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Neděle, 28. února 2021 

Zdroj: TV Nova (odkaz) 

Rubrika: Televizní noviny v 19:30 hod. 

Autor: Vladimír Hoť 

___________________________________________________________________________ 

Uzavřou se také některá dětská hřiště. Podívejte se na reportáž 

Na dodržení opatření dohlédne 30 tisíc policistů, vojáků a celníků, hrozí černý scénář - tn.cz (nova.cz) 
 

  

https://tn.nova.cz/clanek/policie-zintenzivni-kontroly-lidi-pokuta-na-miste-10-tisic-uvedlo-vnitro.html
https://tn.nova.cz/clanek/policie-zintenzivni-kontroly-lidi-pokuta-na-miste-10-tisic-uvedlo-vnitro.html
https://tn.nova.cz/clanek/policie-zintenzivni-kontroly-lidi-pokuta-na-miste-10-tisic-uvedlo-vnitro.html
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Pátek, 26. února 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

___________________________________________________________________________ 

Opilý muž kličkoval mezi auty na frekventované silnici. Skončil v 

poutech a na záchytce 

Téměř dvě promile alkoholu nadýchal čtyřiadvacetiletý muž, kterého ve středu večer 

zadrželi českobudějovičtí strážníci. Mladík se totiž pohyboval po Pražské třídě mezi 

auty. Na výzvy strážníků nereagoval a jednoho z policistů se pokusil i napadnout, 

skončil proto v poutech a na záchytné stanici. 

K opilému muži, který se pohybuje mezi auty na Pražské třídě, vyjížděli strážnici ve 

středu večer. Na místě našli čtyřiadvacetiletého mladíka s plechovkou piva v ruce.  

„Muž si na výzvu strážníků odmítl nasadit roušku a souhlasil i s uložením pokuty. Vzápětí 

však začal hlasitě pokřikovat na cestující čekající na blízké zastávce autobusu. Na výzvy 

strážníků přitom nereagoval a jeho agresivita vůči strážníkům se začala 

stupňovat,“ popsala mluvčí strážníků Věra Školková. 

Během celé akce se podařilo podrobit mladíka orientační dechové zkoušce, která 

ukázala téměř dvě promile alkoholu v dechu. Strážníci proto rozhodli, že muže 

převezou na záchytnou stanici. „Když ho však vyzvali k nastoupení do služebního 

vozidla, muž se postavil proti strážníkům se zaťatými pěstmi a snažil se zaútočit na 

jednoho z nich. Strážníci proti němu museli použít donucovací prostředky a nasadit mu 

služební pouta," doplnila Školková. 

Mladík byl poté převezen na záchytnou stanici a případ si převzal správní 

orgán. „Mladík se bude zpovídat z přestupku podle krizového zákona,“ uzavřela mluvčí. 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/30329-opily-muz-klickoval-mezi-auty-na-frekventovane-silnici-skoncil-v-poutech-a-na-zachytce.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/30329-opily-muz-klickoval-mezi-auty-na-frekventovane-silnici-skoncil-v-poutech-a-na-zachytce.html
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Pátek, 26. února 2021 

Zdroj: Novinky (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Jakub Bartosz 

___________________________________________________________________________ 

Lidé nová opatření dodržují, hlásí strážníci. Problémy dělají jen 

odpůrci nařízení 

Strážníci napříč republikou začali ve čtvrtek kontrolovat nová vládní opatření 

proti šíření koronaviru. Například v Praze zjistili téměř 200 hříšníků, ale uložili jen 

tři pokuty. Občané musí od čtvrtka nosit respirátory typu FFP2, nanoroušky nebo 

dvě chirurgické roušky. Za nedodržování opatření hrozí pokuta až 10 tisíc korun. 

Pražští strážníci kontrolovali dodržování nových nařízení především v MHD a jejím 

okolí, odhalili celkem 187 přestupků. 

