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Vyhláška o nočním klidu zavře dřív podniky v pěti budějovických 

ulicích 

 

Českobudějovičtí radní rozhodli, na kterých místech by se měla změnit provozní doba nočních 
podniků. Vedení města nechtělo vybrané lokality zveřejnit, ale MF DNES získala materiál, který 
je popisuje.  

Lokalit, které schválili radní, je celkem pět. V připravené vyhlášce na webu města ale zatím 
popsané nejsou, protože vedení radnice chtělo počkat na pondělní hlasování zastupitelstva. 

Podle informací redakce by se změna měla týkat částí ulic J. Opletala, Karla IV., Široká, 
Krajinská a Piaristická. Jestli budou součástí plánu všechny zmíněné lokality, se podle všeho 
dozví až zastupitelé.  

Pokud vyhlášku posvětí, na vybraných místech město omezí provoz nočních podniků. Ve 
všední den by museli provozovatelé zavřít do půlnoci, ve dnech, po kterých následuje sobota, 
neděle či státní svátek, do dvou hodin ráno. 

Radnice věc řešila několik posledních měsíců. Situace byla na některých místech neúnosná 
kvůli rušení nočního klidu. Na městský úřad přišlo kvůli hluku i několik petic. 
 

Lokality, kde podniky omezí provozní dobu 

Ulice J. Opletala - mezi ulicemi Sokolská a Branišovská 

Ulice Karla IV. - mezi ulicemi Dr. Stejskala a Kněžská 

Ulice Široká - mezi ulicemi Biskupská a Dr. Stejskala 

Ulice Krajinská - mezi ulicemi Mlýnská stoka a Na Sadech 

Ulice Piaristická - mezi ulicemi Česká a Krajinská 

I proto vznikla iniciativa Chceme noční Budějce, do které se zapojilo zhruba patnáct 
provozoven, aby se situace v jejich okolí zlepšila. 

„A to se také stalo. Z dvanácti problematických lokalit, které jsme měli vytipované, jich dnes 
zbylo jen pět. Počet výjezdů městské policie na rušení nočního klidu do těchto míst dramaticky 
poklesl,“ reagoval náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice). 

http://regiony.impuls.cz/nocni-klid-provozni-doba-podniky-bary-omezeni-ceske-budejovice-pve-/jihocesky-kraj.aspx?c=A191205_114013_imp-jihocesky_kov
http://regiony.impuls.cz/nocni-klid-provozni-doba-podniky-bary-omezeni-ceske-budejovice-pve-/jihocesky-kraj.aspx?c=A191205_114013_imp-jihocesky_kov
http://regiony.impuls.cz/nocni-klid-provozni-doba-podniky-bary-omezeni-ceske-budejovice-pve-/jihocesky-kraj.aspx?c=A191205_114013_imp-jihocesky_kov
http://regiony.impuls.cz/nocni-klid-provozni-doba-podniky-bary-omezeni-ceske-budejovice-pve-/jihocesky-kraj.aspx?c=A191205_114013_imp-jihocesky_kov


 

  

ŠKOLKOVÁ VĚRA 2 

 

MONITORING TISKU – 49. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Čísla podle náměstka mluví jasně. Zatímco v době od ledna do začátku dubna vyjížděli strážníci 
kvůli rušení nočního klidu v 337 případech, po oznámení přípravy vyhlášky a vzniku skupiny 
Chceme noční Budějce klesl tento počet o přibližně polovinu. 

„Díky tomu projektu se počet výjezdů výrazně snížil. Jednotlivé podniky se domluvily na 
spolupráci, což celou situaci zlepšilo,“ popsala mluvčí městské policie Věra Školková. 

To se však nestalo všude. „Někteří i nadále nemají žádný zájem na tom, aby se situací cokoli 
dělali, proto k této úpravě přistupujeme,“ vysvětlil Thoma rozhodnutí radnice. 

 

Tuto samolepku mají podniky, které se zapojily do iniciativy v Českých Budějovicích. 

MF DNES oslovila některé podniky, kterých by se omezení v případě schválení mělo dotknout. 
Provozovatelé ale věc zatím nechtěli komentovat. 

Iniciativa Chceme noční Budějce tím podle všeho nekončí. Radnice bude ve spolupráci s 
provozovateli a strážníky v monitorování i nadále pokračovat a výsledky pravidelně 
vyhodnocovat.  

