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Černý pasažér skončil v poutech, řidička nedojela kvůli alkoholu 

 
Českobudějovická městská policie zarazila jízdu do vzdáleného města, řidička 
nadýchala jeden a půl promile alkoholu v krvi. 

Jízda autobusem městské hromadné dopravy „na černo“ pod vlivem alkoholu, 
neuposlechnutí výzev strážníků, hrubé urážky a snaha o poškození služebního vozidla 
skončila tento týden v Českých Budějovicích pro šestadvacetiletého muže pobytem na 
záchytné stanici. "Muž si na své konto připsal řadu přestupků. Případem se bude dále 
zabývat příslušný správní orgán," zmínila k případu tisková mluvčí Městské policie 
České Budějovice Věra Školková. 

Tento týden vyjížděla hlídka městské policie na oznámení revizora dopravního podniku 
o černém pasažérovi bez osobních dokladů na zastávku Nádraží. "Jak strážníci na místě 
zjistili, černý pasažér před nastoupením do autobusu vypil nemálo alkoholu. Na 
zákonné výzvy k prokázání totožnosti nereagoval, proto strážníci rozhodli o jeho 
převozu na služebnu Policie ČR. Dotyčný však i nadále odmítal spolupracovat. Jeho 
aktivní odpor proti nastoupení do služebního vozidla museli strážníci překonat 
použitím donucovacích prostředků a nasazením služebních pout," uvedla k zásahu Věra 
Školková. 

Skončil na záchytce 

"Agresor se ještě pokusil poškodit služební vozidlo kopem do dveří. Na místo se 
mezitím dostavila hlídka Policie ČR, která zjistila jeho totožnost. Strážníkům se mezitím 
u šestadvacetiletého muže podařilo provést orientační dechovou zkoušku na alkohol 
s výsledkem 2,59 ‰. Dotyčného po poučení o jeho osudu převezli k pobytu na 
protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici," doplnila Věra Školková. 

Po vystřízlivění se bude šestadvacetiletý muž zpovídat z přestupku neuposlechnutí 
výzvy a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, přestupku proti 
majetku a přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek. Navíc bude muset zaplatit pokutu za „černou“ jízdu. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/cerny-pasazer-skoncil-v-poutech-ridicka-nedojela-kvuli-alkoholu-20221105.html
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Žena odešla z baru a usedla za volant 

Ve čtvrtek 3. listopadu v půl čtvrté ráno spatřil operátor městského kamerového 
systému na Náměstí Přemysla Otakara II. hádku dvou žen. Jedna z nich poté odešla, 
zatímco druhá usedla za volant vozidla a z místa se chystala odjet. "Z chování obou žen 
však bylo zjevné, že jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek," popsala 
dění na náměstí Věra Školková. 

Jedoucí vozidlo proto zastavila hlídka městské policie v Jirsíkově ulici. "Podezření na 
alkohol za volantem se vzápětí potvrdilo. Strážníci u pětadvacetileté ženy z Olomoucka 
provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 1,52 ‰ a 1,46 ‰. 
Řidička přiznala, že před jízdou vypila větší množství alkoholu. Strážníci mezitím na 
místo přivolali hlídku Policie ČR, která ženě zakázala další jízdu a celý případ si převzala 
k dalšímu šetření," dodala Věra Školková. Ženu nyní čeká obvinění z přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky. 
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Budějčtí strážníci nasadili letos přes 2000 botiček   

 

České Budějovice – Nejčastěji se řidiči dopouštějí přestupků neoprávněným stáním na 
parkovištích s parkovacím automatem nebo na vyhrazených parkovištích. 
Dalším častým přestupkem je porušení některé ze zákazových dopravních značek nebo 
jízda či stání v pěší zóně bez oprávnění, informovala mluvčí městské policie Věra 
Školková. 

V centru podle ní bylo nasazeno 2341 technických prostředků k zabránění odjezdu 
vozidla, tzv. botiček. 

