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Neděle, 29. listopadu 2020 

Zdroj: Českokrumlovský deník (odkaz) 

Rubrika: Z regionu 

Autor: Jitka Davidová 

___________________________________________________________________________ 

Po procházce skončil pes na veterině. Nepomohla mu ani rychlá 

pomoc zvěrolékaře 
 

Obyvatel Dačic přišel v pondělí při venčení o svého psa Kavalír King Charles 

španěla. Co se psovi přesně stalo, ale neví. 

Majitel psa Václav přiblížil poslední společnou vycházku. Avšak nechce šířit paniku. 

„V pondělí v ranních hodinách jsem venčil svého psa před obchodní centrem Červený 

vrch jsem mu dal volnost, pejsek pobíhal po chodníku a travnaté ploše, a domníval 

jsem se, že ho mám pod stálou kontrolou na dohled. Nejsem si vědom, že by něco žral 

nebo olizoval,“ zmínil muž. 

…. 

  

https://ceskokrumlovsky.denik.cz/z-regionu/po-prochazce-skoncil-pes-na-veterine-nepomohla-mu-ani-rychla-pomoc-zverolekare-2.html
https://ceskokrumlovsky.denik.cz/z-regionu/po-prochazce-skoncil-pes-na-veterine-nepomohla-mu-ani-rychla-pomoc-zverolekare-2.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94022&idc=8312302&ids=43&idp=88036&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fudrzba-venkovnich-ploch
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Sobota, 28. listopadu 2020 

Zdroj: Mladá Fronta DNES (odkaz) 

Rubrika: Zprávy/ Domácí 

Autor: Kateřina Vaníčková 

___________________________________________________________________________ 

Debaty opilců na pavlači a hudba nahlas. Lidé doma častěji pořádají 

večírky 
 

Zavřené restaurace a zákaz nočního vychází. I to přispívá k tomu, že lidé častěji 

popíjí či pořádají večírky doma. Ovšem k nelibosti sousedů, kteří volají policii. 

Třeba strážníci v Ostravě zaznamenali za říjen ve srovnání s tím loňským 

stoprocentní nárůst případů rušení nočního klidu. Sousedům často vadí hlasitá 

hudba či kouření a opilecké debaty. 

Hlasitá hudba a náruživá debata v bytě v Prostějově nedala spát sousedům, kteří 

přivolali tamní strážníky. Těm následně otevřel čtyřiadvacetiletý mladík, který přiznal, 

že si s přítelkyní pozvali několik přátel na párty. Kolik je hodin, si prý neuvědomili. 

„Uvedení přátelé z bytu odešli ještě před příjezdem hlídky. Mladý pár svým jednáním 

porušil nejen mimořádná opatření vlády o volném pohybu, ale zároveň je podezřelý i z 

přestupku proti veřejnému pořádku, “ uvedla k případu Tereza Greplová z Městské 

policie Prostějov.  

Tento případ v Prostějově nebyl ojedinělý. Na jiném místě zavolal soused před pár dny 

na dvacetiletého mladíka strážníky, protože při kouření na pavlači vedl s ostatními 

kuřáky hlasitý hovor, kterým ho rušili. „Záležitost bude mít dohru u příslušného 

správního orgánu. Zde je možné za přestupek proti veřejnému pořádku uložit pokutu 

do výše deset tisíc korun,“ doplnila strážnice Greplová.  

Případy bez řešení 

Na hlasité sousedy si na sociálních sítích stěžuje i Zdeňka Moravcová z Trutnova. „Každý 

víkend musím poslouchat jejich hlasitou hudbu. Nejsem jediná komu to tady vadí. 

Policie nic neřeší. Přijede, domluví jim a tím to končí,“ stěžovala si paní Zdeňka, která 

sousedí podle svých slov s mladým párem.  

