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VIDEO: Obchody zavřely, Lannova třída zpustla 

Liduprázdný park v ulici Na Sadech nebo skoro bez života Lannova třída v Českých 

Budějovicích. Tak vypadala v pátek 23. října 2020 dopoledne kolem 9. hodiny situace 

v jihočeské metropoli.  

Jakmile ráno zmizeli z ulic lidé mířící do práce, vrátily se České Budějovice do stavu 

před půlrokem, kdy vláda kvůli nebezpečí nákazy koronavirem vyhlásila tvrdá 

mimořádná opatření. Kromě obchodů s potravinami, drogistickým zbožím a několika 

dalšími výjimkami by měla mít zavřeno většina obchodů. Omezení se týká i služeb, 

třeba cvičebních center nebo kadeřnictví. A navíc je zakázán i volný pohyb osob, 

vyjma cest do zaměstnání, k lékaři, na nákup a několika málo dalších důležitých cest. 

Zavřené jsou i školy mimo mateřských. Omezen je i provoz veřejné dopravy – MHD 

v Českých Budějovicích už přešla a linkové autobusy objednávané krajem přejdou 

v jižních Čechách od 26. října na prázdninový jízdní řád. 

Na dodržování mimořádných opatření vlády dohlíží i městská policie nebo Policie ČR. 

Podle Věry Školkové, tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice, strážníci od 

vyhlášení nouzového stavu dne 5. října 2020 přijali na linku 156 celkem 23 oznámení 

o nerespektování krizových nebo mimořádných opatření. "Pouze v několika případech 

se porušování některého z krizových nebo mimořádných opatření prokázalo. Jednalo 

se především o porušení zákazu pohybu bez ochrany dýchacích cest, setkání více osob 

na veřejně přístupných místech, užívání alkoholu na veřejně přístupných místech 

(platné od 12. října), nebo ve dvou případech omezení provozu provozoven 

stravovacích služeb," uvedla Věra Školková. 

Strážníci městské policie vyřešili v době od 5. října do 21. října 8 přestupků podle 

zákona o krizovém řízení domluvou, udělili jednu pokutu a jedno podezření ze 

spáchání přestupku oznámili příslušnému správnímu orgánu. 

Školy jsou zatím zavřené do 2. listopadu 2020. To je také termín, kdy by se mělo 

rozhodnout o případném prodloužení dalších opatření. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/obchody-zavrely-lannova-trida-zpustla-20201023.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/obchody-zavrely-lannova-trida-zpustla-20201023.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94030&idc=8173953&ids=1020&idp=88040&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fnabidka-prace
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93939&idc=8173953&ids=9380&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93785&idc=8173953&ids=407&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
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Úpravy v Mercury vyjdou na 100 milionů, denně jím projde 12 tisíc 

lidí 

V českobudějovickém Mercury centru pokračuje rozsáhlá proměna. Vzniknou tam nové 

restaurace i kavárny. „Chceme nabídnout co nejpříjemnější podmínky k nakupování i 

cestování,“ říká jeho ředitelka Nina Vališová. 

Některých úprav si lidé všimnou, jiné budou skryté za zdmi. Už příští rok skončí tříletá 

oprava budějovického Mercury centra, kam denně míří 12 tisíc návštěvníků za nákupy 

i na autobusové nádraží na střeše budovy. 

„Nejen díky novým podlahám, stropům a osvětlení postupně získávají nový kabát 

společné prostory i jednotlivé obchody. Například kompletně zrekonstruovanou 

prodejnu Albert jsme pro naše zákazníky otevřeli minulý týden. Celková oprava také 

pokračuje na hlavním schodišti,“ popisuje ředitelka obchodního domu Nina Vališová. 

Podle ní je cílem zvýšit komfort a zpříjemnit návštěvníkům nakupování. I proto se rozšíří 

nabídka služeb. „Pro zákazníky vybudujeme zcela nový food court, kavárnu nebo třeba 

prostory pro marketingové akce,“ přidává Vališová. 

Řadu úprav už lidé pocítili při návštěvě centra, další budou přibývat při běžném 

provozu. Novinek si všimnou i ti, kteří do obchodního domu přichází především jako 

cestující na autobusové nádraží na střeše objektu. „Ti se mohou těšit na druhý vstup z 

třetího patra do venkovních prostor nádraží. U něj vznikne nová kavárna,“ líčí ředitelka. 

