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Cyklisté na chodník nepatří  
Za celý loňský rok rozdali budějovičtí městští policisté cyklistům 280 pokut, od začátku 

letošního roku už jich bylo 356. Kolaře kontrolují strážníci i v dalších městech a shodují se, že 

nejčastějším prohřeškem je jízda po chodníku, ale všímají si, že stále více lidí používá světla. 

JIŽNÍ ČECHY S příchodem chladnějších a deštivých dnů cyklistů na silnicích postupně ubývá. 

Strážníci v jihočeských městech tak mohou bilancovat, kolik lidí na kolech zkontrolovali, kolik 

jim rozdali pokut a za jaké prohřešky. 

Počet přestupků se většinou neměnil, nebo vzrostl. Podle strážníků je největším problémem 

jízda na chodníku, s kterou si většina lidí nedělá hlavu. 

Výjimkou není ani cyklisty oblíbená Třeboň. "Jízda po chodníku je velmi častá. Stává se, že při 

příjezdu do centra kolaři využívají místo silnice malý průchod. Pak se tam střetávají, nebo tudy 

jde paní s kočárkem a cyklisté se proti ní vyřítí. Omlouvají se pak tím, že se báli jet do brány, 

protože jelo auto," líčí zástupce vrchního strážníka Karel Zwicker. 

Řada lidí na kolech pak podle Zwickera nemá problém vjet mezi návštěvníky města v době 

tradičních trhů. Nejde ale o jediný přestupek, kterého se v Třeboni dopouštějí. 

"Často jezdí vedle sebe. Pak si dokážete představit, jak při vjezdu do centra zpomalí dopravu. 

Kromě toho nedávají přednost nebo jezdí po přechodech pro chodce. Na stranu druhou se 

mnohonásobně zlepšilo svícení," shrnuje. 

Strážníkům tak nezbývá než provinilcům rozdávat pokuty. Jejich počet se v některých městech 

zvyšuje. Příkladem jsou třeba České Budějovice. Za celý loňský rok tady strážníci rozdali 280 

blokových pokut, jen za letošní rok jich na konci srpna bylo už 356. Kontrol přitom bylo shodně 

608. 

V Táboře se zaměřují na výchovu malých cyklistů 

I v krajském městě je nejčastějším prohřeškem jízda po chodníku. K ní se přidává nevyužívání 

osvětlení za snížené viditelnosti. V tomto ohledu se ale cyklisté polepšili. 

"Za poslední roky se určitě zvýšil počet těch, kteří začali používat na kolech světla. Jen Městská 

policie v Českých Budějovicích za poslední dva roky rozdala cyklistům při preventivních akcích 

přes tisíc sad osvětlení na kolo," líčí mluvčí budějovických strážníků David Štýfal. 

Zároveň dodává, že lidé začali více myslet na svou bezpečnost a řada z nich používá na kole 

pásky a oblečení z reflexních materiálů. "Stále více lidí nosí i přilby," říká s tím, že počet 

udělených pokut za letošní rok ještě poroste. 
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Větší počet přestupků v období od března do září pozorují i ve Strakonicích. "To je možné 

přičíst práci strážníků v terénu, kteří v letních měsících více dohlížejí na chování cyklistů a 

bezpečí všech účastníků provozu," myslí si manažerka prevence kriminality Anežka Kunclová. 

I ona jako první chybu zmiňuje jízdu po chodníku. A v souvislosti se změnou počasí i dřívějšímu 

stmívání upozorňuje na nedostatečné osvětlení. 

"Začátkem září se mění profil počasí, bývá více pošmourno," upozorňuje Kunclová a doplňuje, 

že se na vybavení kol a chování cyklistů zaměřili i strážníci Městské policie Strakonice. Už 

během prvního dne zvýšených kontrol cyklistů řešili sedm přestupků. 

V roce 2016 zaznamenali místní strážníci od března do září 42 přestupků. Loni počet klesl na 

25, ale letos už jich bylo zase o deset více. Vůbec největší počet se objevil v srpnu. 

Velitel Městské policie v Táboře Petr Svoboda si ale nemyslí, že je pokutování hlavní cestou k 

nápravě. Více než 20 let působí ve městě skupina BESIP, kde jsou zastoupeny mimo jiné 

městský úřad, Policie ČR, vojenská policie, Dům dětí a mládeže nebo Český červený kříž Tábor. 

