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Opilá dívka posedávala v betlémě na budějovickém náměstí a parta 

lezla po stromě    
Pohyb v betlémě a ve větvích vánočního stromu na Náměstí Přemysla Otakara II. zaznamenala v neděli 

krátce po půlnoci městská kamera. 

 "Neobvyklou návštěvu dostali oslík a volek v betlémě na českobudějovickém náměstí Přemysla 

Otakara II.  

Podle tiskové mluvčí českobudějovické městské policie Věry Školkové pohyb v betlémě a ve větvích 

vánočního stromu na Náměstí Přemysla Otakara II. zaznamenala v neděli krátce po půlnoci městská 

kamera. "Proti možnému poškození betlému zasáhla hlídka městské policie. Událost odhalila 

šestnáctiletou dívku pod vlivem alkoholu. Ta nadýchala 2,14 ‰. Místo přespání u podobně 

podnapilého kamaráda skončila v rukou své matky," uvedla Věra Školková a dodala, že případem se 

budou zabývat sociální pracovníci.  

"V neděli 6. prosince v půl jedné ráno spatřil operátor městského kamerového systému na Náměstí 

Přemysla Otakara II. skupinu osob pohybujících se ve vánočním betlému. Osoby posedávaly na 

vystavených figurách, poté se přesunuly pod větve vánočního stromu. Na místo okamžitě vyjížděla 

hlídka městské policie," popsala blíže okolnosti případu Věra Školková.  

"Strážníci na místě nalezli pětici osob ve věku osmnácti až devatenácti let. V jejich společnosti se 

pohybovala i šestnáctiletá dívka. Když strážníci poučili přítomné o přestupku proti majetku ve fázi 

pokusu, všichni litovali svého jednání. K poškození betléma naštěstí nedošlo. Na vysvětlenou se 

strážníci dozvěděli, že důvodem pohybu v betlémě mělo být pořízení vánočních fotografií. Přestupek 

proto vyřešili na místě domluvou," doplnila Věra Školková. 

 "U přítomné pětice sehrál v jejich jednání jistě svou roli i alkohol. Výjimkou nebyla ani šestnáctiletá 

dívka. Provedením orientační dechové zkoušky na alkohol u ní strážníci naměřili výsledek 2,14 ‰. Dívka 

uvedla, že měla přespávat u svého devatenáctiletého kamaráda. Orientační dechová zkouška na 

alkohol u něj však ukázala též pozitivní výsledek. Strážníci proto kontaktovali matku mladistvé, která si 

dceru z rukou strážníků převzala," doplnila Věra Školková. Případem se bude dále zabývat oddělení 

sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.  

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opila-divka-posedavala-v-betleme-na-budejovickem-namesti-a-parta-lezla-po-strome.html
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Podnapilá žena urážela v trolejbusu ostatní cestující    

Agresivní žena cestovala trolejbusem, strážníky počastovala plivanci a urážkami. Jiná žena pod vlivem 

drog usedla za volant.  

"Několik případů, ve kterých hrál velkou roli alkohol, řešili v závěru minulého týdne strážníci 

českobudějovické městské policie. 

V sobotu 5. prosince krátce po sedmé hodině večerní například vyjížděla hlídka městské policie na 

konečnou zastávku městské hromadné dopravy v Českém Vrbném. Podle tiskové mluvčí městské 

policie Věry Školkové řidič vozu právě vyloučil z přepravy zjevně podnapilou ženu bez nasazené roušky, 

která slovně urážela ostatní cestující. Žena pak po vystoupení několikrát prudce udeřila do karoserie 

trolejbusu. "Strážníci na místě zastihli pětatřicetiletou ženu z Karlovarska. Následně provedená 

orientační dechová zkouška na alkohol u ní ukázala výsledek 1,96 ‰. Strážníci ženu poučili o tom, že 

se po vystřízlivění bude zpovídat z přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, přestupku proti majetku, a navíc přestupku podle zákona o krizovém řízení. Poté 

ženu z místa vykázali," uvedla Věra Školková.  

Žena se vydala směrem na Husovu třídu. O několik desítek metrů dál však podle mluvčí městské policie 

začala kopat do odstavené popelnice a převrátila ji. "Strážníci, kteří ženu následovali, okamžitě zasáhli. 

