiletí chlapci se procházeli v noci  
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Dva chlapci se před několika dny procházeli v půl čtvrté ráno po centru 

Budějovic. Na kamerách si jich všimli městští strážníci a vyjeli za nimi. Když si jich kluci všimli, 

chtěli utéct. To se jim ale nepovedlo. 

"Strážníci zjistili, že jde o teprve jedenáctileté chlapce z Českých Budějovic. Jejich noční zábava 

se naštěstí obešla bez alkoholu. Orientační dechová zkouška na alkohol ukázala u obou 

negativní výsledek," řekla Věra Školková, mluvčí českobudějovické městské policie. 

Strážníci okamžitě kontaktovali rodiče dětí, kteří neměli o útěku ani potuchy. Případ se tak 

dostal na oddělení sociálněprávní ochrany dětí. 

Středa, 7. června 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková, Edwin Otta 

___________________________________________________________________________  

Vyhnaní kuřáci nyní ruší noční klid 
České Budějovice - Jedenáct stížností na hluk před bary a hospodami řešila městská policie v 

krajském městě hned druhou noc platnosti protikuřáckého zákona. 

"Lidé zvyklí na debatu u piva se zapálenou cigaretou musí kvůli kouření opustit pohostinská 

zařízení a pokračovat venku. Oznámení na porušení zákona kouřením v hospodě zatím 

strážníci podle jejich šéfa Davida Štýfala neregistrují. Několik pokut už ale uložili v rámci běžné 

činnosti na zastávkách veřejné hromadné dopravy. "Hlavně kuřáky o zákazu informujeme," 

doplnil David Štýfal. 

Ani policisté žádné zvláštní protikuřácké akce nechystají. "Byli proškoleni a budou reagovat na 

oznámení," uvedl krajský policejní mluvčí Jiří Matzner s tím, aby lidé kvůli kouření nevolali 

linku 158. 

K pivu si někteří pořídili elektronickou cigaretu 

I restauraci kulturního domu v Trhových Svinech museli opustit dýmající kuřáci. Podle Jiřího 

Vretose, který v restauraci pracuje, se ale pět, šest skalních kuřáků přesunulo jen na terasu, 

kde mají i stolky se židlemi. "Teď je teplo. Tolik se to neřeší. Uvidíme v zimě," říká Jiří Vretos. 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/vyhnani-kuraci-nyni-rusi-nocni-klid-20170607.html
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Připojuje, že nikdo na pivo chodit nepřestal a že sám je nekuřák již 39 let, proto je rád, že se v 

podniku nekouří. 

Elektronické cigarety jsou ale v restauracích dovolené, což je výhoda třeba pro Pavla Ždycha z 

Českých Budějovic. "Jen tak na ně, na kuřáky," říká s nadsázkou Pavel Ždych a hned připojuje 

příklad současné situace. "Byl jsem v sobotu v restauraci na sídlišti Vltava. Uvnitř byli tři lidé a 

venku asi patnáct kuřáků. Takže jsme uvnitř měli perfektní obsluhu. Dva číšníky na tři hosty," 

usmívá se Pavel Ždych. Připouští však, že i on občas musí vyrazit na vzduch, aby si zapálil s 

ostatními "vyhnanci". 

Přesun kuřáků ven ale působí potíže například občanům vltavotýnského sídliště. Veselí a 

debatující kuřáci ruší noční klid. "Kvůli zákazu se cítí ublížení a je těžší se s nimi domluvit," 

poukazuje na vrub dobrého úmyslu vedoucí strážník Martin Macháček. 

Zákaz kouření v restauracích pro řadu kuřáků skončil tím, že prostě přestali kouřit – po dobu 

návštěvy podniků. Nepovažují za důstojné odbíhat ven kvůli cigaretě. Upřená vášeň pak ale 

propukne naplno třeba doma, kde zase zmnohonásobí obvyklou dávku nikotinu. Někteří 

kuřáci pak přešli na nealkoholické nápoje, protože k pivu mají vytvořený podmíněný reflex – 

chuť na cigaretu. 