Povrch, který využívají autobusy, se v posledních letech často opravoval. Nyní je stav 

podle Vališové v pořádku a pokračují tam běžné údržbové práce. Rekonstrukce provoz 

na střeše neomezí. 

 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/mercury-centrum-ceske-budejovice-food-court-schody-100-milionu.A201023_120910_budejovice-zpravy_khr
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/mercury-centrum-ceske-budejovice-food-court-schody-100-milionu.A201023_120910_budejovice-zpravy_khr
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Návštěvníci chtěli více čistoty 

Celkem bude stát investice 100 milionů korun. Kromě viditelných změn majitel opraví 

také vzduchotechniku a další infrastrukturu. „Chceme nabídnout co nejpříjemnější 

podmínky k nakupování i cestování,“ dodává Vališová. 

Vlastníkem objektu je investiční skupina Kaprain finančníka Karla Pražáka, který je podle 

Forbes 56. nejbohatším Čechem. 

Majitel Mercury centra si už v roce 2017 udělal průzkum, z kterého vyplynulo, že 

jsou uživatelé objektu s jeho stavem i službami spokojení. Stěžovali si ale na 

čistotu a bezpečnost. Už předloni proto skupina Kaprain slíbila, že posílí ochranku 

a zlepší spolupráci s městskou policií. 

Právě ta tam kvůli nejrůznějším incidentům jezdí poměrně často. V přilehlém 

okolí, kde je i vlakové nádraží, jsou lokality, kde se pohybují například uživatelé 

drog. 

„Od ledna do 16. října vyjížděly hlídky městské policie na oznámení do 

obchodního centra Mercury třicetkrát,“ vypočítává mluvčí budějovických 

strážníků Věra Školková s tím, že 10 událostí řešili před vchodem a 20 uvnitř. 

„Nejčastěji to byly zásahy v čekárně nebo nástupním prostoru nádraží. Byly to 

buď podnapilé osoby narušující veřejný pořádek, či osoby narušující občanské 

soužití. Několik případů se týkalo sběru použitých injekčních stříkaček na 

toaletách,“ shrnula Školková. 

Například podle třiadvacetileté Veroniky Drdákové, která tudy prochází, když jede za 

prací a školou do Prahy, se situace zlepšila. „Pravdou je, že v poslední době mi přijde 

okolí Mercury klidnější. Většinou potkávám jen lidi, kteří cestují do práce. Nicméně 

těžko soudit, jestli je to lepším zabezpečením, nebo aktuální situací. Na dokončení 

rekonstrukce se těším, Mercury ji už dávno potřebovalo,“ hodnotí. 

Občasné konflikty pomáhají strážníkům řešit i členové ochranky. V posledních měsících 

kontrolují i dodržování vládních nařízení. Ta někteří lidé odmítají respektovat. K jedné 

potyčce kvůli nenasazené roušce, kterou natočili svědci, došlo v září. 

„Situace, kdy se nejen v našem obchodním centru pohybuje zákazník bez roušky, jsou 

relativně běžné. V drtivé většině případů jde o pouhé opomenutí ze strany zákazníků, 

kteří si roušku ihned po požádání nasadí,“ reagovala tehdy Vališová. 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/nakupni-centrum-ochranka-navstevnik-spor-rouska.A200921_122018_budejovice-zpravy_jbr
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/nakupni-centrum-ochranka-navstevnik-spor-rouska.A200921_122018_budejovice-zpravy_jbr
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Češi opět nosí roušky venku, opatření dodržují i v prázdných 

oblastech 

Češi ve většině případech dodržují povinnost nosit roušky i ve venkovních prostorech. 

Jedná se primárně o zastavěné oblasti ve městech a obcích, roušky si ale lidé nasazují i 

na prázdných prostranstvích. Policisté kontrolují dodržování tohoto znovuzavedeného 

opatření, vážnější prohřešek zatím nezaznamenali. 

Například v Praze ve Střešovicích, na Hradčanech, Malé Straně nebo na Národní třídě 

měli po ránu až na výjimky všichni lidé zakrytá ústa a nos. Poctivě měli roušky i na 

zastávkách MHD Národní třída a Malostranská. Vedle toho v Riegerových sadech měli 

nasazenou roušku jen někteří z lidí, kteří tam venčili psy. Nicméně všichni měli roušky 

po ruce a většinou si je navlékali, když se přiblížili k druhému člověku. Podobné to bylo 

i u žen, které odváděly děti do místní školky. Pro členy jedné domácnosti ale platí v 

nošení roušek venku výjimka stejně jako pro sportující. 