„Strážníci uložili tři pokuty v celkové výši 900 korun, jeden případ porušení oznámili 

správnímu orgánu a v ostatních případech postačila pouze domluva,“ uvedla mluvčí 

pražských strážníků Irena Seifertová. 

Zmínila také, že na tísňovou linku nikdo žádné oznámení neučinil, lidé tam volají hlavně 

proto, aby se zeptali, co momentálně platí. Informace podávají také hlídky v ulicích, 

žádný vážnější incident strážníci neřešili. 

Pražská státní policie podle své mluvčí Violety Siřišťové dělá kontroly v rámci běžného 

výkonu služby, ale žádnou statistiku přestupků neeviduje. 

Také v Brně jsou lidé svědomití a dle strážníků opatření až na zatvrzelé popírače 

dodržují. „Od čtvrtka k páteční jedenácté hodině se hlídky zabývaly necelou dvacítkou 

případů ve spojitosti s opatřeními. Nejčastěji šlo o situace, kdy se lidé pohybovali s 

odkrytým obličejem zcela vědomě a úmyslně,“ informoval mluvčí strážníků Jakub 

Ghanem. 

Těmto lidem strážníci ukládají pokuty v tisícovkách korun nebo je předávají  správnímu 

orgánu. Skupina odpůrců opatření podle Ghanema tvoří menšinu. 

V Ostravě byli lidé ukázněni, strážníci odtamtud hlásí pouze 11 přestupků. „Všechny 

tyto případy strážníci zaznamenali na zastávkách a vyřešili je domluvou. Osoby měly 

dýchací cesty zakryty pouze látkovou rouškou. Občané Ostravy jinak nové vládní 

nařízení v naprosté většině dodržují,“ informoval mluvčí strážníků Jindřich Machů. 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/lide-nova-opatreni-dodrzuji-hlasi-straznici-problemy-delaji-jen-odpurci-narizeni-40352325
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/lide-nova-opatreni-dodrzuji-hlasi-straznici-problemy-delaji-jen-odpurci-narizeni-40352325
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V Českých Budějovicích ve čtvrtek žádnou pokutu neuložili. Také tam lidé opatření 

dodržují. „Po dotazu na jednoho cestujícího na zastávce MHD se dvěma chirurgickými 

rouškami jsme se dozvěděli, že respirátor nesehnal. Většina z nich však nosí respirátory 

FFP2,“ konstatovala mluvčí strážníků Věra Školková. 

 

Pátek, 26. února 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Čtveřice osob nabízela parfémy na parkovišti u obchodního domu 

v jihočeské metropoli. Svědci přivolali městskou policii. 

Skupina osob nabízela zboží na veřejných prostranstvích v Českých Budějovicích. 

Porušila vyhlášku a strážníci jim vyměřili pokutu. 

Poslední případ zakázaného pochůzkového prodeje zaznamenali českobudějovičtí 

strážníci v říjnu loňského roku. V tomto týdnu se však na území jihočeské metropole 

podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové objevila opět skupina osob 

nabízejících zboží na veřejných prostranstvích. "Dotyčná čtveřice s objemným 

zavazadlem plným parfémů vzbudila v pondělí 22. února 2021 odpoledne pozornost 

náhodných svědků na parkovišti hypermarketu v ulici J. Boreckého. Přivolaným 

strážníkům se podařilo dostihnout celou skupinu a dva z nich ocenit za porušení 

tržního řádu pokutou," zmínila Věra Školková. 