"Strážník je oprávněn přestupek vyřešit domluvou, příkazem na pokutu nebo předáním 
příslušnému správnímu orgánu. K jakému řešení strážník na místě přistoupí, záleží vždy 
na jeho uvážení dle konkrétního případu," vysvětlila mluvčí. 
Řidiči za nasazení a sejmutí botičky zaplatí v každém případě manipulační poplatek 500 
korun, stanovený nařízením města. 

PROBLÉM JE I ZNAČENÍ 

K jízdě jednosměrnou komunikací proti směru jízdy se řidiči vozidel dle slov mluvčí 
strážníků dopouštějí po zavedení nového dopravního značení především v Biskupské 
ulici. "Od 11. července do konce října tu strážníci řešili 1400 přestupků," vyčíslila. 

ZAPOMÍNAJÍ ZABRZDIT 

Kuriozity v porušování dopravních předpisů mluvčí strážníků letos nezaznamenala. 
"Nehledě na místo události. Několikrát se stalo, že jsme přijali oznámení na auto stojící 
uprostřed komunikace a řidič nikde. Ukázalo se, že vůz nebyl dostatečně zabrzděný a 
sám se rozjel," uzavřela Školková. 
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Pátek, 4 listopadu 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Agresivní opilý černý pasažér nadýchal 2,59 promile. Z autobusu 

putoval na záchytku 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Nejdřív sedl opilý bez jízdenky do autobusu českobudějovické 
městské hromadné dopravy, pak neuposlechl výzvy strážníků, hrubě jim nadával a 
nakonec kopl do služebního auta. Na pořádné problémy si zadělal šestadvacetiletý 
muž, který skončil kvůli svému chování na záchytce, a navíc si na konto připsal celou 
řadu přestupků. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

Na městskou policii se v úterý 1. listopadu krátce před osmou hodinou večer obrátil 
revizor dopravního podniku s žádostí o pomoc s černým pasažérem bez osobních 
dokladů. Hlídka strážníků tak vyrazila na zastávku Nádraží. „Strážníci na místě zjistili, že 
muž před nastoupením do autobusu vypil nemálo alkoholu. Na zákonné výzvy k 
prokázání totožnosti nereagoval, proto strážníci rozhodli o jeho převozu na služebnu 
policie," popsala mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. 

Jenže to se opilcovi nelíbilo a odmítal spolupracovat. Do auta ho tak strážníci dostali až 
za použití donucovacích prostředků a s nasazenými pouty. „I přes to se agresor ještě 
pokusil poškodit služební vozidlo kopnutím do dveří. Na místo se dostavila i hlídka 
policie, která zjistila jeho totožnost," podotkla Věra Školková. 

Strážníkům se mezitím u šestadvacetiletého muže podařilo provést orientační 
dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 2,59 promile. „Dotyčného po poučení o jeho 
osudu převezli k pobytu na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici," 
dodala mluvčí městské policie s tím, že po vystřízlivění se bude šestadvacetiletý muž 
zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy a znevážení postavení úřední osoby při 
výkonu její pravomoci, přestupku proti majetku a přestupku podle zákona o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Navíc bude muset zaplatit pokutu za 
černou jízdu. 
  

https://www.jcted.cz/69278-agresivni-opily-cerny-pasazer-nadychal-2-59-promile-z-autobusu-putoval-na-zachytku/
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Čtvrtek, 3. listopadu 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Vyšlo také v: taborsky.denik.cz; ceskokrumlovsky.denik.cz; pisecky.denik.cz; 

prachaticky.denik.cz; strakonicky.denik.cz 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Lenka Pospíšilová 
__________________________________________________________________________ 

Od začátku roku strážníci v Budějovicích nasadili přes dva tisíce 

botiček   

Nejčastěji se řidiči vozidel dopouštějí přestupků neoprávněným stáním na parkovištích 
s parkovacím automatem (DZ IP 13c, placené stání) nebo na vyhrazených parkovištích 
(DZ IP 12). Dalším častým přestupkem je porušení některé ze zákazových dopravních 
značek nebo jízda či stání v pěší zóně bez příslušného oprávnění, informovala 
mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková. 

