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Čtvrtek, 16. září 2021 

Zdroj: České Budějovice (odkaz) 

Autor: Renáta Kollarczyková 

__________________________________________________________________________ 

Den čisté mobility již pošesté 

Náměstí Přemysla Otakara II. patří ve čtvrtek 16. září dětem a jejich rodičům v rámci 
oslav Dne čisté mobility. Akci v ranních hodinách slavnostně zahájil náměstek 
primátora Petr Holický a jednatelka pořádajícího spolku Energy Centre České 
Budějovice Ivana Hlinková. 

Děti si zde mohou zahrát nejrůznější hry, prohlédnout nejnovější elektroauta 
renomovaných značek, vyzkoušet elektroautíčka nebo elektrokoloběžky,  podívat se na 
ukázky dronů, ale i na vystoupení mažoretek a dalších tanečních skupin. Dopravní 
podnik přistavil na ukázku jeden z jedenácti elektrobusů. Své stánky má i Městská 
policie, BESIP či Český červený kříž. 

„Rozšiřování tras a zlepšování podmínek cyklistického provozu je náš dlouhodobý cíl ve 
městě, které trpí přetíženou dopravou. Vloni jsme otevřeli novou cyklostezku do Nového 
Roudného, letos začala stavba nové u Sconta a připravuje se další úsek stezky v Suchém 
Vrbném. Ekologický provoz městské hromadné dopravy samozřejmě pomáhá 
k čistějšímu ovzduší v Budějovicích,“ řekl náměstek Petr Holický.   

  

https://www.c-budejovice.cz/den-ciste-mobility-jiz-poseste
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Úterý, 14. září 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

__________________________________________________________________________ 

Slovensky mluvící muž chodil v kolejišti a byl agresivní. Za Slováka se 

jen vydával 

Českobudějovičtí strážníci museli v neděli ráno na vlakovém nádraží v Českých 
Budějovicích zadržet čtyřiačtyřicetiletého muže, který byl agresivní a vstupoval do 
kolejí. Protože nereagoval na žádné výzvy strážníků, skončil v poutech. V domnění, že 
se jedná o slovenského občana, převezli městští policisté muže na cizineckou policii. 

K incidentu došlo před devátou hodinou ráno na vlakovém nádraží v Českých 
Budějovicích. Na žádost zaměstnance nádraží vyjela hlídka městské policie k muži, 
který byl agresivní, odhazoval kolem sebe odpadky a opakovaně vstupoval do kolejiště.  

„Výzev zdejšího zaměstnance dotyčný nedbal a sdělil mu, že si bude dělat, co chce. 
Nereagoval však ani na opakované výzvy strážníků a nadále nekontrolovaně vstupoval 
do kolejiště. O chvíli později proto skončil v poutech,“ uvedla mluvčí strážníků Věra 
Školková. 

Muž mluvil slovensky a za slovenského občana se také prohlašoval, strážníci ho proto 
převezli na služebnu cizinecké policie. Když ho však strážníci převezli na služebnu 
cizinecké policie, muž náhle začal mluvit česky. „Zjištěním jeho totožnosti se ukázalo, 
že se jedná o čtyřiačtyřicetiletého českého občana z Českobudějovicka. Případem se 
bude dále zabývat příslušný správní orgán. Muž se bude zpovídat z přestupku o 
dráhách, ale i přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. 
Za ten mu hrozí pokuta do 10 tisíc korun,“ dodala Školková. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/32449-slovensky-mluvici-muz-chodil-v-kolejisti-a-byl-agresivni-za-slovaka-se-jen-vydaval.html
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Úterý, 14. září 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: redakce 

__________________________________________________________________________ 

Strážníci na nádraží    

České Budějovice – Hlídka městské policie musela v jihočeské metropoli vyrazit na 
vlakové nádraží. Výtržník tam opakovaně vstupoval do kolejiště a nechtěl uposlechnout 
výzev ostrahy. Převoz na cizineckou policii odhalil pravou totožnost muže, kterému za 
jeho jednání hrozí pokuta.  

