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Autobusy v Krajinské dojezdily už v poledne 
České Budějovice - Blokáda ukončila provoz malých autobusů v centru Budějovic 

  

"V pondělí 27. srpna 2018 zablokoval provoz malých autobusů v budějovické Krajinské ulici 

advokát Václav Junek. Poukázal přitom na rozhodnutí krajského soudu. Dopravní podnik chtěl 

původně ještě v pondělí udržet linku 24 v provozu. Linka spojovala centrum města a záchytné 

parkoviště v Jírovcově ulici. 

O provoz midibusů se dlouhodobě vede spor mezi městem a majiteli některých nemovitostí v 

centru. Někteří majitelé objektů se obávají o vliv průjezdu vozů na statiku domů. Na krajský 

soud se obrátili s odkazem na některá dřívější stanoviska památkářů k provozu v historickém 

centru Českých Budějovic. Soud nejprve zrušil povolení dočasného provozu a nyní i trvalé 

povolení, které vydal dopravní odbor magistrátu. 

Dopravní podnik a město chtěly provoz ukončit až v úterý a v pondělí ještě jezdit. Před 11. 

hodinou ale zastoupil cestu jednomu z vozů MHD v Krajinské ulici advokát Václav Junek. 

Zastupuje některé majitele nemovitostí v centru a podle jeho názoru už v pondělí autobusy 

vůbec neměly vyjet. "Rozsudek je platný dnem doručení," uvedl pro Deník svůj názor Václav 

Junek s tím, že to bylo v pátek. 

Na místě byla přítomna městská policie i Policie České republiky. Protože dva vozy MHD zcela 

zablokovaly ulici, která je jinak oficiálně pěší zónou, kam je vjezd povolen jen ve vymezené 

době pro zásobování. Objevilo se i několik cestujících, kteří třeba přišli z nedalekého náměstí, 

jako jedna maminka s dítětem, která si stěžovala, že se chce dostat do Nemanic, počítala, že 

se část cesty sveze s linkou 24, ale ta už v tu chvíli zhruba dvacet minut byla mimo provoz. 

  

Incident v Krajinské ulici nakonec skončil odjezdem autobusů, ale jejich provoz byl ukončen s 

okamžitou platností. Před 12. hodinou už městem projížděla dodávka dopravního podniku a 

zastávky přelepovala velkým nápisem "ZRUŠENO". Radnice a dopravní podnik ale hledají 

náhradní řešení, jak autobusovou linku v centru města zachovat. V úvahu přichází například 

vedení linky v jednom směru ulicí U Černé věže. Autobusy, které tudy jezdily před několika 

desítkami let, ještě pamatuje Otakar Jedlička z Pražského předměstí. V pondělí stál na zastávce 

na náměstí Přemysla Otakara II. právě ve chvíli, kdy pracovníci dopravního podniku lepili nápis 

o zrušení spoje. "Jezdil jsem s ním každý den do práce," zmínil k provozu midibusu Otakar 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/autobusy-v-krajinske-dojezdily-uz-v-poledne-20180827.html
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Jedlička a připojil, že ho využívala i řada starších obyvatel Pražského předměstí k cestě za lékaři 

na Polikliniku Sever. "Pamatuji, ještě jako kluk, jak čtyřka jezdívala kolem Černé věže," doplnil 

Otakar Jedlička O provoz linky se vedl spor už několik měsíců a například podnikatel Karel 

Pražák odmítal linky s poukazem na to, že podle jeho názoru ohrožují statiku objektů a také 

proto, že na pěší zónu podle něj takový provoz nepatří. 

  

Město zase provoz hájilo s tím, že v ulici dříve jezdily třeba i tramvaje a na pěší zóně, že je v 

některých městech i MHD. Budějovický dopravní podnik už počítá i s rozšířením linky až k 

nádraží nebo k nemocnici a nasazením elektrobusů. Náhradní řešení za obousměrný provoz v 

Krajinské nyní město a dopravní podnik intenzivně hledají." 