Když jí však vyzvali, aby setrvala na místě, žena nereagovala a pokračovala v chůzi. Strážníci jí proto za 

použití donucovacích prostředků nasadili pouta. V průběhu zákroku žena urážela strážníky vulgárními 

výrazy, plivala na ně a snažila se vytrhnout z jejich držení. Na místo mezitím vyjela zdravotnická 

záchranná služba. Po potvrzení lékaře, že dotyčná není ohrožena na životě selháním životně důležitých 

funkcí, jí strážníci převezli na Obvodní oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. Zde jí předali do rukou 

přítomných policistů k dalšímu opatření. Žena si tak na své konto přičte ještě přestupek neuposlechnutí 

výzvy a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci," uzavřela Věra Školková.  

 

Návykové látky byly účastné i na jiných případech. Třicetiletá žena pod vlivem drog usedla za volant 

osobního vozidla v pátek večer. A to i přes skutečnost, že nevlastnila žádné řidičské oprávnění. V té 

době se ke získání řidičského průkazu údajně teprve připravovala. "V pátek 4. prosince krátce před 

jedenáctou hodinou večerní jí strážníci zastavili na Pražské třídě. Řidička vozidla totiž jízdu zjevně 

nezvládala. Jela pomalu a nebyla schopna udržet rovný směr. Strážníci u ní provedli dechovou zkoušku 

na alkohol s negativním výsledkem. Pozitivní výsledek naopak přinesl test na přítomnost omamných a 

psychotropních látek, který u ní provedli přivolaní policisté," uvedla Věra Školková. Strážníci celý případ 

předali Policii ČR k dalšímu šetření. Ženu čeká obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

Za přestupek, kterého se dopustila řízením motorového vozidla bez řidičského oprávnění, jí hrozí 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/podnapila-zena-urazela-v-trolejbusu-ostatni-cestujici-20201207.html
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pokuta od 25 do 50 tisíc korun. Zároveň za volant neusedne po dobu jednoho roku až dvou let.  

Také v sobotu spatřila hlídka městské policie muže s nejistým krokem, mířícího k zaparkovanému 

vozidlu na Náměstí Přemysla Otakara, a to krátce před jednou hodinou ranní. Muž před příjezdem 

hlídky na místo usedl za volant vozidla a odjížděl ulicí Biskupská směrem z centra města. "Strážníci 

vozidlo vzápětí zastavili. Šestatřicetiletý řidič na dotaz strážníků přiznal, že před jízdou vypil několik piv. 

Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 1,55 a 1,65 ‰. Jak 

se ukázalo po příjezdu přivolané hlídky Policie ČR, nebyl to jeho jediný prohřešek," upozornila Věra 

Školková. Podnapilému řidiči byl totiž uložen trest spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. 

Případem se budou dále zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR – město. Muže čeká 

obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí 

a vykázání. 

Dalšího podnapilého řidiče strážníci zastavili v sobotu 5. prosince v deset hodin večer v Nádražní ulici. 

Řidič totiž nerespektoval signál "Stůj" na křižovatce řízené semafory, a to hned opakovaně. Muž za 

volantem údajně o svém pochybení nevěděl. Nebylo divu. Orientační dechovou zkouškou na alkohol u 

něj strážníci zjistili 0,82 ‰ alkoholu. Osmadvacetiletý muž požití alkoholu před jízdou přiznal. Další 

jízdu mu zakázali přivolaní policisté. Případem se budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie 

ČR – město. Za přestupek mu hrozí pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun, jakož i zákaz činnosti po dobu 6 

měsíců až jednoho roku. 

 Na podnapilého cyklistu pak strážníci narazili při běžné kontrolní činnosti v neděli 6. prosince krátce 

před jedenáctou hodinou večer v ulici Tř. 28. Října. "Muž jedoucí na jízdním kole neměl povinné 

osvětlení. Se strážníky se pustil do diskuze o nesmyslnosti povinného osvětlení. Muž totiž tvrdil, že mu 

na cestu svítí pouliční lampy, a tak žádné osvětlení nepotřebuje. Strážníci navíc při řešení přestupku 

ucítili z dechu cyklisty alkohol," uvedla podrobnosti k případu Věra Školková. Následně provedená 

orientační dechová zkouška na alkohol u muže ukázala výsledek 0,92 a 0,86 ‰. Za přestupek podle 

zákona o provozu na pozemních komunikacích mu nyní hrozí pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun. Případem 

se bude dále zabývat správní orgán. 

