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Opilý muž obtěžoval svoje okolí  
České Budějovice - Nemilým incidentem skončil páteční večírek, který se protáhl až do ranních 

hodin, pro některé z jeho účastníků. Při odchodu z jednoho z budějovických barů v centru 

města si je totiž vyhlédl muž, který je nenechal jen tak odejít. 

"Věra Školková, mluvčí městských strážníků, uvedla, že na oznámení o napadání návštěvníků 

jednoho z barů v ulici Karla IV. neznámým mužem vyjížděla hlídka městské policie v sobotu 8. 

prosince před osmou hodinou ranní. "Strážníky na místě oslovil muž, který se stal 

pravděpodobně posledním terčem neznámého muže," řekla s tím, že se vzápětí ukázalo, že 

oním útočníkem byl 20letý muž z Českobudějovicka, který v té době postával opodál. Ten měl 

podle svědectví přítomných osob začít nejprve hrubě obtěžovat ostatní návštěvníky baru. 

"Poté však přitvrdil a 23letého muže ze Zlínska měl dokonce několikrát kopnout do hlavy," 

přiblížila Věra Školková incident. "Napadený muž naštěstí neutrpěl žádné zranění," dodala. 

Strážníci celou věc předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR. Dalším šetřením případu se 

budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR v ulici Tř. 28. Října. Za přestupek proti 

občanskému soužití hrozí dvacetiletému agresorovi pokuta až 20 tisíc korun." 

 

Pondělí, 10. prosince 2018 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 14 

Autor: mrk 

Podomní prodejci opět nabízejí levnější elektřinu  
České Budějovice 

I přesto, že je v Budějovicích vyhláškou zakázaný podomní prodej, opět se ve městě objevily 

osoby, které tímto nedovoleným způsobem nabízely smlouvy na dodávky levnější elektřiny a 

vody. Naposledy se dvě ženy zaměřily minulý týden na sídliště Máj. Kontaktovaly několik 

obyvatel a požadovaly po nich předložení složenek SIPO. 

Brzy se o nich dozvěděla městská policie, která se případem začala zabývat. Ženám za jejich 

přestupek hrozí pokuta až 100 tisíc korun. 

Smlouvu uzavřenou při podomním prodeji lze vypovědět do 15 dní bez jakékoliv sankce. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opily-muz-obtezoval-svoje-okoli-20181209.html
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Muž se propil do rána a začal kolem sebe kopat  
Páteční večírek, který se protáhl až do ranních hodin, skončil pro některé návštěvníky baru v 

centru Českých Budějovic nemilým incidentem. 

Při odchodu si je totiž vyhlédl muž, který je nenechal jen tak odejít. Hrubé obtěžování a kopání 

do těla jednoho z nich si naštěstí nevyžádalo zásah zdravotníků. Útočníka však čekají potíže se 

zákonem. 

Na oznámení o napadání návštěvníků jednoho z barů v ulici Karla IV. neznámým mužem 

vyjížděla hlídka městské policie v sobotu 8. prosince před osmou hodinou ranní. Strážníky na 

místě oslovil muž, který se stal pravděpodobně posledním terčem neznámého muže.  

Jak se vzápětí ukázalo, útočníkem byl dvacetiletý muž z Českobudějovicka, který v té době 

postával opodál. Podle svědectví přítomných osob začal mladý muž nejprve hrubě obtěžovat 

ostatní návštěvníky baru. Poté však přitvrdil a třiadvacetiletého muže ze Zlínska měl dokonce 

několikrát kopnout do hlavy. Napadený muž naštěstí neutrpěl žádné zranění.  

Strážníci celou věc předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR. Dalším šetřením případu se 

budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR v ulici Tř. 28. Října. Za přestupek proti 

občanskému soužití hrozí dvacetiletému agresorovi pokuta až 20 tisíc korun. 

Podnapilý řidič utekl z vozidla, tvrdil, že neřídil 

Jihočeskénovinky.cz o případu informovala Mgr. Věra Školková, tisková mluvčí Městská policie 

České Budějovice. 

 

  

http://www.jihoceskenovinky.cz/zpravy/regiony/muz-se-propil-do-rana-a-zacal-kolem-sebe-kopat/
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Zastupitelé Budějovic schválili peníze na školky i větší počet strážníků  
Radnice krajského města počítá na příští rok se schodkovým rozpočtem. Dvě stě milionů 

korun má na největší investici, kterou je multifunkční centrum místo sportovní haly. 

Rozpočet už schválili zastupitelé. 

