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Sobota, 11. září 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: der 

__________________________________________________________________________ 

Zaměřeno na koloběžky    

České Budějovice – Strážníci Městské policie České Budějovice při své běžné činnosti 
od začátku letošního roku zjistily hlídky městské policie 2233 přestupků cyklistů na 
jízdních kolech i elektrokoloběžkách. Jen za měsíc srpen strážníci vyřešili 82 přestupků 
spáchaných jezdci na elektrokoloběžkách.  

 

 

Čtvrtek, 9. září 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Z kraje/ Českobudějovicko 

Autor: Jakub Bartoš 

__________________________________________________________________________ 

Silnější elektrokoloběžky se považují za motorové vozidlo, varují 

strážníci 

Českobudějovičtí strážníci kontrolují kromě cyklistů čím dál víc i uživatele 
elektrokoloběžek. Městská policie proto zveřejnila několik pravidel, jenž je potřeba 
dodržovat. Část veřejnosti mimo jiné neví, že některé stroje se považují za motorové 
vozidlo. 

Téma koloběžek v Českých Budějovicích letos rezonuje i díky tomu, že je do ulic 
rozmístila společnost Lime. Jak informovala Budějcká Drbna, stejný plán má i firma 

https://budejcka.drbna.cz/z-kraje/ceskobudejovicko/32401-silnejsi-elektrokolobezky-se-povazuji-za-motorove-vozidlo-varuji-straznici.html
https://budejcka.drbna.cz/z-kraje/ceskobudejovicko/32401-silnejsi-elektrokolobezky-se-povazuji-za-motorove-vozidlo-varuji-straznici.html
https://budejcka.drbna.cz/z-kraje/ceskobudejovicko/32401-silnejsi-elektrokolobezky-se-povazuji-za-motorove-vozidlo-varuji-straznici.html
https://budejcka.drbna.cz/z-kraje/ceskobudejovicko/32401-silnejsi-elektrokolobezky-se-povazuji-za-motorove-vozidlo-varuji-straznici.html


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

36. TÝDEN 2021 

2 
 

Bolt. O tom už se zástupci města dozvěděli. „Doufám, že se tak stane, jen pokud se 
dohodneme,“ reagoval minulý týden náměstek primátora Ivo Moravec.  

V ulicích Českých Budějovic by se v budoucnu mohly objevit další elektrokoloběžky. 
Společnost Bolt pro Budějckou Drbnu potvrdila, že zvažuje jejich umístění v krajském 
městě. Celý proces chce řešit s vedením radnice. 

„Cyklisté jsou spolu s chodci nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Stávají se 
nejen oběťmi, ale i viníky dopravních nehod. V ulicích jihočeské metropole se též 
pohybuje velké množství cyklistů, kteří často nerespektují pravidla silničního provozu. 
Největším nešvarem je jednoznačně jízda po chodníku, kde dochází k ohrožení a 
mnohdy i kolizím s chodci,“ shrnula mluvčí budějovické městské policie Věra Školková. 

Strážníci pochopitelně zaznamenali i vyšší počet elektrokol a elektrokoloběžek. 
Upozorňují tak na to, že právě elektrokoloběžka se podle zákona o provozu na 
pozemních komunikacích považuje za jízdní kolo. 

Některé elektrokoloběžky je třeba registrovat 

„Pro jízdu na elektrokoloběžce tedy platí stejná pravidla silničního provozu jako pro 
cyklisty. To však pouze pro elektrokoloběžky, jejichž maximální konstrukční rychlost je 
25 kilometrů za hodinu a výkon nepřesáhne jeden kilowatt. Elektrokoloběžky 
přesahující tyto parametry se již považují za motorové vozidlo. V tomto případě je nutné 
elektrokoloběžku zaregistrovat a být držitelem řidičského oprávnění,“ upozornila 
Školková. 

Strážníci připomněli několik důležitých pravidel, které se týkají jízdních kol i 
elektrokoloběžek. Patří mezi ně zákaz jízdy na chodníku a přechodu pro chodce 
či povinnost umístit přední bílé a zadní červené světlo při snížené viditelnosti. Děti do 
18 let musí mít při jízdě cyklistickou přilbu, kterou městská policie doporučuje i starším 
lidem s ohledem na rychlost například právě elektrokoloběžek. Děti do 15 let pak po 
silnici mohou jet pouze pod dohledem člověka staršího 15 let. 