 

Úterý, 8. listopadu 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 2 

Autor: Edwin Otta 

V betlému našli opilou dívku    
České Budějovice – Neobvyklou návštěvu dostali oslík a volek v betlému na českobudějovickém 

náměstí Přemysla Otakara II. Není výjimkou, že se zde lidé fotí u sochařského díla, které odkazuje na 

známou biblickou událost. Ale většinou zůstávají způsobně za jednoduchým dřevěným plůtkem.  

V neděli v noci tomu bylo jinak. Podle tiskové mluvčí českobudějovické městské policie kobudějovické 

Věry Školkové zaznamenala podezřelý pohyb v betlému krátce po půlnoci městská kamera. "Operátor 

spatřil skupinu osob pohybujících se ve vánočním betlému. Osoby posedávaly na vystavených figurách, 
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poté se přesunuly pod větve vánočního stromu. Na místo okamžitě vyjížděla hlídka městské policie," 

popsala blíže okolnosti případu Věra Školková. Strážníci u vánočního stromu nalezli pětici osob ve věku 

osmnáct až devatenáct let. V jejich společnosti se pohybovala i šestnáctiletá dívka. "Když strážníci 

poučili přítomné o přestupku proti majetku ve fázi pokusu, všichni litovali svého jednání. K poškození 

betléma naštěstí nedošlo," zdůraznila Věra Školková s tím, že strážníci proto přestupek, který vznikl 

kvůli snímkům, vyřešili na místě domluvou.  

"U přítomné pětice sehrál v jejich jednání jistě svou roli i alkohol. Výjimkou nebyla ani dívka," dodala 

však Věra Školková. Orientační dechová zkouška u mladistvé ukázala 2,14 promile alkoholu v krvi. 

Nakonec si tedy od strážníků dívku převzala matka a případem se bude zabývat oddělení sociálně 

právní ochrany dětí budějovického magistrátu.  

 

Středa, 9. listopadu 2020 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 11 

Autor: khr 

Partička mladých se fotila v betlému    
České Budějovice 

 Šest mladých lidí ve věku od 16 do 19 let si v neděli po půlnoci "osedlala" figury dřevěného betléma 

na hlavním náměstí v Českých Budějovicích. 

 Strážníci vyrazili na místo, protože hrozilo, že je poškodí. To se nepotvrdilo, partička tak vyvázla jen s 

domluvou. Hlídce tvrdili, že se chtěli v betlémě jen vyfotit. Byli opilí, včetně 16leté dívky, jež nadýchala 

2,14 promile alkoholu. Strážníkům vykládala, že měla přespat u 19letého kamaráda. Jenže ten byl také 

pod vlivem alkoholu, proto si pro ni musela přijet matka. Případem se bude dále zabývat oddělení 

sociálně právní ochrany dětí magistrátu.  

 

Středa, 9. listopadu 2020 

Zdroj: idnes.cz (odkaz) 

Autor: khr 

Opilá mládež se fotila v betlému, šestnáctiletá dívka nadýchala dvě 

promile    

Šestice mladých lidí ve věku od 16 do 19 let si "osedlala" figury dřevěného betléma na hlavním náměstí 

v Českých Budějovicích. Strážníkům pak vysvětlovali, že se tam chtěli jen vyfotit. Nic neponičili, tak 

vyvázli jen s domluvou. Všichni byli opilí, šestnáctiletá dívka nadýchala přes dvě promile.  

 

V neděli v půl jedné ráno spatřil operátor městského kamerového systému na náměstí Přemysla 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/opila-mladez-fotografie-betlem-namesti-ceske-budejovice-straznici-divka-dve-promile-skolkova.A201208_103633_budejovice-zpravy_khr
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Otakara II. skupinu lidí pohybujících se ve vánočním betlému. Posedávali na vystavených figurách, poté 

se přesunuli pod větve vánočního stromu.  