Například nedaleko pražské Palmovky měla roušku venku asi třetina lidí. Na dotaz, proč 

ji nemají nasazenou, někteří odpověděli, že neví, že je to povinné, na místě si ji ale 

nasadili. Další uvedli, že jim nošení roušky na místech, kde dodržují rozestupy a jsou na 

čerstvém vzduchu, připadá zbytečné. V metru ji ale prý nasazenou mají vždy. 

Opatření se dodržují i mimo Prahu 

Podobná situace jako v Praze byla i jinde. V centru Karlových Varů výjimek v nošení 

roušek ČTK zaznamenala dopoledne jen několik, šlo o kuřáky u popelníků nebo chodce, 

kteří šli osamoceně po cyklostezce. 

Nařízení ohledně roušek venku většinou dodržují lidé také v Českých 

Budějovicích, řekla ČTK mluvčí strážníků Věra Školková. Podle ní se lidé chovají 

zodpovědně a strážníci zatím nemuseli řešit žádný zásadnější přestupek spojený 

s rouškami. 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/opatreni-rouska-koronavirus-epidemie-covid-19-rousky.A201021_115311_domaci_jech
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/opatreni-rouska-koronavirus-epidemie-covid-19-rousky.A201021_115311_domaci_jech


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

43. TÝDEN 2020 

5 
 

 

Také v Královéhradeckém kraji nová nařízení proti šíření koronaviru obyvatelé většinou 

dodržují, řekli zástupci policie a radnic. „Zatím vážnější porušení policejní hlídky 

nezaznamenaly,“ uvedla mluvčí krajské policie Magdaléna Vlčková. Podobně reagovali 

na dotaz i zástupci strážníků ve stotisícovém Hradci Králové. 

Podobně mluvila mluvčí strážníků v Liberci Daniela Bušková. „Jsem ve městě, pohybuju 

se od Uranu (budova města u nádraží) k radnici a zatím jsem nepostřehla, že by roušky 

někdo neměl, jak má mít,“ řekla ráno Bušková. Někteří lidé nosili roušky i v minulých 

dnech, když to nebylo povinné. 

V centru Plzně měli lidé roušky disciplinovaně nasazeny, i když město bylo 

poloprázdné. Strážníci za to Plzeňany pochválili. Také v Olomouci na jednom z náměstí 

lidé nosili roušky svědomitě. V místech s menší koncentrací lidí roušek ubývalo, 

například ve vesnicích je měli ráno nasazené hlavně starší obyvatelé. 

Dodržování protikoronavirových pravidel kontrolují také policisté v Jihomoravském 

kraji. „Zaměřujeme se na to v rámci běžného výkonu služby, a to zejména na místech, 

kde je větší koncentrace osob,“ řekl mluvčí policistů Pavel Šváb. Policie na jihu Moravy 

podle něj v říjnu zatím uložila za prohřešky proti opatřením několik desítek pokut. Na 

místě může uložit pokutu až 10 000 korun, většinou se pohybují ve stovkách. 
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Za nenošení roušky hrozí pokuty, prohřešky se mohou prodražit 

 

Za první vlny mimořádných opatření policisté odhalili i přestupky proti 

nařízením, která se týkala restaurací. 

Od středy opět platí povinnost nosit roušky nejen v uzavřených prostorách, ale i na 

veřejných prostranstvích v zastavěných oblastech obcí a měst. Situace se tak vrací 

o několik měsíců zpět, kdy už bylo nošení roušek nařízeno, a také kontrolováno 

policisty. 

Řešení přestupků je různé, od domluv sahá až k pokutám. Při prvním vyhlášení 

mimořádných opatření podle mluvčí budějovické městské policie Věry Školkové šlo 

o desítky případů, kdy strážníci museli zasáhnout. „Na výzvu strážníků k nasazení 

roušky ve většině případů reagovaly dotyčné osoby uposlechnutím výzvy,“ popisuje 

jarní zkušenost městské policie Věra Školková. Upozorňuje ale, že to bylo jen v případě, 

že provinilci měli roušky u sebe. „V některých případech strážníci poskytli roušku 

osobám, které ji neměly nebo nevlastnily,“ upozornila Věra Školková. Prohřešky se 

týkaly na jaře i omezeného pohybu osob. 