 

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ruseni-nocniho-klidu-restaurace-vecirky-doma-straznici-koronavirus-opatreni-omezeni.A201123_145826_domaci_vank
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ruseni-nocniho-klidu-restaurace-vecirky-doma-straznici-koronavirus-opatreni-omezeni.A201123_145826_domaci_vank
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Právě ten si poslední týdny zve každý víkend na večírky své přátele. „Je to vážně každý 

víkend. Nejen v pátek, ale duní to od nich prostě dva dny v kuse. Ať si pijou, ale v noci 

potichu,“ podotkla žena, která prý páru již několikrát domlouvala, ale marně: „Ještě ze 

mě měli srandu. Ať jim radši otevřou hospody a bude klid.“  

Zkušenost s hlučnými sousedy má i David z Ostravy, který se o ni rovněž podělil na 

sociální síti. „Sousedi pode mnou čím dál častěji pořádají mejdany, je to masakr. Nějaký 

klid je vůbec nezajímá. Hnus, když ráno vstáváte do práce,“ napsal David, který však 

dodal, že to s nimi zatím řeší domluvou: „Já jsem kliďas. Spíš se divím, že důchodci, co 

tu všude bydlí, si zatím nestěžovali.“  

Loni rušily noční bary 

Ostravští strážníci ubezpečují, že se zabývají všemi případy rušení nočního klidu, které 

jim někdo oznámí. „Výrazně ubylo výjezdů k rušení nočního klidu na veřejnosti. Ke 

skokovému nárůstu však došlo u výjezdů k případům v bytech, a to ze 44 případů na 

94 případů. Jedná se tak o více než stoprocentní nárůst,“ vyčíslil případy mluvčí 

ostravských strážníků Jindřich Machů.  

Podle něj se na současném trendu domácích večírků podepsaly zavřené hospody a 

zákaz vycházení, který od pondělí nově platí od 23. hodiny.  „Trend počtu případů 

konzumace alkoholu na veřejnosti je klesající. Zatímco loni v říjnu musely hlídky vyjíždět 

k celkem 243 případům, ve stejném měsíci letos jen ke 197 případům,“ vypočetl Machů. 

Trend domácích oslav se ukazuje i na jihu Čech. „V loňském roce dějištěm 

přestupků nebyly soukromé byty nebo domy, ale noční kluby a bary,“ doplnila 

mluvčí Městské policie v Českých Budějovicích Věra Školková. 

Ani hlavní město není výjimkou. „Od začátku listopadu jsem v Praze řešili 181 přestupků 

týkajících se rušení nočního klidu, za které jsme uložili 23 pokut v celkové výši 15 900 

korun, šest přestupků jsme oznámili správnímu orgánu a v ostatních případech 

postačila domluva,“ shrnula mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.  

Podobný trend domácích oslav potvrzují i další města. Nárůst ohledně rušení nočního 

klidu pozorují asi desetiprocentní. 

Oznámení kvůli pračce i hlasitému počítačovému hráči 

Avšak mnohdy za rušením nočního klidu nestojí jen alkohol. Hlasitými zvuky rušil 17. 

listopadu kolem čtvrté ráno sousedy osmnáctiletý mladík. „Lidé ze židenického 

bytového domu už nedokázali hluk déle snášet a obrátili se na městskou policii. Jeden 

ze sousedů hlídce řekl, že v pozdních hodinách se z bytu nese rámus v průměru každý 

třetí den,“ popsala mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková. Mladík však 

nepořádal večírek, nýbrž hrál hru na počítači a ztratil prý pojem o čas.  
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„Při hraní měl prý sice nasazená sluchátka, jejím průběhem se ale nechal natolik 

strhnout, že o sobě dával vědět přes celý dům. Strážníci ho upozornili, že ne každý má 

momentálně takový režim, aby ráno nemusel do školy ani do práce. Mladík se hlídce 

omluvil a slíbil, že se podle jejích rad zařídí,“ dodala k případu, který skončil domluvou, 

Skřivánková. 