Na místo proto vyjela hlídka městské policie. Nalezla tam partu teenagerů ve věku 16 až 19 let. Když je 

strážníci poučili spáchání o přestupku proti majetku ve fázi pokusu, všichni litovali svého jednání. K 

poškození betléma nedošlo. 

 "Na vysvětlenou se strážníci dozvěděli, že důvodem pohybu v betlémě mělo být pořízení vánočních 

fotografií. Přestupek proto vyřešili na místě domluvou," popsala mluvčí budějovických strážníků Věra 

Školková.  

 

Všichni přistižení byli pod vlivem alkoholu, přičemž výjimkou nebyla ani šestnáctiletá dívka. Orientační 

dechová zkouška u ní ukázala hodnotu 2,14 promile. Dívka uvedla, že měla přespávat u svého 

devatenáctiletého kamaráda. 

 "Protože i on byl opilý, strážníci kontaktovali matku dívky, která si dceru z rukou strážníků převzala. 

Případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu," 

doplnila Školková. 

 

Středa, 9. listopadu 2020 

Zdroj: Nova, televizní noviny, pořadí 3 

Autor: redakce 

Zmatené nařízení by mělo přestat platit od čtvrtka    
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka  

Dodržování aktuálních vládních nařízení dnes kontrolovali strážníci i policisté. Zaměřili se na prodej 

svařeného vína a punčů ve stáncích, která je už zase nesmějí prodávat.  

 

Reynolds KORANTENG, moderátor  

A také na zákaz prodeje piva do petláhví s sebou, který však platí jen dnes. Za tohle kritizované 

nařízení se totiž ministr zdravotnictví i premiér omluvili a zítra už by platit nemělo.  

 

Vladimír HOŤ, redaktor  

Do usnesení vlády, které dnes začalo platit, se dostal i zákaz prodeje alkoholických nápojů v 

provozovnách stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory. Tedy i prodej čepovaného 

piva z okénka do PET láhve.  

 

Bohuslav STROPEK, majitel restaurace  

Je to celé nesmysl a už si z nás prostě vláda dělá blázny, nic víc, nic míň. To postrádá logiku úplně 

všechno.  
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Vladimír HOŤ, redaktor  

Vznikla tak paradoxní situace. Zatímco v hospodě si pivo s sebou do PET láhve nemůžeme koupit, v 

obchodě na druhé straně ulice to zakázané není.  

 

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra /ČSSD/  

Možná by to stálo za to upřesnit. Rozhodně takto to myšleno nebylo. To znamená, pokud si lidé koupí 

pivo do PET lahve a odnesou si ho domů, tak to z mého pohledu žádný epidemický problém není.  

 

Vladimír HOŤ, redaktor  

Po vlně kritiky vláda nařízení upraví.  

 

Barbora PETEROVÁ, mluvčí, Ministerstvo zdravotnictví  

U výdejních okének restaurací bude možné si pivo odnést ve džbánku nebo PET láhvi s sebou. 

Usnesení vlády bude v tomto smyslu upraveno.  

 

Andrej BABIŠ, předseda vlády /ANO/  

Úmyslem vlády rozhodně nebylo zakázat prodej piva s sebou, když si ho lidé chtějí vypít doma.  

 

Vladimír HOŤ, redaktor  

Strážníci mezitím už dodržování nařízení kontrolovali, třeba v Českých Budějovicích. Zaměřili se ale i 

na prodej svařeného vína nebo punče.  

 

David ŠTÝFAL, mluvčí MP České Budějovice  

Provádíme především kontroly provozoven, barů, restaurací a v tuto chvíli výdejových okýnek. My 

bychom vás chtěli poučit, že podle krizového nařízení vlády je zakázán prodej...  

 

mluvčí  

Víme, víme, děkujeme.  

 

Vladimír HOŤ, redaktor  

Chodí lidi?  

 

mluvčí  

Vůbec.  

 

Vladimír HOŤ, redaktor  

Vůbec nikdo?  

 

mluvčí  

Zatím je tady vylidněno.  

 

strážník Městské policie České Budějovice  

Mají to přelepené, že tam mají prostě prodej nealko punčů a kávy. Ano . Když někdo chce prodávat 

punč, tak musí jedině v provozovnách.  