  

Pondělí, 27. srpna 2018 

Zdroj: idnes.cz, (odkaz) 

Autor: pk 

 

Batole se toulalo městem. Uteklo sestře, která hlídala deset sourozenců 
 

27. srpna 2018  9:27,  aktualizováno  9:27  

Ulicemi Českých Budějovic se minulý týden potuloval vystrašený tříletý chlapeček. Plačícího 

dítěte si všimli kolemjdoucí, kteří přivolali strážníky. Ti zjistili, že hocha měla hlídat jeho 

třináctiletá sestra. Ta měla na starost celkem deset sourozenců.  

Místní obyvatelé si na ulici všimli osamoceného malého chlapce. 

„Ve dvě hodiny odpoledne přijalo operační středisko městské policie oznámení o malém 

plačícím chlapci v Sámově ulici, který byl zcela bez dozoru dospělé osoby,“ sdělil mluvčí 

českobudějovických strážníků David Štýfal. 

Na místo vyjela hlídka, která zjistila, že se jedná o přibližně tříletého chlapce. „Hoch se po 

chvilce uklidnil a prozradil své jméno. Kde bydlí, ovšem nevěděl. O chvilku později ke 

strážníkům přišla skupinka pěti dalších dětí, která uvedla, že je to jejich bratr,“ popsal Štýfal. 

Strážníci doprovodili děti do místa jejich bydliště, kde se hlídce přihlásila třináctiletá dívka. 

Uvedla, že rodiče šli vyřizovat nějaké záležitosti na úřady a že ona zatím měla hlídat svých 

deset sourozenců. 

„Strážníkům se podařilo získat nacionále rodičů, událost předáme odboru sociální péče 

českobudějovického magistrátu k dořešení,“ dodal Štýfal. 

https://budejovice.idnes.cz/dite-ulice-sestra-hlidala-rodice-budejovice-mestska-policie-straznici-1ev-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180827_090551_budejovice-zpravy_epkub
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=163586/154932_0_
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Úterý, 28. srpna 2018 

Zdroj: novinky.cz, (odkaz) 

Autor: orh 

 

Tříletý chlapec se potuloval po Budějovicích, 13letá dívka hlídala 10 

sourozenců 
Teprve tříletý plačící chlapeček se v minulém týdnu potuloval v českobudějovických ulicích. 

Všimli si ho kolemjdoucí a zavolali strážníky. Ti zjistili, že deset dětí bylo bez dozoru rodičů 

a starala se o ně jejich teprve třináctiletá sestra. Případ řeší odbor sociální péče 

českobudějovického magistrátu. Právo o tom v pondělí informoval mluvčí českobudějovických 

strážníků David Štýfal.  

orh, Právo  

„Oznámení o plačícím chlapci v Sámově ulici jsme přijali ve středu ve dvě hodiny odpoledne. 

Na místě se strážníci dozvěděli, že se jedná o tříletého chlapce, který jim řekl své jméno, ale 

bydliště nevěděl,“ upozornil Štýfal. 

O chvilku později však ke strážníkům přišla skupinka dalších pěti dětí, které uvedly, že je to 

jejich bratr. Strážníci doprovodili děti domů. „Tam se jim přihlásila teprve třináctiletá dívka. 

Říkala, že rodiče šli vyřizovat nějaké záležitosti na úřady,“ podotkl mluvčí. 

Vyšlo najevo, že rodiče mají celkem jedenáct dětí a teprve třináctiletá školačka, je měla hlídat. 

„Strážníkům se podařilo získat nacionále rodičů a událost bude předána odboru sociální péče 

českobudějovického magistrátu k dořešení,“ dodal Štýfal. 