„Hlavně buďte opatrní, ohleduplní vůči ostatním a nepřeceňujte své 
schopnosti,“ dodala Věra Školková. 
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Čtvrtek, 9. září 2021 

Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuálně/ Doprava 

Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Strážníci českobudějovické městské policie se stále zaměřují na 

kontroly cyklistů i jezdců na elektrokoloběžkách 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Cyklisté jsou spolu s chodci nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Stávají se 
nejen oběťmi, ale i viníky dopravních nehod. V ulicích jihočeské metropole se též 
pohybuje velké množství cyklistů, kteří často nerespektují pravidla silničního 
provozu. Největším nešvarem je jednoznačně jízda po chodníku, kde dochází k 
ohrožení a mnohdy i kolizím s chodci. 

Doba pokročila a klasická jízdní kola nahrazují stále více elektrokola a elektrokoloběžky. 
Ukazuje se, že elektrokolo nebo elektrokoloběžka není jen volnočasovým sportovním 
vybavením, ale řada lidí je využívá i pro každodenní dopravu po městě. Ne každý však 
ví, že taková elektrokoloběžka se podle zákona o provozu na pozemních komunikacích 
považuje za jízdní kolo. Pro jízdu na elektrokoloběžce tedy platí stejná pravidla 
silničního provozu, jako pro cyklisty. To však pouze pro elektrokoloběžky, 
jejichž maximální konstrukční rychlost je 25 km/h a jejichž výkon nepřesáhne 1 kW. 
Elektrokoloběžky přesahující tyto parametry se již považují za motorové vozidlo! 
V tomto případě je nutné elektrokoloběžku zaregistrovat a být držitelem řidičského 
oprávnění. 

Strážníci Městské policie České Budějovice se na kontroly cyklistů zaměřují 
pravidelně v rámci své běžné činnosti. Od začátku letošního roku zjistily hlídky 
městské policie 2 233 přestupků cyklistů na jízdních kolech i elektrokoloběžkách. Jen 
za měsíc srpen strážníci vyřešili 82 přestupků spáchaných jezdci na 
elektrokoloběžkách. Porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích může 
stát cyklistu až 2 tisíce korun. 

 

https://jiznicechy.regiony24.cz/13-237690-straznici-ceskobudejovicke-mestske-policie-se-stale-zameruji-na-kontroly-cyklistu-i-jezdcu-na-elektrokolobezkach
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Připomínáme několik nejdůležitějších pravidel pro jízdu na jízdním kole či 
(elektro)koloběžce: 

• cyklista nesmí k jízdě užít chodník ani přechod pro chodce 

• cyklista smí jet po silnici při pravém okraji vozovky, a to pouze jednotlivě za 
sebou 

• tam, kde je zřízena cyklistická stezka, jízdní pruh pro cyklisty či přejezd pro 
cyklisty, je cyklista povinen jich užít 

• za snížené viditelnosti je cyklista povinen při jízdě užít světlomet svítící dopředu 
bílým světlem a zadní svítilnou červené barvy 

• děti do 10 let jedoucí po silnici smí jet po silnici pouze pod dohledem osoby starší 
15 let - to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně 

• děti do 18 let jsou povinny mít při jízdě na hlavě cyklistickou přilbu! 

• cyklistická přilba je však vzhledem k rychlosti jízdy na elektrokole nebo 
elektrokoloběžce vhodná i pro dospělé cyklisty - chráníte tak sami sebe! 
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Úterý, 7. září 2021 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Strážníci českobudějovické městské policie se stále zaměřují na 

kontroly cyklistů i jezdců na elektrokoloběžkách 

Cyklisté jsou spolu s chodci nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Stávají se 
nejen oběťmi, ale i viníky dopravních nehod. V ulicích jihočeské metropole se též 
pohybuje velké množství cyklistů, kteří často nerespektují pravidla silničního provozu. 
Největším nešvarem je jednoznačně jízda po chodníku, kde dochází k ohrožení a 
mnohdy i kolizím s chodci. 

Doba pokročila a klasická jízdní kola nahrazují stále více elektrokola a elektrokoloběžky. 
Ukazuje se, že elektrokolo nebo elektrokoloběžka není jen volnočasovým sportovním 
vybavením, ale řada lidí je využívá i pro každodenní dopravu po městě. Ne každý však 
ví, že taková elektrokoloběžka se podle zákona o provozu na pozemních komunikacích 
považuje za jízdní kolo. Pro jízdu na elektrokoloběžce tedy platí stejná pravidla 
silničního provozu, jako pro cyklisty. To však pouze pro elektrokoloběžky, jejichž 
maximální konstrukční rychlost je 25 km/h a jejichž výkon nepřesáhne 1 kW. 
Elektrokoloběžky přesahující tyto parametry se již považují za motorové vozidlo! 
V tomto případě je nutné elektrokoloběžku zaregistrovat a být držitelem řidičského 
oprávnění. 