 

Vladimír HOŤ, redaktor  
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Vláda by další opatření mohla vydat už zítra. Ta současná platí do 12. prosince. Jsou totiž navázaná na 

platnost nouzového stavu. Vladimír Hoť, televize Nova.  

 

Čtvrtek, 10. listopadu 2020 

Zdroj: idnes.cz (odkaz) 

Autor: Michal Bělský 

U kontejnerů se hromadí nábytek i spotřebiče, strážníci rozdávají 

pokuty    

Jihočeská města zatím nezvyšují poplatky za svoz a likvidaci odpadů, přestože jich výrazně přibývá, 

protože se lidé v době nouzového stavu více pouštějí do vyklízení sklepů či rekonstrukcí bytů. Také 

častěji nakupují přes internet a tím přibývají krabice a obaly z balíků.  

 

Hned vedle kontejneru leží stará televize. O kus dál kočárek a roztrhané křeslo. Všude se povalují 

kartonové krabice. V posledních týdnech je to na jihu Čech celkem běžný pohled.  

 

Nouzový stav a s ním spojený home office mění chování a návyky lidí. Ti se často pouštějí do 

rekonstrukcí, úklidů a nákupů přes internet. Kvůli tomu přibyla spousta odpadu, který se nikam 

nevejde. Majitelé starých spotřebičů jsou navíc leckdy líní odvézt je do sběrných dvorů.  

 

Své o tom vědí i v Jindřichově Hradci, kde ve srovnání s minulým rokem zaznamenali nárůst objemu 

komunálního odpadu.  

 

"Zvýšil se takřka u všech druhů a ve sběrném dvoře ho letos zatím bylo zhruba o 360 tun více než 

loni. Jen objemného odpadu byl nárůst o téměř 20 procent na 440 tun," vysvětluje mluvčí 

jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková.  

 

Podle ní se radnice a pracovníci Služeb města Jindřichův Hradec potýkali se zvýšenou produkcí 

odpadu už na jaře, kdy byla řada sběrných nádob po městě pravidelně přeplněná. Patrné to bylo 

hlavně na kontejnerech na tříděný odpad.  

 

"Bohužel se k tomuto stavu opět blížíme a musíme řadu míst mimořádně vyvážet," dodává 

Čermáková s tím, že nejvíce přibylo hlavně papíru, a to zhruba o 70 tun, což je na dvacetitisícové 

město vysoké číslo.  

 

Podobně jsou na tom také České Budějovice, kde jsou nárůsty většiny druhů odpadu podle odhadu 

magistrátu okolo 20 procent. Pouze u směsného komunálního odpadu je poloviční.  

 

"U tříděného odpadu jsou to hlavně papírové obaly, ale registrujeme i větší množství potravinářských 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/cerne-skladky-odpad-svoz-cena-moravec-budejovice.A201210_134811_budejovice-zpravy_khr
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tuků, protože se kvůli zavřeným restauracím zvýšila produkce domácností. To samé platí i u kovového 

odpadu," popisuje změny náměstek primátora Ivo Moravec.  

 

Kromě toho si všímá také nezvykle vysokého počtu kusů nábytku a domácích spotřebičů, které často 

místo sběrných dvorů končí na ulici.  

 

"Lidé se zřejmě pustili do úprav domácností a vyklízení sklepů či půd. Odpad na ulici pak evidujeme 

jako černou skládku. Společně se strážníky se tak snažíme odhalovat jejich původce," říká Moravec a 

dodává, že hříšníci od nich dostávají první pokuty, stejně jako je tomu v Jindřichově Hradci.Větší 

produkce bioodpadu  

 

O něco lépe jsou na tom například v Prachaticích, kde i přes větší objemy odpadu nesledují vyšší 

výskyt nelegálních skládek. Obdobná situace je rovněž ve Strakonicích, které hlásí dokonce jen 

minimální navýšení v produkci odpadů.  

 

"Je to jen okolo jedné až dvou tun na komoditu. Spíše si všímáme větší produkce bioodpadu, jejž 

momentálně svážíme častěji. Nemusíme díky tomu řešit ani žádné postihy za nelegální skladování," 

podotýká mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.  

