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Pátek, 17. června 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Budějčtí strážníci dopadli zloděje na bicyklu, vandaly i opilého řidiče 

Při preventivní akci si děti v jedné z českobudějovických základek mohly vyzkoušet 
neprůstřelnou vestu, radiostanici nebo policejní opasek. 

 

 

Čtvrtek, 16. června 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko, str. 2 

Autor: (d) 
__________________________________________________________________________ 

Zloděj na kole   

České Budějovice – Ranní hlídka městských policistů si v minulých dnech v Rudolfovské 
třídě připsala úspěšné dopadení zloděje. 

"Strážníci zpozorněli, když spatřili muže jedoucího na jízdním kole, které odpovídalo 
popisu odcizeného bicyklu. Cyklista jim navíc nebyl neznámý," uvedla k případu tisková 
mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková. Prověření výrobního čísla 
bicyklu potvrdilo domněnku, že jízdní kolo dotyčnému dvaatřicetiletému muži "pane" 
neříká. Podezřelého si převzala hlídka Policie ČR. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejcti-straznici-dopadli-zlodeje-na-bicyklu-vandaly-i-opileho-ridice-20220616.html
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Úterý, 14. června 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Městská policie České Budějovice poděkovala dobrovolníkům na 

přechodech pro chodce 

V úterý 14. června přijalo pozvání Městské policie České Budějovice pět dobrovolníků, 
kteří po rok v době školní docházky dohlížejí na bezpečnost dětí na přechodech pro 
chodce. Za jejich záslužnou práci jim poděkoval koordinátor Ing. Vilém Vávra a za úsek 
prevence kriminality Mgr. Věra Školková. 

S dobrovolníky jsme probrali jejich zkušenosti z dohledu na přechodech pro chodce a 
problémy, se kterými se potýkají. Shodli se na tom, že největším nebezpečím, které 
hrozí dětem na přechodech pro chodce, jsou často bezohlední řidiči i neukáznění 
cyklisté. V hustém městském provozu je tak úloha dobrovolníků velice důležitá. 

Mezi přítomnými dobrovolníky byl i pan Milan Javůrek, který dohlíží na bezpečnost dětí 
v blízkosti základní školy Máj již od roku 2013. Pan Javůrek vypráví: „během té doby se 
z malých školáků stali téměř dospělí….“, a dodává, že se s nimi nadále potkává a vždy 
spolu prohodí pár slov. V průběhu let se na „jeho“ přechodu vystřídalo mnoho 
dobrovolníků, v posledních letech však získal nerozlučného společníka v panu 
Václavovi Beranovi. 

Někteří naši dobrovolníci se bohužel našeho setkání nemohli zúčastnit, i jim však patří 
velký dík za jejich užitečnou a často nelehkou práci. Mezi nepřítomnými byla i paní 
Zdenka Pelikánová, která dohled na přechodu před základní školou Matice Školské 
pojímá velmi vážně. Velká zodpovědnost za děti, jejichž rodiče spoléhají na přítomnost 
dobrovolníka na přechodu pro chodce, jí nedovolí hledět na své zájmy. 

Od roku 2016 dohlíží na přechodu pro chodce u základní školy Nové Hodějovice 
dobrovolníci pan Pavel Hovorka a paní Marie Korčáková. Zastavování vozidel před 
přechodem pro chodce na frekventované silnici vedoucí do Českých Budějovic je často 
opravdu nelehká úloha. Svou práci však odvádějí s maximální profesionalitou a 
zodpovědností. 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/mestska-policie-ceske-budejovice-podekovala-dobrovolnikum-na-prechodech-pro-chodce
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Setkání s dobrovolníky jsme ukončili příslibem další spolupráce v příštím školním roce 
a přáním příjemně prožitých letních dnů. 