„Vytvořili jsme program, který se snaží lidem vysvětlovat, že se mají chovat ohleduplně ke 
svému okolí. Řešili jsme různé nástroje od snížení hluku po zákaz vynášení skla na ulici. Rozjela 
se komunikace, která tady dosud nebyla. Z mého pohledu je výsledek úspěšný,“ potěšilo 
Lukáše Michala z klubu K2 na Sokolském ostrově, jenž byl u vzniku iniciativy Chceme noční 
Budějce. Její samolepky potkávají lidé především v podnicích v centru Budějovic. 
 

  

http://regiony.impuls.cz/foto.aspx?foto1=KHR7b53e6_stop.jpeg
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Čtyřiadvacetiletá žena ležela opilá na chodníku 

 

Čtyřiadvacetiletá žena se ve středu večer posilnila alkoholem natolik, že při chůzi ulicí 
Na Zlaté stoce upadla a zůstala ležet na chodníku. Jak dlouho zde ležela, se zjistit 
nepodařilo. 

Mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková uvedla, že ženu Na Zlaté stoce včas nalezli 
strážníci, kteří se postarali o její převoz do zdravotnického zařízení. 

„Před jedním z domů strážníci nalezli mladou ženu ležící na chodníku. Když zjistili, že žena je 
při vědomí, snažili se jí pomoci vstát. Žena však nebyla schopna udržet se na nohou. Jak se 
ukázalo, toho večera se posilnila alkoholem víc, než mohla snést,“ popsala mluvčí. 
Strážníci následně rozhodli převozu ženy na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou 
stanici. „Přítomný lékař po prohlídce pacientky rozhodl o hospitalizaci čtyřiadvacetileté ženy 
v českobudějovické nemocnici,“ shrnula mluvčí. 
 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ctyriadvacetileta-zena-lezela-opila-na-chodniku-20191205.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ctyriadvacetileta-zena-lezela-opila-na-chodniku-20191205.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ctyriadvacetileta-zena-lezela-opila-na-chodniku-20191205.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ctyriadvacetileta-zena-lezela-opila-na-chodniku-20191205.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93240&idc=7065829&ids=43&idp=88036&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fudrzba-venkovnich-ploch
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93240&idc=7065829&ids=43&idp=88036&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fudrzba-venkovnich-ploch
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7065829&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7065829&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz


 

  

ŠKOLKOVÁ VĚRA 4 

 

MONITORING TISKU – 49. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

Úterý, 3. prosince 2019 

Zdroj: Blesk (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: VaB 

___________________________________________________________________________ 

Taxikář (40) pod vlivem vezl muže v kufru! Další jízdu mu zakázala 

budějovická policie 

 

Pod vlivem alkoholu a se zákazníkem v kufru. Takhle se proháněl centrem Českých Budějovic 
čtyřicetiletý řidič taxíku. Když si nestandardního „nastupování“ všiml operátor městských 
kamer, zavolal na místo strážníky.  

V pondělí v půl třetí ráno si operátor městských kamer v Českých Budějovicích všiml řidiče 
taxíku, jak nabírá čtyři klienty do svého vozu. Na tom by asi nebylo nic divného, kdyby po 
několika metrech řidič nezastavil a nepřibral k nim pátého. Ten se ale patrně už do kabiny vozu 
nevešel.  

„Nenastoupil jako běžný pasažér a s vědomím řidiče si vlezl do zadního nákladového 
prostoru. Jakmile za ním zapadlo víko, řidič se opět rozjel,“ sdělila pro Deník mluvčí strážníků 
Věra Školková. Hlídka se za vozidlem vydala a řidiče taxi zastavila. 

Taxikář uvedl, že své cestující zná, a proto přistoupil na nestandardní jízdu pátého cestujícího. 
To ale nebyl jediný přestupek, kterého si strážníci všimli. Kromě porušení bezpečnosti při 
přepravě osob neměl provozovatel viditelně umístěný průkaz řidiče taxislužby.  

Na nejzávažnější prohřešek se přišlo ve chvíli, kdy dali strážnici muži „dýchnout“. Přístroj 
ukázal hodnotu 0,16 a 0,14 promile. Další jízda mu tak byla přivolanými policisty zakázána a 
případem se bude zabývat příslušný správní orgán. 