Nový zákon platí od přelomu května a června a jeho cílem bylo hájit zdraví hostů v hospodách 

a restauracích."  

Středa, 7. června 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: win, zz 

___________________________________________________________________________  

S kuřáky teď mají strážníci víc práce  
K pivu si někteří pořídili elektronickou cigaretu. 

Českobudějovicko – Z hospody na terasu. I restauraci kulturního domu v Trhových Svinech 

museli opustit dýmající kuřáci. Podle Jiřího Vretose, který v restauraci pracuje, se ale pět šest 

skalních kuřáků přesunulo jen na terasu, kde mají i stolky se židlemi. "Teď je teplo. Tolik se to 

neřeší. 

Uvidíme v zimě," říká Jiří Vretos. Připojuje, že nikdo na pivo chodit nepřestal a že sám je 

nekuřák již 39 let, proto je rád, že se v podniku nekouří. 

Elektronické cigarety jsou ale v restauracích dovolené, což je výhoda třeba pro Pavla Ždycha z 

Českých Budějovic. "Jen tak na ně, na kuřáky," říká s nadsázkou Pavel Ždych a hned připojuje 

příklad současné situace. "Byl jsem v sobotu v restauraci na sídlišti Vltava. 
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Uvnitř byli tři lidé a venku asi patnáct kuřáků. Takže jsme uvnitř měli perfektní obsluhu. Dva 

číšníky na tři hosty," usmívá se Pavel Ždych. Připouští však, že i on občas musí vyrazit na 

vzduch, aby si zapálil s ostatními "vyhnanci". 

Přesun kuřáků ven ale působí potíže například občanům vltavotýnského sídliště. Veselí a 

debatující kuřáci ruší noční klid. "Kvůli zákazu se cítí ublížení a je těžší se s nimi domluvit," 

poukazuje na vrub dobrého úmyslu vedoucí strážník Martin Macháček. 

Zákaz kouření v restauracích pro řadu kuřáků skončil tím, že prostě přestali kouřit – po dobu 

návštěvy podniků. Nepovažují za důstojné odbíhat ven kvůli cigaretě. Upřená vášeň pak ale 

propukne naplno třeba doma, kde zase zmnohonásobí obvyklou dávku nikotinu. Někteří 

kuřáci pak přešli na nealkoholické nápoje, protože k pivu mají vytvořený podmíněný reflex – 

chuť na cigaretu. 

Nový zákon platí od přelomu května a června a jeho cílem bylo hájit zdraví hostů i personálu v 

hospodách a restauracích.  

Zatím stačí domluva 

VYHNÁNÍ KUŘÁKŮ z uzavřených prostor přináší komplikace. Před restauracemi se kuřáci 

hlasitě projevují a ruší klid a spánek ostatních – příznivců i nepříznivců cigaret. Zasahující 

strážníci situaci řeší zatím domluvou. 

Čtvrtek, 8. června 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 15 

Autor: Lukáš Marek 

___________________________________________________________________________  

Budějovice zkrátí noční klid, koncerty budou do půlnoci  
Velké koncerty, kulturní a společenské akce v Budějovicích už nebudou muset skončit v deset 

večer. Vedení města hodlá oddálit začátek nočního klidu. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE Výborná zpráva pro návštěvníky koncertů a dalších velkých kulturních 

událostí. Horší už pro obyvatele, kteří žijí poblíž míst, kde se hraje. Budějovičtí radní se rozhodli 

posunout pro vybrané akce ve městě začátek nočního klidu z 22 na 24 hodin. 

Například Budějovický majáles, který obsadil centrum na týden v květnu, dostane možnost 

svůj hlavní program na Sokolském ostrově protáhnout o dvě hodiny. Stejnou možnost 

dostanou i Múzy na vodě. Ty budou moci končit o půlnoci v každém dni prvního červencového 

týdne. 

