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Klíče v zámku našel naštěstí jen poctivec 

České Budějovice - Víc štěstí než rozumu měl v sobotu 16. prosince krátce před třetí hodinou 
odpolední majitel vozidla, které zaparkoval v ulici Norberta Frýda. Klíče od vozu totiž 
zapomněl v zámku a odešel. Takto našel vozidlo náhodný kolemjdoucí, který zavolal 
strážníky.  

Policisté na místě shledali, že nezajištěné vozidlo dosud nedošlo k žádné újmě, klíčů 
zasunutých v zámku si všiml pouze poctivý občan. Majitel už své klíče dostal zpět, stejně jako 
poučení. Mluvčí městské policie Věra Školková nabádá: "Nutnost dbát zvýšené pozornosti na 
zajištění svých vozidel je před vánočními svátky více než na místě. V této době se totiž zvyšuje 
činnost pachatelů trestné činnosti a neuzamčené vozidlo se tak může pro ně stát snadným 
cílem. Odcizení věcí z vozidla nebo vozidla samotného je pro ně potom otázka několika 
málo minut." 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/klice-v-zamku-nasel-nastesti-jen-poctivec-20171218.html
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Kočka se mu nejspíš nelíbila, tak ji počůral 

České Budějovice - Humorný případ museli v neděli řešit českobudějovičtí městští strážníci. 
Volně pobíhající labrador tady na náměstí Přemysla Otakara II. způsobil v neděli škodu na 
majetku jednomu z prodejců na vánočním trhu. Na látkové dekoraci v podobě kočky totiž 
vykonal svou potřebu. Jak ale uvedla Věra Školková, mluvčí městské policie, majitelka psa 
však později odmítala jakoukoliv vinu za jednání svého psa. Poškozeného prodejce se 
naopak ještě snažila obvinit z napadení.  

Ke konfliktu poškozeného prodejce s majitelkou volně pobíhajícího psa vyjížděla hlídka 
městské policie v neděli v půl jedenácté dopoledne. Prodejce, kterému pes způsobil škodu 
bezmála 600 korun, strážníkům popsal celou událost. "Když k jeho stánku přiběhl volně 
pobíhající labrador a pomočil vystavenou dekoraci, snažil se dopátrat jeho majitele. 
Čtyřiatřicetiletá majitelka psa se dostavila o několik minut později. Když prodejce ženu 
konfrontoval s tím, co její pes způsobil, žena odmítala jakoukoliv vinu. Muž požadující náhradu 
škody proto na místo přivolal hlídku městské policie," popsala Věra Školková onen incident 
s tím, že se majitelka psa po příjezdu strážníků snažila naopak strážníky přesvědčit o tom, že jí 
poškozený prodejce fyzicky napadl. "To však vyvrátili přítomní svědci, kteří celé události 
přihlíželi," dodala.  

Čtyřiatřicetiletá žena z Českých Budějovic se proto bude nyní zpovídat nejen z přestupku proti 
majetku, ale i z porušení obecně závazné vyhlášky města. V historickém jádru města se podle 
této vyhlášky smí pes pohybovat pouze na vodítku.  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/kocka-se-mu-nejspis-nelibila-tak-ji-pocural-20171218.html
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Muž se úzkým otvorem nasoukal do kontejneru na elektroodpad v 

budějcké Lidické třídě  

Kuriózní situace musí občas řešit i českobudějovičtí strážníci. O stříbrné adventní neděli ráno 
je zaměstnal muž, který vlezl do kontejneru na elektroodpad v Lidické třídě. Naštěstí při svém 
akrobatickém kousku, když se soukal úzkým otvorem dovnitř i ven, neutrpěl žádnou újmu na 
zdraví.  

Případ muže uzavřeného v kontejneru na elektroodpad řešili o stříbrné adventní neděli v půl 
deváté ráno strážníci v Lidické třídě v Českých Budějovicích. Městští policisté po příjezdu na 
místo zjistili, že v kontejneru je jim známý šestadvacetiletý muž bez domova.  