Na osmdesát případů předali strážníci už v první vlně mimořádných opatření k dalšímu 

řešení na budějovický magistrát nebo krajské hygienické stanici. Přestupky se týkaly jak 

(ne)nošení roušek, tak třeba prohřešků proti nařízením, která se týkala provozu 

restaurací. Několik kontrol provedli strážníci i na základě telefonických upozornění a 

spekulovalo se o tom, že na sebe navzájem „upozornili“ i provozovatelé různých 

zařízení. Věra Školková to ale nepotvrdila. 

Pokuty pro restauratéry sahají od tisíců korun, které mohou na místě uložit strážníci, až 

ke třem milionům korun ve správním řízení v případě zvlášť závažného prohřešku. 

„Vzhledem k závažnosti předáváme podezření ze spáchání přestupku správnímu 

orgánu, který je oprávněn uložit pokutu mnohonásobně vyšší než strážníci na místě,“ 

uvedla Věra Školková k prohřeškům, které se týkaly restaurací. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/za-nenoseni-rousky-hrozi-pokuty-prohresky-se-mohou-prodrazit-20201021.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/za-nenoseni-rousky-hrozi-pokuty-prohresky-se-mohou-prodrazit-20201021.html
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Nové kolo kontrol pak zahájila městská policie i Policie České republiky od září, kdy 

byla znovuzavedena povinnost nosit roušky, nejprve uvnitř budov nebo v městské 

hromadné dopravě. Třeba Policie ČR provedla za jediný den v polovině října 

480 kontrol a podle jihočeského policejního mluvčího Jiřího Matznera bylo zjištěno 

devět přestupků, tři vyřešila domluva, za zbytek padla pokuta či byly oznámeny 

správnímu orgánu. 

Budějovický magistrát v souvislosti s porušením krizových opatření vlády uložil za 

poslední týdny podle primátora Jiřího Svobody v celkem sedmi případech pokuty ve 

výši 3700 korun. 

  



 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

43. TÝDEN 2020 

8 
 

 

Středa, 21. října 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Českobudějovicko 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Černá skládka na Palačáku může vyjít na padesát tisíc 

 

Odkládání odpadu mimo místa k tomu určená nebo neoprávněné založení 

skládky jsou v rozporu se zákonem. O tom se v neděli přesvědčil na vlastní kůži 

sedmačtyřicetiletý muž v Českých Budějovicích. Ke kontejnerům nosil muž 

nábytek a další komunální odpad, který správně patří do sběrného dvora. 

Podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové odložil mnoho kusů nábytku a 

dalšího komunálního odpadu vedle kontejnerů v jižní části Palackého náměstí a 

znemožnil užívání chodníku před jedním z domů v Otakarově ulici. Zasáhnout museli 

českobudějovičtí strážníci. 

"V neděli 18. října krátce před pátou hodinou odpolední vyjížděla hlídka městské 

policie na oznámení o muži odkládajícím velké množství starého nábytku a dalšího 

odpadu vedle kontejnerů na odpad v Otakarově ulici. Strážníci na místě zastihli 

sedmačtyřicetiletého muže, kterého poučili o protiprávnosti jeho jednání," uvedla Věra 

Školková podrobněji k případu. 

"Když však muže vyzvali k odstranění neoprávněně založené skládky, odmítl odpad 

uklidit. Přitom se snažil přenést zodpovědnost za skládku na majitele bytu, ze kterého 

nábytek pochází," doplnila Věra Školková. Případem se bude dále zabývat příslušný 

správní orgán. Za přestupek podle zákona o odpadech může správní orgán uložit 

pachateli pokutu až do 50 tisíc korun. 

Na zmíněném místě se přitom nábytek nebo jiný komunální odpad neobjevil poprvé. 

