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Spává před dveřmi své milé či na záchytce 
České Budějovice - Po rozchodu s partnerkou nezvládá život 46letý muž a neustále ji 

pronásleduje. Od prosince kvůli němu vyjížděla devětkrát městská policie. 

22.1.2018  

Poslední nedělní výjezd, po němž muž opět skončil na záchytce, byl znovu do bydliště jeho 

bývalé na sídlišti Máj. Nešťastný muž pod parou tam v 5. patře paneláku spal už odpoledne a 

ani přes naléhání obyvatel nechtěl zmizet. Strážníci pak zjistili, že kvůli opilosti by se mu to ani 

nepodařilo. Nadýchal totiž 4,5 promile. 
 

Pondělí, 22. ledna 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

___________________________________________________________________________ 

Šestačtyřicetiletý muž spává v chodbě domu bývalé partnerky nebo na 

záchytce 
 pondělí, 22. ledna 2018, 13:35 

Rozchod s partnerkou velmi těžko rozdýchává šestačtyřicetiletý muž. Ten se odmítá se 

skutečností smířit, ženu neustále pronásleduje a dlouhodobě přespává v chodbě domu, kde 

jeho bývalá partnerka bydlí. A vždy se na to notně posilní alkoholem. Takže poté většinou 

skončí na záchytce.Již podeváté za poslední dva měsíce vyjížděla v neděli 21. ledna hlídka 

městské policie na oznámení o podnapilém šestačtyřicetiletým muži z Českých Budějovic. Ve 

většině případů muž skončil na protialkoholní záchytné stanici. „Důvodem jeho stávajících 

potíží je rozchod s bývalou partnerkou, kterou neustále pronásleduje. Muž se však stále 

odmítá se skutečností smířit a dlouhodobě přespává v chodbě domu, kde žena bydlí. Žena však 

o jeho přítomnost rozhodně nestojí," uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra 

Školková. Tentokrát vyjížděli strážníci na oznámení o muži spícím v pátém patře panelového 

domu na českobudějovickém sídlišti Máj v neděli odpoledne. Obyvatelé domu se snažili muže 

marně přesvědčit, aby odešel. Jak se později ukázalo, nebyl toho ani schopen. „Strážníci po 

příjezdu na místo podrobili šestačtyřicetiletého muže orientační dechové zkoušce na alkohol 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/spava-pred-dvermi-sve-mile-ci-na-zachytce-20180122.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/spava-pred-dvermi-sve-mile-ci-na-zachytce-20180122.html
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s výsledkem 4,5 promile. Muž skončil jako obvykle svůj pobyt na protialkoholní záchytné 

stanici," upřesnila informace Věra Školková.  

úterý, 23. ledna 2018 

Zdroj: idnes.cz (odkaz) 

Autor: khr 

___________________________________________________________________________

Muž neunesl rozchod, opíjí se a spí na chodbě v paneláku, kde žena 

bydlí 
23. ledna 2018  8:49,  aktualizováno  8:49  

Již podeváté za poslední dva měsíce vyjížděli českobudějovičtí strážníci kvůli 

šestačtyřicetiletému muži, který neusnesl rozchod s přítelkyní a opilý ji pronásleduje. 

Uplynulou neděli ho objevili na chodbě domu, kde žena bydlí. Nadýchal 4,5 promile a skončil 

na záchytce.  

V neděli odpoledne vyjížděli strážníci na sídliště Máj do pátého patra jednoho z panelových 

domů. Jeho obyvatelé je volali ke spícímu muži. 

„Lidé se muže snažili přesvědčit, aby odešel, ale marně. Jak se později ukázalo, nebyl to toho 

ani schopen, protože když strážníci přijeli a provedli test na přítomnost alkoholu, nadýchal 4,5 

promile,“ popsala mluvčí strážníků Věra Školková. 

Pro budějovické strážníky to byl už devátý výjezd za tímto mužem během dvou měsíců.  

„Důvodem jeho stávajících potíží je rozchod s bývalou partnerkou, kterou neustále 

pronásleduje. Muž se však stále odmítá se skutečností smířit a dlouhodobě přespává v chodbě 

domu, kde žena bydlí. Žena však o jeho přítomnost rozhodně nestojí,“ vysvětlila Školková a 

dodala, že muž v neděli stejně jako několikrát předtím skončil na protialkoholní záchytné 

stanici. 