„Poté, co se muž vysoukal ven úzkým otvorem, svěřil se strážníkům, že se chtěl pouze schovat 
před nepřízní počasí. Možnost pobytu v azylovém domě však muž odmítl," uvedla mluvčí 
českobudějovické městské policie Věra Školková.  

„Muž se naštěstí při pobytu v uzavřené nádobě a akrobatické vylézání z ní nezranil, nic si z 
kontejneru neodnesl a tak ho poté strážníci propustili," podotkla Věra Školková a zároveň 
připomněla podobný případ z minulosti, kdy se muž ale v úzkém vstupním otvoru kontejneru 
zaklínil. „Muže museli nakonec z kontejneru vystříhat hasiči. Jeho neuváženým kouskem tak 
vznikla značná škoda na majetku," dodala.   

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17815-muz-se-schoval-do-kontejneru-na-elektroodpad.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17815-muz-se-schoval-do-kontejneru-na-elektroodpad.html
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Pes pomočil na trzích dekoraci v podobě kočky. Prodejce zavolal 

strážníky  

Volně pobíhající pes pomočil dekoraci u jednoho ze stánků na adventních trzích na hlavním 
budějovickém náměstí. Jeho majitelka se bude zpovídat z přestupku proti majetku i z 
porušení obecně závazné vyhlášky města.  

K události došlo v neděli dopoledne na náměstí Přemysla Otakara II., kde probíhají adventní 
trhy. Látkovou dekoraci v podobě kočky tam pomočil volně pobíhající labrador. 

Prodejce, kterému pes způsobil škodu bezmála 600 korun, se snažil se dopátrat jeho majitele. 

Čtyřiatřicetiletá majitelka psa se dostavila o několik minut později. Když prodejce ženu 
konfrontoval s tím, co její pes způsobil, žena odmítala jakoukoliv vinu. Muž požadující náhradu 
škody proto na místo přivolal hlídku městské policie.  

„Majitelka psa se strážníky naopak snažila přesvědčit o tom, že jí poškozený prodejce fyzicky 
napadl. To však vyvrátili přítomní svědci, kteří celé události přihlíželi,“ popsala mluvčí 
strážníků Věra Školková. 

Čtyřiatřicetiletá žena z Českých Budějovic se bude nyní zpovídat nejen z přestupku proti 
majetku, ale i z porušení obecně závazné vyhlášky města. V historickém jádru města se podle 
této vyhlášky smí pes pohybovat pouze na vodítku.  

https://www.expres.cz/cerna-kronika-pes-kocka-pomocil-straznici-majitelka-pobihajici-pvn-/cerna-kronika.aspx?c=A171218_161556_dx-cerna-kronika_hrdi#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=denniexpres&utm_content=main
https://www.expres.cz/cerna-kronika-pes-kocka-pomocil-straznici-majitelka-pobihajici-pvn-/cerna-kronika.aspx?c=A171218_161556_dx-cerna-kronika_hrdi#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=denniexpres&utm_content=main
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Akce mají výjimku z nočního klidu v Budějovicích, každodenní rušení 

trvá 

Vybrané společenské a kulturní akce v Českých Budějovicích získaly od zastupitelů povolení a 
noční klid pro ně platí až od půlnoci. Problémy s hlukem v centru města se však řešit nedaří.  

Až příští rok v létě na výstavišti rozjede svou show skupina Kabát při druhém ročníku Létofestu, 
nebudou se muset členové kapely ani pořadatelé ohlížet na desátou hodinu a začátek nočního 
klidu. 

V Českých Budějovicích zastupitelé v prosinci schválili úpravu vyhlášky, která devíti vybraným 
akcím dává výjimku, díky které mohou s produkcí končit až o půlnoci. V některých případech 
mohou organizátoři oddálit konec koncertu či festivalu i vícekrát než jednou. 

Třeba Múzy na vodě hned šestkrát. „Je však nutné, aby taková akce byla v den, po kterém 
následuje den pracovního klidu,“ uvedl zastupitel Tomáš Bouzek (TOP 09). 