V Olomouci měli sousedi problém s hlasitou pračkou. „Půl hodiny po půlnoci vyrazila 

hlídka do Heyrovského ulice do jednoho z panelových domů. Oznamovatelka si 

stěžovala, že z bytu souseda se ozývá bouchání a rámus z pračky a ona kvůli tomu 

nemůže spát,“ uvedl z dalších sousedských případů olomoucký strážník Petr Čunderle. 
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Středa, 25. listopadu 2020 

Zdroj: Mladá Fronta DNES, iREGIONY.cz (odkaz) 

Rubrika: Jihočeský kraj 

Autor: Lukáš Marek 

___________________________________________________________________________ 

Stánky s punčem oživily náměstí, policisté tam ale denně řeší 

přestupky 
 

MF DNES vyrazila se státní a městskou policií na českobudějovické náměstí Přemysla 

Otakara II, kde je zhruba deset stánků s punčem. Hlídky tam jezdí pravidelně a 

kontrolují, zda lidé nosí roušky, neshlukují se a nepijí alkohol na veřejnosti. Přestupky 

většinou řeší domluvou. 

Právě se setmělo. Ještě před pár dny by v takovou dobu bylo českobudějovické náměstí 

Přemysla Otakara II. prázdné. Vše je zavřené a lidé nemají mnoho důvodů se tu 

zdržovat. 

Teď už je ale situace jiná. Stánky s punčem jsou obklopené skupinkami lidí. Navzdory 

nouzovému stavu. MF DNES vyrazila na místo s hlídkou městské policie. 

Malých venkovních občerstvení je na náměstí asi deset. Hloučky s nápoji postávají 

kolem nich, ale i u Samsonovy kašny. O dodržování všech pravidel, která mají zabránit 

šíření koronaviru, nemůže být řeč. 

Přicházíme k jednomu ze stánků na straně radnice. Napočítáme dvacítku lidí, čtyři bez 

roušek, aniž by zrovna pili nebo měli v ruce nějaký nápoj. Panuje družná nálada a 

podobné je to i na dalších místech. 

„Okamžitě si nasaď roušku!“ 

Za chvíli si však ústenky všichni rychle nasazují. Všímají si několika aut státních i 

městských policistů. Zastavují před radnicí, rychle vystoupí a začnou si hned domlouvat 

strategii. 

„Vy jděte napřed, budíte respekt. Městská policie by mohla jít opačným směrem, tam 

je spousta lidí, to bude hodně práce,“ říká s úsměvem jeden z členů hlídky a rozděluje 

kolegy. 

Vycházím za strážníky k té největší skupině konzumentů punče. „Pane, stojíte ve frontě, 

máte malý rozestup a nenasazenou roušku. Porušujete tím platná nařízení. Nasaďte si 

ji, prosím,“ vyzývá policista. 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/punc-namesti-premysla-otakara-ii-ceske-budejovice-policie-alkohol-verejnost-hlidka-domluva.A201125_082500_budejovice-zpravy_khr
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/punc-namesti-premysla-otakara-ii-ceske-budejovice-policie-alkohol-verejnost-hlidka-domluva.A201125_082500_budejovice-zpravy_khr
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Muži se to příliš nelíbí a zkouší odporovat. Než se však zmůže na nějakou argumentaci, 

rychle ho utne jeho žena a zpraží ho pohledem. „Okamžitě si ji nasaď!“ přikáže a pán 

poslechne. 

Tentokrát strážníkům, s drobnou pomocí, stačila k vyřešení přestupku jen domluva. 

Jindy to tak jednoduché není. 

„V několika případech jsme už museli přistoupit k tomu, že se bude věc řešit ve 

správním řízení jako přestupek,“ potvrzuje mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. 

Takového člověka pak s velkou pravděpodobností čeká pokuta. To, že vše nejde vyřešit 

jen slovně a na místě, potvrzuje také za strážníky mluvčí David Štýfal. „Na náměstí nyní 

provádíme kontroly prakticky v průběhu celého dne,“ navazuje. 

„Je to naše tradice“ 

V jednom případě se na místě shlukovalo i třicet lidí najednou. „To se podařilo vyřešit 

domluvou,“ doplňuje Bajcura. 

Takový počet by byl problém i nyní, kdy se opatření částečně rozvolnila a pohromadě 

může být až šest lidí. Navíc mohou být venku až do jedenácti do večera, takže na 

náměstí je od tohoto týdne ještě více rušno. 

„Je to tradice, a tak sem chodíme i letos a chodit budeme. Stánky jsou otevřené, jdu 

jen s přítelkyní, vypijeme si to opodál, tak se snad nic neděje,“ říká Jaroslav Markytán, 

který si dává punč s oříšky a sušeným ovocem. 