V pondělí 22. února krátce po třetí hodině odpolední vyjížděla hlídka městské policie 

na oznámení o čtveřici osob, vnucující parfémy zákazníkům hypermarketu na parkovišti 

v ulici J. Boreckého. "Strážníci na místě zastihli jedenačtyřicetiletou ženu 

z Českokrumlovska a osmadvacetiletého muže z Prachaticka v doprovodu dvou 

slovenských společníků. Žena a mladý muž se bez zapírání k prodeji parfémů přiznali," 

uvedla k případu Věra Školková. "Strážníci je poučili o tom, že pochůzkový prodej je 

v jihočeské metropoli nařízením města zakázán. Oba si na místě od strážníků vysloužili 

pokutu," doplnila Věra Školková s tím, že podomní a pochůzkový prodej jsou na území 

města zakázané. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/za-poruseni-zakazu-pochuzkoveho-prodeje-si-dvojice-odnesla-z-budejovic-pokutu-20.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/za-poruseni-zakazu-pochuzkoveho-prodeje-si-dvojice-odnesla-z-budejovic-pokutu-20.html
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Nařízení Statutárního města České Budějovice, kterým se vydává tržní řád č. 

3/2019, ve znění pozdějších předpisů: 

Podomní prodej - prodej zboží či poskytování služeb, popř. jejich zprostředkování, 

uskutečňované mimo provozovnu formou pochůzky (tj. bez prodejního zařízení anebo 

s použitím přenosného či neseného prodejního zařízení včetně tašek, zavazadel, 

závěsných pultů, konstrukcí, tyčí apod., popř. přímo z ruky), při níž je potenciální 

uživatel zboží či služeb bez předchozí objednávky prodejcem zboží či poskytovatelem 

služeb vyhledáván z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením 

jednotlivých domů, bytů či jiným obdobným způsobem. 

Pochůzkový prodej - prodej zboží či poskytování služeb, popř. jejich zprostředkování, 

uskutečňované mimo provozovnu formou pochůzky (tj. bez prodejního zařízení anebo 

s použitím přenosného či neseného prodejního zařízení včetně tašek, zavazadel, 

závěsných pultů, konstrukcí, tyčí apod., popř. přímo z ruky), při níž je potenciální 

uživatel zboží či služeb bez předchozí objednávky prodejcem zboží či poskytovatelem 

služeb vyhledáván z okruhu osob na veřejně přístupných místech; není přitom 

rozhodné, zda ten, kdo prodej uskutečňuje, se přemísťuje nebo postává na místě. 

Na celém území statutárního města České Budějovice se zakazuje: 

a) podomní prodej, 

b) pochůzkový prodej, s výjimkou 

1. prodeje zboží či poskytování služeb pro účely veřejné sbírky ve smyslu zákona 

o veřejných sbírkách, 

2. prodeje tisku prostřednictvím kamelotů, 

3. prodeje uskutečňovaného ve sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, 

plovárnách a bazénech k tomuto účelu určenému rozhodnutím, opatřením nebo jiným 

úkonem dle stavebního zákona, 

c) pojízdný prodej. 

Výjimky ze zákazu uvádí čl. 1, odst. 3 - např. prodej zboží nebo poskytování služeb 

v rámci výstavní, kulturní, sportovní a jiné akce, prodej z automatu, prodej vstupenek, 

nebo vánoční prodej ryb, stromků, jmelí a chvojí v předvánoční době. Za přestupek 

proti pořádku ve státní správě hrozí pachateli pokuta až do 100 tisíc korun a případně 

i omezující opatření. Podomní a pochůzkový prodej je v současné době zakázán 

i krizovým opatřením č. 126 ze dne 14. února 2021, kterým se omezuje maloobchod a 

prodej a poskytování služeb. 
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Pátek, 26. února 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Muž se snažil útočit na strážníky, skončil v poutech 

Jakými věcmi se ve středu 24. února zabývali českobudějovičtí strážníci? 

Podívejte se. 