 

 

  

https://www.novinky.cz/krimi/481607-trilety-chlapec-se-potuloval-po-budejovicich-13leta-divka-hlidala-10-sourozencu.html
https://www.novinky.cz/krimi/481607-trilety-chlapec-se-potuloval-po-budejovicich-13leta-divka-hlidala-10-sourozencu.html
http://www.pravo.cz/
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Zdroj: Právo.cz, str. 10 

Autor: orh 

 

Dívka hlídala 10 sourozenců  
Teprve tříletý plačící chlapeček se v minulém týdnu potuloval v českobudějovických ulicích. 

Kolemjdoucí zavolali strážníky. Ti zjistili, že deset dětí bylo bez dozoru rodičů a starala se o ně 

teprve třináctiletá sestra. 

Případ řeší odbor sociální péče českobudějovického magistrátu. Právu to sdělil mluvčí 

českobudějovických strážníků David Štýfal. Rodiče jedenácti dětí se podařilo vypátrat. 

Úterý, 28. srpna 2018 

Zdroj: Právo.cz, str. 13 

Autor: pk 

 

Tříletý chlapec se toulal městem, utekl sestře 
České Budějovice 

Ulicemi Českých Budějovic se minulý týden potuloval vystrašený tříletý chlapeček. Plačícího 

dítěte si všimli kolemjdoucí, kteří přivolali strážníky. Ti zjistili, že hocha měla hlídat jeho 

třináctiletá sestra, která měla na starost celkem deset sourozenců. Strážníci doprovodili děti 

do místa jejich bydliště, kde se hlídce přihlásila třináctiletá dívka. Uvedla, že rodiče šli vyřizovat 

nějaké záležitosti na úřady a že ona zatím měla hlídat svých deset sourozenců. Strážníkům se 

podařilo získat nacionále rodičů, událost předali odboru sociální péče českobudějovického 

magistrátu k dořešení. 
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Zdroj: Radiožurnál, zprávy v 12:00 

Autor: rozhlas 

 

Ulici Krajinská v Českých Budějovicích obousměrně zablokovaly 2 

autobusy 
Kateřina CAUSIDISOVÁ, moderátorka 

Ulici Krajinská v Českých Budějovicích obousměrně zablokovaly 2 autobusy. Zastavil je právní 

zástupce sdružení, které proti autobusovým linkám v centru města podalo žalobu. Krajský 

soud už linky zrušil. Dnes měly autobusy z parkoviště v Jírovcově ulici do centra Českých 

Budějovic ještě naposledy vyjet. Co se na místě děje, řekne reportér Matěj Vodička. 

  

Matěj VODIČKA, redaktor 

Právní zástupce sdružení majitelů domů Václav Junek zastavil autobusy s tím, že se tady v 

Krajinské ulici pohybují nezákonně. Následně přijeli městští strážníci a policie, kteří celou 

záležitost na místě řešili. Podle Václava Junka totiž všechny dotčené strany obdržely 

rozhodnutí soudu o zrušení linek už v pátek a nemají tedy co dělat v pěší zóně. Na místo 

dorazilo i několik novinářů a také náměstek primátora František Konečný, který ve volbách 

kandiduje za hnutí ANO. Všichni aktéři před chvílí odešli a autobusy pokračovaly dál. Před chvílí 

jsem také zaslechl, že policie nařídila linku číslo 24 úplně zastavit, nicméně tuto zprávu zatím 

policejní mluvčí nepotvrdili. Z Českých Budějovic Matěj Vodička, Radiožurnál. 
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Středa, 29. srpna 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Tomáš Přibyl 

 

Budějovičtí strážnicí chytili rybáře bez povolenky, jeho kamarád tvrdil, 

že je porybný 
 

29.8.2018 16:21  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Českobudějovičtí strážníci v noci na dnešek kontrolovali rybáře, který 

rybařil u lávky přes Vltavu, která spojuje Plzeňskou ulici se sídlištěm Vltava. Když chtěli před 

druhou hodinou nad ránem vidět jeho rybářský lístek a povolenku, tvrdil muž, že si ji zapomněl 

doma a pomoct se mu snažil jeho kamarád, který se pokusil vydávat za porybného.  

