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Sobota, 5. února 2022 
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Rubrika: Titulní strana 
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Černý pasažér   

České Budějovice – Kontrola černého pasažéra ve voze městské hromadné dopravy 
odhalila ve čtvrtek odpoledne v Českých Budějovicích celostátně hledaného muže. 
Jakmile strážníci povolaní na místo zjistili, že jde o hledaného muže, dal se dotyčný na 
útěk. Skočil do frekventované vozovky mezi projíždějící auta. Přitom narazil do dveří 
jednoho z vozidel, které svým tělem poškodil. Muži to ale nebránilo pokračovat v běhu 
a zamířil do vnitrobloku panelových domů. Zde ho však strážníci dostihli a za použití 
donucovacích prostředků mu nasadili pouta. Následně byl předán do rukou hlídky 
Policie ČR. 

 

Pátek, 4. února 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky, jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, tisková mluvčí MP České Budějovice 
__________________________________________________________________________ 

Černý pasažér měl pádný důvod k útěku 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Včera krátce před půl pátou odpoledne vyjížděla hlídka městské 

policie na žádost revizora dopravního podniku k ověření totožnosti černého pasažéra 

na zastávku městské hromadné dopravy na Lidické třídě. Tentokrát však případ 

zjištěním totožnosti neskončil. Strážníci totiž zjistili, že po pětatřicetiletém muži z 

Českých Budějovic bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Jakmile vyšla tato okolnost 

najevo, muž skočil do frekventované vozovky mezi projíždějící vozidla. 

Narazil do jednoho z vozidel, které svým tělem poškodil. Pokračoval ale v běhu a zamířil 

do vnitrobloku panelových domů. Tam ho však strážníci dostihli a uprchlíkovi nasadili 

služební pouta. Poté muže převezli na obvodní oddělení Policie ČR.  

https://www.jcted.cz/budejovicko/62778-cerny-pasazer-mel-padny-duvod-k-uteku/
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Čtvrtek, 3. února 2022 

Zdroj: Český rozhlas (odkaz) 

Rubrika: Zprávy/ České Budějovice 

Autor: Matěj Vodička 
__________________________________________________________________________ 

Na nebezpečný provoz v českobudějovické Ledenické ulici upozorňují 

lidé peticí. Chtějí semafor u přechodu pro chodce   

Uzavírky související s výstavbou dálnice D3 na východním 
okraji Českých Budějovic komplikují dopravní situaci v ulici Ledenická. Pro tisíce 
obyvatel z přilehlých obcí Srubec a Dobrá Voda je teď průjezd Ledenickou jedinou 
spojnicí s krajským městem. 

Nárůst dopravy ale ohrožuje žáky Základní školy Pohůrecká. Obyvatelé, rodiče dětí i 
vedení školy proto požadují, aby tamní přechod pro chodce u autobusové zastávky 
Želivského doplnil semafor. 

"Ten provoz je tady náročný, jede jedno auto za druhým a děti v podstatě nemají šanci 
přejít bez toho, že by je někdo pustil. Že by našly okamžik, kdy nejede ani jedno auto, 
to se víceméně nestane," popisuje u přechodu nad základní školou ředitelka Dana 
Walterová. 

V těsné blízkosti přechodu jsou navíc parkovací místa a autobusová zastávka. "Pokud 
autobus zastaví a děti přechází za ním, protože je tam vyznačený přechod, tak řidič 
nevidí, že tam někde stojí malé dítě," připomíná ředitelka. 

Semafor na přechodu požaduje petice, kterou podepsalo více než 420 lidí. Iniciátorka 
Jana Musilová bydlí jen kousek od místa a do základní školy často vodí svého 
nejmladšího syna, žáka třetí třídy. "Už by chtěl chodit do školy sám a mě to přivádělo k 
nervozitě a obavám. Šli jsme spolu ráno a opravdu jsem zjistila, jak je ten přechod 
nebezpečný, takže jsem začala uvažovat, co by se dalo udělat," říká. 

Vedení města se k petici postavilo kladně. Odbory magistrátu už zajišťují zavedení 
vodorovných pruhů před přechodem. Na bezpečnost také dohlíží městská policie. 
Výstavba semaforu ale potrvá několik měsíců. "Tam je trochu problém s tím, že je 
potřeba všechno řádně vyprojektovat a projednat – týká se to policie, jedním z 
dotčených orgánů je dopravní inspektorát, povoluje to potom dopravní úřad. Zkusíme 
to projednat," uvádí náměstek primátora Petr Holický. 

 

https://budejovice.rozhlas.cz/na-nebezpecny-provoz-v-ceskobudejovicke-ledenicke-ulici-upozornuji-lide-petici-8673816
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Uzavírka ulice Dobrovodská kvůli výstavbě dálničního tunelu, která je hlavním 
důvodem zvýšeného provozu na Ledenické, by podle plánu města a Ředitelství silnic a 
dálnic měla skončit zhruba na přelomu letošního srpna a září. 
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Pondělí 31. ledna – Pátek 4. února 2022 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

5. TÝDEN 2022 

5 
 

 

 

 

 

 

 