Podle obyvatel okolních domů je vyhozený starý nábytek u kontejnerů poměrně 

častým jevem. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/cerna-skladka-na-palacaku-muze-vyjit-na-padesat-tisic-20201021.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/cerna-skladka-na-palacaku-muze-vyjit-na-padesat-tisic-20201021.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93823&idc=8164302&ids=570&idp=89057&url=http%3A%2F%2Fwww.jaktridit.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94022&idc=8164302&ids=43&idp=88036&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fudrzba-venkovnich-ploch
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93811&idc=8164302&ids=14376&idp=89068&url=http%3A%2F%2Fwww.jaktridit.cz%2Fpriroda%2F
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Středa, 21. října 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

___________________________________________________________________________ 

Místo na skládku vyhodil sedmačtyřicetiletý muž starý nábytek ke 

kontejnerům. Hrozí mu pokuta až 50 tisíc 
 

Staré gauče, stoly nebo skříně. To všechno se rozhodl sedmačtyřicetiletý muž místo na 

skládku odložit ke kontejnerům v Otakarově ulici. Touha po ulehčení si práce s 

odvozem odpadu na skládku ho může přijít až na 50 tisíc korun. 

Zbavit se starého nábytku se rozhodl sedmačtyřicetiletý muž v neděli večer. Místo na 

skládku chtěla ale vše nechat u kontejnerů v Otakarově ulici. Kromě nepořádku, který 

na místě vytvořil, navíc zablokoval chodník, který se v místě nachází.  

Na místo se proto vydala hlídka městské policie. „Strážníci na místě zastihli 

sedmačtyřicetiletého muže, kterého poučili o protiprávnosti jeho jednání. Když ho však 

vyzvali k odstranění neoprávněně založené skládky, muž odmítl odpad uklidit. Přitom se 

snažil přenést zodpovědnost za skládku na majitele bytu, ze kterého nábytek 

pochází,“ uvedla mluvčí policie Věra Školková. 

Případ byl proto předán správnímu orgánu, který se jím bude zabývat. Muži může podle 

zákona o odpadech hrozit pokuta až do 50 tisíc korun. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/28975-misto-na-skladku-vyhodil-sedmactyricetilety-muz-stary-nabytek-ke-kontejnerum-hrozi-mu-pokuta-az-50-tisic.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/28975-misto-na-skladku-vyhodil-sedmactyricetilety-muz-stary-nabytek-ke-kontejnerum-hrozi-mu-pokuta-az-50-tisic.html
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Středa, 21. října 2020 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Lucie Váchová 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci v Českých Budějovicích kontrolují dodržování mimořádných 

opatření 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Českobudějovičtí strážníci se v současné době zaměřují 

především na kontrolu dodržování krizových a mimořádných opatření. "V rámci 

naší činnosti se snažíme o to, abychom pomohli zabránit šíření koronaviru na 

území jihočeské metropole. Vyzýváme proto všechny občany i návštěvníky města, 

aby dodržovali krizová a mimořádná opatření. Noste roušky nejen ve vnitřních 

prostorách staveb, v prostředcích veřejné dopravy, ale i na nástupišti, v přístřešku 

a čekárně veřejné dopravy. Dodržujte odstupy, vyvarujte se shromažďování osob 

a respektujte další nařízená opatření. Buďte ohleduplní ke svému okolí," zmínila 

tisková mluvčí MP České Budějovice Věra Školková. 

Městská policie přijala od vyhlášení nouzového stavu už několik desítek oznámení o 

nerespektování krizových nebo mimořádných opatření. Strážníci městské policie jsou 

oprávnění řešit tyto přestupky pokutou příkazem na místě až do výše 10 tisíc korun. Ve 

správním řízení však za závažné porušení krizového zákona nebo zákona o ochraně 

veřejného zdraví hrozí mnohonásobně vyšší pokuty. 

 

 

 

  

https://www.jcted.cz/straznici-v-ceskych-budejovicich-kontroluji-dodrzovani-mimoradnych-opatreni/
https://www.jcted.cz/straznici-v-ceskych-budejovicich-kontroluji-dodrzovani-mimoradnych-opatreni/
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Úterý, 20. října 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

___________________________________________________________________________ 

Ženy prodávaly poukazy na nákup váhy nebo pracího prášku. Za 

porušení nařízení jim hrozí vysoká pokuta 

 

Až sto tisíc korun pokuta hrozí dvěma ženám, které přistihli budějčtí strážníci na 

Lannovce při pochůzkovém prodeji. Ženy nabízely lidem poukazy na nákup digitální 

váhy, kufříku s nářadím nebo pracího prášku. Podobný druh obchodu je ale na území 

města zakázán. 

Ženy se pohybovaly v pondělí kolem třetí hodiny odpoledne na Lannově 

třídě. „Osmatřicetiletá a sedmapadesátiletá žena z Prostějovska při pochůzce nabízely 

dárkové poukazy na různé druhy zboží. Přitom si nechávaly v případě zájmu zákazníků 

podepsat listinu za účelem sjednání schůzky pro předání zboží,“ popsala mluvčí městské 

policie Věra Školková. 