  

Než se zastupitelé na pondělním jednání dostali k opravám školek, škol, ulic či bourání 

sportovní haly a výstavbě nové za několik stovek milionů, zasekli se na více než hodinu u 

odpadu. 

Diskuse o nové vyhlášce byla vášnivější a hlasitější, než když budějovičtí zastupitelé 

schvalovali rozpočet pro příští rok. Podle ní by děti do jednoho roku měly být osvobozeny od 

poplatku za svoz odpadu ve výši 680 korun. 

"Snažíme se udělat krok vůči lidem za to, jak v posledních pěti letech nakládají s odpady. 

Když si maminka přinese z porodnice dítě, tak první, co ji čeká, je složenka o zaplacení 

poplatku za odpad," vysvětlil na úvod náměstek primátora Ivo Moravec (OPB). 

Vzápětí přišel opoziční zastupitel Martin Kuba ( ODS ) s úpravou této vyhlášky. Podle ní by 

měli být od poplatku osvobozeni i lidé nad 65 let.  

"Těchto občanů je kolem 18,5 tisíce. Celkem bychom se tak dostali na částku 12,3 milionu 

korun. Minulý týden mi skončila jednání s hejtmankou, která přislíbila, že by se kraj podílel 

10 miliony na financování Jihočeského divadla, což by umožnilo tyto peníze použít na 

seniory," představil Kuba návrh, a spustil tak více než hodinové jednání. 

To se stočilo kromě divadla také k dohadům o plnění volebního programu a skončilo 

odmítnutím návrhu. Velká část zastupitelů se nicméně vyjádřila, že si v budoucnu dokáže 

rozšíření představit. 

Patřil mezi ně i náměstek primátora Juraj Thoma (OPB). Ten vysvětlil, že ztrátu 700 tisíc, 

kterou nová vyhláška přinese, pokryje město vyšším příjem za obchodování s komunálním 

vytříděným odpadem, což zastupitelé schválili 42 hlasy. Řešili rozpočet divadla 

Následné projednávání rozpočtu krajského města už bylo mnohem klidnější, ale delší. I 

rozpočet se setkal s kritikou. 

"Žádné dlouhodobé priority, s kterými jednotlivé subjekty kandidovaly, neobsahuje. Jak jste 

všichni mluvili o výstavbě městských bytů a rozvoji některých částí ve městě, tak rozpočet 

neobsahuje žádné náklady, které by na to měly být vynaloženy," reagoval Kuba. 

https://budejovice.idnes.cz/rozpocet-ceske-budejovice-multifunkcni-centrum-zastupitelstvo-phf-/budejovice-zpravy.aspx?c=A181211_444715_budejovice-zpravy_mcb
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Dál zastupitelé požadovali informace k některým bodům rozpočtu. Zasekli se třeba nad 

navýšením rozpočtu Jihočeského divadla kvůli oslavám jeho stého výročí. To musel 

vysvětlovat ředitel scény Lukáš Průdek, který popisoval hlavní plánované akce. Mezi ně patří 

provizorní divadlo Bouda na Mariánském náměstí, které má odkazovat na myšlenku nové 

budovy v této lokalitě. 

"Rozpočet není vyšší o devět milionů korun, jak tady zaznělo, nýbrž asi o 34 milionů. Proti 

tomu stavíme zlepšené výnosy z prodeje vstupenek v plánované Boudě či na otáčivém 

hledišti a sponzoringu," oznámil. Divadlo nakonec může s požadovaným navýšením o devět 

milionů korun po schválení rozpočtu počítat. 

  

Investic bude v příštím roce mnohem víc. Největší část tvoří podle očekávání Multifunkční 

centrum Dlouhá louka. 

"Šedesát milionů se přidává ke 140, které jsou nachystané už letos," vysvětlil náměstek 

primátora Petr Holický (ANO). Plánovaná hodnota investice je nyní přes 650 milionů včetně 

DPH a stavět by se mělo v letech 2019 a 2020. 

U kapitálových výdajů, tedy peněz na investice, počítá rozpočet s 621 miliony korun, což je o 

téměř 90 milionů více než loni.  

Zvyšují se i běžné výdaje mimo jiné kvůli větším nákladům na městskou policii, která počítá 

se 120 miliony kvůli vyššímu počtu strážníků. Ze 129 se má jejich počet zvednout na 142. 

Zajímá vás dění v krajích? 

Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy. 

A co přesně občany Budějovic příští rok čeká? Peníze půjdou mimo jiné do rekonstrukcí škol. 

Například na ZŠ Emy Destinové zateplí vstupní pavilon za 17 milionů korun a v Matici školské 

vzniknou nové učebny v půdních prostorách za téměř devět milionů. Padesát milionů zamíří 

do školek Železničářská, Kubatova a Papírenská. 