Akce, které mohou trvat až do půlnoci 

Budějovický Majáles (květen) 
Půlmaraton (červen) 
Buskers fest (červen) 
Múzy na vodě (červenec) 
Létofest (červenec/srpen) 
Jihočeský jazzový festival (srpen) 
Město lidem, lidé městu (srpen) 
Vltava žije (září) 
Českobudějovický advent (prosinec) 
Pozn: Majáles, Buskers fest a 
Českobudějovický advent jsou vícedenní 
akce, ale výjimku mohou využít jen v jeden 
den 

To znamená, že například Létofest nebo festival Město lidem, lidé městu mohou v pátek i v 
sobotu naplánovat program až do půlnoci. Naopak majáles, který je po celý týden, využije 
novinku jen v pátek při vyvrcholení akce. Ve všední den musí dál končit do 22 hodin. Pro 
prodloužení programu je možné využít i dny, po kterých následuje státní svátek. 

https://budejovice.idnes.cz/ceske-budejovice-hluk-kulturni-akce-lide-mestu-nocni-klid-pzs-/budejovice-zpravy.aspx?c=A171221_084932_budejovice-zpravy_khr
https://budejovice.idnes.cz/ceske-budejovice-hluk-kulturni-akce-lide-mestu-nocni-klid-pzs-/budejovice-zpravy.aspx?c=A171221_084932_budejovice-zpravy_khr
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=151240/144727_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=148726/142099_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=144121/137149_0_
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„Pro nás je konec v deset večer hodně šibeniční. Muzikanti jsou často nadšení atmosférou a 
chtějí hrát pro účastníky dál. Navíc v létě ta pravá večerní atmosféra po setmění začíná až 
později,“ reagoval před časem produkční a dramaturg jazzového festivalu Jiří Grauer. I tato 
akce patří mezi vybrané. Grauer předeslal, že pravděpodobně budou koncerty na Piaristickém 
náměstí končit okolo 23. hodiny. 

Návrh úpravy vyhlášky se v zastupitelstvu setkal s velkou podporou, když pro hlasovalo 37 ze 
40 přítomných členů. 

Každodenní pokřikování do noci nezmizelo 

Rozvinula se však velká diskuse kolem narušování nočního klidu především v centru města po 
celý rok. Situace se ještě zhoršila zákazem kouření v restauracích. Dokazují to i čísla.  

Městská policie od té doby registruje nárůst případů rušení nočního klidu o 20 procent. 
Zatímco loni od konce května do 18. prosince řešila 393 stížností, letos jich za stejné období 
bylo 491. 

 „Většinu případů řeší strážníci v centru města a v okolí Palackého náměstí. K rušení dochází 
především hlasitou hudbou a hlučnou zábavou vycházející z klubů, barů a diskoték,“ upřesnila 
mluvčí strážníků Věra Školková. 

Podobné zkušenosti mají i místní obyvatelé. „Přes den je člověk v práci a celkově ruch města 
tolik nevnímá. Když vám ale o půlnoci pod okny hulákají a kouří partičky lidí, tak je to hodně 
nepříjemné,“ konstatoval Roman Šimůnek, který bydlí na náměstí Přemysla Otakara II. Na 
druhé straně přiznal, že by neměnil, a život v centru se mu i přes tato úskalí líbí. 

Zejména v pátek a v sobotu je kolem většiny klubů hodně veselo a rušno a je jasné, že to 
obyvatele ruší. Ti, kteří jsou venku, přitom ani nemusí být až tak hlasití, ale družný rozhovor 
party lidí se večer nese a je slyšet i přes zavřená okna. 

Situaci by podle některých zastupitelů mohlo zlepšit posílení městské policie. Padl i návrh, že 
by do určitého prostoru kolem klubů a barů měli zajišťovat pořádek provozovatelé. Žádná 
konkrétní změna však prozatím nenastane.  