Podobný druh prodeje je ale na území Českých Budějovic zakázán. Strážníci proto 

ženy o platném nařízení poučili. „Dalším šetřením případu se bude zabývat správní 

orgán. Za přestupek proti pořádku ve státní správě hrozí ženám pokuta až 100 tisíc 

korun," dodala Školková. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/28962-zeny-prodavaly-poukazy-na-nakup-vahy-nebo-praciho-prasku-za-poruseni-narizeni-jim-hrozi-vysoka-pokuta.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/28962-zeny-prodavaly-poukazy-na-nakup-vahy-nebo-praciho-prasku-za-poruseni-narizeni-jim-hrozi-vysoka-pokuta.html
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Úterý, 20. října 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Ženy z Prostějovska nabízely v Lannově třídě dárkové poukazy, hrozí 

jim pokuta 

 

Ženy porušily tržní řád, podomní prodej a podobné praktiky jsou v Českých 

Budějovicích zakázány. 

Pochůzkový prodej, zakázaný nařízením města, zaznamenala v pondělí odpoledne 

městská kamera na českobudějovické Lannově třídě. Dvojice žen zde při tom nabízela 

kolemjdoucím k podpisu neznámé listiny. Jak se později ukázalo, jednalo se o prodej 

dárkových kuponů na digitální váhu, kufřík s nářadím, nebo prací prášek. 

Podezřením ze spáchání přestupku proti pořádku ve státní správě se bude dále zabývat 

správní orgán. 

Podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové v pondělí 19. října krátce před třetí 

hodinou odpolední spatřil operátor městského kamerového systému na Lannově třídě 

dvojici žen, která nabízela kolemjdoucím k podpisu neznámé listiny. "Na místo mezitím 

zamířila hlídka městské policie. Strážníci ženy dostihli v blízkosti obchodního centra na 

Lannově třídě. Jak následně zjistili, osmatřicetiletá a sedmapadesátiletá žena 

z Prostějovska při pochůzce nabízely dárkové poukazy na různé druhy zboží. Přitom si 

nechávaly v případě zájmu zákazníků podepsat listinu za účelem sjednání schůzky pro 

předání zboží," přiblížila případ Věra Školková. 

Strážníci obě ženy poučili, že pochůzkový prodej je v jihočeské metropoli nařízením 

města zakázán. Dalším šetřením případu se bude zabývat správní orgán. Za přestupek 

proti pořádku ve státní správě hrozí ženám pokuta až 100 tisíc korun. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zeny-z-prostejovska-nabizely-v-lannove-tride-darkove-poukazy-hrozi-jim-pokuta-20.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zeny-z-prostejovska-nabizely-v-lannove-tride-darkove-poukazy-hrozi-jim-pokuta-20.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94100&idc=8161243&ids=1804&idp=91970&url=http%3A%2F%2Fwww.smocr.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94235&idc=8161243&ids=615&idp=89014&url=http%3A%2F%2Fwww.study.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94235&idc=8161243&ids=615&idp=89014&url=http%3A%2F%2Fwww.study.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94037&idc=8161243&ids=250&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
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Pondělí, 19. října 2020 

Zdroj: Mladá Fronta DNES, iDNES.cz (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství / České Budějovice 

Autor: Jakub Bartoš 

___________________________________________________________________________ 

Opilý otec hlídal půlročního syna, strážníkům přiznal kouření 

marihuany 

 

Kvůli skupince hlučných mužů vyjížděli v sobotu večer českobudějovičtí strážníci na 

sídliště Máj. Na místě našli i opilého otce s půlročním synem v kočárku. Devatenáctiletý 

muž nadýchal přes jedno promile a přiznal se i ke kouření marihuany. Dítě skončilo v 

péči prarodičů.  

Hlášení o narušení občanského soužití přijala městská policie v sobotu před osmou 

hodinou večerní. Hlídka proto vyrazila na sídliště Máj do ulice V. Volfa. 

„Strážníky do domu vpustil muž, který událost oznamoval. Ten měl údajně skupinu 

kouřících mužů na chodbě upozornit a vyzvat je k odchodu, avšak marně. Strážníci na 

místě nalezli několik mladých mužů a dítě v kočárku,“ popsala mluvčí českobudějovické 

městské policie Věra Školková. 