Vedení města vytipovalo osm velkých projektů, jež mohou nově upravit a protáhnout svůj 

noční plán. "Umožní to novela obecně závazné vyhlášky. Platí to bez ohledu na den, ve kterém 

se vybrané akce budou konat," vysvětlil budějovický primátor Jiří Svoboda. A nerozhoduje ani 
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místo. Třeba první ročník hudebního LétoFestu na výstavišti rovněž patří mezi vybrané akce, 

stejně tak festival Vltava žije na náplavce u Dlouhého mostu. 

Změnu vyhlášky schválili radní, ale ještě ji musí posvětit na červnovém jednání zastupitelé. 

"Vybrané venkovní akce nemusí být jediné a není vyloučeno, že se v budoucnu seznam rozšíří 

ještě o další," doplnil primátor. 

Bojovat s předčasným koncem už by tak letos o prázdninách nemusel Jihočeský jazzový festival 

na Piaristickém náměstí. "Takové rozhodnutí samozřejmě vítám. Pro nás byl konec v deset 

večer hodně šibeniční. Muzikanti jsou často nadšení atmosférou a chtějí hrát pro účastníky 

dál. Navíc v létě ta pravá večerní atmosféra po setmění začíná až později," reagoval produkční 

a dramaturg jazzového festivalu Jiří Grauer. Dodal ale, že chápe požadavky rezidentů, kteří v 

místě akce žijí. "Pokud tu možnost dostaneme, tak bychom stejně nehráli až do půlnoci, ale 

pravděpodobně bychom končili v půl jedenácté, nebo nejdéle v jedenáct hodin, což by pro 

naše potřeby stačilo," doplnil Grauer. 

Zpráva potěšila i muzikanty. "Přijde mi to jako dobrý nápad. Pokud by to šlo například i pro 

festival Cetral Park Slavie, hodilo by se to. Takhle některé kapely začínají hrát už v čase, kdy 

jsou mnozí lidé ještě v práci, aby se vše stihlo do deseti. Oddálení nočního klidu by celý 

program posunulo. Ale je mi jasné, že pro někoho, kdo bydlí za rohem, to nemusí být nic 

příjemného," reagoval Jan Čermák z kapely Never Been 2 Jamaica. 

Podle městské policie si obyvatelé na hluk z hudební produkce výrazně nestěžují. "Třeba při 

velkém koncertu Kabátů jsme řešili jediný telefonát. Jindy je to při menší akci třeba deset 

stížností. Záleží i na hlasitosti a na tom, jak se zvuk nese vzduchem," konstatoval David Štýval, 

mluvčí budějovických strážníků. Když ovšem pořadatelé nějakou akci přetáhnou přes povolený 

čas, byť jen o několik minut, pak podle jeho slov lidé okamžitě volají. "Věc pak ihned řešíme. 

Pořadatelé produkci zcela ukončí, nebo musí vše ztlumit, aby nikoho nerušili," doplnil Štýfal. 

V opačném případě může následovat správní řízení a sankce. 

V Českém Krumlově to mají s nočním klidem ještě jinak. "Ve dnech předcházejících 

pracovnímu klidu je noční klid až od 24 hodin," sdělila Petra Nestávalová, mluvčí krumlovské 

radnice. Tato výjimka platí hlavně pro pátky a soboty pouze pro oblast městské památkové 

zóny. Noční klid je v Česku stanovený od 22 do 6 hodin. Loni v říjnu začala platit novela, která 

zahrnuje povinnost mít seznam akcí s výjimkou. 