V centru krajského města podle ní bylo v období od 1. ledna do 31. října letošního roku 
nasazeno 2 341 technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, tzv. botiček. 
"Strážník je oprávněn přestupek vyřešit domluvou, příkazem na pokutu nebo v 
zákonem stanovených případech předáním příslušnému správnímu orgánu. K jakému 
řešení strážník na místě přistoupí, záleží vždy na jeho uvážení dle konkrétního případu," 
vysvětlila Školková. 

Řidiči za nasazení a sejmutí botičky v každém případě zaplatí manipulační poplatek ve 
výši 500 korun, stanovený Nařízením Statutárního města České Budějovice. 

Problém dělají i změny ve značení 

K jízdě jednosměrnou komunikací proti směru jízdy (DZ B2 – zákaz vjezdu všech vozidel) 
se řidiči vozidel dle slov mluvčí strážníků Věry Školkové dopouštějí po zavedení nového 
dopravního značení především v Biskupské ulici. "Od 11. července do konce října zde 
strážníci městské policie řešili téměř 1 400 přestupků," vyčíslila. 

Zapomínají zabrzdit 

Na kuriozity a zajímavé příhody v porušování dopravních předpisů letos 
nezaznamenala. "Nehledě na místo události. Několikrát se stalo, že jsme přijali 
oznámení na vozidlo stojící uprostřed komunikace a řidič nikde. Ukázalo se, že vozidlo 
nebylo dostatečně zabrzděné a samovolně se rozjelo," uzavřela Školková. 
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Pátek, 4. listopadu 2022 

Zdroj: 5plus2 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Tomáš Souček 
__________________________________________________________________________ 

Varují před kapsáři   

V zimních měsících roste počet kapsářů. Policie doporučuje nenechávat věci v taškách 
a batozích. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

V českobudějovické MHD mnozí cestující nedávno znovu zaslechli hlášení, ať si dávají 
pozor na své cennosti, protože je mohou okrást kapsáři. Velké gangy kapsářů se sice 
krajskému městu dlouhodobě vyhýbají, s příchodem podzimu a blížícími se svátky však 
policie doporučuje zvýšenou obezřetnost. 

Přeplněné ulice, autobusy a nákupní centra spolu se svátečním shonem jsou totiž 
ideální příležitostí pro zloděje. Batoh na zádech, rozepnutá kabelka nebo peněženka v 
kapse plandavé bundy, to jsou jen některé z nejčastějších chyb, kterých kapsáři 
dokážou záhy využít. 

"V zimních měsících se v MHD, na ulicích i v nákupních centrech pohybuje více lidí a 
pravděpodobnost krádeže je ve vzniklých tlačenicích výrazně větší. Je proto důležité 
nenechávat si věci uložené v kabelkách, taškách nebo v batozích na zádech," 
upozorňuje mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. 

Jeho slova pak potvrzují i zkušenosti některých místních. "O své věci se v autobusech i 
obchodech opravdu bojím, už mě totiž jednou okradli. V nákupním centru mi nějaký 
lupič vzal kabelku s telefonem i peněženkou, ve které jsem měla několik tisíc," sdělila 
Jana Mejzlíková z Českých Budějovic. 