Za řízení pod vlivem alkoholu ho čeká pokuta od 2,5 tisíce do 20 tisíc korun. Za volant si pak 
řidič nesedne po dobu šesti měsíců až jednoho roku.  

  

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/627736/taxikar-40-pod-vlivem-vezl-muze-v-kufru-dalsi-jizdu-mu-zakazala-budejovicka-policie.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/627736/taxikar-40-pod-vlivem-vezl-muze-v-kufru-dalsi-jizdu-mu-zakazala-budejovicka-policie.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/627736/taxikar-40-pod-vlivem-vezl-muze-v-kufru-dalsi-jizdu-mu-zakazala-budejovicka-policie.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/627736/taxikar-40-pod-vlivem-vezl-muze-v-kufru-dalsi-jizdu-mu-zakazala-budejovicka-policie.html
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Nepovolené vylepování plakátů může vyjít jednatřicetiletého muže 

až na 50 tisíc korun 

 

Pokuta až 50 tisíc korun může čekat na jednatřicetiletého muže, kterého v neděli 
večer přistihli strážníci městské policie, jak v centru města neoprávněně vylepuje 
plakáty. Případem se teď bude zabývat příslušný správní orgán. 

K incidentu mělo dojí v neděli v 11 hodin večer. „Operátor městského kamerového systému 
spatřil v Krajinské ulici muže, který na rozvodové skříně domů vylepoval plakáty. Na místo 
proto okamžitě zamířila hlídka městské policie,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. 

Jednatřicetiletý muž před strážníky utekl do ulice Na Mlýnské stoce, kde se snažil schovat za 
zaparkovaným autem. Do té doby se muži podařilo v centru vylepit několik desítek 
plakátů. „Zbývající materiál byl muži odebrán. Dalším šetřením případu se bude zabývat 
příslušný správní orgán. Za přestupek proti majetku hrozí pachateli pokuta až 50 tisíc korun," 
uzavřela mluvčí. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25786-nepovolene-vylepovani-plakatu-muze-vyjit-jednatricetileteho-muze-az-na-50-tisic-korun.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25786-nepovolene-vylepovani-plakatu-muze-vyjit-jednatricetileteho-muze-az-na-50-tisic-korun.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25786-nepovolene-vylepovani-plakatu-muze-vyjit-jednatricetileteho-muze-az-na-50-tisic-korun.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25786-nepovolene-vylepovani-plakatu-muze-vyjit-jednatricetileteho-muze-az-na-50-tisic-korun.html
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Řidič taxíku naložil cestujícího do kufru auta. Řídil podnapilý 

 

Čtyřicetiletý řidič taxislužby jel skrz centrum města České Budějovice v pondělí brzy 
ráno podnapilý a jednoho cestujícího „usadil“ do kufru. 

Jenomže, fakt, že neměl viditelně umístěný průkaz řidiče taxislužby, byl přitom nejméně 
závažný přestupek. Jednoho z cestujících totiž naložil do kufru vozidla, navíc usedl za volant 
podnapilý. Strážníci jeho jízdu ukončili a další jízdu mu zakázali přivolaní policisté. 

Jak uvedla mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková, v pondělí v půl třetí ráno 
spatřil operátor městského kamerového systému na Náměstí Přemysla Otakara II. vozidlo 
taxislužby, do kterého právě nastoupili čtyři cestující. „Řidič vozu však po několika desítkách 
metrů zastavil a přibral dalšího spolucestujícího. Ten však nenastoupil jako běžný pasažér a 
s vědomím řidiče si vlezl do zadního nákladového prostoru. Jakmile za ním zapadlo víko, řidič 
se opět rozjel a odjížděl směrem do Mánesovy ulice. Zde ho zastavila hlídka městské policie. 
Jak se ukázalo, za volantem seděl čtyřicetiletý muž z Českých Budějovic,“ popsala mluvčí. 

Řidič vozidla taxislužby se strážníkům svěřil, že své cestující zná, proto podle slov mluvčí 
přistoupil na „nepovolenou“ jízdu pátého spolucestujícího v zadním prostoru vozidla. 
„Strážníci však kromě porušení bezpečnosti při přepravě osoby v zadním prostoru vozidla 
zjistili i další přestupky. Jedním z nich bylo porušení zákona o silniční dopravě, kdy řidič neměl 
viditelně umístěný průkaz řidiče taxislužby. Nejzávažnějším prohřeškem proti zákonu však bylo 
řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Řidič nadýchal 0,16 a 0,14 promile,“ řekla. 

