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Sobota, 3. září 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Zamřížovaný budějovický dům hlídají strážníci, temný kout čeká na 

lepší časy   

Měsíc už je nově zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí dům 
v českobudějovické ulici Karla IV. Rizikové zákoutí kontrolují permanentně strážníci. 

Strážníci českobudějovické městské policie od doby "vystěhování" posledního 
obyvatele squatu v ulici Karla IV. v centru jihočeské metropole stále kontrolují, zda se 
znovu nestává z objektu nechtěná noclehárna a smetiště. 
"Zabezpečení opuštěného domu v ulici Karla IV. 9, neoprávněně obývaného 
bezdomovci, proběhlo pod vedením zástupců města ve středu 27. července 2022. K 
tomuto dočasnému řešení došlo na základě 
jednání náměstka primátora města Tomáše Chovance se současným majitelem 
domu," uvedla tisková mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková. 

Dveře a okna domu, kde kdysi sídlilo zlatnictví, zajišťují mříže. V poslední době je totiž 
objekt neobývaný. A bohužel se stal přechodným stanovištěm, skladištěm a smetištěm 
pro několik bezdomovců. Podobně zajistilo město v posledních měsících například 
podchod u vlakového nádraží nebo dům v Otakarově ulici. 

Stálé kontroly 

Osazení bezpečnostních mříží na vstupní dveře domu v ulici Karla IV., který ještě před 
měsícem obývaly osoby bez domova, mělo očekávaný výsledek. Strážníci městské 
policie od doby "vystěhování" posledního obyvatele squatu stále kontrolují, zda 
nedošlo k opětovnému neoprávněnému vniknutí do objektu. 
"Nejen že bylo zažehnáno nebezpečí plynoucí z možného požáru, šíření infekcí či 
hlodavců, vysídlením osob bez domova se zklidnila i situace v blízkém okolí. Zlepšení 
vidí nejen obyvatelé ulice Karla IV. Významný krok k zajištění veřejného pořádku v 
centru města pozitivně hodnotí i provozovatel Černé věže Jan Vančura, děkan 
Katedrály Sv. Mikuláše Zdeněk Mareš nebo provozovatel podniku Cafe Art v Kněžské 
ulici," zmínila Věra Školková. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zamrizovany-budejovicky-dum-hlidaji-straznici-temny-kout-ceka-na-lepsi-casy-2022.html
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V Českých Budějovicích se nechtěným squatem stal před časem bývalý zábavní podnik 
v Průmyslové ulici. Několikrát v něm hořelo a tahanice s majitelem o zabezpečení 
objektu trvaly roky. Majitel se ale ocitl v exekuci, a nakonec byl na dům vydán demoliční 
výměr. V listopadu 2019, když už se hledala firma, která by objekt strhla, v domě opět 
hořelo. Noční oheň zachvátil hlavně střechu. Na místě zasahovali profesionální hasiči 
z Českých Budějovic a Suchého Vrbného, také podnikoví hasiči Správy železniční 
dopravní cesty a příslušníci dobrovolných hasičských jednotek z Lišova a Hrdějovic. 
Ruina pak byla záhy zlikvidována a dnes je na místě volná plocha. 
Budoucnost objektu v ulici Karla IV. bude nyní záležet na novém majiteli. 

 

 

Čtvrtek, 1. září 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Městská policie dnes dohlédla na přechody i na prevenci   

Dohledům na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol se 1. září věnovalo více 
než 20 strážníků a 10 dobrovolníků. Nezapomněli jsme však ani na prevenci v oblasti 
bezpečnosti silničního provozu. Letos jsme zavítali před základní školu Pohůrecká. 
Příchozím žáčkům jsme rozdávali reflexní předměty, které jim pomůžou "být vidět" a 
poradili jim jejich správné použití pro bezpečný pohyb v silničním provozu. Děti si 
mohly odnést i další užitečné předměty s logem a tísňovým 
číslem Městské policie České Budějovice. Žáčkům, kteří se u nás zastavili, jsme popřáli, 
ať se jim ve škole líbí. 