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=159522/151167_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=155606/148910_0_
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Opilec se dobýval domů, spletl si byt i ulici 

České Budějovice - U podnapilého muže zasahovali ve středu po 17. hodině strážníci 
městské policie. Ten se v Nerudově ulici pokoušel marně dostat do jednoho z bytů. Muž byl 
navíc jen ve spodním prádle. 

Jak uvedl David Štýfal, mluvčí Městské policie České Budějovice, hlídka na místě zjistila, že se 
jedná o jednatřicetiletého muže z Maďarska, který se pokoušel dostat domů. Nakonec se ale 
ukázalo, že ten muž v onom místě ani nebydlel. "Mladý muž totiž nadýchal 3,11 promile 
alkoholu a vůbec netušil, kde se nachází. Muž si tak nespletl pouze byt, ve kterém bydlí, ale 
i ulici," řekl David Štýfal. Doplnil, že podnapilého muže pak strážníci převezli na protialkoholní 
záchytnou stanici, kde byl předán do lékařské péče.  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opilec-se-dobyval-domu-spletl-si-byt-i-ulici-20171222.html
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Bezdomovec tvrdil, že do kontejneru na elektroodpad vlezl kvůli 

počasí 

Případ muže v kontejneru na elektroodpad řešili v neděli ráno strážníci v Českých 
Budějovicích. Pro bezdomovce naštěstí skončil pobyt v uzavřené nádobě bez újmy na zdraví.  

V neděli v půl deváté ráno vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o muži, který vlezl na 
Lidické třídě do kontejneru na elektroodpad. 

„Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že uvnitř se nachází jim známý šestadvacetiletý muž 
bez domova. Poté, co se vysoukal ven úzkým otvorem, prohlásil, že se chtěl pouze schovat 
před nepřízní počasí,“ popsala mluvčí budějovické městské policie Věra Školková. 

Možnost pobytu v azylovém domě však muž odmítl. Jelikož při svém akrobatickém kousku 
neutrpěl žádnou újmu na zdraví a z kontejneru si nic neodnesl, strážníci ho poté propustili. 

„V minulosti už strážníci řešili případ muže zaklíněného v úzkém vstupním otvoru. Muže 
museli nakonec z kontejneru vystříhat hasiči. Jeho neuváženým kouskem tak vznikla značná 
škoda na majetku, „připomněla Školková. 

  

https://www.expres.cz/cerna-kronika-muz-ceske-budejovice-vlezl-kontejner-elektroodpad-straznici-164-/cerna-kronika.aspx?c=A171221_170538_dx-cerna-kronika_hrdi#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=denniexpres&utm_content=main
https://www.expres.cz/cerna-kronika-muz-ceske-budejovice-vlezl-kontejner-elektroodpad-straznici-164-/cerna-kronika.aspx?c=A171221_170538_dx-cerna-kronika_hrdi#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=denniexpres&utm_content=main
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Policie: Alkohol za volant nepatří!  

Strážníci v Českých Budějovicích odhalili dalšího nezodpovědného řidiče automobilu, který 
usedl za volant pod vlivem alkoholu.  

Krátce po půlnoci ze čtvrtka na pátek 22. prosince prováděla hlídka městské policie běžnou 
kontrolní činnost v ulici Rudolfovská třída. Řidič osobního automobilu Škoda na sebe upozornil 
dopravním přestupkem tím, že přímo před hlídkou nerespektoval dopravní značení a 
nezastavil na „stopce´´.  

Hlídka vozidlo zastavila předepsaným způsobem na bezpečném místě a podrobila řidiče 
orientační dechové zkoušce. Přístroj na měření alkoholu v dechu ukázal hodnotu 0, 66 promile. 
Strážníci na místo přivolali Policii ČR, která si událost převzala k dalšímu řešení. 

Jihočeskénovinky.cz informoval Mgr. David Štýfal, tiskový mluvčí Městská policie České 
Budějovice. 

 

http://www.jihoceskenovinky.cz/zpravy/regiony/policie-alkohol-za-volant-nepatri/
http://www.jihoceskenovinky.cz/zpravy/regiony/policie-alkohol-za-volant-nepatri/