Fakta 

Akce, které mohou končit o půlnoci 

  

Českobudějovický půlmaraton 

Múzy na vodě 

LétoFest na výstavišti 
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Jihočeský jazzový festival 

Město lidem, lidé městu 

Vltava žije 

Buskers fest (jeden den) 

Budějovický majáles (jeden den) 

Pátek, 9. června 

Zdroj: idnes.cz, (odkaz) 

Autor: Lukáš Marek 

___________________________________________________________________________  

Manévry na sídlišti Vltava. Policie zatkla čtyři agresivní narkomany  
Místo čtvrtečního večerního televizního programu desítky obyvatel českobudějovického 

sídliště Vltava sledovaly roztržku a rvačku několika lidí a následně velký policejní zásah. 

Výsledkem jsou čtyři zatčení pod vlivem drog, kteří skončili na policejní stanici. 

Do akce vyráželi strážníci a policie krátce po čtvrteční osmé hodině večerní. "Na místě 

zasahovalo snad deset aut. Bylo to velké, pro hodně lidí doslova divadlo. Najednou šli všichni 

venčit psy, aby viděli, co se děje," popsal událost jeden z očitých svědků. 

Událost se odehrála na sídlišti Vltava u náměstíčka poblíž tamního kulturního domu. "Dostali 

jsme informaci o konfliktu mezi skupinkou osob na autobusové zastávce Vltava střed. Na místo 

byly ihned vyslány hlídky městské policie a o události byla informována i Policie ČR," uvedl 

mluvčí českobudějovických strážníků David Štýfal. 

Hlídky ovšem na zastávce nikoho neobjevily, a tak začaly prohledávat okolní ulice. Ve 

Vodňanské jedna z nich nalezla dva muže, kteří měli krvavé zranění v obličeji. 

"Oba shodně potvrdili, že byli napadeni na autobusové zastávce třemi muži a jednou ženou. 

Strážnici zraněným mužům poskytli první pomoc, přivolali záchranáře a ostatním předali 

podrobný popis útočníků," pokračoval Štýfal. 

Mezitím operační středisko městské policie přijalo další oznámení o potyčce několika osob, 

tentokrát v Dlouhé ulici. Tam se po spatření hlídek dva muži dali na útěk. Pomohla výstraha, 

že použijí služebního psa 

"Jeden z nich prchal do křoví. Ale nakonec zjistil, že asi nemá šanci a zalekl se nejspíš 

policejních psů připravených do akce, a tak ho rychle spoutali a zajistili," řekl další ze svědků 

zásahu. 

http://budejovice.idnes.cz/napadeni-narkomani-vltava-sidliste-budejovice-fql-/budejovice-zpravy.aspx?c=A170609_145258_budejovice-zpravy_khr
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Další dva muži se navzájem drželi pod krkem a hrozili si pěstním soubojem. Strážníci proti nim 

použili donucovací prostředky. "Dva utíkající pak zastavili díky výzvě s výstrahou použití 

služebního psa," potvrdil výpověď svědka mluvčí Štýfal. 

  

"Policisté zákrokem zabránili další eskalaci incidentu. Na místě zadrželi tři muže a jednu ženu, 

a to pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví," upřesnil jihočeský policejní mluvčí 

Miroslav Doubek. 

U všech čtyřech následně zjistili přítomnost omamných a psychotropních látek v organizmu. 

Ještě v pátek tak byla čtveřice zadržená. Vyšetřovatelé museli čekat, až budou všichni schopni 

vypovídat bez toho, aniž by je ovlivňovaly drogy. 

Policie také dál vyslýchá svědky případu. "Na objasnění všech skutečností události intenzivně 

pracujeme," dodal Doubek.  

Pátek, 9. června 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Lucie Mužíková 

___________________________________________________________________________  

Celostátně hledaný muž na sebe upozornil v českobudějovickém baru 
 

9.6.2017 17:02  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – V pátek 9. června brzy ráno v Kněžské ulici u jednoho z barů zastavila 

barmanka hlídku městské policie s žádostí o pomoc s nezvladatelným hostem, který slovně 

napadal obsluhu a hosty. Strážníci problémového muže vyzvali k prokázání totožnosti. Zjistili 

tak, že jde o celostátně hledaného muže. Policisté jednačtyřicetiletého muže zadrželi a 

předvedli na obvodní oddělení Policie ČR. 