  

https://mpolicie.c-budejovice.cz/ceskobudejovickym-straznikum-se-zakratko-podarilo-vypatrat-jedno-z-odcizenych-kol
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Čtvrtek, 1. září 2022 

Zdroj: Mladá Fronta DNES 

Rubrika: Jižní Čechy, str. 13 

Autor: Lukáš Marek 
__________________________________________________________________________ 

Strážníci pohlídají přechody u škol 

České Budějovice 

Se začátkem školního roku se vrátí strážníci a dobrovolníci k přechodům pro chodce v 
blízkosti českobudějovických škol, aby zajistili bezpečný příchod žáků do tříd. Dnes se 
jich do akce zapojí tři desítky a první den vypomůže i Policie ČR s akcí Zebra se za tebe 
nerozhlédne. Po zbytek roku budou ráno před výukou hlídky například u ZŠ Nové, Máj 
I. a II., v Rudolfovské a Lidické třídě, u křižovatky s Dukelskou ulicí či blízko ZŠ O. 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/67660-na-bezpecny-navrat-deti-do-skolnich-lavic-dohlednou-straznici-i-dobrovolnici/
https://www.jcted.cz/budejovicko/67660-na-bezpecny-navrat-deti-do-skolnich-lavic-dohlednou-straznici-i-dobrovolnici/
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Středa, 31. srpna 2022 

Zdroj: deník Právo  

Rubrika: Jihozápadní Čechy, str. 11 

Autor: Lucie Kándlová 
__________________________________________________________________________ 

Na bezpečný návrat dětí do školních lavic dohlédnou strážníci i 

dobrovolníci 

 

 
  

https://www.jcted.cz/budejovicko/67660-na-bezpecny-navrat-deti-do-skolnich-lavic-dohlednou-straznici-i-dobrovolnici/
https://www.jcted.cz/budejovicko/67660-na-bezpecny-navrat-deti-do-skolnich-lavic-dohlednou-straznici-i-dobrovolnici/
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Středa, 31. srpna 2022 

Zdroj: Mladá fronta Dnes  

Rubrika: Jižní Čechy, str. 13 

Autor: Antonín Pelíšek 
__________________________________________________________________________ 

Policista měl dát ženě pěstí. Autor videa zmírnil své tvrzení   

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Až tři roky vězení hrozí bývalému městskému policistovi za to, že při zjišťování 
totožnosti svědků dopravní nehody dal jednomu z nich pěstí. Zákrok z 27. října 
loňského roku natočil jeden z taxikářů a budějovický primátor Jiří Svoboda okamžitě 
postavil strážníka mimo službu. Ten po dohodě rozvázal pracovní poměr. 
Případem zneužití pravomoci úřední osoby se začal zabývat Okresní soud 
v Budějovicích. Bývalý strážník vinu odmítá a tvrdí, že postupoval podle předpisů. Snažil 
se jen identifikovat dva opilé lidi, kteří to odmítali a byli na něj hrubí. 
"Pozdě večer jsme ze služebního vozu zahlédli u pošty na Senovážném náměstí muže a 
ženu, kteří si nadávali a postrkovali se. Muž potom vběhl do silnice a přeletěl přes 
projíždějící auto, které nestačilo zabrzdit. Incident jsme začali řešit jako dopravní 
nehodu," vysvětloval obžalovaný. 

Podle něj se oba vzpírali prokázat totožnost a žena se snažila z místa odejít. S výzvou 
"Jménem zákona" ji zachytil za límec, načež ho poplivala a vulgárně mu vynadala. Pak 
se do všeho zapojil i její partner. Zákrok, kdy muž kvůli agresivitě skončil v poutech, si 
nahrával na mobil jeden z přítomných taxikářů. On i jeho kolegové ženu povzbuzovali, 
aby neukazovala občanku, a vykřikovali, že dostala od strážníka pěstí. 
Zásah pěstí do obličeje potvrdila i předvolaná žena. Sama přiznala, že se strážníky už 
měla dříve několik incidentů. Problémy se zákonem měl i její tehdejší partner. Muž 
zatím na předvolání k soudu nereaguje. "Chtěl na mně jménem zákona občanský 
průkaz. Zeptala jsem se, podle jakého zákona, a dostala jsem pěstí," popisovala 185 
centimetrů vysoká žena střetnutí s obžalovaným. 

Řešili pravomoci strážníků 

Taxikář, který zásah natočil a poskytl video policistům a primátorovi, uvedl, že po 
dalším zhlédnutí, zvětšení a zpomalení obrazu si je jistý, že nešlo o ránu pěstí, ale jen o 
máchnutí otevřenou dlaní směrem ke krku nebo obličeji ženy. Protože se domníval, že 
vše zavinil nepřiměřený zákrok proti náhodné a mírumilovné dvojici, komentovali ho 
spolu s kolegy výkřiky. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/67660-na-bezpecny-navrat-deti-do-skolnich-lavic-dohlednou-straznici-i-dobrovolnici/
https://www.jcted.cz/budejovicko/67660-na-bezpecny-navrat-deti-do-skolnich-lavic-dohlednou-straznici-i-dobrovolnici/
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Samosoudce Radek Martínek se zabýval i postupem dalších strážníků při pacifikování 
opilého muže. Podle obžaloby do něj kopali a klečeli mu na hrudi. Po zápase ho ošetřili 
záchranáři, žena pomoc odmítla. 

