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___________________________________________________________________________ 

Budějovičtí strážníci se zaměřili na cyklisty na chodnících 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníci českobudějovické městské policie se v tomto týdnu 

intenzivně zaměřili na dopravní přestupky cyklistů. A to především na jízdu po 

chodníku, která se podle dlouhodobých statistik ukazuje jako největší nešvar 

cyklistů. Za poslední dva dny vyřešili českobudějovičtí strážníci na Husově třídě 16 

přestupků cyklistů, kteří jeli po chodníku. 

V období od 1. července do 30. září zaznamenala městská policie celkem 525 přestupků 

spáchaných cyklisty. Z tohoto počtu bylo nejvíce přestupků spáchaných právě jízdou po 

chodníku – 325 případů, jízdou na jízdním kole za snížené viditelnosti bez 

předepsaného osvětlení – 127 případů, nebo nerespektováním zákazových dopravních 

značek – 55 případů. 

Pozor! Pro elektrokola, koloběžky nebo elektrokoloběžky platí stejná pravidla jako pro 

cyklisty! Tyto dopravní prostředky se totiž podle zákona o provozu na pozemních 

komunikacích posuzují jako jízdní kola. Nejnebezpečnější z hlediska provozu na 

pozemních komunikacích jsou jistě elektrokoloběžky, které bývají konstruovány pro 

jízdu rychlostí až 25 km/hod. Kolize s rychle jedoucí elektrokoloběžkou nebo pád z 

koloběžky v této rychlosti může mít fatální následky. Názorným příkladem může být 

těžká dopravní nehoda ženy na elektrokoloběžce z 21. září. 

 

 

 

https://www.jcted.cz/budejovicti-straznici-se-zamerili-na-cyklisty-na-chodnicich/#diskuse
https://www.jcted.cz/budejovicti-straznici-se-zamerili-na-cyklisty-na-chodnicich/#diskuse
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Úterý, 6. října 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmíra Talířová 

___________________________________________________________________________ 

V autobuse obtěžoval cestující. Třiapadesátiletý Polák nadýchal 

téměř pět promile 

 

Téměř pět promile alkoholu nadýchal třiapadesátiletý Polák, kterého v pátek večer 
zadrželi městští strážníci. Muž cestoval autobusem a při jízdě obtěžoval ostatní 
cestující. Nakonec byl převezen do nemocnice. 

Silně opilý Polák cestoval linkou číslo 7 v pátek večer. „Strážníci autobus zastihli na 
zastávce Poliklinika Jih na Lidické třídě. Řidič autobusu označil zjevně podnapilého 
muže, který při jízdě obtěžoval ostatní cestující svým projevem a narušoval veřejný 
pořádek," uvedla policejní mluvčí Věra Školková. 

U třiapadesátiletého muže provedli strážníci dechovou zkoušku, aby zjistili, jestli pil 
alkohol. Výsledek ukázal téměř pět promile alkoholu v dechu. „Strážníci na místo 
k posouzení jeho zdravotního stavu přivolali lékaře zdravotnické záchranné služby. Ten 
rozhodl o převozu muže do českobudějovické nemocnice, kam ho strážníci za dohledu 
v sanitním vozidle doprovodili," dodala mluvčí. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/28817-v-autobuse-obtezoval-cestujici-triapadesatilety-polak-nadychal-temer-pet-promile.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/28817-v-autobuse-obtezoval-cestujici-triapadesatilety-polak-nadychal-temer-pet-promile.html
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Úterý, 6. října 2020 

Zdroj: Jihočeské týdeníky, JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

___________________________________________________________________________ 

Agresivní Polák nadýchal pět promile, skončil v nemocnici 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Bezmála pět promile alkoholu. Tolik nadýchal třiapadesátiletý 

Polák při návštěvě jihočeské metropole. Takto posilněn využil městskou hromadnou 

dopravu a při jízdě obtěžoval ostatní cestující svým projevem a narušoval veřejný 

pořádek. Řidič autobusu se snažil agresivního muže z vozu vykázat, avšak marně. 

Zasáhnout musela hlídka městské policie. 

K incidentu došlo v pátek 2. října před 22. hodinou v autobuse linky číslo 7. Strážníci 

autobus zastihli na zastávce Poliklinika Jih na Lidické třídě. „U muže provedli orientační 

dechovou zkoušku na alkohol a displej přístroje jim ukázal alarmující výsledek 4,92 

promile," upřesnila mluvčí městské policie Věra Školková. Strážníci na místo k 

posouzení jeho zdravotního stavu přivolali lékaře zdravotnické záchranné služby. „Ten 

rozhodl o převozu muže do českobudějovické nemocnice, kam ho strážníci za dohledu 

v sanitním vozidle doprovodili," doplnila mluvčí. 