  

http://www.jcted.cz/budejovicko/celostatne-hledany-muz-na-sebe-upozornil-v-ceskobudejovickem-baru/
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Pátek, 9. června 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

___________________________________________________________________________  

Čtyři výtržníci přenocovali v cele 
České Budějovice – Krev se objevila při slovní potyčce na sídlišti Vltava poblíž zastávky MHD 

Vltava-střed. Ve čtvrtek krátce po 20. h sem kvůli oznámení vyjela hlídka městské policie, ale 

nikoho již nešla. 

Strážníci začali prohledávat okolní ulice a ve Vodňanské našli dva muže krvavě zraněné na 

obličeji. Oba uvedli, že na autobusové zastávce je přepadli tři muži a žena. Strážníci je ošetřili, 

zavolali záchranku a kolegům popsali útočníky. Na linku 156 znovu někdo nahlásil incident 

několika lidí, který se odehrál v Dlouhé ulici. Velitel městské policie David Štýfal popsal, že po 

spatření hlídek se dva muži dali na útěk. „Další dva se navzájem drželi a hrozili si pěstním 

soubojem. Strážníci proti nim použili donucovací prostředky a zabránili jim v pokračování. 

 

Dva utíkající muže strážníci zastavili za použití zákonné výzvy s výstrahou použití služebního 

psa,“ dokreslil David Štýfal. Oba přesvědčivé výzvy uposlechli, zastavili se a lehli si na zem. 

Policisté je zpacifikovali a nasadili pouta. „Účastníci potyčky včetně mladé ženy, která stála 

opodál, odpovídali popisu aktérů prvního oznámeného napadení,“ uzavřel šéf strážníků. Čtyři 

výtržníci strávili noc v policejní cele a jsou vyšetřováni pro podezření ze spáchání trestného 

činu výtržnictví. 
 

Sobota, 10. června 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________  

Lidé se v noci nevyspali. Hlučná byla i skupina pozůstalých 
České Budějovice - Hned čtrnáct výjezdů kvůli rušení nočního klidu absolvovali v noci na 

sobotu českobudějovičtí strážníci. 

Původci hluku byly nejen různé partičky v ulicích, ale také provozovatelé nebo hosté restaurací 

a barů. V jednom případě šlo dokonce o smuteční hosty, jejichž hlasitou zábavu tlumili 

strážníci na sídlišti Máj. 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ctyri-vytrznici-prenocovali-v-cele-20170609.html
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/lide-se-v-noci-nevyspali-hlucna-byla-i-skupina-pozustalych-20170610.html
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Mluvčí městské policie Věra Školková řekla, že k jednomu z případů vyjížděli strážníci v půl 

jedenácté večer do Suchého Vrbného. Noční klid zde podle oznámení měli rušit lidé hlučně se 

bavící na zahradě za domem. Strážníci však po příjezdu na místo neshledali žádné hlasité 

projevy. Na totožné oznámení však vyjížděli znovu o hodinu později. "K předchozímu 

hlasitému projevu se měla přidat i hlasitá hudba. To skutečně strážníci vzápětí potvrdili," 

popsala Věra Školková s tím, že jednatřicetiletý obyvatel domu hudbu vypnul a přislíbil klid. 

Strážníci ho poučili pro případ, že by se stížnost opakovala. Tehdy by se již z přestupku proti 

veřejnému pořádku zpovídala hlučná skupina správnímu orgánu českobudějovického 

magistrátu. 

Krátce před půlnocí vyjížděla hlídka městské policie k dalšímu případu do Haklových Dvorů, 

odkud se měla ozývat hlasitá hudba. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o rockový koncert 

kapely. Operační důstojník městské policie proto kontaktoval svolavatele tohoto shromáždění. 