„Jednatřicetiletý muž z Českých Budějovic hlídce tvrdil, že si povolenku s rybářským lístkem 

zapomněl doma. Během úkonů strážníků přišel na místo další muž, který se prohlásil za 

porybného. K tomu měl ovšem daleko," řekl mluvčí českobudějovické městské policie David 

Štýfal. 

Pak se ukázalo, že falešný porybný je kamarádem rybáře bez rybářského lístku. Jenže 

vydáváním se za úřední osobu se dopustil přestupku, za který hrozí až dvacetitisícová pokuta. 

„Muž, který lovil ryby, se dopustil hned několika přestupků na úseku rybářského zákona. 

Událost byla předána ke správnímu orgánu k dořešení," doplnil informace k případu David 

Štýfal. 

 

Čtvrtek, 30. srpna 2018 

Zdroj:budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

 

Budějčák pytlačil v noci ve Vltavě. Na pomoc mu přišel kamarád, který 

se vydával za porybného 

čtvrtek, 30. srpna 2018, 15:06 

U lávky přes řeku Vltavu, která spojuje Plzeňskou ulici se sídlištěm Vltava v Českých 

Budějovicích pytlačil jedenatřicetiletý muž. A jeho rybaření neuniklo pozornosti městských 

strážníků. Byť rybář tvrdil, že si povolenku zapomněl doma, strážníky neoblafl. Ani jeho 

kamarád, který ho přišel podpořit s tvrzením, že je porybný. Falešnému porybnému hrozí 

http://www.jcted.cz/budejovicko/budejovicti-straznici-chytili-rybare-bez-povolenky-jeho-kamarad-tvrdil-ze-je-porybny/
http://www.jcted.cz/budejovicko/budejovicti-straznici-chytili-rybare-bez-povolenky-jeho-kamarad-tvrdil-ze-je-porybny/
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20921-budejcak-pytlacil-v-noci-ve-vltave-na-pomoc-mu-prisel-kamarad-ktery-se-vydaval-za-porybneho.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20921-budejcak-pytlacil-v-noci-ve-vltave-na-pomoc-mu-prisel-kamarad-ktery-se-vydaval-za-porybneho.html
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pokuta až do výše dvaceti tisíc korun, pytlák se bude zodpovídat příslušnému správnímu 

orgánu.  

Rybařícího muže u budějcké lávky přes řeku Vltavu si městští policisté všimli včera v hluboké 

noci, před druhou rodinou. Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti a k předložení 

rybářského lístku včetně povolenky k lovu. Jednatřicetiletý muž z Českých Budějovic hlídce 

tvrdil, že si povolenku s rybářským lístkem zapomněl doma. Po chvíli přišel na místo další muž, 

který se prohlásil za porybného. K tomu měl ovšem daleko. Později totiž vyšlo najevo, že jde o 

kamaráda prvního muže, který chytal ryby bez potřebných dokumentů, a za porybného se 

pouze vydával. „Neoprávněným vystupováním za úřední osobu se stal podezřelým se spáchání 

přestupku proti pořádku ve státní správě. Hrozí mu pokuta až dvacet tisíc korun," uvedl mluvčí 

českobudějovické městské policie David Štýfal. „Muž, který lovil ryby, se dopustil hned 

několika přestupků na úseku rybářského zákona. Událost byla předána ke správnímu orgánu 

k dořešení," upřesnil informace Štýfal.  
 

 

Pátek, 31. srpna 2018 

Zdroj: TV Nova, zprávy v 17:00 

Autor: redakce 

 

Na přechody u škol se vracejí opět policisté 
Iveta VÍTOVÁ, moderátorka 

Se začátkem školního roku se na přechody pro chodce opět vrátí v řadě měst policisté a 

strážníci. V některých obcích budou na plynulost provozu dohlížet i dobrovolníci, jako třeba v 

Českých Budějovicích, kde ale stále chybí především v okrajových částech města. 