Rekonstrukce ulice Nerudova v úseku Kostelní - Jírovcova vyjde na 23,5 milionu a Římovské 

na 16 milionů a více než 20 milionů ukousnou cyklostezky Labská – Krčínova a Suchomelská. 

Dvacet milionů budou stát obnovy vodohospodářských sítí v Mánesově ulici v úseku od řeky 

Malše k Čechově ulici. V březnu příštího roku by měl být rozpočet zaktualizován o další akce. 

Celkem město počítá pro příští rok s výdaji zhruba 2,5 miliardy a příjmy 2,3 miliardy. Schodek 

činí více než 176 milionů korun. Většinu, přes 147 milionů, pokryjí prostředky z minulých let. 
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Zdroj: regiony.impuls.cz, (odkaz) 

Autor: Petr Lundák 

Zastupitelé Budějovic schválili peníze na školky i větší počet strážníků 
 

Radnice krajského města počítá na příští rok se schodkovým rozpočtem. Dvě stě milionů korun 

má na největší investici, kterou je multifunkční centrum místo sportovní haly. Rozpočet už 

schválili zastupitelé.  

Než se zastupitelé na pondělním jednání dostali k opravám školek, škol, ulic či bourání 

sportovní haly a výstavbě nové za několik stovek milionů, zasekli se na více než hodinu u 

odpadu. 

Diskuse o nové vyhlášce byla vášnivější a hlasitější, než když budějovičtí zastupitelé schvalovali 

rozpočet pro příští rok. Podle ní by děti do jednoho roku měly být osvobozeny od poplatku za 

svoz odpadu ve výši 680 korun.  

„Snažíme se udělat krok vůči lidem za to, jak v posledních pěti letech nakládají s odpady. Když 

si maminka přinese z porodnice dítě, tak první, co ji čeká, je složenka o zaplacení poplatku za 

odpad,“ vysvětlil na úvod náměstek primátora Ivo Moravec (OPB). 

Vzápětí přišel opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS) s úpravou této vyhlášky. Podle ní by měli 

být od poplatku osvobozeni i lidé nad 65 let.  

„Těchto občanů je kolem 18,5 tisíce. Celkem bychom se tak dostali na částku 12,3 milionu 

korun. Minulý týden mi skončila jednání s hejtmankou, která přislíbila, že by se kraj podílel 10 

miliony na financování Jihočeského divadla, což by umožnilo tyto peníze použít na seniory,“ 

představil Kuba návrh, a spustil tak více než hodinové jednání. 

To se stočilo kromě divadla také k dohadům o plnění volebního programu a skončilo 

odmítnutím návrhu. Velká část zastupitelů se nicméně vyjádřila, že si v budoucnu dokáže 

rozšíření představit. 

Patřil mezi ně i náměstek primátora Juraj Thoma (OPB). Ten vysvětlil, že ztrátu 700 tisíc, kterou 

nová vyhláška přinese, pokryje město vyšším příjem za obchodování s komunálním vytříděným 

odpadem, což zastupitelé schválili 42 hlasy. 

Řešili rozpočet divadla 

Následné projednávání rozpočtu krajského města už bylo mnohem klidnější, ale delší. I 

rozpočet se setkal s kritikou.  

http://regiony.impuls.cz/rozpocet-ceske-budejovice-multifunkcni-centrum-zastupitelstvo-phf-/jihocesky-kraj.aspx?c=A181212_171804_imp-jihocesky_kov
https://wiki.idnes.cz/ivo-moravec-cxr-/obecne.aspx?klic=5103503
https://wiki.idnes.cz/martin-kuba-cxj-/politici.aspx?klic=455024
https://wiki.idnes.cz/ods-cke-/politici.aspx?klic=455065
https://wiki.idnes.cz/juraj-thoma-cxn-/osobnosti-cr.aspx?klic=460272
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„Žádné dlouhodobé priority, s kterými jednotlivé subjekty kandidovaly, neobsahuje. Jak jste 

všichni mluvili o výstavbě městských bytů a rozvoji některých částí ve městě, tak rozpočet 

neobsahuje žádné náklady, které by na to měly být vynaloženy,“ reagoval Kuba. 

Dál zastupitelé požadovali informace k některým bodům rozpočtu. Zasekli se třeba nad 

navýšením rozpočtu Jihočeského divadla kvůli oslavám jeho stého výročí. To musel vysvětlovat 

ředitel scény Lukáš Průdek, který popisoval hlavní plánované akce. Mezi ně patří provizorní 

divadlo Bouda na Mariánském náměstí, které má odkazovat na myšlenku nové budovy v této 

lokalitě. 