 

Čtvrtek, 25. ledna 2018 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. David Štýfal 

___________________________________________________________________________ 
 

Podomní prodejci opět v akci. Pozor na ně 
 

https://budejovice.idnes.cz/muz-rozchod-pritelkyne-opily-spat-chodba-sidliste-maj-ceske-budejovice-13x-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180122_134447_budejovice-zpravy_khr
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=153276/146735_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=153276/146735_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=149884/143298_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=149883/143298_0_
http://www.jcted.cz/budejovicko/podomni-prodejci-opet-v-akci-pozor-na-ne/
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25.1.2018 16:37  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Po delší odmlce se v Českých Budějovicích opět objevili podomní 

prodejci. V úterý 23. ledna v pět hodin odpoledne přijalo operační středisko městské policie 

oznámení o podomním prodeji na sídlišti Vltava. Osmačtyřicetiletá žena z Jihlavska nabízela 

místním obyvatelům možnost uzavřít novou smlouvu na energie. Událostí se bude dále 

zabývat českobudějovický magistrát. U správního orgánu ženě hrozí pokuta až 100 tisíc korun. 

I přesto, že je v Českých Budějovicích podomní prodej zakázán obecně závaznou vyhláškou již 

řadu let, každoročně se ve městě objevují podomní prodejci, kteří nabízející nejrůznější služby 

nebo levnější energie. Ne vždy je však uzavření smlouvy opravdu výhodné. Přesto se stává, že 

pod důmyslným postupem prodejců obyvatelé takovou smlouvu podepíší a až posléze zjistí, 

na co vlastně přistoupili. I po podpisu takové smlouvy ještě není pozdě. Podpora je v tomto 

případě v energetickém zákonu. 

V případě podomního prodeje je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět 

smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení 

dodávky elektřiny nebo plynu. 

 

Čtvrtek, 25. ledna 2018 

Zdroj: idnes.cz (odkaz) 

Autor: Lukáš Marek 
___________________________________________________________________________ 

U Mariánských kasáren v Budějovicích roste parkoviště i nákupní 

centrum 
25. ledna 2018  11:22,  aktualizováno  11:22  

Známá stavba na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích se rozrůstá o nákupní centrum 

s parkovacím domem pro 160 aut. Komplex v blízkosti centra má být hotový na začátku června.  

Stavbu v Haškově ulici nedaleko zastávky U Zelené ratolesti zdálky prozrazují dva velké jeřáby. 

Přímo v ulici už jsou patrné první obrysy hrubé stavby. 

Ač to tak nyní nevypadá, ve dvoře areálu Mariánských kasáren bude za několik měsíců hotovo. 

Nový objekt, který promění podobu celé lokality, nabídne 160 parkovacích míst, supermarket 

nebo drogerii, další plochy jsou ještě volné. Dokončený by měl být už na začátku června 

letošního roku a ponese jednoduchý název Mariánská. 

„Tři patra stavby koncipujeme jako prostor, kde návštěvníci zaparkují, nakoupí a zařídí 

pochůzky v centru města. Budova bude navazovat na stávající Residenci Mariánskou s 

nadstandardním bydlením a Galerií Mariánská, která je dějištěm uměleckých výstav a 

https://budejovice.idnes.cz/marianska-kasarna-ceske-budejovice-parkovaci-dum-nakupni-centrum-pys-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180125_101658_budejovice-zpravy_khr
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=150034/143540_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=155427/148752_0_
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vernisáží. Díky tomu vznikne ucelený komplex,“ vysvětlila Michala Kubešová za investora. Tím 

je společnost London Finance and Investment Corporation, a. s. 

Pro zákazníky centra bude první hodina parkování zdarma. Pro ostatní bude hodina stát kolem 

15 korun, což je srovnatelné například s parkovištěm na Mariánském náměstí. Investor má 

navíc v plánu, že část míst nabídne i do dlouhodobého soukromého pronájmu s přibližnou 

cenou od dvou tisíc korun za měsíc. 

V přízemí budou obchody, první a druhé patro a střecha se promění v parkoviště.  

„Asi před měsícem se přesunuli od zemních prací k samotné konstrukci, která roste hodně 

rychle. Je to jako skládačka,“ všiml se David Štýfal, mluvčí městské policie, která s novou 

stavbou sousedí. Vjezd do nového objektu bude z ulice Jaroslava Haška. 