"Ten však zjevně nedokázal řešit své povinnosti. Důvodem bylo pravděpodobně požívání 

alkoholických nápojů. Strážníci ho poučili o tom, že událostí se bude dále zabývat správní 

orgán," dodala Věra Školková. 
 

Sobota, 10. června 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Lukáš Dvořák 

___________________________________________________________________________  

Zdrogované aktéry pěstního souboje zastavil na Vltavě až strach ze 

služebního psa 
 sobota, 10. června 2017, 19:42 

Čtyři zdrogované osoby zadrželi městští strážníci společně s hlídkami Policie České republiky 

ve čtvrtek večer na sídlišti Vltava. V prostoru zastávky MHD Vltava střed a následném okolí 

totiž došlo k fyzickému napadení. Aby se mužům zákona povedlo některé z nich zadržet, museli 

vyhrožovat i použitím služebního psa. Informaci o vzniklém konfliktu na zastávce MHD dostali 

strážníci krátce po čtvrteční osmé hodině večerní. Jejich hlídky tak vyrazily na místo a zároveň 

informovaly Policii České republiky.  

Na zastávce Vltava střed ale nikdo nebyl a přivolaní strážci zákona proto začali prohledávat 

okolní ulice. „Ve Vodňanské ulici jedna z hlídek nalezla dva muže, kteří měli krvavé zranění v 

obličeji. Oba shodně potvrdili, že byli napadeni na autobusové zastávce třemi muži a jednou 

ženou. Strážnici zraněným mužům poskytli první pomoc, přivolali posádku záchranářů a 

ostatním hlídkám předali podrobný popis útočníků,“ zmiňuje mluvčí městské policie David 

Štýfal. V průběhu řešení případu dostalo operační středisko strážníků další informaci o potyčce 

několika osob, tentokrát v Dlouhé ulici. Hlídky proto ihned vyrazily na místo události. „Po 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/15717-zdrogovane-aktery-pestniho-souboje-zastavila-na-vltave-az-vyhruzka-pouziti-sluzebniho-psa.html
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spatření hlídek se dva muži dali na útěk. Další dva muži se navzájem drželi a hrozili si pěstním 

soubojem. Strážníci proti mužům použili donucovací prostředky a zabránili jim v pokračování,“ 

popisuje Štýfal.  

Utíkající aktéři pěstního souboje nechtěli uposlechnout výzev strážníků a stále běželi pryč z 

místa události. Městští policisté proto vyhrožovali vypuštěním služebního psa. Muži se lekli, 

výzvu uposlechli a lehli si na zem. „Policisté je následně omezili na osobní svobodě a nasadili 

jim služební pouta. Účastníci potyčky, včetně mladé ženy, která stala opodál, odpovídali 

popisu aktérů prvního oznámeného napadení,“ říká mluvčí strážníků. Případ si následně 

převzala Policie České republiky k dalšímu šetření. „Na místě zadržela tři muže a jednu ženu, 

a to pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. U všech čtyřech osob následně policisté 

zjistili přítomnost omamných a psychotropních látek v organismu,“ dodává mluvčí policie 

Miroslav Doubek.  
 

Sobota, 10. června 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 17 

Autor: mrk 

___________________________________________________________________________  

Narkomani napadali chodce na sídlišti Vltava 
ČESKÉ BUDĚJOVICE Na tři muže zaútočila ve čtvrtek večer skupinka narkomanů na sídlišti 

Vltava v Českých Budějovicích. Nejdřív napadli dva chodce u zastávky MHD Vltava střed, pak 

se pustili do jednoho muže v Dlouhé ulici. Na místo vyrazily hlídky městské i státní policie. 

"Přijelo snad deset aut. Bylo to velké, pro hodně lidí doslova divadlo. Najednou šli všichni 

venčit psy, aby viděli, co se děje," popsal jeden z očitých svědků. 