V chodbě byl i devatenáctiletý otec malého chlapce. Ten byl ale pod vlivem alkoholu. 

„Na dotaz strážníků přiznal i kouření marihuany. Ti u něj následně provedli orientační 

dechovou zkoušku s výsledkem 1,14 a 1,1 promile,“ uvedla Školková. 

Dítě si tak převzal otec mladíka, na což strážníci dohlédli. „Případem se bude dále 

zabývat oddělení sociálně-právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu,“ 

dodala Školková. 

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/ceske-budejovice-mestska-policie-straznici-otec-syn-alkohol.A201019_151042_budejovice-zpravy_jbr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=budejovice&utm_content=main
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/ceske-budejovice-mestska-policie-straznici-otec-syn-alkohol.A201019_151042_budejovice-zpravy_jbr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=budejovice&utm_content=main


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

43. TÝDEN 2020 

14 
 

 

Pondělí, 19. října 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Hlídal mimino a přitom popíjel alkohol a kouřil marihuanu 

 

Přinášíme nejzajímavější zásahy budějovických strážníků v uplynulých dnech: 

Muž se zákazem řízení se strážníky snažil přemluvit k dokončení jízdy, ale neuspěl 

Pětatřicetiletý muž se v neděli 18. října 2020 dopoledne rozhodl odvézt svého bratra 

na vlakové nádraží v Českých Budějovicích. Za volantem ale neměl co dělat, protože 

podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové, má zákaz řízení 

motorových vozidel, navíc nerespektoval ani dopravní značení v ulicích města. 

"Nejenže nejprve nechtěl zastavit na výzvu k zastavení vozidla, při setkání se strážníky 

městské policie se je snažil ještě přemluvit, ať ho nechají dokončit jízdu," zmínila 

k případu Věra Školková. 

"V neděli 18. října krátce před polednem prováděla hlídka městské policie běžnou 

kontrolní činnost v městské čtvrti Čtyři Dvory. V křižovatce ulic Zahradní a O. Ostrčila 

strážníci spatřili projíždějící vozidlo zn. Mercedes, jehož řidič nerespektoval dopravní 

značení Dej přednost v jízdě," zmínila podrobnosti k zásahu strážníků Věra Školková. 

Strážníci vozidlo dostihli v ulici V. Talicha. 

"Když se však snažili vozidlo zastavit za použití výstražného a akustického zařízení na 

služebním vozidle, řidič nereagoval a ujížděl dál. Strážníkům se podařilo zastavit vozidlo 

v ulici J. Opletala. Zjevně rozrušený řidič se při prvním kontaktu snažil strážníky 

přesvědčit, aby ho následovali a nechali ho odvézt svého bratra na vlakové nádraží. 

Strážníci se zakrátko dozvěděli důvod jeho chování. Dotyčný muž totiž nevlastnil 

řidičský průkaz. Ten mu byl odebrán v důsledku uložení trestu spočívajícího v zákazu 

řízení všech motorových vozidel," uvedla Věra Školková. 

Strážníci na místo mezitím přivolali hlídku Policie ČR, která muži zakázala další jízdu. 

Dalším šetřením případu se budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie Čtyři 

Dvory. Pětatřicetiletého muže čeká obvinění z přečinu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/hlidal-mimino-a-pritom-popijel-alkohol-a-kouril-marihuanu-20201019.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/hlidal-mimino-a-pritom-popijel-alkohol-a-kouril-marihuanu-20201019.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94416&idc=8154501&ids=1796&idp=92313&url=https%3A%2F%2Fwww.teslasporo.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dklicovaslova%26utm_campaign%3Drocni%26utm_term%3Dcesky
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93939&idc=8154501&ids=9380&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94100&idc=8154501&ids=1804&idp=91970&url=http%3A%2F%2Fwww.smocr.cz
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Devatenáctiletý otec hlídal půlročního chlapce, přitom popíjel a kouřil marihuanu 

Skupinka hlučných mužů, postávající a kouřící v chodbě panelového domu, se v sobotu 

večer nenechala místními obyvateli nijak vyrušovat. Zasáhnout museli českobudějovičtí 

strážníci. Jak se ukázalo, mezi mužským osazenstvem se nacházelo i dítě v kočárku. 