Další oslovená má jasno v tom, proč je na náměstí v těchto dnech tolik živo. „Zaprvé to 

je tady takto každý rok a lidi to mají hodně rádi. Zadruhé si je třeba uvědomit, že je 

prakticky všechno zavřené. Někteří by tu možná nebyli, ale nic moc jiného se dělat 

nedá. Myslím, že policie je tu hlavně preventivně, aby se to nějak nezvrhlo. Vesměs se 

lidé snaží opatření dodržovat,“ hodnotí Radka Kotalová. 

Problém je v tom, že by návštěvníci náměstí neměli pít venku punč s alkoholem. 

Dokazovat však, že toto nařízení porušují, se ukazuje jako problematické. Provozovatel 

ho prodat smí a ten, který ho pak pije, může snadno říct, že je bez alkoholu. 

Když nejeví známky opilosti a nenarušuje třeba veřejný pořádek, není důvod k nějaké 

důkladnější kontrole. Strážníci ovšem v případě potřeby využívají k získání důkazů 

přístroj určený k orientačnímu vyšetření na přítomnost alkoholu v dechu. Ten dokáže 

přiložením k hladině nápoje určit, zda obsahuje alkohol. 

„Prodejci neporušují žádné zákony nebo usnesení vlády při nouzovém stavu. 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. Jde o naprostou nezodpovědnost, bezohlednost a ignoranci ze strany 

části veřejnosti,“ říká primátor Jiří Svoboda. 
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Policie a strážníci podle jeho slov denně opakovaně provádějí kontroly, udělují pokuty 

za alkohol, shlukování, nedodržení rozestupů, nepoužívání roušek a důrazně 

domlouvají zákazníkům. 

„Za porušení některého z krizových opatření může strážník obecní policie uložit pokutu 

příkazem na místě do deseti tisíc korun. Ve správním řízení však hrozí až dvacet tisíc 

korun,“ upřesňuje Věra Školková, mluvčí budějovické městské policie. 

 

Úterý, 24. listopadu 2020 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JČTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

___________________________________________________________________________ 

Muž schytal údery a kopance. Skončil v nemocnici, útočníci byli 

zadrženi 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Nerovný souboj dvou mužů s viditelně slabším soupeřem 

na Náměstí Přemysla Otakara II. neušlo v pondělí 23. listopadu pozdě večer 

bystrému oku městské kamery. Proti dvěma útočníkům na útěku okamžitě 

zasáhly hlídky městské policie. Dva muže ve věku dvaadvaceti let z 

Českobudějovicka strážníci předali do rukou policistů. Zranění napadeného muže 

si vyžádalo lékařské ošetření. 

Potyčku tří osob po 23. hodině spatřil operátor městského kamerového systému. „Dva 

muži právě útočili údery a kopy na třetího muže, který se jen marně snažil bránit. Když 

zůstal ležet na zemi, útočníci se dali na útěk. V té chvíli již na místo mířily hlídky městské 

policie. Strážníci oba muže dopadli na křižovatce Radniční a Biskupské ulice," uvedla 

mluvčí městské policie Věra Školková. 

Další hlídka mezitím poskytovala první pomoc zraněnému muži a zjišťovala jeho 

zdravotní stav. „Muž měl zranění v oblasti hlavy a byl zjevně podnapilý. Strážníci na 

místo okamžitě přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která muže převezla k 

lékařskému ošetření do českobudějovické nemocnice. Oba dvaadvacetileté útočníky 

předali do rukou přivolaných policistů," dodala mluvčí. 

 

https://www.jcted.cz/muz-schytal-udery-a-kopance-skoncil-v-nemocnici-utocnici-byli-zadrzeni/
https://www.jcted.cz/muz-schytal-udery-a-kopance-skoncil-v-nemocnici-utocnici-byli-zadrzeni/
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Dalším šetřením celého případu se budou zabývat policisté z Obvodního oddělení 

Policie ČR – město. „Zda se budou pachatelé útoku zpovídat z přestupku proti 

občanskému soužití nebo trestného činu, teprve ukáže délka léčení zraněného muže," 

zmínila Věra Školková. 

 

 