Ve středu 24. února krátce před osmou hodinou večerní vyjížděla hlídka městské 

policie na oznámení o podnapilém muži, který měl vstupovat pod kola projíždějících 

vozidel na Pražské třídě u obchodního centra IGY. Strážníci na místě zastihli jim 

známého čtyřiadvacetiletého muže z Českých Budějovic. Ten si na výzvu strážníků 

odmítl nasadit roušku a souhlasil i s uložením pokuty. Vzápětí však začal hlasitě 

pokřikovat na cestující čekající na blízké zastávce autobusu. Na výzvy strážníků přitom 

nereagoval a jeho agresivita vůči strážníkům se začala stupňovat. Přitom opět začal 

nekontrolovaně vstupovat do vozovky. Strážníkům se navzdory předchozímu odporu 

muže podařilo podrobit ho orientační dechové zkoušce na alkohol s výsledkem 

1,96 ‰. Následně rozhodli o jeho převozu na protialkoholní a protitoxikomanickou 

záchytnou stanici. Když ho však vyzvali k nastoupení do služebního vozidla, muž se 

postavil proti strážníkům se zaťatými pěstmi a snažil se zaútočit na jednoho z nich. 

Strážníci proti němu museli použít donucovací prostředky a nasadit mu služební pouta. 

V těch poté absolvoval převoz na záchytnou stanici, kde si ho již bez pout převzal 

zdravotnický personál. 

Tím však případ pro čtyřiadvacetiletého agresora neskončil. Po vystřízlivění se bude 

zpovídat z přestupku podle krizového zákona. Dalším šetřením případu se bude 

zabývat příslušný správní orgán. 

Strážníci díky kameře vypátrali dvě třináctileté dívky na útěku 

Ve středu v půl deváté ráno spatřil operátor městského kamerového systému na 

kameře v Chelčického ulici dvě zjevně nezletilé dívky, jejichž podoba odpovídala dvěma 

celostátně hledaným dětem. Na místo okamžitě zamířila hlídka městské policie. 

Strážníci obě dívky zastihli u vchodu do jednoho z domů. Po ověření jejich totožnosti 

se ukázalo, že se skutečně jedná o dvě svěřenkyně dětského diagnostického ústavu na 

útěku. Strážníci obě dívky předali do rukou přivolaných policistů.  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-se-snazil-utocit-na-strazniky-skoncil-v-poutech-20210226.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-se-snazil-utocit-na-strazniky-skoncil-v-poutech-20210226.html
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Pátek, 26. února 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Muž se hrnul do vozovky a kvůli odvozu na záchytku skončil v 

poutech 

Podnapilý muž si chtěl raději nechat udělit pokutu, než aby si nasadil roušku. 

Dívky na útěku padly do oka kameře městského systému. Co například museli 

řešit strážníci v uplynulém týdnu v Českých Budějovicích. 

 

Zjevně podnapilý muž s plechovkou piva v ruce se procházel mezi projíždějícími vozidly 

po frekventované českobudějovické Pražské třídě. Zasáhnout musela hlídka městské 

policie. S podnapilým mužem však měli podle tiskové mluvčí městské policie Věry 

Školkové strážníci ještě plné ruce práce. Jeho agresivní chování skončilo nasazením 

služebních pout a pobytem na záchytné stanici. 

 

"Ve středu 24. února krátce před osmou hodinou večerní vyjížděla hlídka městské policie 

na oznámení o podnapilém muži, který měl vstupovat pod kola projíždějících vozidel na 

Pražské třídě u obchodního centra IGY. Strážníci na místě zastihli jim známého 

čtyřiadvacetiletého muže z Českých Budějovic. Ten si na výzvu strážníků odmítl nasadit 

roušku a souhlasil i s uložením pokuty," uvedla k případu Věra Školková. 

 

"Vzápětí však muž začal hlasitě pokřikovat na cestující čekající na blízké zastávce 

autobusu. Na výzvy strážníků přitom nereagoval a jeho agresivita vůči strážníkům se 

začala stupňovat. Přitom opět začal nekontrolovaně vstupovat do vozovky. Strážníkům 

se navzdory předchozímu odporu muže podařilo podrobit ho orientační dechové zkoušce 

na alkohol s výsledkem 1,96 ‰. Následně rozhodli o jeho převozu na protialkoholní a 

protitoxikomanickou záchytnou stanici," popsala další dění Věra Školková. 