"Pracovní skupina se zaměřuje zejména na výchovu nejmladších účastníků silničního provozu, 

kteří se pohybují po silnicích na kolech. Díky mnohaletému působení nám tedy průběžně 

dorůstají lépe informovaní a bezpečněji se chovající cyklisté," těší velitele. 

I on se změnou počasí upozorňuje na reflexní prvky. "Z osobní zkušenosti mohu doporučit 

používat prvky pro zviditelnění i nad rámec zákona, zejména reflexní vestu nebo bundu. Každý 

rok najedu v hustém silničním provozu šest až sedm tisíc kilometrů na koloběžce, takže situaci 

dokážu posoudit také z této strany," radí. 

Statistika 

Strážníci vs. cyklisté 

České Budějovice 

rok 2016 

počet kontrol 1 488 

počet blokových pokut 476 

rok 2017 

počet kontrol 608 

počet blokových pokut 280 

rok 2018 (do 31. 8.) 

počet kontrol 608 

počet blokových pokut 356 
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Strakonice 

rok 2016 42 přestupků 

rok 2017 25 přestupků 

rok 2018 35 přestupků 

Pozn.: přestupky ve Strakonicích jsou 

vždy od března do září 

 

Úterý, 11. září 2018 

Zdroj: idnes.cz, (odkaz) 

Autor: Jakub Bartoš 

Nejvíc pokut rozdávají jihočeští strážníci cyklistům na chodnících 
11. září 2018  8:58,  aktualizováno  8:58  

Za celý loňský rok rozdali českobudějovičtí městští policisté cyklistům 280 pokut, od začátku 

letošního roku už jich bylo 356. Kolaře kontrolují strážníci i v dalších městech a shodují se, že 

nejčastějším prohřeškem je jízda po chodníku, ale všímají si, že stále více lidí používá světla.  

S příchodem chladnějších a deštivých dnů cyklistů na silnicích postupně ubývá. Strážníci v 

jihočeských městech tak mohou bilancovat, kolik lidí na kolech zkontrolovali, kolik jim rozdali 

pokut a za jaké prohřešky. 

Počet přestupků se většinou neměnil, nebo vzrostl. Podle strážníků je největším problémem 

jízda na chodníku, s kterou si většina lidí nedělá hlavu. 

Výjimkou není ani cyklisty oblíbená Třeboň. „Jízda po chodníku je velmi častá. Stává se, že při 

příjezdu do centra kolaři využívají místo silnice malý průchod. Pak se tam střetávají, nebo tudy 

jde paní s kočárkem a cyklisté se proti ní vyřítí. Omlouvají se pak tím, že se báli jet do brány, 

protože jelo auto,“ líčí zástupce vrchního strážníka Karel Zwicker. 

Řada lidí na kolech pak podle Zwickera nemá problém vjet mezi návštěvníky města v době 

tradičních trhů. Nejde ale o jediný přestupek, kterého se v Třeboni dopouštějí. 

„Často jezdí vedle sebe. Pak si dokážete představit, jak při vjezdu do centra zpomalí dopravu. 

Kromě toho nedávají přednost nebo jezdí po přechodech pro chodce. Na stranu druhou se 

mnohonásobně zlepšilo svícení,“ shrnuje. 

Strážníkům tak nezbývá než provinilcům rozdávat pokuty. Jejich počet se v některých městech 

zvyšuje. Příkladem jsou třeba České Budějovice. Za celý loňský rok tady strážníci rozdali 280 

https://budejovice.idnes.cz/mladik-ukrajinec-kradez-kola-pneumatiky-auta-pisek-ceske-budejovice-straznici-sportovni-hala-ipz-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180912_125223_budejovice-zpravy_khr


 

  

ŠTÝFAL DAVID 4 

 

MONITORING TISKU - 37. TÝDEN 2018 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

blokových pokut, jen za letošní rok jich na konci srpna bylo už 356. Kontrol přitom bylo shodně 

608. 

V Táboře se zaměřují na výchovu malých cyklistů 

I v krajském městě je nejčastějším prohřeškem jízda po chodníku. K ní se přidává nevyužívání 

osvětlení za snížené viditelnosti. V tomto ohledu se ale cyklisté polepšili. 

„Za poslední roky se určitě zvýšil počet těch, kteří začali používat na kolech světla. Jen Městská 

policie v Českých Budějovicích za poslední dva roky rozdala cyklistům při preventivních akcích 

přes tisíc sad osvětlení na kolo,“ líčí mluvčí budějovických strážníků David Štýfal. 