Další jízdu mu zakázali přivolaní policisté. Šetřením celého případu se bude nyní zabývat 
příslušný správní orgán. „Za řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu čeká řidiče pokuta 
od 2,5 do 20 tisíc korun. Za volant motorového vozidla pak neusedne po dobu šesti měsíců až 
jednoho roku,“ informovala. 
  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ridic-taxiku-nalozil-cestujiciho-do-kufru-auta-ridil-podnapily-20191202.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ridic-taxiku-nalozil-cestujiciho-do-kufru-auta-ridil-podnapily-20191202.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ridic-taxiku-nalozil-cestujiciho-do-kufru-auta-ridil-podnapily-20191202.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ridic-taxiku-nalozil-cestujiciho-do-kufru-auta-ridil-podnapily-20191202.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93786&idc=7058987&ids=1721&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93786&idc=7058987&ids=1721&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7058987&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7058987&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
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I pátý cestující se do taxíku vešel. Ovšem do jeho kufru 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Řidič taxislužby se v pondělí 2. prosince nad ránem dopustil 
hned několika prohřešků proti zákonu. Skutečnost, že při jízdě neměl viditelně 
umístěný průkaz řidiče taxislužby byl přitom nejméně závažný přestupek. Jednoho z 
cestujících totiž „naložil“ do kufru vozidla a ke všemu usedl za volant podnapilý. Jeho 
jízdu ukončili až českobudějovičtí strážníci městské policie a přivolaní policisté. 

K události došlo v půl třetí ráno, kdy operátor městského kamerového systému na Náměstí 
Přemysla Otakara II. spatřil vozidlo taxislužby, do kterého právě nastoupili čtyři cestující. „Řidič 
vozu však po několika desítkách metrů zastavil a přibral dalšího spolucestujícího. Ten však 
nenastoupil jako běžný pasažér a s vědomím řidiče si vlezl do zadního nákladového prostoru. 
Jakmile za ním zapadlo víko, řidič se opět rozjel a odjížděl směrem do Mánesovy ulice. Zde ho 
zastavila hlídka městské policie. Jak se ukázalo, za volantem seděl čtyřicetiletý muž z Českých 
Budějovic," přiblížila mluvčí městské policie Věra Školková. 

Řidič se strážníkům svěřil, že své cestující zná, proto přistoupil na „nepovolenou" jízdu pátého 
spolucestujícího v zadním prostoru vozidla. Strážníci však kromě porušení bezpečnosti při 
přepravě osoby v zadním prostoru vozidla zjistili i další přestupky. Jedním z nich bylo porušení 
zákona o silniční dopravě, kdy řidič neměl viditelně umístěný průkaz řidiče taxislužby. 
„Nejzávažnějším prohřeškem proti zákonu však bylo řízení motorového vozidla pod vlivem 
alkoholu. Řidič nadýchal 0,16 a 0,14 promile," podotkla Věra Školková. 

Další jízdu mu zakázali přivolaní policisté. Šetřením celého případu se bude nyní zabývat 
příslušný správní orgán. Za řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu čeká řidiče pokuta 
od 2,5 do 20 tisíc korun, za volant motorového vozidla pak neusedne po dobu šesti měsíců až 
jednoho roku. 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/i-paty-cestujici-se-do-taxiku-vesel-ovsem-do-jeho-kufru/
https://www.jcted.cz/i-paty-cestujici-se-do-taxiku-vesel-ovsem-do-jeho-kufru/
https://www.jcted.cz/i-paty-cestujici-se-do-taxiku-vesel-ovsem-do-jeho-kufru/
https://www.jcted.cz/i-paty-cestujici-se-do-taxiku-vesel-ovsem-do-jeho-kufru/
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Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

___________________________________________________________________________ 

Pátého cestujícího naložil taxikář do kufru. Hrozí mu pokuta až 20 

tisíc korun 

Hned několika přestupků se dopustil čtyřicetiletý řidič taxíku, kterého v pondělí brzy 
ráno zastavila v centru Budějc hlídka městské policie. Kromě toho, že naložil jednoho 
cestujícího do kufru auta a neměl viditelně umístěný průkaz řidiče taxislužby, řídil 
podnapilý. 