Komplex má být průchozí a propojí se tak s Pražskou třídou a vstup bude možný z obou stran, 

vchody jsou i z Husovy třídy.  

„Každé parkovací místo v této oblasti bude rozhodně fajn. Situace je tady dost kritická. Když 

bude rozumně nastavený tarif, tak by to mohlo fungovat,“ reagoval Josef Tomášek, který do 

Budějovic dojíždí autem. 

Mariánská kasárna pocházejí z roku 1844. Sloužil v nich Jaroslav Hašek i Václav Havel. V roce 

1990 armáda areál opustila a ten poté chátral. Soukromý investor ho opravil a v roce 2015 

otevřel jako hotel, galerii a komerční prostory. 

Další novinky v Budějovicích 

V Budějovicích mají postupně přibývat další místa pro auta. Na záchytném parkovišti v 

Jírovcově ulici je pár měsíců k dispozici 180 míst a už jsou plně využitá. Radnice připravuje 

vedle další etapu, která by mohla kapacitu zdvojnásobit. Hotovo tam má být přibližně do roka. 

Nový parkovací dům chce město postavit na místě dnešního parkoviště u sportovní haly. Bude 

podle návrhu Atelieru 8000. 

„Vybraná firma nyní pracuje na projektové dokumentaci, která by měla být v letošním roce 

dokončená. Pak bude samozřejmě nutné najít peníze na samotnou stavbu,“ konstatoval 

náměstek primátora pro dopravu František Konečný. 

On sám je pro to, aby se minimálně první etapu za zhruba sto milionů korun pokusilo město 

postavit i pomocí vlastních prostředků v případě, že se nepodaří získat žádnou dotaci. Při ní 

má vzniknout krytý prostor skoro pro 500 vozidel a několik autobusů. Při dobudování další 

etapy může toto číslo narůst až k osmi stovkám. 

Desítky prázdných míst jsou k dispozici u hřbitova v Mladém. Tato plocha by teoreticky mohla 

sloužit jako záchytné parkoviště. Hned vedle je „zanádražní“ komunikace, která bude právě za 

Mladým napojená na budoucí sjezd z dálnice D3 kolem Budějovic. 

 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=161309/153420_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=157194/150630_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147487/140888_0_
https://wiki.idnes.cz/frantisek-konecny-03a-/obecne.aspx?klic=5031599
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V Budějcích se opět objevili podomní prodejci. Žena nabízela smlouvu 

na dodávku energie  
pátek, 26. ledna 2018, 07:50 

Se smlouvou na dodávku energie vyrazila mezi obyvatele budějckého sídliště Vltava žena z 

Jihlavska. Protože je v krajském městě ale podomní prodej zakázán, za jeho porušení hrozí 

ženě pokuta až sto tisíc korun. Po delší odmlce se v Českých Budějovicích opět objevili 

podomní prodejci. 

Osmačtyřicetiletá žena z Jihlavska nabízela v úterý v pět hodin odpoledne obyvatelům sídliště 

Vltava možnost uzavřít novou smlouvu na dodávku energie. „Lidé, kteří ví o tom, že podomní 

prodej je v krajském městě zakázán, ale naštěstí na počínání ženy upozornili městskou policii. 

Událostí se tak bude dále zabývat českobudějovický magistrát," uvedl mluvčí 

českobudějovické městské policie David Štýfal. Podle něj ženě u správního orgánu hrozí 

pokuta až sto tisíc korun. 

 I přesto, že je v Českých Budějovicích podomní prodej zakázán obecně závaznou vyhláškou již 

řadu let, každoročně se ve městě objevují podomní prodejci, kteří nabízející nejrůznější služby 

nebo levnější energie. Strážníci nabádají lidi k obezřetnosti. Ne vždy je totiž uzavření smlouvy 

opravdu výhodné. „Přesto se stává, že pod důmyslným postupem prodejců obyvatelé takovou 

smlouvu podepíší a až posléze zjistí, na co vlastně přistoupili. Ale ani po podpisu takové 

smlouvy ještě není pozdě," podotkl Štýfal. 

 Mluvčí zároveň upozornil, že podpora je v tomto případě v energetickém zákoně. „V případě 

podomního prodeje je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu 

neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo 

plynu," upřesnil David Štýfal.  

 

 

 

 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/18246-v-budejcich-se-opet-objevili-podomni-prodejci-zena-nabizela-smlouvu-na-dodavku-energie.html

