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Pátek, 18. června 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: der 

__________________________________________________________________________ 
  

 Křikloun v poutech    

 

KRÁTCE Z BUDĚJOVICKA  

 
České Budějovice – Rušení nočního klidu a další přestupky mohou stát až 10 000 korun 
mladého muže. Jeho hlasitý křik v nočních hodinách přivolal k Samsonově kašně na 
Náměstí Přemysla Otakara II. v minulých dnech hlídku městské policie. Muž nechtěl 
zanechat pokřikování, a nakonec skončil v poutech.  

 

  

https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=51780670
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Čtvrtek, 17. června 2021 

Zdroj:  mpolicie.c-budejovice.cz  (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 
  

Českobudějovičtí strážníci se zaměří na bezpečnost dětí o 

prázdninách    
 

Na léto se všichni těší – je to čas prázdnin, her a zábavy. Bohužel právě v létě na děti 
čeká nejvíc nástrah a nebezpečí. „Bezpečně na prázdniny“ – to je název bezpečnostně 
preventivní akce, na kterou se před začátkem letních prázdnin zaměří Městská policie 
České Budějovice. Českobudějovičtí strážníci budou v ulicích města dětem rozdávat 
informativní letáčky, jak se bezpečně chovat o prázdninách, cyklistické mapy 
Šumavy, vydané v rámci projektu „Na kole jen s přilbou“, reflexní pásky, reflexní 
odrazky, malým cyklistům světla na kolo a další drobné dárečky. 

Nyní přinášíme několik rad, jak si osvojit základy bezpečného chování a jak zabránit 
nebezpečí, které na vás čeká nejen v čase letních prázdnin: 

 

Osvojte si základy první pomoci 

•  co dělat například v případě tonutí, popálenin, nebo krvácivého zranění 

 Mějte v telefonu důležitá telefonní čísla: 

112  jednotné evropské číslo tísňového volání 

150  Hasičský záchranný sbor ČR 

155  Zdravotnická záchranná služba 

158  Policie ČR 

156  obecní (městská) policie 

 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/ceskobudejovicti-straznici-se-zameri-na-bezpecnost-deti-o-prazdninach
https://mpolicie.c-budejovice.cz/ceskobudejovicti-straznici-se-zameri-na-bezpecnost-deti-o-prazdninach
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U VODY 

•  neskákejte do neznámé vody - pod neprůhlednou hladinou bývají ukryty 
nejrůznější ostré předměty, u průzračné vody je zase těžké odhadnout její 
hloubku a hrozí poranění o dno – následkem mohou být závažné úrazy 
s doživotními následky nebo i smrt! 

•  děti by si nikdy neměly hrát v blízkosti vody nebo ve vodě bez dozoru 
dospělého 

•  neplavci by měli nosit plovací pomůcky, jako např. vestu, kruh nebo křidélka 

•  na loď, člun nebo jakékoliv plavidlo by měly děti nasedat vždy s plovací vestou 
a v doprovodu dospělé osoby 

•  dejte si pozor na kameny v řece, mohou být ostré nebo kluzké 

•  dejte si pozor na bodavý hmyz, jako jsou včely nebo vosy, zvláště při jídle, pití 
nebo v případě, že jste na bodnutí alergičtí 

 

NA PROCHÁZCE NEBO VÝLETĚ 

•  měli byste vědět, jak správně a bezpečně přecházet silnici 

•  hry na silnici ani do její blízkosti nepatří! 

•  na silnici, kde není chodník, jdeme vždy při levém okraji vozovky za sebou; 
pokud jde větší skupina lidí, jde vždy po pravé straně vozovky za sebou 

•  nesbírejte plody, houby nebo rostliny, které neznáte - raději se o jejich sběru 
poraďte s dospělým 

•  nelezte na žádné překážky, odkud byste mohli spadnout 

•  dejte pozor na ostré předměty v přírodě 

•  nehlaďte si plachá nebo divně se chovající divoká zvířata, mohou být nakažena 
vzteklinou nebo vás zranit 

•  při bouřce se nikdy neschovávejte pod strom nebo kovový stožár, neběhejte 

•  v horkém letním dni nezapomeňte na pokrývku hlavy, opalovací krém, 
sluneční brýle a dostatek tekutin, předejdete tak úpalu 
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NA KOLE 

jízdní kolo musí být vybaveno nejméně: 

•  dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami 

•  zadní odrazkou červené barvy 

•  odrazkami oranžové barvy na paprscích alespoň jednoho kola 

•  odrazkami na obou stranách šlapátek 

•  v případě snížené viditelnosti světlometem svítícím dopředu bílým světlem a 
zadní svítilnou červené barvy 

základní pravidla pro jízdu na kole: 

•  za jízdní kolo se považuje i koloběžka - při jízdě na koloběžce proto dodržujte 
pravidla silničního provozu platná pro cyklisty! 