Strážníci Městské policie České Budějovice se na kontroly cyklistů zaměřují 
pravidelně v rámci své běžné činnosti. Od začátku letošního roku zjistily hlídky 
městské policie 2 233 přestupků cyklistů na jízdních kolech i elektrokoloběžkách. Jen 
za měsíc srpen strážníci vyřešili 82 přestupků spáchaných jezdci na 
elektrokoloběžkách. Porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích může 
stát cyklistu až 2 tisíce korun. 

Připomínáme několik nejdůležitějších pravidel pro jízdu na jízdním kole či 
(elektro)koloběžce: 

• cyklista nesmí k jízdě užít chodník ani přechod pro chodce 

http://mpolicie.c-budejovice.cz/loveni-minci-z-kasny-se-dvojici-nevyplatilo-jeden-ze-zucastnenych-byl-celostatne-hledany
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• cyklista smí jet po silnici při pravém okraji vozovky, a to pouze jednotlivě za 
sebou 

• tam, kde je zřízena cyklistická stezka, jízdní pruh pro cyklisty či přejezd pro 
cyklisty, je cyklista povinen jich užít 

• za snížené viditelnosti je cyklista povinen při jízdě užít světlomet svítící dopředu 
bílým světlem a zadní svítilnou červené barvy 

• děti do 10 let jedoucí po silnici smí jet po silnici pouze pod dohledem osoby starší 
15 let - to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně 

• děti do 18 let jsou povinny mít při jízdě na hlavě cyklistickou přilbu! 

• cyklistická přilba je však vzhledem k rychlosti jízdy na elektrokole nebo 
elektrokoloběžce vhodná i pro dospělé cyklisty - chráníte tak sami sebe! 

• při pohybu ve městě odkládejte jízdní kola i elektrokoloběžky na určená místa 

 A HLAVNĚ: 

BUĎTE OPATRNÍ, OHLEDUPLNÍ VŮČI OSTATNÍM A NEPŘECEŇUJTE SVÉ 

SCHOPNOSTI 
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Úterý, 7. září 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JČTeď.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

__________________________________________________________________________ 

Výsledkem noční kontroly na alkohol bylo šest podnapilých nezletilců 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Šest nezletilých dětí pod vlivem alkoholu. Takový byl v pátek 3. 
září v nočních hodinách výsledek kontroly českobudějovické městské policie 
provedené na Sokolském ostrově. Akce zaměřená na požívání alkoholu nezletilými 
osobami se konala tradičně ve spolupráci s pracovníky oddělení sociálně právní 
ochrany dětí českobudějovického magistrátu a hlídkami Policie ČR. 

Na Sokolském ostrově strážníci nalezli ve společnosti dalších osob sedmnáctiletého 
mladíka, u kterého se provedením orientační dechové zkoušky na přístroji ukázal 
výsledek více než 1 promile alkoholu. „Dvě šestnáctileté dívky pod vlivem alkoholu 
strážníci odhalili před jedním z domů v Krajinské ulici. U kašny na Náměstí Přemysla 
Otakara II. se zase v půl jedné ráno živě bavili tři chlapci ve věku patnácti až sedmnácti 
let. Orientační dechová zkouška na alkohol provedená u nejmladšího z nich ukázala 
výsledek téměř 1 promile, nejstarší z nich nadýchal 1,40 promile alkoholu," přiblížila 
mluvčí městské policie Věra Školková. 

Dodala, že s tím, kdo nezletilým alkohol podal nebo prodal, se strážníkům nesvěřili. 
Všechny případy si převzaly do svých rukou pracovnice oddělení sociálně právní 
ochrany dětí k dalšímu šetření. 

  

https://www.jcted.cz/vysledkem-nocni-kontroly-na-alkohol-bylo-sest-podnapilych-nezletilcu/
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Úterý, 7. září 2021 

Zdroj: Právo 

Rubrika: Jihozápadní Čechy 

Autor: Lucie Kándlová 

__________________________________________________________________________ 

Foto 
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Pondělí, 6. září 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Společnost 

Autor: Elmira Talířová 

__________________________________________________________________________ 

Dvojice mužů lovila z kašny mince. Jeden z nich byl celostátně 

hledaný 

Lovení mincí z kašny na budějckém náměstí se v sobotu večer nevyplatilo 
devětadvacetiletému muži z Českokrumlovska. Strážníci městské policie totiž během 
zásahu zjistili, že po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Muž tak putoval rovnou 
do rukou státní policie. 

