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Žena se městem projížděla na kradeném kole
České Budějovice – Odhalit kradené kolo značky Apache (na snímku) se podařilo budějovickým
městským strážníkům. Ti v sobotu odpoledne prováděli hlídkovou činnost v Nádražní ulici.
Tady dle slov Věry Školkové, mluvčí českobudějovické městské policie, spatřila hlídka dvojici
jedoucí po chodníku na kolech. "Tato strážníkům známá dvojice se již v minulosti mnohokrát
dostala do sporu se zákonem.
Strážníci proto pojali důvodné podezření, že zjevně hodnotná jízdní kola mohou pocházet z
trestné činnosti. Dvojici proto okamžitě zastavili a kola zkontrolovali. Ukázalo se, že měli dobré
tušení. Jedno z jízdních kol, na kterém jela třiadvacetiletá žena, bylo v hledáčku policie.
Strážníci proto na místo přivolali hlídku Policie České republiky, která si případ převzala k
dalšímu šetření," řekla více Věra Školková s tím, že ženu tak čeká vysvětlování, za jakých
okolností ke kolu přišla.
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Budějčtí strážníci zadrželi uprchlého chovance diagnostického ústavu
pondělí
20. března 2017, 07:01

Uprchlého chovance diagnostického ústavu v Praze se podařilo zadržet strážníkům
českobudějovické městské policie. Měl u sebe nůž, kterým nedávno zaútočil na strážce
pořádku. Ten ho teď v Žižkově třídě poznal.Pozornost strážníků v neděli 19. března po osmé
hodině ráno upoutali tři mladíci stojící na autobusové zastávec v Žižkově třídě v Českých
Budějoicíc. Člen hlídky okamžitě v jednom z nich poznal mladíky, který na něj nedávno zaútočil
nožem. Dotyčný mladík, který byl nedávno při střetu se smíšenou hlídkou policie a městské
policie ozbrojen nožem, jim předložil občanský průkaz. „Podle něj se mělo jednat o
dvaadvacetiletého občana ze Strakonicka. Fotografie na dokladu však byla zcela odlišná od
skutečné podoby dotyčného mladíka. Strážník, který jej s jistotou poznal, ho přiměl k tomu,
aby šel s pravdou ven," uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.
Strážníci mezitím prověřili jeho skutečnou totožnost a zjistili, že po šestnáctiletém chovanci z
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diagnostického ústavu pátrá Policie České republiky. Strážníci už očekávali, že mladík může být
ozbrojen. „Při prohlídce u něj skutečně našli vrhací kovový nůž o délce zhruba 20 centimetrů.
Ten mu strážníci odebrali. Na obvodní oddělení Policie České republiky potom mladík putoval
s pouty na rukou. Zde byl předán do rukou policistů k dalšímu opatření," dodala Školková.

Úterý, 21. března
Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3
Autor: Otta Edwin
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Parkování ohlídají speciální čtečky

České Budějovice chystají pro řidiče moderní systém.

České Budějovice – "Parkovací systém bude navádět přespolní řidiče na volná místa. A pro
obyvatele Pražského předměstí se situace zlepší," tvrdí českobudějovická radnice o změnách,
které chce zavést od září v prostoru mezi centrem, Nádražní a Strakonickou ulicí. "Vydáme
miliony korun a dozvíme se, že ve městě není kde parkovat," daly by se zestručnit námitky
některých zastupitelů, které včera zazněly při jednání o nové investici.
Včera českobudějovičtí zastupitelé schválili 20 milionů korun na Centrální informační systém
pro dopravu v klidu v Českých Budějovicích. Podle náměstka primátora Petra Holického by se
mělo vydat osm až deset milionů korun například na počítačový systém, který bude hlídat
parkování ve městě, navádět řidiče na volná místa a umožní nejen placení pomocí klasických
lístků, ale i mobilem. Městská policie pak bude mít možnost kontrolovat zaplacené parkování
třeba pouhým přečtením značky ve speciálním zařízení. Správa systému má po dobu deseti let
stát zhruba jeden milion korun ročně.
Zastupitelka Eliška Richterová se ale pozastavila nad tím, že minulý rok se schvalovalo dvacet
milionů korun a teď dalších dvacet milionů. "Předpokládala jsem, že ta částka schválená v
prosinci je konečná," podivila se Eliška Richterová a vzápětí se dotázala, jestli vedení radnice
vůbec ví, kolik všechny zamýšlené změny v systému parkování budou stát.
Podle náměstka primátora Petra Holického ale vloni schválené peníze jsou jen na rozšíření
systému placeného stání na Pražském předměstí. Včera odsouhlasená částka půjde na
centrální informační systém pro celé město. Od zastupitele Jana Pikouse ale zazněly další
pochybnosti o nákladné novince. "Systém nám řekne, kde je volno. Víme, že nikde," naznačil
Jan Pikous, že řešení problému s parkováním nemusí být tak snadné. Náměstek primátora
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František Konečný ale podle vzoru Prahy očekává, že se na Pražském předměstí po zavedení
nových zón od září uvolní dvacet až třicet procent míst.
Zastupitelé včera jednali třeba i o kulturních příspěvcích a schválili 800 000 korun na festival
Vltava žije nebo 300 000 korun na Budějovický majáles.

Neděle, 26. března
Zdroj: ceskobudejovic.denik.cz (odkaz)
Autor: Kamila Dufková
___________________________________________________________________________

Rakušan řídil v Českých Budějovicích podnapilý
České Budějovice - V neděli k ránu se městem projížděl podnapilý řidič. Nasedl na náměstí
Přemysla Otakara II. do osobního automobilu rakouské poznávací značky a projel ulicemi
Piaristická Česká, Hroznová až na Husovu ulici.
Za krátkou dobu se dopustil několika přestupků včetně jízdy jednosměrnou komunikací
v protisměru a zákazu odbočení. Na náměstí muže zachytil městský kamerový systém, nyní ho
už pronásledovala hlídka městské policie, které ho zastavila Na Dlouhé louce. Doklady
dvaadvacetiletého Rakušana byly v pořádku, avšak hlídka městské policie mladíkovi naměřila
při orientační dechové zkoušce 2,14 ‰. Strážníci na místo přivolali Policii České republiky.
Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která řidiči zakázala další jízdu a celý případ si
převzala k dalšímu šetření. Rakouský řidič bude obviněn z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
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