 

Když však strážníci provinilce vyzvali k nastoupení do služebního vozidla, muž se proti 

nim postavil se zaťatými pěstmi a snažil se zaútočit na jednoho z nich. Strážníci proti 

němu museli použít donucovací prostředky a nasadit mu služební pouta. V těch poté 

absolvoval převoz na záchytnou stanici, kde si ho již bez pout převzal zdravotnický 

personál. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-se-hrnul-do-vozovky-a-kvuli-odvozu-na-zachytku-skoncil-v-poutech-20210228.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-se-hrnul-do-vozovky-a-kvuli-odvozu-na-zachytku-skoncil-v-poutech-20210228.html
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"Tím však případ pro čtyřiadvacetiletého agresora neskončil. Po vystřízlivění se bude 

zpovídat z přestupku podle krizového zákona. Dalším šetřením případu se bude zabývat 

příslušný správní orgán," doplnila Věra Školková. 

 

Při dalším zásahu hrál velkou roli městský kamerový systém. Právě díky bystrému oku 

městské kamery se podařilo ve středu ráno českobudějovickým strážníkům vypátrat 

dvě třináctileté dívky z dětského diagnostického ústavu na útěku.  

 

"Ve středu v půl deváté ráno spatřil operátor městského kamerového systému na kameře 

v Chelčického ulici dvě zjevně nezletilé dívky, jejichž podoba odpovídala dvěma 

celostátně hledaným dětem. Na místo okamžitě zamířila hlídka městské policie. Strážníci 

obě dívky zastihli u vchodu do jednoho z domů. Po ověření jejich totožnosti se ukázalo, 

že se skutečně jedná o dvě svěřenkyně dětského diagnostického ústavu na útěku. 

Strážníci obě dívky předali do rukou přivolaných policistů," uvedla k zásahu Věra 

Školková. 
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Čtvrtek, 25. února 2021 

Zdroj: Český rozhlas (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Jitka Cibulová Vokatá 

___________________________________________________________________________ 

Českobudějovičtí strážníci kontrolují povinnost nošení respirátorů, 

nanoroušek nebo dvojitých roušek 

Neznalost neomlouvá. Platí to i v případě porušení vládního nařízení nosit na 

frekventovaných místech respirátory nebo dvojité roušky. Povinnost platí od čtvrtka 25. 

února. 

Lidé musí zmíněné ochrany obličeje nosit v obchodech, provozovnách služeb, 

ambulantních zdravotnických zařízeních, ve veřejné dopravě a taky na zastávkách MHD. 

Právě na ně se s českobudějovickými strážníky dnes vydala naše reportérka Jitka 

Cibulová Vokatá. 

A jak to dopadlo? 

Většina lidí novou povinnost respektuje. Jsou ale tací, kteří argumentují tím, že zprávy 

nesledují a nevědí o nové povinnosti. Například v prostoru autobusových zastávek je 

takových lidí více. 

Zatím řešili strážníci věc domluvou, pak by měli být ale přísnější. Při porušení nařízení 

mohou udělit pokutu až do výše deseti tisíc korun, mohou ale vyřešit přestupek 

takzvaným příkazem na místě nebo předat věc příslušnému správnímu orgánu. 

„Co se týká prodejen a provozoven služeb, tam kontroly provádíme od začátku 

nouzového stavu ve spolupráci s jejich zaměstnanci. V případě potíží na místo okamžitě 

vyjíždí hlídka,“ vysvětluje mluvčí Městské policie Věra Školková. 

Celou reportáž Jitky Cibulové Vokaté si poslechněte online, nebo si ji stáhněte 

k pozdějšímu poslechu do svých počítačů či mobilů. 