Policisté přijeli k bitce v Dlouhé ulici. Dva muži se dali na útěk, další dva se drželi pod krkem a 

hrozili si pěstním soubojem. Ty strážníci zpacifikovali. "Dva utíkající pak zastavili díky výzvě s 

výstrahou použití služebního psa," potvrdil mluvčí městské policie David Štýfal. 

"Policisté zákrokem zabránili další eskalaci incidentu. Na místě zadrželi tři muže a jednu ženu, 

a to pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví," upřesnil policejní mluvčí Miroslav Doubek. 

U všech čtyř následně zjistili přítomnost omamných a psychotropních látek v organizmu. 
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Sobota, 10. června 

Zdroj: Právo, str. 1 

Autor: Václav Pergl 

___________________________________________________________________________  

Kouření před hospodami je zralé na sousedské žaloby 
Protikuřácký zákon platí několik dní, ale už začínají první problémy. Nájemníci, kteří bydlí nad 

hospodami si stěžují na hluk a kouř, který jim hloučky kuřáků vykázaných před tato zařízení 

vyfukují až do bytu. 

Právníci, které Právo oslovilo se domnívají, že bránit se lidé mohou buď domluvou s 

provozovatelem restaurace či vlastníkem pozemku, ale mohou také podat sousedskou žalobu. 

Vše ale bude zřejmě na dlouhé lokte. 

Pražští strážníci první týden platnosti nového zákona zaznamenali 63 oznámení na tísňovou 

linku kvůli rušení nočního klidu. Je to zhruba trojnásobek toho, co obvykle. Praha 10 třeba 

chystá spustit kampaň, která má hosty restaurací upozornit na dodržování nočního klidu. 

V Hradci Králové obdrželi zatím dvě stížnosti, jedna se týkala nedopalků na zemi a druhá 

zápachu z kouře. Obě byly řešeny domluvou. 

Na hluk i kouření si stěžovali obyvatelé v Děčíně, zejména v centru města. Hlídka městské 

policie tam přijela, lidem domluvila a vše bylo v pořádku. 

Protikuřácký zákon zaměstnal už i českobudějovické strážníky. (Pokračování na str. 8) Kouření 

před hospodami je zralé na sousedské… 

(Pokračování ze str. 1) Jen za jednu noc vyjížděli desetkrát a příčinou byl hluk a kouření před 

hospodami. 

V Jindřichově Hradci zatím řešili jednu stížnost, kdy volali majitelé bytu v Panské ulici, že jim 

pod okny kouří partička lidí, která je navíc hlasitá a oni nemohou spát. 

V Jihlavě řeší v průměru denně deset stížností. Telefonáty od občanů se ale více než kouře 

týkají hluku. Podobně je tomu i v Ostravě. Nicméně i kdyby se venku kouřilo, nemůže to být 

prý považováno za přestupek.  

Jak se bránit 

Právníci mají ale na věc jiný názor. Například docentka Olga Sovová, zástupkyně ředitelky 

Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové, soudí, že nikdo nesmí nájemníky nebo 

vlastníky bytu obtěžovat hlukem, zápachem, kouřem apod. nad míru obvykle snesitelnou. Tak 

to podle ní říká občanský zákoník. 
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"Majitel domu by se měl dohodnout s provozovatelem restaurace, kde budou hosté kouřit, 

aby to okolí neobtěžovalo. Pokud tomu tak není, nechť se napřed obrátí vlastník domu na 

provozovatele restaurace k určení místa ke kouření. Když kouřící hosté ještě tropí hluk, mohou 

v době nočního klidu zavolat obecní policii," soudí Sovová. 

Krajní řešení: soud 

Dodává, že v rámci ochrany zdraví se obyvatelé mohou také obrátit na příslušnou hygienickou 

stanici, která může udělit pokutu provozovateli restaurace. Upozornila, že v některých 

městech je také zakázáno pít alkohol na chodníku nebo na ulici. To pak řeší městská policie. 

"Krajní řešení je soudní – předběžné opatření na zákaz kouření v určitém místě a pak žaloba. 