DOBROVOLNÍCI NA PŘECHODECH PRO CHODCE 

Dopravně bezpečnostní projekt dobrovolníků na přechodech vznikl v roce 2013 a 
nadále úspěšně pokračuje. Důvodem vytvoření tohoto projektu byl nedostatek 
personálních kapacit a plnění dalších úkolů, které strážníkům nedovolovaly dohlížet na 
všech přechodech pro chodce, kde by byla jejich přítomnost zapotřebí. V roce 2021 
zajišťovalo dohled na níže uvedených přechodech pro chodce 11 dobrovolníků. 
Dobrovolníci jsou na přechodech přítomni v průběhu celého školního roku, tzn. od 1. 
září do 30. června, vždy v době od 7:00 do 8:00 hodin. V průběhu roku 2021 byla 
zajištěna přítomnost dobrovolníků na přechodech pro chodce pouze v době, kdy byly 
v provozu základní školy, byť v omezeném provozu. 

Přechody pro chodce zajišťované dobrovolníky: 

přechod ZŠ Kubatova (křižovatka s ul. Budivojova) 

přechod ZŠ Dukelská (před hlavním vchodem do ZŠ) – v současné době neobsazeno 

přechod ZŠ Matice Školské (před budovou ZŠ) 

přechod ZŠ Nové Hodějovice (před budovou ZŠ) 

přechod ZŠ E. Destinové 

přechod ZŠ Máj I., II. (M. Chlajna mezi č. p. 1 a 7) 

přechod ZŠ Oskara Nedbala (v ulici V. Talicha) – přechod zajišťován od 10/2021 

  
  



 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
24. týden 2022 

4 
 

 

 

Pondělí, 13. června 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz)  

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Čtyři celostátně hledaní lidé pobývali v Českých Budějovicích. Tři z 

nich byly děti 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Čtyři celostátně hledané se podařilo vypátrat v průběhu tří dnů 
českobudějovickým strážníkům. V prvním případě se jednalo o dva nezletilé chlapce 
a dívku, v druhém o sedmadvacetiletého muže z Českokrumlovska. Všichni skončili v 
rukou policistů. 

Když procházela hlídka strážníků v pátek 10. června ve tři hodiny odpoledne po Pražské 
třídě, spatřila před vchodem do obchodního centra dva chlapce a dívku, jejichž tváře 
se nápadně podobaly fotografiím figurujícím v databázi celostátně hledaných. 
„Strážníci proto trojici zastavili a vyzvali ji k prokázání totožnosti. Ani jeden z nezletilců 
však nebyl schopen ji prokázat. Jejich totožnost potvrdila až přivolaná hlídka policie," 
informovala mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Třináctiletou 
dívku z Frýdecko-Místecka, šestnáctiletého chlapce ze Slovenska a patnáctiletého 
chlapce z Českolipska strážníci převezli na obvodní oddělení policie. 

Dalšího celostátně hledaného člověka strážníci odhalili v neděli 12. června v půl deváté 
večer na sídlišti Máj. „Tvář muže postávajícího před jedním z panelových domů v ulici 
Ant. Barcala byla strážníkům známá z hledáčku policistů. Po ověření totožnosti 
sedmadvacetiletého muže z Českokrumlovska se jejich správná domněnka potvrdila. 
Dotyčný skončil v rukou policistů na obvodním oddělení Čtyři Dvory," dodala Věra 
Školková. 

  

https://www.jcted.cz/65955-ctyri-celostatne-hledani-lide-pobyvali-v-ceskych-budejovicich-tri-z-nich-byly-deti/
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Pondělí, 13. června 2022 

Zdroj: ČT 1  

Rubrika: Události v regionech - Praha 

Autor: redakce 
__________________________________________________________________________ 

Vyhláška o ochraně veřejného pořádku   

Pavla KOSÍKOVÁ, moderátorka 

Radní v Českých Budějovicích dnes prodloužili platnost vyhlášky o ochraně veřejného 
pořádku. Ta mimo jiné upravuje provozní dobu restaurací barů v některých 
oblastech města. Radnice tím chce zajistit dodržování nočního klidu. A více k tomu už 
přímo z krajské metropole připojí Nikol Coufalová. Dobrý podvečer, Nikol. Přineslo 
prodloužení vyhlášky nějakou změnu? 