 

 

 

https://budejovice.rozhlas.cz/ceskobudejovicti-straznici-kontroluji-povinnost-noseni-respiratoru-nanorousek-8434605
https://budejovice.rozhlas.cz/ceskobudejovicti-straznici-kontroluji-povinnost-noseni-respiratoru-nanorousek-8434605
https://budejovice.rozhlas.cz/ceskobudejovicti-straznici-kontroluji-povinnost-noseni-respiratoru-nanorousek-8434605
https://budejovice.rozhlas.cz/ceskobudejovicti-straznici-kontroluji-povinnost-noseni-respiratoru-nanorousek-8434605
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Středa, 24. února 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Jitka Pospíšilová 

___________________________________________________________________________ 

Respirátorů mezi Budějčáky přibývá, od čtvrtka začnou kontroly 

/ANKETA/ Vláda na pondělním jednání posunula povinnosti nosit respirátory třídy FFP2 

nebo dvě chirurgické roušky v MHD a obchodech. Nové nařízení vstoupí v platnost se 

středeční půlnocí, tedy od čtvrtka 25. února. V Českých Budějovicích už ochranu 

tohoto typu nasazuje řada lidí.  

"Vím, že pro lidi s nízkými příjmy nejsou roušky či respirátor samozřejmostí. Na některá 

místa je teď ale bude nutné nosit," řekla k tomu ministryně práce a sociálních věcí Jana 

Maláčová.  

Povinné budou ochranné pomůcky vyšší úrovně na místech, kde se shromažďuje více 

lidí. Doporučenými místy jsou obchody, prostředky veřejné dopravy, nemocnice, 

lékárny a úřady. Nové nařízení nabyde platnosti ve středu o půlnoci.  

Nové celoplošné opatření o nošení respirátorů uvítala i předsedkyně holdingu 

Jihočeské Nemocnice Zuzana Roithová. "Optimální jsou nanoroušky, ale pokud budou 

k dispozici i respirátory pro všechny, tak to samozřejmě správné je. Řada lidí si dávala 

přes ústa jenom šátek, který není dostatečnou bariérou," upozornila, že je smysluplné 

jejich nošení na místech, kde se shromažďují lidé.  

"Ochrana nosu a úst má nepochybný význam, kvalitní pomůcky však musí být dostupné 

na trhu," komentovala aktuální nedostatek pomůcek v některých lékárnách či 

obchodech.  

Kontroly budou  

Jejich nošení na veřejných místech s vyšší koncentrací budou od čtvrtka kontrolovat 

policisté i strážníci. "Zaměříme se na nošení respirátorů či jejich alternativ na určených 

místech. Stejně jako doposud jsme kontrolovali nošení roušek a dalších krizových a 

mimořádných opatření," uvedla mluvčí Městské policie České Budějovice Věra 

Školková.  

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/respiratoru-mezi-budejcaky-pribyva-od-ctvrtka-zacnou-kontroly-20210224.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/respiratoru-mezi-budejcaky-pribyva-od-ctvrtka-zacnou-kontroly-20210224.html
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Kontroly budou podle jejího kolegy Davida Štrýfala vypadat úplně stejně jako u 

kterýkoliv dřívějších opatření. "Je to bohužel už běžná součást každodenní činnosti," 

podotkl.  

MHD upozorňuje dopředu  

Jak doplnila mluvčí Dopravního podniku města České Budějovice Barbora 

Smudková, v návaznosti na oznámené protiepidemické opatření ministerstva 

zdravotnictví se změní i pravidla platná ve všech vozech MHD.  

"Cestující budou mít nově povinnost zakrýt si dýchací cesty respirátorem FFP2 bez 

výdechového filtru, nanorouškou nebo 2 chirurgickými rouškami nasazenými přes sebe, 

a to po celou dobu jízdy. Po dobu platnosti tohoto opatření tedy pro cesty MHD 

nebude možné volit ochranu dýchacích cest látkovými rouškami bez nanofiltru nebo 

jen jedním kusem chirurgické roušky," upozornila na změnu.  
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Středa, 24. února 2021 

Zdroj: Deník Právo 

Rubrika: Jihozápadní Čechy 

Autor: Pavel Orholz 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci mají napilno. Chytali pávy i papouška    

Napilno mají i na začátku roku českobudějovičtí strážníci, kteří se specializují i na 

odchyt zvířat. Kromě zatoulaných psů, kterých bylo celkem třináct, se postarali 

například o zmatené pávy i o labutě, které narazily při letu do mostního pilíře.  