Michaela KLÁROVÁ, redaktorka 

Nejen prvňáčci, ale i ostatní žáci a studenti vyrazí už v pondělí do školních lavic, to s sebou 

každoročně přinese i velkou zátěž v dopravě. Se strážníkem u přechodu pro chodce se proto 

už od pondělí budou řidiči opět potkávat každé ráno. Se začátkem školního roku je řada měst 

kvůli bezpečnosti nasadí na stovky vytipovaných míst. 

David ŠTÝFAL, mluvčí Městské policie České Budějovice 

Dobrá vizitka je taková, že pokud na těch přechodech strážníci dohlížejí, nebo případně ti 

dobrovolníci na přechodech, tak musím tedy zaklepat, ale zatím se žádná nehoda nestala. 

Michaela KLÁROVÁ, redaktorka 
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Třeba tady v Českých Budějovicích bude první školní den u přechodu pro chodce hlídkovat 

celkem 20 strážníků a 13 dobrovolníků. Právě dobrovolníci jsou většinou z řad seniorů, kteří 

kromě toho, že vyfasují bezpečnostní vesty, musejí projít mimo jiné i řádným školením. 

David ŠTÝFAL, mluvčí Městské policie České Budějovice 

O tuto práci je zájem, nicméně na přechodech v centru města nám by se spíše hodili 

dobrovolníci v okrajových částech. V tuto chvíli hledáme dobrovolníky. 

Michaela KLÁROVÁ, redaktorka 

A ještě jedna rada od dopravních expertů, a to nejen pro začátek školního roku - hlavně 

nespěchat a navazovat oční kontakt. Ročně totiž na českých silnicích zemře až 100 chodců. 

Michaela Klárová, televize Nova. 

 

Sobota, 1. září 2018 

Zdroj: ceskobudějovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Martin Tröster 

 

Z kontejneru tahal kabely, strážníci ho dopadli 
České Budějovice - Rabování kontejneru na elektroodpad se v pátek ráno nevyplatilo 

pětadvacetiletému muži z Českých Budějovic. Náhodný svědek na něj přivolal strážníky. 

Příslušníci městské policie přistihli muže ještě při činu. Podle mluvčí strážníků Věry 

Školkové si vzal do parády kontejner v českobudějovické Písecké ulici. Než strážníci na místo 

dorazili, stačil z vyřazených elektrospotřebičů v kontejneru odstranit množství kabelů, které 

ležely všude kolem. 

Pětadvacetiletý muž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen za majetkovou 

trestnou činnost. Nyní proto podle Věry Školkové za přisvojení cizího majetku může znovu 

čekat obvinění z přečinu krádeže. Případ dále šetří státní policisté z obvodního oddělení ve 

Čtyřech Dvorech. 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/z-kontejneru-tahal-kabely-straznici-ho-dopadli-20180901.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/z-kontejneru-tahal-kabely-straznici-ho-dopadli-20180901.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/autor/martin-troster-2121.html
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Zdroj: ceskobudějovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Martin Tröster 

 

Vyhazovala z košů odpadky. Hájila se tím, že vypadly samy 
České Budějovice - Pokutou za znečišťování veřejného prostranství a převezením na záchytku 

„odměnili“ budějovičtí strážníci 23letou ženu, která v neděli v půl čtvrté ráno vyhazovala 

obsah odpadkových košů v blízkosti Mercury Centra. 

Viděl ji při tom operátor kamerového systému. Žena se hájila tím, že koše byly přeplněné a 

odpadky vypadly až do vozovky samy. Při stejném činu a na stejném místě strážníci ženu 

překvapili znovu v neděli před osmou ráno. Jde o známou firmu, v srpnu příslušníky městské 

policie zaměstnala hned čtyřikrát. 
 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vyhazovala-z-kosu-odpadky-hajila-se-tim-ze-vypadly-samy-20180902.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vyhazovala-z-kosu-odpadky-hajila-se-tim-ze-vypadly-samy-20180902.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/autor/martin-troster-2121.html