 

K tomuto kroku zatím nepřistoupili ani v Táboře, přestože také zde mají s odkládáním velkých a 

těžkých kusů na ulicích neblahé zkušenosti. Problémy ale mají i s tříděným odpadem, který se 

mnohdy nevejde do nádob pro ně určených, a tak končí pohozený vedle nich.  

 

"Možná to lidé nedělají naschvál, ale výrazně tím komplikují celý svoz. Naše kontejnery mají spodní 

výsyp. Jejich odvoz vypadá tak, že hydraulická ruka nákladního auta nádobu vyzdvihne do výšky, 

přenese jej přes okraj kontejneru na vozidle a odpad do něj vysype. Okraj je ve výšce asi tří metrů, 

takže je velmi náročné na auto cokoliv jiného naložit," líčí vedoucí táborského odboru životního 

prostředí Lenka Koubková.  

 

Do ulic proto vyjíždí dodávka, která sbírá kartonové obaly odložené u kontejnerů. "Jen z Pražského 

sídliště pravidelně svážíme až 200 kilogramů papíru, to je plné auto. Všímáme si, že lidé často 

papírové krabice ani nerozebírají a nechávají je na volném prostranství," doplňuje Koubková s tím, že 

i přes komplikace zůstává poplatek za likvidaci odpadů stejný, tedy 696 korun na osobu ročně.  

 

Zvyšovat jej nehodlají ani v Jindřichově Hradci, kde letos činil pět set korun. O 180 korun více zaplatí 

lidé v Budějovicích, ani zde se ale výše ve srovnání s loňským rokem nemění. Ale například ve 

Strakonicích, kde se až do letošního roku platilo pouhých 260 korun, čeká na místní v příštím roce 

příjemné překvapení.  

 

"Rada města schválila úplné zrušení vyhlášky o poplatku za svoz komunálního odpadu. Pokud 

zastupitelstvo návrh podpoří, lidé za něj nebudou platit vůbec nic," říká strakonická mluvčí Bučoková.  
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Čtvrtek, 10. listopadu 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 2 

Autor: kam 

Jídlo zástěrkou proti roušce?    
Pravidla prodeje potravin na trzích trápí jejich pořadatele. Jaká přesně jsou?  

 

Jižní Čechy – Otázku potravin řeší například vánoční trhy v českobudějovické Žižkárně, areálu bývalých 

Žižkových kasáren, kde kromě zboží řemeslníků byly o víkendu k dostání např. vafle nebo nápoje. Od 

středy však platí na trzích kromě čtyřmetrových rozestupů mezi stánky nutnost dezinfekcí u každého 

prodejního místa, zákaz stolů a míst k sezení, zákaz prodeje alkoholu a zákaz stravovacích služeb.  

Poslední bod však není tak jednoznačný. Ve středu se totiž podle jednoho z pořadatelů trhů Jiřího 

Krčmáře řešil ve zmíněné Žižkárně. 

 "Odnášení jídla s sebou a přítomnost hlídací služby, která dává pozor, aby nikdo nejedl na místě, policii 

nestačilo," nechápe Jiří Krčmář. "Problém byly i balené vafle," tvrdí. Na výzvu policie se prý stánek 

musel sbalit. 

 Mluvčí strážníků Věra Školková vysvětluje, že trhy by měly být bez hotových jídel, aby je tam 

návštěvníci nekonzumovali. Potvrzuje výjezd strážníků na anonymní oznámení o provozování 

stravovacích služeb na trzích v rozporu s krizovým opatřením. "Prodejce na místě vyzvali k ukončení 

prodeje stravovacích služeb," líčí. Po domluvě se stánek s rychlým občerstvením, jako byly klobásy, 

sbalil. " Žádné další porušení krizového zákona při opětovné kontrole strážníci nezjistili," říká.  

Podle Dagmar Smitkové z krajské hygienické stanice, která má na starosti hygienu výživy, nelze na 

trzích ze stánku prodávat hotová jídla k okamžité konzumaci. Pekařské zboží, sladkosti aj.  

musí být zabaleny. "To aby si ho lidé odnesli," vysvětluje. Na tácku nestačí, ten ke konzumaci na místě 

vybízí. Zda má být obal na jídlo papírový či igelitový, není stanoveno. Důležitá je dále rouška a absence 

stolků, kde by se kupili lidé. "Při konzumaci nemusí být rouška. Jídlo tak často bývalo zastírací manévr, 

aby ji nemusela skupinka lidí mít," přibližuje častý problém Dagmar Smitková.  
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Čtvrtek, 10. listopadu 2020 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Ve sbírce nálezů budějovických strážníků jsou i neuvěřitelné kousky. 