Devatenáctiletý otec půlročního chlapce byl pod vlivem alkoholu a přiznal i kouření 

marihuany. Dítě skončilo v péči prarodičů. Případem se bude dále zabývat oddělení 

sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

"V sobotu 17. října krátce před osmou hodinou večerní vyjížděla hlídka městské policie 

na oznámení o narušování občanského soužití v 10. patře panelového domu v ulici V. 

Volfa. Strážníky do domu vpustil muž, který událost oznamoval. Ten měl údajně 

skupinu kouřících mužů na chodbě upozornit a vyzvat je k odchodu, avšak s marnou 

snahou," řekla k případu Věra Školková. 

Strážníci na místě nalezli několik mladých mužů a dítě v kočárku. Jak se vzápětí ukázalo, 

otcem půlročního chlapce byl přítomný devatenáctiletý muž. Ten byl zjevně pod vlivem 

alkoholu a na dotaz strážníků přiznal i kouření marihuany. Strážníci u něj následně 

provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 1,14 a 1,10 ‰. 

Prostřednictvím operačního střediska městské policie byl vyrozuměn otec dotyčného 

muže, kterému byl chlapec za dohledu strážníků předán do péče. Případem se bude 

dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

Strážníci řešili také hrubé urážky v sousedském sporu 

Hrubé urážky z úst dvaačtyřicetiletého muže, dopadající opakovaně na hlavu sousedů, 

řešili ve čtvrtek odpoledne českobudějovičtí strážníci v městské čtvrti Mladé. Dalším 

šetřením celého případu se bude zabývat správní orgán. 

"Ve čtvrtek 15. října v pět hodin odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na 

oznámení o narušování občanského soužití hrubými urážkami mezi sousedy v městské 

čtvrti Mladé. Dvaatřicetiletý muž, který událost oznamoval, strážníkům popsal neustálé 

urážky ze strany jeho souseda. Tentokrát se měl dotyčný soused zaměřit na jeho 

manželku, kterou začal urážet hrubými výrazy v přítomnosti jejich dětí. Strážníci se 

marně snažili kontaktovat muže, který se měl opakovaného narušování občanského 

soužití dopustit. Muž jim své dveře neotevřel," uvedla k případu Věra Školková. 

Jak se mezitím strážníci dozvěděli, muž byl již z podobného přestupku před několika 

lety rozhodnutím správního orgánu uznán vinným. I tentokrát se bude případem 

zabývat příslušný správní orgán. Za přestupek proti občanskému soužití hrozí v případě 

opakovaného přestupku pachateli pokuta až 30 tisíc korun.  

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94563&idc=8154501&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=8154501&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
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Opilý otec hlídal půlročního syna, strážníkům přiznal kouření 

marihuany 

 

Kvůli skupince hlučných mužů vyjížděli v sobotu večer českobudějovičtí strážníci na 

sídliště Máj. Na místě našli i opilého otce s půlročním synem v kočárku. Devatenáctiletý 

muž nadýchal přes jedno promile a přiznal se i ke kouření marihuany. Dítě skončilo v 

péči prarodičů. 

Hlášení o narušení občanského soužití přijala městská policie v sobotu před osmou 

hodinou večerní. Hlídka proto vyrazila na sídliště Máj do ulice V. Volfa. 

„Strážníky do domu vpustil muž, který událost oznamoval. Ten měl údajně skupinu 

kouřících mužů na chodbě upozornit a vyzvat je k odchodu, avšak marně. Strážníci na 

místě nalezli několik mladých mužů a dítě v kočárku,“ popsala mluvčí českobudějovické 

městské policie Věra Školková. 

V chodbě byl i devatenáctiletý otec malého chlapce. Ten byl ale pod vlivem alkoholu. 

„Na dotaz strážníků přiznal i kouření marihuany. Ti u něj následně provedli orientační 

dechovou zkoušku s výsledkem 1,14 a 1,1 promile,“ uvedla Školková. 

Dítě si tak převzal otec mladíka, na což strážníci dohlédli. „Případem se bude dále 

zabývat oddělení sociálně-právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu,“ 

dodala Školková. 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/ceske-budejovice-mestska-policie-straznici-otec-syn-alkohol.A201019_151042_budejovice-zpravy_jbr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=budejovice&utm_content=main
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/ceske-budejovice-mestska-policie-straznici-otec-syn-alkohol.A201019_151042_budejovice-zpravy_jbr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=budejovice&utm_content=main