Dvojice, která se nakláněla nad Samsonovou kašnou a pokoušela se z ní magnetem 
vylovit mince, si všiml operátor městského kamerového systému v sobotu před čtvrtou 
hodinou ráno. Na místo proto ihned vyslal hlídku městské policie. 

„Strážníci na místě zastihli šestatřicetiletého muže z Českobudějovicka ve společnosti 
devětadvacetiletého muže z Českokrumlovska. Starší z nich se strážníkům svěřil, že se 
mu žádné mince zatím vylovit nepodařilo,“ vysvětlila mluvčí strážníků Věra Školková. 

I přesto, že šestatřicetiletý muž nebyl pro strážníky neznámou postavou, provedli u 
obou kontrolu totožnosti. Během toho zjistili, že po mladším muži bylo vyhlášeno 
celostátní pátrání. Strážníci ho proto převezli na stanici, kde ho předali do rukou státní 
policie. 

 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/32365-dvojice-muzu-lovila-z-kasny-mince-jeden-z-nich-byl-celostatne-hledany.html
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Pondělí, 6. září 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: MP 

__________________________________________________________________________ 

Lovení mincí z kašny na budějovickém náměstí se nevyplácí    

Lovení mincí ze Samsonovy kašny na Náměstí Přemysla Otakara II. se v sobotu nad 
ránem nevyplatilo devětadvacetiletému muži z Českokrumlovska. Při zásahu hlídky 
městské policie se totiž ukázalo, že po dotyčném muži bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání. Ten místo 'penízků' skončil v rukou policistů.  

"V sobotu 4. září krátce před čtvrtou hodinou ranní spatřil operátor městského 
kamerového systému na Náměstí Přemysla Otakara II. dvojici mužů naklánějící se do 
Samsonovy kašny. Jeden z nich se právě snažil vylovit magnetem mince ze dna.  
Na místo okamžitě zamířila hlídka městské policie. Strážníci na místě zastihli jim 
známého šestatřicetiletého muže z Českobudějovicka ve společnosti 
devětadvacetiletého muže z Českokrumlovska. Starší z nich se strážníkům svěřil, že se 
mu žádné mince zatím vylovit nepodařilo. Strážníci však prověřením totožnosti obou 
přítomných mužů zjistili, že po mladším z nich vyhlásili policisté celostátní pátrání. 
Strážníci proto devětadvacetiletého muže předvedli na Obvodní oddělení Policie ČR – 
město, kde ho předali do rukou policistů i s pěstním boxerem, který jim dotyčný při 
bezpečností prohlídce dobrovolně vydal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/loveni-minci-z-kasny-na-budejovickem-namesti-se-nevyplaci-20210906.html
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Pondělí, 6. září 2021 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Lovení mincí z kašny se dvojici nevyplatilo, jeden ze zúčastněných byl 

celostátně hledaný 

Lovení mincí ze Samsonovy kašny na Náměstí Přemysla Otakara II. se v sobotu nad 
ránem nevyplatilo devětadvacetiletému muži z Českokrumlovska. Při zásahu hlídky 
městské policie se totiž ukázalo, že po dotyčném muži bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání. Ten místo obohacení o cizí majetek skončil v rukou policistů. 

V sobotu 4. září krátce před čtvrtou hodinou ranní spatřil operátor městského 
kamerového systému na Náměstí Přemysla Otakara II. dvojici mužů naklánějící se do 
Samsonovy kašny. Jeden z nich se právě snažil vylovit magnetem mince ze dna. Na 
místo okamžitě zamířila hlídka městské policie. Strážníci na místě zastihli jim známého 
šestatřicetiletého muže z Českobudějovicka ve společnosti devětadvacetiletého muže 
z Českokrumlovska. Starší z nich se strážníkům svěřil, že se mu žádné mince zatím 
vylovit nepodařilo. Strážníci však prověřením totožnosti obou přítomných mužů zjistili, 
že po mladším z nich vyhlásili policisté celostátní pátrání. Strážníci proto 
devětadvacetiletého muže předvedli na Obvodní oddělení Policie ČR – město, kde ho 
předali do rukou policistů i s pěstním boxerem, kterého jim dotyčný při bezpečností 
prohlídce dobrovolně vydal. 

 

 

 

 

 

 

http://mpolicie.c-budejovice.cz/loveni-minci-z-kasny-se-dvojici-nevyplatilo-jeden-ze-zucastnenych-byl-celostatne-hledany


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

36. TÝDEN 2021 

12 
 

 

Pondělí 30. srpna – 3. září 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 
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https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

36. TÝDEN 2021 

13 
 

 

 

 



 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

36. TÝDEN 2021 

14 
 

 

 

 

 

 



 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

36. TÝDEN 2021 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


