
 

  

ŠTÝFAL DAVID 1 

 

MONITORING TISKU - 24. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Pondělí, 10. června 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: zz 

Strážníci zasloužili poděkování  
Ze života spolků a komunit 

České Budějovice – Šesti strážníkům, kteří u městské policie pracují deset let, a dalšímu, jenž 

má za sebou dvacet let, v pátek poděkoval primátor Jiří Svoboda. 

Je vidět, že šest mužů a žena svou zajímavou, pestrou a leckdy náročnou práci u městské 

policie milují. Každý den ve službě je odlišný, protože přináší rozličné situace. Strážníci dohlížejí 

na veřejný pořádek, dopravu, řeší i odchyt zvířat. Protože fungují v nepřetržitém provozu, lze 

se na bezplatnou linku městské policie 156 kdykoli obrátit s prosbou o pomoc, s upozorněním 

na nekalosti či nebezpečí. 

 

Pondělí, 10. června 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

Opilý řidič kličkoval před strážníky 
10.6.2019  

České Budějovice - Až na dvacet tisíc může přijít 65letého muže pár skleniček alkoholu. 

Že je v sobě má, zjistili, strážníci, jimž se v neděli večer v půl deváté v ulici Na Sadech motal 

před služebním autem na elektro skútru. 

Zastavili ho a dali mu dýchnout. Orientační dechová zkouška na alkohol ukázala 1,49 a 

1,55 promile, takže ho vyzvali, aby v cestě pokračoval pěšky. 

Tím to pro opilého řidiče neskončilo, neboť jeho přestupkem proti zákonu o provozu na 

pozemních komunikacích se bude zabývat správní orgán a ten mu může uložit pokutu od 

2,5 do 20 tisíc korun. 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opily-ridic-klickoval-pred-strazniky-20190610.html
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Autor: zz 

Řidič kličkoval před strážníky  
České Budějovice – Až na dvacet tisíc může přijít 65letého muže pár skleniček alkoholu. Že je 

v sobě má, zjistili strážníci, jimž se v neděli večer v půl deváté v ulici Na Sadech motal před 

služebním autem na elektroskútru. 

Zastavili ho a dali mu dýchnout. Orientační dechová zkouška na alkohol ukázala 1,49 a 1,55 

promile, takže v cestě pokračoval pěšky. 

 

Úterý, 11. června 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Zdeněk Lanz 

Blog Zdeňka Lanze: Koupání v Samsonově kašně povoleno? 
11.6.2019 6:22  

V současných parných dnech asi kdekoho napadne, kam by se mohl před vedrem schovat či 

kde by se mohl trochu zchladit. Obyvatelé Českých Budějovic jistě nejsou žádnou výjimkou. 

Ale místní vědí, že vhodnými místy ke koupání krajské město právě nepřekypuje. 

O to zajímavěji vyznívají nedávno publikované články zde na stránkách Jižní Čechy TEĎ o 

naháčích a fotbalistech Dynama, kteří si s hledáním vhodného místa ke koupání nelámali příliš 

hlavu a vlezli rovnou do Samsonovy kašny. Ta je od roku 1958 nemovitou kulturní památkou. 

Podle mluvčí Městské policie České Budějovice se jedna parta mužů dopustila veřejného 

pohoršení, protože byli nazí a za to dostali pokutu. O sportovcích se taktně pomlčelo. Ti byli 

oblečení. Samotné koupání v kašně prý není žádné protiprávní jednání, které by bylo upraveno 

například vyhláškou. To mi ostatně potvrdil i vedoucí oddělení přímého výkonu služby. 

Samozřejmě, pokud nic neponičí. Ale podle mluvčí společnosti ČEVAK, která kašnu spravuje, 

je vstup povolen pouze obsluze; cizí osoby tam smí jen na povolení provozovatele a 

v doprovodu jeho zástupce. Není však známo, že by „koupáči" byli provozovatelem nějak 

postiženi. 

Jak jsem tak nahlížel průzračnou vodou až na dno kašny, napadlo mě, že problémy by mohly 

být snad už jen s finančním úřadem (nález mincí) a s hygienou. Ale i to by se jistě dalo vyřešit. 

Trocha bazénové chemie dnes není žádný problém. Když se může v zimě okolo kašny bruslit, 

proč by se v ní nemohlo v létě koupat? 

https://www.jcted.cz/budejovicko/blog-zdenka-lanze-koupani-v-samsonove-kasne-povoleno/#diskuse
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Tak vzhůru do kašny? Ale na vlastní nebezpečí! 

 

Sobota, 15. června 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jitka Davidová 

Léto svádí k pití alkoholu na veřejných místech. Pokuty jsou vysoké 
15.6.2019  

České Budějovice - Českobudějovičtí strážníci upozorňují na pití alkoholu v krajském městě. 

Dát si alkohol na vybraných veřejných místech, kde je zakázané popíjet, může vyjít hodně 

draho. Městská policie řešila v minulém týdnu několik těchto případů. 

„V pátek dopoledne se popíjení alkoholu v parku Na Sadech nevyplatilo 51 letému muži 

z Českých Budějovic. Ten si však k přestupku proti pořádku v územní samosprávě přičetl 

i znečišťování veřejného prostranství nedopalky cigaret,“ uvedla příklad mluvčí 

českobudějovických strážníků Věra Školková. 

Mezi místa, kde je zakázané popíjet alkohol patří podle ní například zastávky městské 

hromadné dopravy a okruh 50 metrů od značení zastávky. Dalšími místy, kam nepatří alkohol 

jsou dětská hřiště či místa, kde se nachází škola, zdravotnická zařízení nebo domovy pro 

seniory. 

Podle Věry Školkové přijde pokuta i na deset tisíc korun. Správní orgán může za přestupek 

proti pořádku v územní samosprávě uložit pokutu až do sta tisíc korun. 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/leto-svadi-k-piti-alkoholu-na-verejnych-mistech-pokuty-jsou-vysoke-20190615.html