•  před jízdou vždy zkontrolujte, zda je vybavení kola úplné a funkční 

•  před vyjetím na jízdním kole do silničního provozu byste měli umět ovládat 
jízdu na jízdním kole a znát dopravní předpisy 

•  dítě do 18 let může vyjet na jízdním kole jen s cyklistickou přilbou, vhodné 
jsou i cyklistické rukavice, pevná obuv a oblečení s reflexními prvky 

•  děti mladší 10 let musí jet po silnici pouze pod dohledem osoby starší 15 let 

•  cyklisté smějí jet po silnici jednotlivě za sebou při pravém okraji vozovky 

•  pokud je zřízen, je cyklista povinen využít jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro 
cyklisty nebo vymezený prostor pro cyklisty 

•  při jízdě se držte řídítek, nohy mějte na šlapadlech, nevoďte psa nebo další 
jízdní kolo 

•  při jízdě nevozte předměty, které by vám mohly znesnadnit řízení jízdního kola 
nebo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu 

            

Autor: Mgr. Věra Školková 

 

  



 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

24. TÝDEN 2021 

5 
 

 

Úterý, 15. června 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: externí 

__________________________________________________________________________ 
  

Strážníci odhalili podnapilého muže za volantem, jednalo se o řidiče 

z povolání 
 

Třiapadesátiletý muž usedl v pondělí nad ránem za volant osobního vozidla a ulicemi 
jihočeské metropole zamířil do zaměstnání. To však ještě pod vlivem alkoholu, který 
údajně vypil předchozího večera. Jak se ukázalo, jednalo se o řidiče z povolání. 

 

V pondělí 14. června v půl druhé ráno projížděla hlídka městské policie Rudolfovskou 
třídou, když na křižovatce s Vodní ulicí spatřila projíždějící vozidlo zn. Renault. Řidič 
vozidla přitom nerespektoval dopravní značení. Strážníci proto vozidlo zastavili a muže 
za volantem vyzvali k předložení příslušných dokladů potřebných k řízení motorového 
vozidla. Při jednání s řidičem však zbystřili. Z jeho dechu totiž ucítili alkohol. Když však 
třiapadesátiletého muže za volantem vyzvali k provedení orientační dechové zkoušky, 
muž odmítl. Po poučení strážníky o dalším postupu se však nakonec rozhodl zkoušku 
podstoupit. Přístroj ukázal výsledek 0,88 ‰ a 0,86 ‰ alkoholu. 

Muž se mezitím strážníkům svěřil, že právě spěchal do zaměstnání, kde pracuje jako 
řidič z povolání. Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ 
převzala k dalšímu šetření. Za přestupek podle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích hrozí třiapadesátiletému řidiči pokuta od 2 500 do 20 000 korun a zákaz 
činnosti v délce trvání od 6 měsíců do 1 roku. 

V sobotu 12. června krátce před šestou hodinou odpolední spatřil operátor městského 
kamerového systému na zastávce městské hromadné dopravy v Nádražní ulici trojici 
osob s alkoholem a zapálenými cigaretami v ruce. Na zastávkách veřejné dopravy je 
však kouření zakázáno zákonem o ochraně veřejného zdraví před účinky návykových 
látek. Požívání alkoholu na zastávkách městské hromadné dopravy navíc zakazuje 
obecně závazná vyhláška města. 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-odhalili-podnapileho-muze-za-volantem-jednalo-se-o-ridice-z-povolani-2.html
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Na místo mezitím zamířila hlídka městské policie. Strážníci zde zastihli šestnáctiletou a 
devatenáctiletou dívku ve společnosti čtyřiadvacetiletého muže. U šestnáctileté dívky 
následně provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s pozitivním výsledkem. Jak 
se po ověření její totožnosti ukázalo, po nezletilé vyhlásili policisté celostátní pátrání. 
Strážníci proto dívku převezli na Obvodní oddělení Policie ČR – město, kde jí předali do 
rukou přítomných policistů. 

 

Věra Školková, mluvčí Městské policie ČB 
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Pondělí 14. června – Pátek 18. června 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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