Zároveň dodává, že lidé začali více myslet na svou bezpečnost a řada z nich používá na kole 

pásky a oblečení z reflexních materiálů. „Stále více lidí nosí i přilby,“ říká s tím, že počet 

udělených pokut za letošní rok ještě poroste. 

Větší počet přestupků v období od března do září pozorují i ve Strakonicích. „To je možné 

přičíst práci strážníků v terénu, kteří v letních měsících více dohlížejí na chování cyklistů a 

bezpečí všech účastníků provozu,“ myslí si manažerka prevence kriminality Anežka Kunclová. 

I ona jako první chybu zmiňuje jízdu po chodníku. A v souvislosti se změnou počasí i dřívějšímu 

stmívání upozorňuje na nedostatečné osvětlení. 

„Začátkem září se mění profil počasí, bývá více pošmourno,“ upozorňuje Kunclová a doplňuje, 

že se na vybavení kol a chování cyklistů zaměřili i strážníci Městské policie Strakonice. Už 

během prvního dne zvýšených kontrol cyklistů řešili sedm přestupků.  

V roce 2016 zaznamenali místní strážníci od března do září 42 přestupků. Loni počet klesl na 

25, ale letos už jich bylo zase o deset více. Vůbec největší počet se objevil v srpnu. 

Velitel Městské policie v Táboře Petr Svoboda si ale nemyslí, že je pokutování hlavní cestou k 

nápravě. Více než dvacet let působí ve městě skupina BESIP, kde jsou zastoupeny mimo jiné 

městský úřad, Policie ČR, vojenská policie, Dům dětí a mládeže nebo Český červený kříž Tábor. 

„Pracovní skupina se zaměřuje zejména na výchovu nejmladších účastníků silničního provozu, 

kteří se pohybují po silnicích na kolech. Díky mnohaletému působení nám tedy průběžně 

dorůstají lépe informovaní a bezpečněji se chovající cyklisté,“ těší velitele. 

I on se změnou počasí upozorňuje na reflexní prvky. „Z osobní zkušenosti mohu doporučit 

používat prvky pro zviditelnění i nad rámec zákona, zejména reflexní vestu nebo bundu. Každý 

rok najedu v hustém silničním provozu šest až sedm tisíc kilometrů na koloběžce, takže situaci 

dokážu posoudit také z této strany,“ radí. 
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Zdroj: idnes.cz, (odkaz) 

Autor: Martin Štefanský 

Zloděj přiznal, že jezdil s kumpánem z Písku do Budějovic krást kola z 

aut 
12. září 2018  13:41,  aktualizováno  13:41  

Mladíka, který kradl kola z auta zaparkovaného u sportovní haly v Českých Budějovicích, chytili 

v noci strážníci. Zloděj se přiznal, že z Písku do krajského města nepřijeli krást poprvé.  

Dva mladíci odmontovali dvě kola z BMW zaparkovaného před sportovní halou v Českých 

Budějovicích. Víc už nestihli, protože si jich všimli strážníci. | foto: MP České Budějovice  

Ve středu před druhou hodinou ranní prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolu na 

parkovišti u sportovní haly v Českých Budějovicích. Když ji zahlídli dva mladíci, dali se hned na 

útěk. 

 

„Strážníkům se podařilo jednoho z dvojice chytit. Devatenáctiletý mladík z Ukrajiny nejprve 

tvrdil, že utíkali, protože jeho kamarád nemá povolení k pobytu,“ popsal mluvčí budějovických 

strážníků David Štýfal. 

Skutečná pravda vyšla najevo ve chvíli, kdy městští policisté zkontrolovali zaparkovaná auta. 

U automobilu značky BMW chyběla dvě litá kola, která byla připravena k naložení do vozidla 

pachatelů. 

Mladík se později policistům přiznal, že přijeli do Českých Budějovic z Písku s cílem 

odcizit elektrony i s pneumatikami. Navíc nebyli za tímto účelem v krajském městě poprvé. 

Před třemi týdny přišel o kola ze svého BMW i Zdeněk z Českých Budějovic. „Auto jsem nechal 

přes noc u sportovní haly a ráno byla kola pryč. Řešil jsem to s policií. Vím ještě o jednom 

podobném případu,“ prohlásil.  

„Případ řeší policejní oddělení Čtyři Dvory jako přestupek proti majetku,“ říká mluvčí Milan 

Bajcura. 

