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Neděle, 22. listopadu 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Lenka Pospíšilová 

___________________________________________________________________________ 

Město plné policejních aut. Kvůli punči i zákazu vycházení 
 

Českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. v sobotu 21. listopadu obsadily 

hlídky policie a strážníků. Nešlo o žádnou nestandardní situaci, ale pravidelnou 

kontrolu vládních opatření v nouzovém stavu.  

Místní obyvatelé však množství automobilů zaskočilo, v centru jich parkovalo hned 

sedm. „Nejsem v této době pro přehnané shlukování. Jsem rád, že výdejová okénka 

s punči na náměstí mohou fungovat. Lidé si tak mohou alespoň částečně připomenout 

předvánoční atmosféru a přál bych si, aby toho nezneužívali a viditelně tak 

neporušovali současná opatření,“ okomentoval majitel stánku, který chtěl zůstat 

v anonymitě. 

Jak potvrdila mluvčí městské policie Věra Školková, v sobotu šlo o běžnou kontrolu. 

„Kolegové na operačním středisku žádnou nestandardní událost nezaznamenali. 

Jednalo se o běžnou kontrolu, kterou provádíme ve večerních hodinách posílenou 

státní policií,“ okomentovala. 

Podle jejích slov se v historickém centru Českých Budějovic během víkendu schází velké 

množství lidí. „Kontroly se zaměřují na dodržování krizových opatření, popíjení alkoholu 

na veřejnosti, nošení roušek, zákaz vycházení a podobně,“ vysvětlila Věra Školková. 

Státní policie denně v Jihočeském kraji zvládne kolem 500 kontrol, v tomto množství 

eviduje vždy asi 50 přestupků. Jak upřesnila mluvčí policie Lenka Krausová, spolu se 

strážníky se policisté zaměřili na upozorňování lidí. "Na náměstí se opravdu nedělo nic 

vážného, upozorňujeme lidi na nošení roušek, dodržování rozestupů, požívání nápojů," 

uzavřela. 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/policiste-a-straznici-se-i-o-vikendu-zamerili-na-kontroly-dodrzovani-opatreni-20.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/policiste-a-straznici-se-i-o-vikendu-zamerili-na-kontroly-dodrzovani-opatreni-20.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94416&idc=8285279&ids=1796&idp=92313&url=https%3A%2F%2Fwww.teslasporo.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dklicovaslova%26utm_campaign%3Drocni%26utm_term%3Dcesky
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94251&idc=8285279&ids=1066&idp=89320&url=http%3A%2F%2Fwww.alcar.cz%2F3DKonfigurator%2Findex.php%3Flcs%3Dzly4htfjss
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94805&idc=8285279&ids=2552&idp=90918&url=http%3A%2F%2Fprimator.cz%2F2019%2F06%2F11%2Fpivo-varime-srdcem%2F
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Pátek, 20. listopadu 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: Elmira Talířová 

___________________________________________________________________________ 

Prodeji punčů na náměstí nevadí ani opatření. Davy lidí u stánků musí 

řešit policie 
 

Centrum města bývá v předvánočním čase cílem setkání většiny Budějčáků. Ti sem míří 

hlavně za punčem, který koupí ve stáncích kolem celého náměstí. Aktuální situace ale 

tradiční "zajdeme na punč" komplikuje, a i když si oblíbený vánoční nápoj koupit 

můžete, vypít už ho musíte doma. To ale někteří nedodržují a situaci tak musí řešit 

policie. 

V posledních dnech je na budějckém náměstí ve večerních hodinách rušno. Lidé totiž 

vyrážejí na oblíbený punč, svařák nebo grog. Právě tyto nápoje prodávají stánky kolem 

celého náměstí. Kvůli vládním nařízením ale musí být dodržována pravidla, která lidé 

velmi často nerespektují. 

„Na punč jsme vyrazili s rodinou a pili jsme ho u stánku. Roušky jsme nasazené neměli. 