Nikol COUFALOVÁ, redaktorka 

Hezký večer. Omezenou otevírací dobu budou muset mít i nadále ve dvou městských 
oblastech, konkrétně se jedná o oblast kolem ulice Jana Opletala a také zde v Široké. 
Těch důvodů je hned několik. Obyvatelé těchto domů si totiž často stěžovali na velký 
hluk až do brzkých ranních hodin, a to také na nepořádek v ulicích. I nadále tu tak 
provozovatelé budou muset zavírat maximálně ve 2 hodiny, když druhý den pracovní 
volno a pokud není tak o půlnoci. Naopak v šesti oblastech, které byly také do vyhlášky 
zahrnuty, se situace zlepšila, a tak tam právě už nebudou muset platit omezení žádná. 

Juraj THOMA, náměstek primátora Českých Budějovic /HOPB/ 
Jednoznačně se ta vyhláška osvědčila, protože skutečně funguje jako Damoklův meč 
pro případ, že by v těch lokalitách docházelo k nějakým opravdu nepřiměřenost. 

Nikol COUFALOVÁ, redaktorka 

Podobná omezení zavedly také radní v Karlových Varech, konkrétně v Jaltské ulici. Tam 
se to týká zhruba pěti restaurací. A podobně na tom budou moct být v budoucnu také 
v Praze na náplavce. Tam by od 1. července mohlo začít platit vyhláška o zákazu pití 
alkoholu od půlnoci až do deváté hodiny ranní. 
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Neděle, 12. června 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Během tří dnů vypátrali českobudějovičtí strážníci čtyři celostátně 

hledané osoby a odcizené jízdní kolo 

V průběhu tří dnů se českobudějovickým strážníkům podařilo vypátrat hned čtyři 
celostátně hledané osoby. V sobotu navíc zastavili cyklistu jedoucího na odcizeném 
jízdním kole. Všichni skončili v rukou policistů. 

V sobotu 11. června v devět hodin ráno prováděla hlídka městské policie kontrolní 
činnost na Rudolfovské třídě. Strážníci náhle zpozorněli. Spatřili totiž muže jedoucího 
na jízdním kole, které odpovídalo popisu odcizeného bicyklu. Cyklista jim navíc nebyl 
neznámý. Když ho strážníci zastavili, jejich správná domněnka se po prověření 
výrobního čísla bicyklu potvrdila. Jízdní kolo dotyčnému dvaatřicetiletému muži „pane“ 
neříkalo. Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si podezřelého z krádeže i 
jízdní kolo převzala. Kde dotyčný k cizímu bicyklu přišel, bude předmětem dalšího 
šetření policistů. 

V pátek 10. června ve tři hodiny odpoledne prováděla hlídka městské policie kontrolní 
činnost na Pražské třídě. Před vchodem do obchodního centra strážníci spatřili dva 
chlapce a dívku, jejichž tváře se nápadně podobaly fotografiím figurujícím v databázi 
celostátně hledaných osob. Strážníci proto trojici zastavili a vyzvali ji k prokázání 
totožnosti. Ani jeden z nezletilců však nebyl schopen ji prokázat. Jejich totožnost 
potvrdila až přivolaná hlídka Policie ČR. Třináctiletou dívku z Frýdecko-Místecka, 
šestnáctiletého chlapce ze Slovenska a patnáctiletého chlapce z Českolipska strážníci 
převezli na Obvodní oddělení Policie ČR – město. Zde je předali do rukou policistů 
k dalšímu opatření. 

Další celostátně hledanou osobu strážníci odhalili v neděli 12. června v půl deváté večer 
na sídlišti Máj. Tvář muže postávajícího před jedním z panelových domů v ulici Ant. 
Barcala byla strážníkům známá z hledáčku policistů. Po ověření totožnosti 
sedmadvacetiletého muže z Českokrumlovska se jejich správná domněnka potvrdila. 
Dotyčný skončil v rukou policistů na Obvodním oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/behem-tri-dnu-vypatrali-ceskobudejovicti-straznici-ctyri-celostatne-hledane-osoby-odcizene-jizdni
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Pondělí 13. června - Pátek 17. června 2022 

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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