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Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 13 

Autor: ČTK 

___________________________________________________________________________ 

Loni řešili 40 tisíc přestupků 
ČESKÉ BUDĚJOVICE Městská policie v Českých Budějovicích loni řešila přes 39 tisíc přestupků, 

což je přibližně o 10 procent víc než v roce 2015. Nejčastěji šlo o přestupky spojené s dopravou, 

kdy se strážníci zaobírali téměř 34 tisíci případy. Řidiči si často stěžují na to, že v jihočeské 

metropoli chybí dostatečný počet míst pro parkování. Proto mnohdy improvizují a zastavují i 

v různých místech, kde je to zakázáno. 

"Myslím si, že se jedná jen o lenost lidí. Ti raději nechají auto tam, kde nemají, jen proto, aby 

nemuseli popojít 200 metrů," uvedl primátor Budějovic Jiří Svoboda a zmínil parkovací dům u 

zimního stadionu, který stojí přibližně 300 metrů od náměstí Přemysla Otakara II. "Každý den 

tam zůstávají desítky neobsazených míst. Ovšem řidiči raději riskují a parkují v zákazech jen 

proto, aby byli co nejblíže centra," dodal Svoboda. 

V centru loni strážníci řešili 18 366 přestupků. Město v budoucnosti připravuje zřízení dalších 

parkovacích míst poblíž centra. Chystá například stavbu parkovacího domu u všesportovní 

haly. Magistrát vydal loni na činnost městské policie téměř 74 milionů korun. Strážníci pak na 

pokutách vybrali zhruba 3,5 milionu korun. Městská policie má v současnosti 125 

zaměstnanců. Z toho je 101 strážníků. Zbytek tvoří administrativní pracovníci. 

Středa 15. února 

Zdroj: Právo, str. 10 

Autor: Vladimír Vácha 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci v Budějovicích přitvrdili 
ČESKÉ BUDĚJOVICE Městská policie v Českých Budějovicích loni řešila přes 39 tisíc přestupků, 

což je přibližně o 10 procent víc než v roce 2015. Nejčastěji šlo o přestupky spojené s dopravou, 

kdy se strážníci zaobírali téměř 34 tisíci případy. Řidiči si často stěžují na to, že v jihočeské 

metropoli chybí dostatečný počet míst pro parkování. Proto mnohdy improvizují a zastavují i 

v různých místech, kde je to zakázáno. 

"Myslím si, že se jedná jen o lenost lidí. Ti raději nechají auto tam, kde nemají, jen proto, aby 

nemuseli popojít 200 metrů," uvedl primátor Budějovic Jiří Svoboda a zmínil parkovací dům u 

zimního stadionu, který stojí přibližně 300 metrů od náměstí Přemysla Otakara II. "Každý den 
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tam zůstávají desítky neobsazených míst. Ovšem řidiči raději riskují a parkují v zákazech jen 

proto, aby byli co nejblíže centra," dodal Svoboda. 

V centru loni strážníci řešili 18 366 přestupků. Město v budoucnosti připravuje zřízení dalších 

parkovacích míst poblíž centra. Chystá například stavbu parkovacího domu u všesportovní 

haly. Magistrát vydal loni na činnost městské policie téměř 74 milionů korun. Strážníci pak na 

pokutách vybrali zhruba 3,5 milionu korun. Městská policie má v současnosti 125 

zaměstnanců. Z toho je 101 strážníků. Zbytek tvoří administrativní pracovníci. 

 

Neděle 26. února 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Martin Tröster 

___________________________________________________________________________ 

Účastníci potyčky probudili celou ulici, před strážníky pak utekli 
České Budějovice - Šarvátku čtyř lidí řešili v neděli po čtvrté hodině ráno českobudějovičtí 

strážníci. 

K vyřizování účtů neváhali soupeři podle svědků v ulici B. Smetany využít ani popelnice, které 

tady stály. 

Když strážníci přijeli na místo, účastníky potyčky už v ulici nenašli, ale natrefili na ně nedaleko. 

Byla mezi nimi také devatenáctiletá dívka, která se do křížku se zákonem dostala již v době své 

nezletilosti. Uvedla to mluvčí strážníků Věra Školková. 

