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Neděle, 26. prosince 2021 

Zdroj: Česká televize, ČT 24 (odkaz) 

Rubrika: Domácí 

Autor: mvr 
__________________________________________________________________________ 

Dva body za neoprávněné parkování na místě pro lidi s handicapem. 

Přísnější tresty pro řidiče začnou platit od ledna 

 

Řidiči v Česku se musejí od nového roku připravit na vyšší tresty za případné přestupky 
v dopravě. Dva body dostanou třeba za to, že zaparkují na místě určeném pro lidi se 
zdravotním postižením. Například v Českých Budějovicích řeší policisté každý rok 
stovky případů, kdy motoristé zaparkují v prostoru určeném pro vozíčkáře. Lidem s 
postižením tak často působí velké problémy, ti totiž na jiném místě kvůli nedostatku 
prostoru parkovat nemohou. 

Stání na místě pro vozíčkáře bude trestáno přísněji 

Parkování na místech určených pro lidi s handicapem je častý problém, například i pro 
Ondřeje Tupého, který je na invalidním vozíku. Když mu bylo devatenáct let, skočil do 
rybníka, kde bylo málo vody, a poranil si míchu.  

I když pro handicapované jsou vyhrazena místa pro parkování, často jim je blokují 
ostatní řidiči. Podle policie si někteří dokonce speciální kartu seženou, potom se 
vymlouvají, že přivezli někoho se zdravotním postižením.  

Podobné přestupky často řeší také městská policie. „V průměru to vychází tak na jeden 
až dva přestupky neoprávněného stání na parkovišti pro zdravotně postižené denně,“ 
uvedla mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková.  

Od nového roku za dva body 

Od 1. ledna 2022 bude řidiče, kteří zaparkují na ploše vyhrazené pro vozíčkáře a další 
lidi se zdravotním postižením, stát takový přestupek dva body.  

Podle Tupého však často dochází i k dalším problémům. Stalo se mu, že mu jiné vozidlo 
zablokovalo dveře od plošiny. Musel tak čekat až půl hodiny venku, než se do svého 
vozidla dostal.  

 

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3418716-dva-body-za-neopravnene-parkovani-na-miste-pro-lidi-s-handicapem-prisnejsi-tresty-pro
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hyby však občas dělají i sami handicapovaní. Například studenti a pedagogové se 
zdravotním postižením mají nárok parkovat přímo před školou, jenže tato místa jim 
často zabírají jiní s handicapem. „Stává se to v podstatě denně, že tady parkují lidé i se 
zdravotním postižením, kteří nemají kartu (povolení pro parkování před školou),“ 
podotýká odborná konzultantka z Národní rady osob se zdravotním postižením Helena 
Kočová. 

 

 

Úterý, 21. prosince 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Budějovicko 

Autor:  
__________________________________________________________________________ 

Na cizím kole daleko neujel 

České Budějovice – Krádež crossového jízdního kola před obchodním centrem 
na českobudějovické Pražské třídě měla v neděli večer šťastný konec. A to díky 
rychlému zásahu strážníků.  

Podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové dostihli strážníci 
muže, který odpovídal popisu pachatele, jak jede na odcizeném kole v Otakarově ulici. 
Muž tvrdil, že bicykl téhož dne zakoupil. 
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Úterý, 21. prosince 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Budějovicko 

Autor: Věra Školková, Městská policie České Budějovice 
__________________________________________________________________________ 

Muž ukradl před IGY crossové kolo 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Krádež crossového jízdního kola zn. Apache před obchodním 
centrem na Pražské třídě měla v neděli večer šťastný konec. A to díky rychlému 
zásahu českobudějovických strážníků. Ti muže jedoucího na odcizeném jízdním kole 
dostihli v Otakarově ulici. Muž přitom tvrdil, že bicykl téhož dne zakoupil. Při 
provedení bezpečnostní prohlídky u něj strážníci nalezli vystřelovací kapesní nůž, 
který mu ještě před převozem na policejní služebnu odebrali. 

V neděli 19. prosince krátce po osmé hodině večer přijalo operační středisko městské 
policie oznámení o krádeži jízdního kola před obchodním centrem IGY na Pražské třídě. 
Po jízdním kole okamžitě začaly pátrat hlídky městské policie. Jedna z hlídek spatřila v 
Otakarově ulici muže jedoucího na jízdním kole, jehož popis odpovídal odcizenému 
bicyklu. Cyklistu proto okamžitě dostihli a zastavili. 

Osmatřicetiletý muž se strážníky snažil přesvědčit, že jízdní kolo toho dne zakoupil v 
Novohradské ulici. Strážníci muže i jízdní kolo převezli na obvodní oddělení Policie ČR 
– město, kde ho předali do rukou přítomných policistů. Na místo se také dostavila 
právoplatná majitelka jízdního kola, která jeho vlastnictví řádně doložila. 
Osmatřicetiletý muž z Českých Budějovic bude mít policistům co vysvětlovat. 

 

 

 

 

  

https://www.jcted.cz/61833-muz-ukradl-pred-igy-crossove-kolo/
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Pondělí, 20. prosince 2021 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Díky českobudějovickým strážníkům se majitelka opět setkala s 

odcizeným jízdním kolem 

Krádež crossového jízdního kola zn. Apache před obchodním centrem na Pražské třídě 
měla v neděli večer šťastný konec. A to díky rychlému zásahu českobudějovických 
strážníků. Ti muže jedoucího na odcizeném jízdním kole dostihli v Otakarově ulici. Muž 
přitom tvrdil, že bicykl téhož dne zakoupil. Při provedení bezpečnostní prohlídky u něj 
strážníci nalezli vystřelovací kapesní nůž, který mu ještě před převozem na policejní 
služebnu odebrali. Jízdní kolo se vrátilo do rukou jeho právoplatné majitelky. 

V neděli 19. prosince krátce po osmé hodině večerní přijalo operační středisko městské 
policie oznámení o krádeži jízdního kola před obchodním centrem IGY na Pražské třídě. 
Po jízdním kole okamžitě začaly pátrat hlídky městské policie. Jedna z hlídek spatřila 
v Otakarově ulici muže jedoucího na jízdním kole, jehož popis odpovídal odcizenému 
bicyklu. Cyklistu proto okamžitě dostihli a zastavili. Osmatřicetiletý muž se strážníky 
snažil přesvědčit, že jízdní kolo toho dne zakoupil v Novohradské ulici. Strážníci muže i 
jízdní kolo převezli na Obvodní oddělení Policie ČR – město, kde ho předali do rukou 
přítomných policistů. Na místo se také dostavila právoplatná majitelka jízdního kola, 
která jeho vlastnictví řádně doložila. Osmatřicetiletý muž z Českých Budějovic bude mít 
policistům co vysvětlovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/diky-ceskobudejovickym-straznikum-se-majitelka-opet-setkala-s-odcizenym-jizdnim-kolem
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Pondělí 20. prosince – čtvrtek 23. prosince 2021 

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
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