Majitel lesního rohu se našel podle žákovské knížky    
10.12.2020 14:33 ČESKÉ BUDĚJOVICE - Od začátku roku prošlo rukama českobudějovických městských 

strážníků 453 nálezů. Za poslední dva roky jich bylo dokonce 1065. Některé z nich se díky úspěšnému 

pátrání vrátily do rukou majitelů, ostatní z nich byly předány příslušným správním orgánům nebo byly 

uloženy do ztrát a nálezů magistrátu. Kromě běžných nálezů tašek, batohů, kabelek, kufrů - i se 

sbalenými věcmi na dovolenou, peněženek, dokladů, klíčů, mobilních telefonů, jízdních kol, 

registračních značek motorových vozidel apod. přebírají strážníci například i nálezy větší finanční 

hotovosti nebo jiných hodnotných předmětů. Někdy i bez nadsázky kuriózních.  

 

Takovým nálezem byl například 22. října roku 2019 lesní roh v hodnotě okolo 50 tisíc korun. Poctivý 

nálezce objevil hudební nástroj na lavičce v blízkosti Samsonovy kašny. Strážníci v pouzdře s hudebním 

nástrojem nalezli žákovskou knížku jeho majitele, podle které se jim podařilo vyrozumět lektora 

Konzervatoře v Českých Budějovicích. Jak se ukázalo, majitel lesního rohu shodou okolností absolvoval 

téhož dne odpoledne u dotyčného lektora výuku hry na lesní roh. Zapomětlivý student si svůj hudební 

nástroj na služebně městské policie druhého dne převzal.  

Druhým ne zcela všedním nálezem byly dva pánské společenské obleky se třemi košilemi 

renomovaných značek uzavřené v ochranných obalech. Ty náhodně nalezl třicetiletý muž z 

Jindřichohradecka téhož dne před šestou hodinou odpolední na frekventované křižovatce ulic Na 

Dlouhé louce a J. Boreckého. Poctivý nálezce předal obleky do rukou hlídky městské policie, která je 

převezla do úschovy na služebnu městské policie. I tento nález se nakonec dostal do rukou svého 

právoplatného majitele.  

Pánskou peněženku s průkazem zaměstnance České pošty a finanční hotovostí ve výši bezmála 30 tisíc 

korun odevzdal na služebně městské policie do rukou strážníků 16. prosince loňského roku poctivý 

nálezce. Díky němu mohl jedenadvacetiletý majitel nálezu slavit vánoční svátky bez vážných starostí. 

Nálezci se od něj dostalo vděčného poděkování.  

Letos 19. června se do rukou hlídky městské policie dostal notebook v hodnotě cca 26 tisíc korun, který 

objevil náhodný kolemjdoucí na Sokolském ostrově. Strážníkům se podle údajů v notebooku podařilo 

zjistit jeho majitele. Ten se tak se svým majetkem díky poctivému nálezci opět shledal.  

Ne však všichni nálezci jsou ale poctiví a nalezenou věc odevzdají. Pro tyto případy je zde výňatek z 

občanského zákoníku vztahující se k nálezům:  

- má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná  

- kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji  

- ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a 

nálezného  

- nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí 

nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů – byla-

li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce 

nález provozovateli těchto zařízení, který dále postupuje, jako by byl nálezcem  

Za přisvojení věci nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby hrozí pachateli přestupku proti 

https://www.jcted.cz/budejovicko/ve-sbirce-nalezu-budejovickych-strazniku-jsou-i-neuveritelne-kousky-majitel-lesniho-rohu-se-nasel-podle-zakovske-knizky/
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majetku pokuta do výše 50 tisíc korun. Pokud by však hodnota této věci přesahovala částku 10 tisíc 

korun, za přečin krádeže stanoví trestní zákoník trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti 

nebo propadnutí věci.  

 

 

  

 

 

 