„Rozpočet není vyšší o devět milionů korun, jak tady zaznělo, nýbrž asi o 34 milionů. Proti 

tomu stavíme zlepšené výnosy z prodeje vstupenek v plánované Boudě či na otáčivém hledišti 

a sponzoringu,“ oznámil. Divadlo nakonec může s požadovaným navýšením o devět milionů 

korun po schválení rozpočtu počítat. 

Investic bude v příštím roce mnohem víc. Největší část tvoří podle očekávání Multifunkční 

centrum Dlouhá louka. 

„Šedesát milionů se přidává ke 140, které jsou nachystané už letos,“ vysvětlil náměstek 

primátora Petr Holický (ANO). Plánovaná hodnota investice je nyní přes 650 milionů včetně 

DPH a stavět by se mělo v letech 2019 a 2020. 

U kapitálových výdajů, tedy peněz na investice, počítá rozpočet s 621 miliony korun, což je o 

téměř 90 milionů více než loni.  

Zvyšují se i běžné výdaje mimo jiné kvůli větším nákladům na městskou policii, která počítá se 

120 miliony kvůli vyššímu počtu strážníků. Ze 129 se má jejich počet zvednout na 142. 

A co přesně občany Budějovic příští rok čeká? Peníze půjdou mimo jiné do rekonstrukcí škol. 

Například na ZŠ Emy Destinové zateplí vstupní pavilon za 17 milionů korun a v Matici školské 

vzniknou nové učebny v půdních prostorách za téměř devět milionů. Padesát milionů zamíří 

do školek Železničářská, Kubatova a Papírenská. 

Rekonstrukce ulice Nerudova v úseku Kostelní - Jírovcova vyjde na 23,5 milionu a Římovské na 

16 milionů a více než 20 milionů ukousnou cyklostezky Labská – Krčínova a Suchomelská. 

Dvacet milionů budou stát obnovy vodohospodářských sítí v Mánesově ulici v úseku od řeky 

Malše k Čechově ulici. V březnu příštího roku by měl být rozpočet zaktualizován o další akce. 

Celkem město počítá pro příští rok s výdaji zhruba 2,5 miliardy a příjmy 2,3 miliardy. Schodek 

činí více než 176 milionů korun. Většinu, přes 147 milionů, pokryjí prostředky z minulých let. 
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Neděle, 16. prosince 2018 

Zdroj: idnes.cz, (odkaz) 

Autor: bse 

Se třemi promile šel vyřešit přestupek, pak nasedl do auta. Daleko 

nedojel 
16. prosince 2018  11:55 

Muži z Českobudějovicka se v pátek nevyplatila návštěva služebny městské policie, kam přišel 

řešit dopravní přestupek. Strážníkovi se zdálo, že muž je podnapilý a když ho následně viděl 

usedat za volat, vyslal za ním své kolegy. Policisté, kteří ho zastavili, mu dali dýchnout, alkoholu 

mu naměřili přes tři promile. 

 „V pátek 14. prosince v půl jedenácté dopoledne se na služebnu městské policie dostavil 

pětačtyřicetiletý muž z Českobudějovicka vyřešit dříve spáchaný dopravní přestupek. Strážník 

u přepážky během jednání s dotyčným mužem pojal podezření, že muž sedící za skleněnou 

přepážkou je pod vlivem alkoholu,“ popsala začátek události mluvčí Městské policie České 

Budějovice  Věra Školková. 

Po jeho odchodu viděl, že muž nasedá za volant auta značky Škoda, které parkovalo opodál, a 

odjíždí. Okamžitě za autem vyrazila hlídka městské policie, která ho zastavila, než vjel na hlavní 

silnici.  

Strážníci u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Muž nadýchal 

3,26 promile a podruhé 3,42 promile. Policisté na místo přivolali hlídku Policie ČR, která muži 

zakázala další jízdu.  

„Jak se ukázalo, muž se dostal do rukou policistů ze stejného důvodu již v minulosti. Za přečin 

ohrožení pod vlivem návykové látky byl odsouzen s podmíněným upuštěním od výkonu trestu 

se zkušební dobou do 25. října 2019. Nyní ho tedy čeká i obvinění z přečinu maření výkonu 

úředního rozhodnutí,“ dodala Školková. 

 

https://budejovice.idnes.cz/muz-opily-sluzebna-rizeni-policie-ceske-budejovice-fx6-/budejovice-zpravy.aspx?c=A181216_113054_budejovice-zpravy_bse