  

https://www.jcted.cz/agresivni-polak-nadychal-pet-promile-skoncil-v-nemocnici/
https://www.jcted.cz/agresivni-polak-nadychal-pet-promile-skoncil-v-nemocnici/
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Úterý, 6. října 2020 

Zdroj: Jihočeské týdeníky, JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

___________________________________________________________________________ 

Alkoholu holdovali mladiství, pod jeho vlivem byli přistiženi i dva 

řidiči 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Několik případů, v nichž hrál roli alkohol, řešili v uplynulých 

dnech strážníci českobudějovické městské policie. V pátek 2. října krátce před 16. 

hodinou vyjela hlídka k autobusové zastávce U Soudu, kde na sebe útočili dva muži. 

Při příjezdu strážníků již k žádnému napadání nedocházelo. „Svědci události ukázali 

dva aktéry potyčky, kteří seděli opodál. Ti uvedli, že se znají a že mezi nimi došlo k 

drobné strkanici. Nikdo nebyl zraněn a událost nikdo nechtěl dále řešit. Z dechu obou 

účastníků potyčky byl cítit alkohol, a tak je strážníci podrobili orientačním dechovým 

zkouškám. Šestnáctiletý mladík nadýchal 2,30 promile,“ upřesnil mluvčí městské 

policie David Štýfal. O události byl vyrozuměn otec podnapilého chlapce, který se 

dostavil na místo a syna si převzal do další péče. 

Ve stejný den o pět hodin později přijalo operační středisko oznámení na hlučnou 

skupinku osob popíjející alkohol v ulici Kněžskodvorská. „Strážníci na místě zastihli dva 

chlapce a dvě dívky ve věku šestnáct až devatenáct let. Ti shodně uvedli, že si na místě 

pouze povídali, ale žádný alkohol nepili. Strážníci nezletilé dívky podrobili orientačním 

dechovým zkouškám na alkohol, které v obou případech vyšly s pozitivním výsledkem, 

dívky nadýchaly 0,49 a 1,42 promile," upřesnil mluvčí. Strážníci kontaktovali zákonné 

zástupce obou podnapilých dívek a obě slečny si na místě vyzvedli jejich rodiče. 

Ve 3 hodiny v noci z pátku na sobotu prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní 

činnost v ulici M. Horáková. Strážníci si zde všimli osobního auta, které stálo uprostřed 

komunikace se zapnutými výstražnými světly. Ve chvíli, kdy strážníci k vozidlu přijeli 

blíže, řidič nastartoval a velmi pomalu se rozjel. Hlídka pojala podezření, že by řidič 

mohl být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Řidiče předepsaným 

způsobem zastavila na bezpečném místě a vyzvala jej k předložení dokladů a k podání 

vysvětlení. „Osmačtyřicetiletého muže z Českobudějovicka podrobili orientační 

dechové zkoušce na alkohol.  

https://www.jcted.cz/alkoholu-holdovali-mladistvi-pod-jeho-vlivem-byli-pristizeni-i-dva-ridici/
https://www.jcted.cz/alkoholu-holdovali-mladistvi-pod-jeho-vlivem-byli-pristizeni-i-dva-ridici/
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Nebylo žádným překvapením, že zkouška vyšla s pozitivním výsledkem. Muž nadýchal 

2,10 promile a při opakované zkoušce 2,04 promile," doplnil David Štýfal. 

V neděli 4. října ve 22 hodin si operátor městského kamerového systému všiml na 

náměstí Přemysla Otakara II. muže, který byl na první pohled pod vlivem alkoholu nebo 

jiné návykové látky. Usedl do zaparkovaného vozu a vydal se směrem na Senovážné 

náměstí. Tou dobou již byla na místo vyslána hlídka městské policie. Strážníci řidiče 

zastavili na bezpečném místě u křižovatky ulic Žižkova tř. a Čechova. „Čtyřiatřicetiletý 

cizinec byl následně podroben orientační dechové zkoušce na alkohol, která vyšla s 

pozitivním výsledkem. Přístroj na měření alkoholu v dechu ukázal hodnotu 2,47 

promile. Kontrolní orientační dechovou zkoušku provedli již přivolaní policisté, kteří si 

událost převzali k dalšímu řešení," konstatoval David Štýfal. 

 

 