Při jednání se otevřela i otázka, kdy a za jakých okolností mohou strážníci vyzvat osobu 
k prokázání totožnosti a kdy mohou k tomu kontrolovaného donutit násilím. Také zda 
mohou zakázat lidem kouřit před testem na alkohol, což vyžadovali po muži, protože 
cigareta výsledek znehodnocuje. "Pokud odmítnu přestat kouřit před zkouškou na 
alkohol, nasadíte mi pouta?" nadnesl nezodpovězenou otázku státní zástupce Ivo 
Dvořák. 
Podle obžalovaného se vše odehrálo v mezích zákona. Totožnost může každý prokázat 
i bez občanského průkazu, třeba sdělením jména. Pokud se strážníky spolupracuje, vše 
se vyřeší v klidu. Celý zákrok se odehrál jako vyšetřování dopravní nehody, způsobené 
opilým mužem, které dokončila státní policie. 

Obhájce obžalovaného Michal Postl upozornil, že služební postup jeho klienta připravil 
o oblíbené zaměstnání, a nakonec ho morálně poškodila i média, která o něm psala 
jako o násilníkovi. Soud bude pokračovat v říjnu předvoláním dalších svědků a znalců. 
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Pondělí, 29. srpna 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Na bezpečný návrat dětí do školních lavic dohlédnou strážníci i 

dobrovolníci 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Od začátku nového školního roku se českobudějovičtí strážníci 
jako obvykle zaměří na bezpečí žáků při návratu do školních lavic. Ve čtvrtek 1. září 
budou ve spolupráci s dobrovolníky dohlížet na přechodech pro chodce v blízkosti 
základních škol. Dopravně bezpečnostního opatření se zúčastní kolem 20 strážníků a 
deseti dobrovolníků. Dohled v blízkosti základních škol Štítného, Nová a Máj I., II., 
budou ve spolupráci se strážníky zajišťovat po celý školní rok i asistenti prevence 
kriminality. 

Rudolfovská třída, ulice Oskara Nedbala a Lidická třída v blízkosti křižovatky s 
Dukelskou ulicí. To jsou frekventovaná místa v Českých Budějovicích, na která budou 
dohlížet po celý školní rok v pracovních dnech od 7.30 do 8 hodin strážníci.  

„Působení strážníků a dobrovolníků na přechodech pro chodce v blízkosti školských 
zařízení má velké opodstatnění. Děti někdy jednají neuváženě a mohou se bez 
rozhlédnutí rozeběhnout do vozovky. Na druhé straně i mnozí bezohlední řidiči jezdí 
neopatrně a nepřiměřenou rychlostí. Výsledek neopatrnosti na obou stranách může 
být fatální," upozornila mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková s tím, 
že strážníci, stejně jako dobrovolníci, jsou před přechodem pro chodce oprávněni 
zastavit auto a umožnit tak dětem bezpečně přejít silnici. 

Dobrovolníci budou na děti dohlížet po celý školní rok v blízkosti vybraných základních 
škol. „Jedná se o přechody pro chodce u ZŠ Kubatova, ZŠ Matice Školské, ZŠ Dukelská, 
ZŠ Nové Hodějovice, ZŠ E. Destinové, ZŠ Máj I., II. a ZŠ Oskara Nedbala. Dohled nad 
bezpečností dětí na výše uvedených místech zajišťuje v současné době 11 
dobrovolníků," popsala Věra Školková. 

Dobrovolníci na děti u přechodů dohlíží denně od 1. září do 30. června od 7 do 8 hodin. 
„Jejich práce je velice dobře přijímána zejména zaměstnanci škol i rodiči dětí, které přes 
tyto přechody pro chodce denně přecházejí. Ti spoléhají právě na přítomné 
dobrovolníky, kteří zajistí bezpečný doprovod dětí přes vozovku," dodala Věra 
Školková. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/67660-na-bezpecny-navrat-deti-do-skolnich-lavic-dohlednou-straznici-i-dobrovolnici/
https://www.jcted.cz/budejovicko/67660-na-bezpecny-navrat-deti-do-skolnich-lavic-dohlednou-straznici-i-dobrovolnici/
https://www.jcted.cz/budejovicko/67660-na-bezpecny-navrat-deti-do-skolnich-lavic-dohlednou-straznici-i-dobrovolnici/
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Pondělí, 29. srpna – Pátek, 2. září 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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