Právo o případech informovala mluvčí českobudějovické městské policie Věra 

Školková. "Strážníci například v lednu odchytávali dvě labutě, které při letu narazily na 

mostní pilíř a po pádu se procházely mezi projíždějícími vozidly na rušné komunikaci," 

popisovala zásah Školková. Upozornila, že strážníkům se nakonec podařilo obě labutě 

zachránit a předat veterinářům. K méně běžný m zásah ům patřil i ten, kdy hlídka 

vyrážela ke dvěma pávům. Ti utekli chovatelce a budili oprávněnou pozornost 

zaměstnanců jedné z českobudějovických společností.  "Zaběhli se do areálů dopravní 

společnosti v ulici u Sirkárny. Jak se vzápětí ukázalo, pávi ulétli majitelce z protilehlého 

pozemku, ale ta jim v té době byla již na stopě," konstatovala Školková.  

Ženu, která seděla na lavičce na sídlišti Máj, zase překvapil papoušek, který k ní přilétl. 

I toho městští policisté nakonec odchytili a předali zaměstnancům Zoologické zahrady 

v Hluboké nad Vltavou. "Strážníkům se však podařilo zachránit i srnu, která uvízla mezi 

potrubím parovodu v Českém Vrbném, nebo také dvě kočky, o které se postarali 

veterinární lékaři," upozornila Školková.  

Zdůraznila však, že mnoho zvířat v ulicích města přichází i o život. Některá z nich končí 

pod koly vozidel, jiná jsou cílem predátorů nebo jejich život ukončí přirozená smrt. "Od 

začátku ledna tohoto roku se strážníci postarali například o uhynulého zajíce, lišku, 

sojku, straku, šest holubů, tři kočky, dvě hrdličky, dvě srny nebo kalouse ušatého, 

kterého našli bez známek života místní obyvatelé před vchodem domu v Puklicově 

ulici," zmínila mluvčí. 

Z důvodu výskytu ptačí chřipky v případech uhynulého ptactva spolupracuje městská 

policie s Hasičským záchranným sborem. Strážníci vždy oznámení o uhynulém ptactvu 

ověří a v případě potvrzení úhynu přivolají jednotku HZS. Bezpečně zabalené uhynulé 

zvíře strážníci od hasičů převezmou a uloží ho do speciální nádoby umístěné v areálu 

městské policie. Obsah nádob je pak pravidelně předáván asanační společnosti k 

likvidaci. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/respiratoru-mezi-budejcaky-pribyva-od-ctvrtka-zacnou-kontroly-20210224.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/respiratoru-mezi-budejcaky-pribyva-od-ctvrtka-zacnou-kontroly-20210224.html
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Středa, 24. února 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JčTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, Městská policie České Budějovice 

___________________________________________________________________________ 

Za porušení zákazu pochůzkového prodeje padla pokuta 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Poslední případ zakázaného pochůzkového prodeje 

zaznamenali českobudějovičtí strážníci v říjnu loňského roku. V tomto týdnu se 

však na území jihočeské metropole objevila opět skupina osob nabízejících zboží 

na veřejných prostranstvích. Dotyčná čtveřice s objemným zavazadlem plným 

parfémů vzbudila v pondělí odpoledne pozornost náhodných svědků na 

parkovišti hypermarketu v ulici J. Boreckého. Přivolaným strážníkům se podařilo 

dostihnout celou skupinu a dva z nich ocenit za porušení tržního řádu pokutou. 