 

Úterý, 14. září 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: d 

__________________________________________________________________________ 

Strážníci na nádraží    

Provokoval mezi kolejemi    

České Budějovice – Za Slováka se v neděli vydával muž, který vstupoval do kolejiště na 

vlakovém nádraží a podle ostrahy měl znečišťovat veřejné prostranství odpadky. Na 

místo proto podle mluvčí městské policie Věry Školkové vyrazila hlídka strážníků. Muž 

ale nereagoval na výzvy a nadále nekontrolovaně vstupoval do kolejiště. Skončil tedy 

v poutech a na cizinecké policii. Ukázalo se ale, že jde o Jihočecha. Hrozí mu pokuta až 

deset tisíc korun.  

 

 

 

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
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Úterý, 14. září 2021 

Zdroj: Mladá Fronta DNES 

Rubrika: Jižní Čechy 

Autor: Karel Hrdina 

__________________________________________________________________________ 

Muž řídil opilý a pod vlivem drog    

České Budějovice  

Českobudějovičtí strážníci v neděli po poledni zastavili v ulici Milady Horákové řidiče 

osobního vozidla značky Volkswagen, který nadýchal více než 1,2 promile alkoholu. 

Pozitivní byl i test na drogy. Třiačtyřicetiletý muž navíc ani nemá řidičský průkaz. Je 

podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky a do dvou týdnů stane před okresním 

soudem.  

 

  

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
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Pondělí, 13. září 2021 

Zdroj: Ekolist.cz 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: redakce 

__________________________________________________________________________ 

Energy Centre České Budějovice: Den čisté mobility v Českých 

Budějovicích    

V rámci Evropského týdne mobility zve spolek Energy Centre České Budějovice širokou 
veřejnost na pravidelnou akci s názvem Den čisté mobility, která se letos uskuteční ve 
čtvrtek 16. září přímo na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. 
Tématem je ekologická doprava a bezpečnost silničního provozu. Na novinky z této 
oblasti se návštěvníci mohou těšit od 9:00 do 18:00 hodin.  

Prezentovat se zde bude např. Dopravní podnik města České Budějovice se svým 
elektrobusem, E.ON Energie, a.s. s ukázkou elektrovozu Wolkswagen Golf, zkušebními 
jízdami na elektrokole i elektrokoloběžce a nafukovací dráhou pro elektroautíčka 
určenou nejmenším dětem. Na bezpečnost silničního provozu poukáže BESIP, který 
připravil preventivní program s názvem "Zpomal, dokud není skutečně pozdě". Oblastní 
spolek Českého červeného kříže naučí zájemce zábavnou a interaktivní formou hlavní 
zásady první pomoci. Tématicky zaměřené hry a soutěže nabídne také RADAMBUK, 
Europe Direct České Budějovice a Evropský region Dunaj-Vltava. Chybět nebude 
trenažér létání a prezentace dronů v podání Black Falcons z VŠTE. Městská policie 
České Budějovice se hravou formou postará o osvětu dětí v oblasti ekologické dopravy.  
Během celé akce bude probíhat doprovodný program na pódiu, v rámci kterého se 
účastníci mohou těšit např. na slavnostní zahájení náměstka primátora Českých 
Budějovic Ing. Petra Holického a jednatelky Energy Centre České Budějovice Mgr. Ivany 
Hlinkové. Dále bude následovat doprovodný program - ukázka dronů, vystoupení 
mažoretek ze skupiny Starlette, souboru Capoeira (propojení hudby, akrobacie a tance 
v rámci brazilského bojového umění) a vystoupení brazilské bubenické skupiny 
!Ay,Caramba!  

Novinkou letošního ročníku bude prezentace elektrovozů Mercedes-Benz a BMW, 
které poskytne společnost Milan Král a.s. a ACR auto a.s. 

 

 

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
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Pondělí 13. září – 17. září 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


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

37. TÝDEN 2021 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

37. TÝDEN 2021 

8 
 

 

 