Zlodějům stačí chvilka nepozornosti. Dokládají to i zkušenosti cestujících v MHD. 
"Myslím si, že když člověk dodržuje základní pravidla, tak se mu nemůže nic stát. 
Vlastně ani neznám někoho, komu by něco ukradli, tak věřím, že se to dnes už ani moc 
neděje," řekla Adriana Leštinová, která do Českých Budějovic přijela z Týna nad 
Vltavou. 
V MHD se strážníci pohybují standardně a navyšovat hlídky tam neplánují. Státní policie 
pak v tomto případě sází hlavně na prevenci. Pomoci by mělo hlášení ve vozech, které 
lidi na riziko krádeže upozorňuje. "Věřím, že když cestující takové hlášení uslyší, 
zpozorní a své cennosti si zkontrolují a zabezpečí," řekl Bajcura. 
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Úterý, 1. listopadu 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: der 
__________________________________________________________________________ 

Strážníci našli dvě kola 

České Budějovice – Pátrání po odcizeném jízdním kole, zveřejněné jeho majitelem na 
sociální síti, se minulý týden setkalo s úspěchem. Bicykl odpovídající popisu se podařilo 
odhalit strážníkům městské policie v blízkosti českobudějovického nádraží. 

Muž vydávající se za majitele teď má co vysvětlovat. Tvrdil, že kolo získal výměnou za 
koloběžku.... Další bicykl objevili strážníci při kontrole podezřelých osob na Sokolském 
ostrově. 
  

Úterý, 1. listopadu 2022 

Zdroj: Mladá Fronta Dnes 

Rubrika: Jižní Čechy, str. 11 

Autor: Petr Lundák 
__________________________________________________________________________ 
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Pondělí, 31. října 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Dvě ukradená jízdní kola se díky městské policii vrátí majitelům 
 

Dva odcizené bicykly se podařilo v minulých dnech nalézt v Českých Budějovicích. 
Pomohl i operátor městského kamerového systému. 

V jihočeské metropoli se strážníkům městské policie podařilo vypátrat další ukradené 
bicykly, které se budou moci vrátit právoplatným majitelům. 

Prosba o pátrání po odcizeném jízdním kole, zveřejněná jeho majitelem na sociální síti, 
se minulý týden setkala s úspěchem. Bicykl odpovídající popisu se podařilo podle Věry 
Školkové, tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice, odhalit strážníkům 
v blízkosti českobudějovického nádraží. Muž neoprávněně se vydávající za majitele 
jízdního kola bude mít co vysvětlovat. 

Minulý týden prováděla hlídka městské policie pravidelnou kontrolní činnost 
v Nádražní ulici. Večer u obchodního centra Mercury strážníci náhle zbystřili. "Po 
chodníku totiž právě procházel muž vedoucí jízdní kolo Apache, které se nápadně 
podobalo právě odcizenému bicyklu. Strážníci proto muže zastavili a dotázali se na jeho 
původ. Od třiatřicetiletého muže z Benešovska se dozvěděli, že kolo před několika dny 
získal výměnou za koloběžku. Osobu, se kterou výměnu provedl, však údajně neznal," 
uvedla Věra Školková. Strážníci dotyčného i jízdní kolo předali do rukou policistů na 
obvodním oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. Ti se budou zabývat dalším šetřením celého 
případu. 

S pomocí městské kamery 

Další jízdní kolo, které jeho majitel již delší dobu postrádal, vypátrali českobudějovičtí 
strážníci na Sokolském ostrově. "Operátor městského kamerového systému 
zaregistroval podezřelé chování dvojice mužů obcházející jízdní kolo v blízkosti laviček 
u řeky. Podezření z krádeže jízdního kola se okamžitě vydala prověřit hlídka městské 
policie. Po ověření výrobního čísla pánského jízdního horského kola zn. GT Avalanche 
v evidenci odcizených bicyklů se podezření potvrdilo," popsala další zásah strážníků 
Věra Školková. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dve-ukradena-jizdni-kola-se-diky-mestske-policii-vrati-majitelum-20221031.html
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Sedmatřicetiletý muž z Prachaticka, vydávající se za jeho majitele, údajně jízdní kolo 
zakoupil před několika měsíci od neznámého muže. Strážníci dotyčného i s jízdním 
kolem převezli na obvodní oddělení Policie ČR Čtyři Dvory, kde ho předali do rukou 
policistů k dalšímu šetření. 
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Pondělí, 31. října – Pátek 4. listopadu 2022 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 
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