Soud by věc posuzoval podle konkrétních okolností. Protikuřácký zákon ochranu oprávněných 

zájmů jiných osob neupravuje, takže se to řeší podle obecných principů občanského práva," 

zdůraznila docentka. 

Podobného názoru je i právník Petr Glogar, senior advokát mezinárodní advokátní kanceláře 

PwC Legal. Podle něho, pokud nepomůže dohoda přímo s provozovatelem restaurace, je 

možné se obrátit na vlastníka pozemku a stavby, ve které je hospoda, s žádostí o vyjednání 

nápravy. 

"Majitel pozemku, na kterém je stavba s provozem restaurace, může také vytyčit, v jakých 

místech se kouřit nesmí. Další možností je ochrana tzv. sousedskou žalobou, která může 

eliminovat nejen obtěžující zápach z cigaret, ale i hluk hostů před restaurací," uvedl Glogar. 

Dodal, že žalobu lze použít pouze za určitých podmínek a není univerzálním řešením. Podle 

něho významnou možnost obrany může poskytnout obec či město, které pomocí svých 

strážníků může v konkrétních případech zjednat pořádek. 

Ministerstvo úpravu neplánuje 

Ministerstvo zdravotnictví Právu sdělilo, že v přípravě protikuřáckého zákona právě hluk a kouř 

z cigaret od kuřáků, kteří budou kouřit před hospodami, se zvažoval, ale nebylo to shledáno 

jako zásadnější problém. 

"V současné době ministerstvo zdravotnictví aktuálně žádnou novelu zákona neplánuje, ale ve 

spolupráci s dalšími ministerstvy a dozorovými orgány budeme průběžně sledovat a hodnotit 

dopady nové právní úpravy včetně této problematiky, tedy hluku a dýmu z cigaret," sdělila 

Právu mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová. Jak bude postupovat hygiena se v 

současné době ještě upřesňuje. Stravovacím zařízením se zatím za porušení zákazu kouření 

pokuty neudělují, ty začnou až na podzim po 90 dnech od účinnosti zákona. 

Kuřáky, kteří se proviní, ale policie příliš netoleruje. Většinou jim sice jen domlouvá, padají ale 

už i pokuty. Ty mohou dosáhnout až 5000 korun. 
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Ministerstvo předpokládá, že do konce srpna si zákon takříkajíc sedne. Podle Čechové je to i 

doba, kdy by se kuřáci měli naučit chovat slušně a ohleduplně před restauracemi, tak jako v 

těch západních zemích, kde je kouření v restauracích regulováno už delší dobu. 

"Na to, aby lidé nebyli obtěžováni zápachem z kouření cigaret, může především dohlédnout 

městská policie," tvrdí Čechová. 

Majitel domu by se měl dohodnout s provozovatelem restaurace, kde budou hosté kouřit Olga 

Sovová, právnička 

Neděle, 11. června 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________  

Za tahání mincí z kašny dostal trest. Na lov ale vyrazil znovu 
České Budějovice - Provázek a magnet. S takovou výbavou vyráží mladý muž na lov mincí ze 

Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. 

Za podivnou zálibu již vyfasoval pokutu v květnu. Ta, ale ani další postihy za přestupky proti 

majetku či požívání alkoholu na zakázaných místech, ho ale neodradily od dalšího loveckého 

pokusu. 

 

Absolvoval ho v sobotu v podvečer. Devětadvacetiletý muž, kterého zachytil kamerový 

systém, se strážníkům k přestupku přiznal. Příslušníci městské policie mu odebrali magnet a 

vyzvali ho, aby ulovené mince vrátil zpátky do kašny. Mluvčí městské policie Věra Školková 

doplnila, že opakovaný přestupek nyní posoudí správní orgán. Lovci hrozí pokuta až 20 tisíc 

korun. 
 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/za-tahani-minci-z-kasny-dostal-trest-na-lov-ale-vyrazil-znovu-20170611.html