V pondělí 22. února krátce po třetí hodině odpolední vyjížděla hlídka městské policie 

na oznámení o čtveřici osob, vnucující parfémy zákazníkům hypermarketu na parkovišti 

v ulici J. Boreckého. Strážníci na místě zastihli jedenačtyřicetiletou ženu z 

Českokrumlovska a osmadvacetiletého muže z Prachaticka v doprovodu dvou 

slovenských společníků. Žena a mladý muž se bez zapírání k prodeji parfémů přiznali. 

Strážníci je poučili o tom, že pochůzkový prodej je v jihočeské metropoli nařízením 

města zakázán. Oba si na místě od strážníků vysloužili pokutu. 

 

  

https://www.jcted.cz/straznici-pomohli-policistum-vypatrat-pohresovaneho-chlapce/
https://www.jcted.cz/straznici-pomohli-policistum-vypatrat-pohresovaneho-chlapce/
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Pondělí, 22. února 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JčTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, Městská policie České Budějovice 

___________________________________________________________________________ 

Netopýři, potkani, pávi nebo papoušci. Strážníci v Českých 

Budějovicích zasahují i u zvířat 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - K běžné činnosti českobudějovických strážníků patří mimo 

jiné i péče o zvířecí říši. Ať už se jedná o toulavé psy, kočky, uvízlá, zraněná zvířata 

nebo uhynulé jedince. Od začátku tohoto roku řešili strážníci již 86 takových 

případů. 

K živým jedincům, které v lednu tohoto roku odchytávali strážníci speciálně vyškolení k 

odchytu zvířat, patřilo třináct psů, pět netopýrů, jeden potkan, dvě koťata, jedna kočka 

i dvě labutě, které při letu narazily na mostní pilíř a po pádu se procházely mezi 

projíždějícími vozidly na rušné komunikaci. Kromě toho strážníci řešili případ dvou 

pávů, kteří vběhli do areálu dopravní společnosti v ulici U Sirkárny. Jak se vzápětí 

ukázalo, pávi ulétli majitelce z protilehlého pozemku, která jim v té době byla již na 

stopě. V péči zaměstnanců ZOO Hluboká nad Vltavou skončil i papoušek, který přilétl 

na lavičku k sedící ženě na sídlišti Máj. Strážníkům se podařilo vyprostit i srnu, která 

uvízla mezi potrubím parovodu v Českém Vrbném. Méně štěstí pak měla zraněná labuť, 

sojka nebo dvě kočky, o které se postarali veterinární lékaři. 

Mnoho zvířat však v ulicích města přichází i o život. Některá z nich končí pod koly 

vozidel, některá z nich jsou cílem predátorů nebo jejich život ukončí přirozená smrt. Od 

začátku ledna tohoto roku se strážníci postarali například o uhynulého zajíce, lišku, 

sojku, straku, šest holubů, tři kočky, dvě hrdličky, dvě srny nebo kalouse ušatého, 

kterého našli bez známek života místní obyvatelé před vchodem domu v Puklicově ulici. 

Z důvodu výskytu ptačí chřipky v případech uhynulého ptactva spolupracuje městská 

policie s Hasičským záchranným sborem. Strážníci vždy oznámení o uhynulém ptactvu 

ověří a v případě potvrzení úhynu přivolají jednotku HZS. Bezpečně zabalený kadáver 

strážníci od hasičů převezmou a uloží ho do speciální nádoby umístěné v areálu 

městské policie. Obsah nádob je pak pravidelně předáván asanační společnosti k 

bezpečné likvidaci. 

https://www.jcted.cz/straznici-pomohli-policistum-vypatrat-pohresovaneho-chlapce/
https://www.jcted.cz/straznici-pomohli-policistum-vypatrat-pohresovaneho-chlapce/
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Pondělí 24. února – Pátek 26. února 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/policie-kriminalita-prehled-statistiky-vrazdy-lupici.A210215_594473_budejovice-zpravy_mrl
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/policie-kriminalita-prehled-statistiky-vrazdy-lupici.A210215_594473_budejovice-zpravy_mrl
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