Přišli k nám dva strážníci, kteří nás upozornili, že alkohol na veřejnosti pít nesmíme. Ale 

byli milí, vyřešili jsme to domluvou,“ uvedla Jana M. z Českých Budějovic. 

Podobnou zkušenost má také Markéta K.. „My jsme stáli ve frontě na punč a během 

těch zhruba deseti minut jsme viděli policii procházet třeba třikrát. Několikrát lidi 

upozorňovali, aby dodržovali rozestupy a měli nasazené roušky. Problém byl, když jsme 

si chtěli koupené jídlo sníst u stolečku. To už nás nenechali a řekli nám, že je to zakázané, 

což jsem nevěděla,“ popisuje svou zkušenost dívka.  

Podobných případů řešila městská policie v posledních dnech desítky. Některé se 

vyřešily domluvou, padlo ale i několik pokut. „Pokuty byly zejména za shlukování, pití 

alkoholu na veřejnosti, nenošení roušek a další,“ uvedla mluvčí městské policie Věra 

Školková. 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/29283-prodeji-puncu-na-namesti-nevadi-ani-opatreni-davy-lidi-u-stanku-musi-resit-policie.html
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/29283-prodeji-puncu-na-namesti-nevadi-ani-opatreni-davy-lidi-u-stanku-musi-resit-policie.html
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Rozestupy, roušky a žádný alkohol 

Problémem nejsou podle radnice prodejci, ale spíše neukáznění občané. Majitelé nebo 

provozovatelé stánků totiž žádná nařízení neporušují. „Žádné nařízení neuzavřelo 

venkovní zahrádky a není vyhlášen zákaz prodeje alkoholu. Je zakázáno shromažďování 

a požívání alkoholu na veřejnosti, a to porušují zákazníci těchto stánků," uvedl primátor 

města Jiří Svoboda. „Jde o naprostou nezodpovědnost, bezohlednost a ignoranci ze 

strany části veřejnosti,“ dodal Svoboda. 

Stánky přitom na nařízení upozorňují. „My samozřejmě zákazníkům říkáme, aby si 

zakoupené nápoje nebo občerstvení odnesli, ale není v našich silách tohle všechno 

ohlídat. Snažíme se o to, jídlo balíme sebou, na nápoje dáváme víčka. Bohužel to ale 

nestačí,“ vysvětluje obsluha jednoho ze stánků.   

Město situaci řeší společně s hygienou a městkou policií. Ta bude podle mluvčího i 

nadále pokračovat v pravidelných kontrolách. 

 

Středa, 18. listopadu 2020 

Zdroj: Jihočeské týdeníky (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Budějovičtí strážníci pomohli invalidní ženě v nouzi 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Dvaapadesátiletá žena po náhlém vybití baterií v 

elektrickém invalidním vozíku při venčení svých dvou psů zůstala několik 

kilometrů od domova bez šance na návrat domů vlastními silami. Prosbu o pomoc 

přijalo v úterý v poledne operační středisko českobudějovické městské policie. 

Strážníci ženu i její psy pomohli dopravit se zpátky domů. 

V úterý 17. listopadu v pravé poledne vyjížděla hlídka městské policie do ulice U Staré 

trati na žádost o pomoc invalidní ženě. Při venčení svých dvou psů totiž ženě došly 

baterie v elektricky poháněném vozíku. Strážníci jí na místě nalezli ve společnosti dvou 

pobíhajících psů. Psy si převzali strážníci vyškolení k odchytu zvířat a v odchytovém 

vozidle je převezli do místa jejich bydliště. Invalidní ženu na vozíku strážníci pak domů 

dopravili svými silami. 

https://www.jcted.cz/budejovicti-straznici-pomohli-invalidni-zene-v-nouzi/
https://www.jcted.cz/budejovicti-straznici-pomohli-invalidni-zene-v-nouzi/