K incidentu došlo v pondělí v půl třetí ráno. „Operátor městského kamerového systému spatřil 
na náměstí Přemysla Otakara II. vozidlo taxislužby, do kterého nastoupili čtyři lidé. Po několika 
desítkách metrů ale řidič vozu zastavil a přibral dalšího cestujícího,“ uvedla mluvčí městské 
policie Věra Školková. Pátý pasažér podle policie zamířil do kufru auta. Hned poté se s celou 
posádkou řidič rozjel se směrem do Mánesovy ulice. 

Tam jeho jízdu ukončili městští policisté. „Řidič vozidla taxislužby se strážníkům svěřil, že své 
cestující zná, proto přistoupil na „nepovolenou“ jízdu pátého spolucestujícího v zadním 
prostoru vozidla. Strážníci však kromě porušení bezpečnosti při přepravě osoby v zadním 
prostoru vozidla zjistili i další přestupky,“ doplnila mluvčí. 

Řidič neměl podle policie viditelně umístěný průkaz řidiče taxislužby, navíc před jízdou pil. 
„Řidič nadýchal 0,16 a 0,14 promile alkoholu v dechu. Další jízdu mu zakázali přivolaní policisté. 
Šetřením celého případu se bude nyní zabývat příslušný správní orgán,“ uzavřela Školková. 

Čtyřicetiletému muži z Českých Budějovic hrozí za řízení pod vlivem alkoholu pokuta od 2,5 do 
20 tisíc korun. Za volant navíc neusedne na půl roku až rok. 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25778-pateho-cestujiciho-nalozil-taxikar-do-kufru-hrozi-mu-pokuta-az-20-tisic-korun.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25778-pateho-cestujiciho-nalozil-taxikar-do-kufru-hrozi-mu-pokuta-az-20-tisic-korun.html
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Rubrika: Události / Jihočeský kraj 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Zběsilé ujíždění osobního vozidla na sídlišti Vltava před hlídkou 

městské policie skončilo nárazem do stromu. Jeho řidič však za 

volantem havarovaného vozu nezůstal.  

Všichni tři pasažéři záměrně vystoupili ze dveří spolujezdců. Muž, který byl pravděpodobně v 
době dopravní nehody za volantem vozidla, nadýchal 0,96 a 1,15 ‰ alkoholu. Případem se 
nyní zabývají policisté z Dopravního inspektorátu Policie ČR. 

Ve čtvrtek 28. listopadu v půl jedné ráno prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní 
činnost na sídlišti Vltava. Ve Vodňanské ulici strážníci spatřili vozidlo, jehož řidič zjevně 
nezvládal řízení. Podezření, že osoba za volantem je pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek, se rozhodli okamžitě prověřit. Na znamení, které začali dávat použitím 
výstražného zařízení na služebním vozidle, však řidič nereagoval.  

Přitom začal prudce zrychlovat a ujížděl po Husově řídě až do ulice Fr. Ondříčka. Zde nezvládl 
řízení, najel na travnatou plochu a přední částí vozidla narazil do stromu. Když strážníci přiběhli 
k havarovanému vozu, na předním sedadle spolujezdce seděli dva muži a v zadním prostoru 
jedna žena. Místo řidiče však bylo prázdné.  

Jak se ukázalo, cestujícími byl třiatřicetiletý a devětadvacetiletý muž z Českých Budějovic ve 
společnosti dvaadvacetileté ženy z Českokrumlovska. Orientační dechová zkouška na alkohol 
ukázala pozitivní výsledek u ženy i devětadvacetiletého muže. Ten nadýchal 1,15 a 0,96 ‰ 
alkoholu. Jak se ukázalo po příjezdu hlídky Policie ČR, muž měl na přední straně těla stopy po 
vystřeleném airbagu. Dalším šetřením případu se budou zabývat policisté z Dopravního 
inspektorátu Policie ČR. 

https://tydenikpolicie.cz/ujizdejici-vuz-v-ceskych-budejovicich-narazil-do-stromu-pravdepodobny-ridic-byl-pod-vlivem-alkoholu/
https://tydenikpolicie.cz/ujizdejici-vuz-v-ceskych-budejovicich-narazil-do-stromu-pravdepodobny-ridic-byl-pod-vlivem-alkoholu/
https://tydenikpolicie.cz/ujizdejici-vuz-v-ceskych-budejovicich-narazil-do-stromu-pravdepodobny-ridic-byl-pod-vlivem-alkoholu/