Dotyčná mladá žena i její společníci prý popřeli, že by se vzájemně napadali. Vysypanou 

popelnici měl podle nich na svědomí jejich další kamarád, který však z místa utekl ještě před 

příjezdem strážníků. Ve spěchu dokonce na místě zanechal zaparkované vozidlo tak, že ho 

strážníci museli nechat jako překážku silničního provozu odtáhnout. 

 

Provozovatel vozidla nyní bude muset zaplatit za jeho odtah, navíc mu hrozí pokuta do výše 

dvou tisíc korun a přijde o dva body. 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ucastnici-potycky-probudili-celou-ulici-pred-strazniky-pak-utekli-20170226.html
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Neděle 26. února 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Za lovení mincí z kašny může být pokuta až 20 tisíc 
25.2.2017 19:26  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Nastala obleva a přičinlivce začaly opět lákat mince na dně Samsonovy kašny na 

náměstí Přemysla Otakara II. v krajském městě. V pátek 24. února se nezávisle na sobě objevili rovnou 

dva. Zda potřebovali hotovost nebo se rozhodli lovení mincí provozovat pro zábavu, to ani jeden 

neprozradil.  

První případ se stal kolem jedné hodiny odpoledne, kdy obsluha městského kamerového systému 

spatřila muže naklánějícího se nad vodní hladinu kašny. Při detailním záběru se ukázalo, že muž drží 

provázek s magnetem na konci a hbitě vytahuje jednu minci za druhou. Když ho překvapili strážníci, 

měl již plnou hrst nasbíraných mincí. Strážníci sedmatřicetiletého muže z Českobudějovicka poučili o 

tom, že jeho jednání je v rozporu se zákonem a byl nucen vhodit mince zpět do kašny. 

Druhý sběratel mincí se ukázal v pět odpoledne. Devětadvacetiletý muž pohybující se kolem kašny ve 

společnosti ženy a psa pozornosti kamerového systému také neunikl. Během několika minut již 

strážníci sdělovali devětadvacetiletému muži z Českých Budějovic stejný verdikt jako jeho předchůdci. 

Z přestupku proti majetku se budou oba zpovídat správnímu orgánu. Jejich prohřešek může být oceněn 

pokutou až 20 tisíc korun. 

Neděle 26. února 

Zdroj: regiony24.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Led v kašně roztál, vyrojili se zloději mincí 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Nastala obleva a přičinlivce začaly opět lákat mince ležící na dně Samsonovy kašny. V pátek 

24. února se nezávisle na sobě objevili dva „sběratelé mincí. Zda potřebovali finanční hotovost, 

nebo se rozhodli tuto činnost provozovat pouze pro zábavu, to ani jeden neprozradil. 

První případ se stal kolem jedné hodiny odpoledne, kdy obsluha městského kamerového 

systému spatřila muže naklánějícího se nad vodní hladinu kašny. Při detailním záběru se 

ukázalo, že muž drží provázek s magnetem na konci a hbitě vytahuje jednu minci za druhou. 

Jakmile ho překvapili strážníci, měl již plnou hrst nasbíraných mincí. Strážníci 

http://www.jcted.cz/budejovicko/za-loveni-minci-z-kasny-muze-byt-pokuta-az-20-tisic/
http://jiznicechy.regiony24.cz/14-229617-led-v-kasne-roztal--vyrojili-se-zlodeji-minci
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sedmatřicetiletého muže z českobudějovicka poučili o tom, že jeho jednání je v rozporu se 

zákonem, navíc je i nemorální. Na jejich výzvu byl muž nucen vhodit mince zpět do kašny. 

Druhý sběratel mincí se ukázal v pět hodin odpoledne. Devětadvacetiletý muž pohybující se 

kolem kašny ve společnosti ženy a psa svou činnost též nezastřel. Nejenže měl okolo sebe 

mnoho očitých svědků, bdělá byla i obsluha městského kamerového systému. Během několika 

minut již strážníci sdělovali devětadvacetiletému muži z Českých Budějovic stejný verdikt jako 

jeho předchůdci. 

Z přestupku proti majetku se budou oba zpovídat správnímu orgánu. Jejich prohřešek může 

být oceněn pokutou až 20 tisíc korun. 

 


