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Podomní prodejci nabízeli na Máji levnější energie 

 

Podomní prodejci se objevili začátkem týdne na českobudějovickém sídlišti Máj. Nabízeli lidem levnější 

energie. V krajském městě je podomní prodej zakázaný nařízením obce. Událostí se bude zabývat 

správní orgán. 

  

"Podle mluvčího českobudějovických strážníků Davida Štýfala v pondělí kontaktovali prodejci energií 

několik obyvatel sídliště Máj a požadovali po nich předložení smluv s aktuálním dodavatelem. 

"Následně se pokusily s oslovenými uzavřít novou smlouvu na dodávku levnější elektřiny. O podomních 

prodejcích byla velmi rychle informována městská policie na tísňové lince 156. 

Strážníkům se na místě podařilo najít dvě ženy odpovídající popisu. Obě se snažili strážníkům namluvit, 

že nikomu nic nenabízejí s tím, že obcházejí pouze stávající zákazníky," sdělil mluvčí. 

Oznamovatelé události mají však podle něho jinou zkušenost. "Ženy se svým jednáním staly podezřelé 

ze spáchání přestupku proti pořádku v územní samosprávě. Událost bude předána ke správnímu 

orgánu, kde ženám hrozí pokuta až 100 tisíc korun," komentoval. 

A dále informuje občany: "Pokud jste již uzavřeli smlouvu při podomním prodeji a nejste si zcela jistí o 

její výhodnosti, lze takovou smlouvu vypovědět do 15 dní bez jakékoliv sankce či pokuty." 
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V Českých Budějovicích se opět pohybují podomní prodejci  
moderátor 

V Českých Budějovicích se opět pohybují podomní prodejci, tentokrát se zaměřili na sídliště Máj, kde 

lidem nabízejí levnější energie. Takový prodej je přitom v krajském městě zakázaný. Prodejcům tak 

hrozí pokuta až 100 000 Kč. Při jejich případné návštěvě by se lidé měli obrátit na policii. 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/podomni-prodejci-nabizeli-na-maji-levnejsi-energie-20191101.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/podomni-prodejci-nabizeli-na-maji-levnejsi-energie-20191101.html
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Mladý muž vylepoval v centru Budějc plakáty, hrozí mu pokuta až 

dvacet tisíc 
pátek, 1. listopadu 2019, 17:41 

Strážníci městské policie dopadli mladého muže, který nelegálně vylepoval plakáty. S uložením 

dvoutisícové pokuty na místě nesouhlasil, a tak se událostí bude zabývat správní orgán, kde muži hrozí 

pokuta až 20 tisíc korun. Hlídka muže chytila krátce po půlnoci ze středy na čtvrtek v Krajinské ulici. 

Plakáty vylepoval mimo plochy k tomu určené. Strážníci muže zajistili a zbylé plakáty mu včetně lepidla 

odebrali. 

„Muž je podezřelý ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. S uložením dvoutisícové pokuty na 

místě nesouhlasil, a tak se událostí bude zabývat správní orgán, kde muži hrozí pokuta až 20 tisíc 

korun,“ uvedl tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. 
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Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Mgr. David Štýfal 

Podomní prodejci energií opět řádí v Českých Budějovicích 
2.11.2019 14:54  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V Českých Budějovicích se znovu objevili podomní prodejci a nabízeli levnější 

energie. Tentokrát se zaměřili na sídliště Máj. V krajském městě je přitom podomní prodej zakázaný 

nařízením obce.  

V pondělí 28. října kontaktovali prodejci energií několik obyvatel sídliště Máj a požadovali po nich 

předložení smluv s aktuálním dodavatelem. Následně se pokusili s oslovenými uzavřít novou smlouvu 

na dodávku levnější elektřiny. O podomních prodejcích byla velmi rychle informována městská policie 

na tísňové lince 156. 

Strážníkům se na místě podařilo najít dvě ženy odpovídající popisu. Obě se snažily strážníkům namluvit, 

že nikomu nic nenabízejí a obcházejí pouze stávající zákazníky. Oznamovatelé události mají však jinou 

zkušenost. Ženy se svým jednáním staly podezřelé ze spáchání přestupku proti pořádku v územní 

samosprávě. Událost bude předána ke správnímu orgánu, kde ženám hrozí pokuta až 100 tisíc korun. 

Ten, kdo případně uzavřel smlouvu při podomním prodeji a není si jist její výhodností, může takovou 

smlouvu vypovědět do 15 dní bez jakékoliv sankce či pokuty. 

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25466-mlady-muz-vylepoval-v-centru-budejc-plakaty-hrozi-mu-pokuta-az-dvacet-tisic.html?utm_source=copy
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25466-mlady-muz-vylepoval-v-centru-budejc-plakaty-hrozi-mu-pokuta-az-dvacet-tisic.html?utm_source=copy
https://www.jcted.cz/budejovicko/podomni-prodejci-energii-opet-radi-v-ceskych-budejovicich/
https://www.jcted.cz/budejovicko/podomni-prodejci-energii-opet-radi-v-ceskych-budejovicich/
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V Budějcích řádí podomní prodejci, nabízejí levnější elektřinu 
 sobota, 2. listopadu 2019, 09:56 

Českobudějovičtí strážníci městské policie opět řeší podomní prodejce, kteří nabízejí levnější elektřinu. 

Tentokrát se zaměřili na sídliště Máj. Událostí se bude zabývat správní orgán. Podomní prodejci měli 

v pondělí oslovit několik obyvatel sídliště Máj a chtěli po nich předložení smluv s aktuálním 

dodavatelem.  

Následně se pokusili s oslovenými uzavřít novou smlouvu na dodávku levnější elektřiny „Strážníkům se 

na místě podařilo najít dvě ženy odpovídající popisu. Obě se snažily strážníkům namluvit, že nikomu 

nic nenabízejí s tím, že obcházejí pouze stávající zákazníky. Oznamovatelé události mají však jinou 

zkušenost. Ženy se svým jednáním staly podezřelé ze spáchání přestupku proti pořádku v územní 

samosprávě,“ popsal tiskový mluvčí strážníků David Štýfal, který dodal, že událost bude předána ke 

správnímu orgánu, kde ženám hrozí pokuta až 100 tisíc korun. 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25468-v-budejcich-radi-podomni-prodejci-nabizeji-levnejsi-elektrinu.html?utm_source=copy
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/25468-v-budejcich-radi-podomni-prodejci-nabizeji-levnejsi-elektrinu.html?utm_source=copy