 

  

 

https://budejovice.idnes.cz/mladik-ukrajinec-kradez-kola-pneumatiky-auta-pisek-ceske-budejovice-straznici-sportovni-hala-ipz-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180912_125223_budejovice-zpravy_khr
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=162142/154074_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=171190/163000_0_
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Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Edwin Otta 

Do Budějovic přijeli krást disky na auto 
České Budějovice - Mladíci jezdili krást kola ze zaparkovaných aut, strážníci je chytili při činu. 

12.9.2018  

Ve středu 12. září před druhou hodinou ráno prováděli strážníci městské policie běžnou 

kontrolní činnost u Sportovní haly Na Dlouhé louce. Na parkovišti před halou si hlídka všimla 

dvou mladíků, kteří se po spatření strážníků dali ihned na útěk. Jednoho z dvojice se hlídce 

podařilo zadržet. 

Devatenáctiletý mladík z Ukrajiny nejprve tvrdil, že jeho kamarád nemá v pořádku povolení 

k pobytu, a proto utekl. Skutečný důvod vyšel najevo až při následné kontrole zaparkovaných 

aut. Strážníci zjistili, že u osobního automobilu BMW chyběla dvě kola. Pneumatiky i s disky 

byly již připraveny k naložení do jiného vozu. 

Mladík se poté přiznal, že do Budějovic přijeli z Písku s cílem odcizit několik kusů elektronů 

i s pneumatikami. Navíc za tímto účelem nebyli v Budějovicích poprvé. Strážníci si na místo 

přivolali Policii ČR. 

Mladíka i veškeré zjištěné informace hlídka předala policistům, kteří si událost převzali 

k dalšímu šetření. 

Středa, 12. září 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

Žena uvázala svého ohaře ke stojanu na kola u Mercury. Než se vrátila, 

psa jí ukradl opilý muž 
středa, 12. září 2018, 09:10 

Fenu německého ohaře ukradl před Dopravně obchodním centrem Mercury v Českých Budějovicích 

sedmadvacetiletý muž. Se psem došel na Lannovu třídu, kde ho chytili strážníci. Muži hrozí mu pokuta 

až padesát tisíc korun. Žena svého psa uvázala před Mercury v Nádražní ulici v Českých Budějovicích v 

neděli krátce před polednem. Když se vrátila, ohaře už na místě nenašla. A tak chovatelka zalarmovala 

městskou polici. „Muže odpovídajícího popisu spatřil operátor městského kamerového systému na 

Lannově třídě. Po stopách muže se okamžitě vydala i hlídka městské policie," uvedla mluvčí 

českobudějovické městské policie Věra Školková. Muže s fenou na vodítku se ještě před příjezdem 

strážníků podařilo zastavit ženě, které už všechno mezitím řekla majitelka ukradeného zvířete. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/do-budejovic-prijeli-krast-disky-na-auto-20180912.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21062-zena-uvazala-sveho-ohare-ke-stojanu-na-kola-u-mercury-nez-se-vratila-psa-ji-ukradl-opilec.html
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Sedmadvacetiletů muž přiznal, že před vchodem do Mercury zahlédl fenu uvázanou u stojanu na jízdní 

kola. „Spontánní nápad, že fenu odváže a ponechá si jí, také hned uskutečnil. A protože strážníci z 

dechu muže ucítili alkohol, podrobili ho orientační dechové zkoušce na alkohol s výsledkem 2,77 

promile," upřesnila mluvčí. Mezitím se ke strážníkům přihlásila majitelka odcizené feny a posléze i 

hlídka Policie České republiky, která si případ převzala. „Dalším šetřením případu se budou zabývat 

policisté z Obvodního oddělení Policie České republiky v Třídě 28. října. Sedmadvacetiletý muž se bude 

zpovídat z přestupku proti majetku. Za ten mu hrozí pokuta až padesát tisíc korun," informovala 

Školková.  

 

 

Středa, 12. září 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

Strážníci chytili při činu mladíky, kteří jezdili do Budějc krást kola ze 

zaparkovaných aut 
 středa, 12. září 2018, 11:59 

Pozornosti strážníků neuniklo neobvyklé chování dvou mladíků před českobudějovickou 

sportovní halou. Když totiž uviděla dvojice mladých mužů hlídku městské policie, dala se na 

útěk. A mladíci měli proč utíkat, byli to totiž zloději, kteří kradli kola ze zaparkovaných aut. 

Jednoho z dvojice utíkající mladíků od českobudějovické sportovní hale se strážníkům podařilo 

chytit. Devatenáctiletý mladík z Ukrajiny nejprve tvrdil, že jeho kamarád nemá v pořádku 

povolení k pobytu, a proto utekl. „Skutečný důvod vyšel najevo až při následné kontrole 

zaparkovaných aut. Strážníci zjistili, že u osobního automobilu BMW chyběla dvě kola. 

Pneumatiky i s disky byly již připraveny k naložení do jiného auta," uvedl mluvčí 

českobudějovické městské policie David Štýfal. Mladík se poté přiznal, že do Českých Budějovic 

přijeli z Písku s cílem ukrást několik kusů elektronů i s pneumatikami. Navíc v Českých 

Budějovicích kvůli tomu nebyli poprvé. „Mladíka i veškeré zjištěné informace hlídka strážníků 

předala policistům, kteří si případ převzali k dalšímu šetření," dodal Štýfal.  
 

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21065-straznici-chytili-pri-cinu-mladiky-kteri-jezdili-do-budejc-krast-kola-ze-zaparkovanych-aut.html
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Středa, 12. září 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. David Štýfal 

Mladíci z Ukrajiny jezdili do Budějovic krást kola ze zaparkovaných aut 

12.9.2018 12:48  

AKTUALIZOVÁNO - 12.9.2018 22:15 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve středu 12. září před druhou hodinou ráno prováděli českobudějovičtí 

strážníci městské policie běžnou kontrolní činnost u sportovní haly Na Dlouhé louce. Na 

parkovišti před halou si hlídka všimla dvou mladíků, kteří se po spatření strážníků dali ihned 

na útěk.  

Jednoho z dvojice se hlídce podařilo zadržet. Devatenáctiletý mladík z Ukrajiny nejprve tvrdil, 

že jeho kamarád nemá v pořádku povolení k pobytu, a proto utekl. Skutečný důvod vyšel 

najevo až při následné kontrole zaparkovaných aut. Strážníci zjistili, že u osobního automobilu 

BMW chyběla dvě kola. Pneumatiky i s disky byly již připraveny k naložení do jiného vozu. 

Mladík se poté přiznal, že do Budějovic přijeli z Písku s cílem odcizit několik kusů elektronů i s 

pneumatikami. Navíc za tímto účelem nebyli v Budějovicích poprvé. Strážníci si na místo 

přivolali Policii ČR. Mladíka i veškeré zjištěné informace hlídka předala policistům, kteří si 

událost převzali k dalšímu šetření. 

 

Čtvrtek, 13. září 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 2 

Autor: der 

Do Budějovic jezdili krást disky na auto  
České Budějovice – Na dvojici mladíků, kteří kradli kola ze zaparkovaných aut, narazili 

budějovičtí strážníci včera před druhou hodinou u Sportovní haly. Strážníci zde prováděli 

obvyklou kontrolu, když si všimli dvou mladíků. Ti se dali hned na útěk. Jednoho z nich se hlídce 

podařilo zadržet. Důvod, proč měli chlapci tak naspěch, vyšel vzápětí najevo. Při kontrole 

zaparkovaných aut strážníci zjistili, že u osobního vozidla BMW chyběla dvě kola. Pneumatiky 

i s disky byly již připraveny k naložení do jiného vozu. Devatenáctiletý mladík se k činu přiznal, 

navíc se ukázalo, že tu oba muži za tímto účelem nebyli poprvé. 

  

http://www.jcted.cz/budejovicko/mladici-z-ukrajiny-jezdili-do-budejovic-krast-kola-ze-zaparkovanych-aut/
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Čtvrtek, 13. září 2018 

Zdroj: Právo, str. 10 

Autor: kal 

Jezdili krást pneumatiky  
Dva muže z Ukrajiny, kteří jezdili do Českých Budějovic krást pneumatiky ze zaparkovaných 

aut, dopadli ve středu brzy ráno jihočeští policisté. A to přímo když sundávali pneumatiky i s 

disky z osobního automobilu BMW na parkovišti u Sportovní haly na Dlouhé louce. 

"Hlídka městských strážníků si u haly všimla dvou mladíků. Když přijeli policisté blíž, mladíci se 

dali na útěk. Jednoho z nich ale hlídka zadržela," uvedl mluvčí českobudějovické městské 

policie David Štýfal. Devatenáctiletý muž z Ukrajiny nejprve tvrdil, že jeho kamarád nemá v 

pořádku povolení k pobytu, a proto utekl. Jenže této historce policisté moc nevěřili. 

"Muž se poté přiznal, že do Českých Budějovic přijeli z Písku s cílem odcizit několik elektronů i 

s pneumatikami. A navíc v krajském městě za tímto účelem nebyli poprvé," řekl Štýfal s tím, 

že na místo byla přivolána Policie České republiky. Ta krádeže pneumatik bude dále 

vyšetřovat. 

 

Čtvrtek, 13. září 2018 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 15 

Autor: mš 

Mladíci jezdili z Písku krást kola od aut  
České Budějovice 

Mladíka, který kradl kola z auta značky BMW zaparkovaného u sportovní haly v Českých 

Budějovicích, chytili včera před druhou hodinou ranní strážníci, kteří tam byli na běžné 

kontrole. Zloději byli dva, ten druhý utekl. Zda ho později dopadli, nechtěli policisté upřesnit. 

Zadržený devatenáctiletý Ukrajinec přiznal, že z Písku do krajského města nepřijeli krást 

poprvé. 
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Čtvrtek, 13. září 2018 

Zdroj: Právo, str. 23 

Autor: kal 

Podomní prodejci opět nabízejí levnější elektřinu  
V Českých Budějovicích se opět objevili podomní prodejci, kteří nabízejí levnější elektřinu. A 

opět se zaměřují na starší lidi. Tentokrát ale slibům podvodníků jeden ze seniorů neuvěřil a 

přivolal policii. 

"Na trojici lidí, kteří nabízejí levnější energie, upozornil strážníky sedmašedesátiletý muž ze 

sídliště Vltava. Ten podomní prodejce rychle vyprovodil ze dveří a okamžitě volal linku 156. 

Hlídka strážníků zastihla obchodníky ještě před jeho domem," uvedla mluvčí českobudějovické 

městské policie Věra Školková. 

Sobota, 15. září 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Budějovičtí strážníci chytili počtvrté chronického pytláka 
 

15.9.2018 18:28  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Jedenatřicetiletého pytláka rybařícího na břehu řeky přistihli 

českobudějovičtí strážníci během posledního měsíce již počtvrté. Tentokrát se přesunul dál po 

proudu řeky a vmísil se mezi rybáře, kteří však měli k chytání ryb řádné oprávnění.  

  

V pátek 14. září krátce po šesté hodině večerní prováděla hlídka městské policie běžnou 

kontrolní činnost v ulici V oblouku. Ve chvíli, kdy strážníci zamířili k břehu řeky Vltavy, spatřili 

muže s nahozeným rybářským prutem v řece. Když se rozhodli zkontrolovat, zda má rybář 

řádné oprávnění k rybolovu, muž se začal vytáčet. 

Strážníkům se svěřil, že příslušné dokumenty sice vlastní, ale že je zapomněl doma. To však 

tvrdil i v předchozích případech. Nejenže muž žádnou rybu neulovil, ale bude mít opět potíže 

se zákonem. I tento případ si přičte na své konto, kterým se bude zabývat správní orgán. 

Neoprávněné chytání ryb může stát jedenatřicetiletého muže z Českých Budějovic pokutu do 

osmi tisíc korun. Zároveň si může vysloužit i zákaz činnosti na dobu jednoho roku. 

  

http://www.jcted.cz/budejovicko/budejovicti-straznici-chytili-poctvrte-chronickeho-pytlaka/
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Neděle, 16. září 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Ell Plate 

V Budějcích opět řádí podomní prodejci. Nabízejí levnější energii 
neděle, 16. září 2018, 07:16 

Přesně po týdnu, kdy řešili českobudějovičtí strážníci podomní prodejce, kteří na sídlišti Vltava 

nabízeli levnější energii, se případ opakuje. Podvodníci tentokrát řádili v centru města. „V 

pátek 14. září krátce po poledni vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o nepovoleném 

podomním prodeji do ulice U Trojice. Strážníci na místě zastihli šestačtyřicetiletou ženu z 

Vyškovska, pětatřicetiletou ženu z Českých Budějovic a čtyřiadvacetiletého muže z 

Českobudějovicka,“ vysvětlila mluvčí městské policie Věra Školková. Všichni tři přitom byli už 

v minulosti informování, že podomní prodej v krajském městě zakazuje Nařízení statutárního 

města České Budějovice. „Celým případem se bude dále zabývat správní orgán. Pachatelům 

přestupku hrozí pokuta až sto tisíc korun. Za přestupek může spolu správní orgán uložit 

zároveň se správním trestem i omezující opatření,“ uvedla Školková.  
 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21110-v-budejcich-opet-radi-podomni-prodejci-nabizeji-levnejsi-energii.html

