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Syn zachránil svou matku před otravou zplodinami, ta pak musela
na vyšetření
9.1.2017 13:01

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dnes před osmou ranní vyjížděli strážníci městské policie
k dýmu, který vycházel z bytu v jednom z domů v centru města. Muž, který událost
oznámil, žije v domě se svou sedmdesátiletou matkou, která obývá sousední byt.
Muž při příchodu do domu zjistil, že zpoza dveří bytu jeho matky vychází silný dým.
Přes opakované výzvy a zvonění jeho matka dveře neotevřela. Její syn proto přivolal
strážníky.
Po příjezdu strážníků na místo již byly dveře bytu otevřené. Žena mezitím svého
syna pustila dovnitř a ten svým rychlým jednáním zažehnal nebezpečí otravy obyvatelky
bytu oxidem uhelnatým. Ukázalo se, že žena bez zjevného důvodu zatopila v již
nepoužívaných kamnech. Navzdory narůstajícímu dýmu v bytě stále přikládala palivo.
Třiačtyřicetiletý muž strážníkům také svěřil, že jeho matka byla již opakovaně
hospitalizována z důvodu své psychické nemoci. Strážníci proto na místo
povolali zdravotnickou záchrannou službu, aby lékař posoudil zdravotní stav ženy. Ten
nakonec rozhodl o převozu ženy do českobudějovické nemocnice. Žena však s tímto
rozhodnutím nesouhlasila a začala se přítomným zdravotníkům bránit. Strážníci nakonec
ženu vyvedli z bytu a pomohli zdravotníkům s jejím nástupem do sanitního vozidla. Žena
byla poté převezena k vyšetření do zdravotnického zařízení.
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Devítiletý školák se nevrátil ze školy, policie ho našla u kamaráda
9.1.2017 18:28

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dnes v odpoledních hodinách se na městskou policii v
Českých Budějovicích obrátila vyděšená matka devítiletého syna. Školák se měl už
před několika hodinami vrátit domů, což se nestalo. Strážníci v terénu ihned dostali
popis hledaného chlapce. Policie ČR vyslala posily.
Zhruba kolem čtvrté odpoledne našla chlapce policejní hlídka ve společnosti jeho
kamarádů na sídlišti Máj. Nalezený školák byl pak předán matce. Celá událost bude mít
pravděpodobně dohru na oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického
magistrátu.

Pátek, 13. ledna 2017
Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 13
Autor: Lukáš Marek
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Vraky zabírají parkovací místa a hyzdí Budějovice
V Českých Budějovicích bojují s nepojízdnými automobily. Dostat každé z nich pryč z
ulice je záležitost na několik měsíců. Majitelé je navíc mnohdy jen přesunou na jiné místo a
problém trvá dál.
ČESKÉ BUDĚJOVICE- Nabourané, zpola rozebrané, nepojízdné. Vraky aut zabírají místa
v ulicích jihočeských měst. Nejhorší situace je v Českých Budějovicích, kde strážníci s odborem
dopravy před nedávnem evidovali přibližně 700 nepojízdných vozidel. Právě v krajském městě
je přitom obrovský nedostatek volných parkovacích ploch.
Počet vraků se následně podařilo výrazně snížit díky velké akci, kdy strážníci rozmístili
na problematické vozy výzvy, aby je majitelé odstranili, nebo zprovoznili. Dost to zabralo.
Problém však přetrvává a jeho řešení je velmi složité. Právě označení automobilu za vrak je
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velmi komplikované. Ztěžuje tak úřadům práci. Dostat pryč z ulice byť jedno vozidlo je
záležitost na několik měsíců.
"Před časem u nás někdo naboural felicii, tak ji jednoduše odtlačil na parkoviště.
Odstavená je už přes dva měsíce, má vylomené kolo a nikdo o ni nejeví zájem. Opodál stojí
dodávka už snad dva roky, tak už obrostla travou a mechem," upozornil Antonín Kubík z
budějovického Suchého Vrbného.
"Auta jsou odstavená po celých Budějovicích. Je to složité. Když nás někdo na auto
upozorní, tak přijedeme, nafotíme ho, věc pak předáváme magistrátu. My můžeme zjistit jen
provozovatele a technický stav vozidla," sdělil David Štýfal, mluvčí budějovické městské
policie.
Často se stává, že na první pohled nepojízdné auto má nadále platnou technickou
kontrolu, značky i pojištění. Pak je jeho odstranění prakticky nemožné. Pokud něco z toho
chybí, dostane majitel upozornění, aby se o své vozidlo postaral. "Mnohdy to zabere, ale také
se stane, že ho jen přesune do jiné ulice," pokračoval Štýfal. Pokud se po výzvě nic neděje,
přibližně po dvou měsících je v některých případech možné přistoupit k odtahu.
"Spíš než technicky je celá věc administrativní problém. Vozidla pak dlouhodobě dělají
ostudu v ulicích. My jsme si sice vyžádali informace, jak postupovat, ale právně máme dost
svázané ruce," konstatoval Jaroslav Mráz, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
na budějovickém magistrátu.
Zdůraznil, že v zákoně je pojem vraku definovaný dost přísně, a právě to ztěžuje
možnost odtahu. "Jen to, že má propadlou technickou, nic neznamená. Dříve se to dalo řešit
při blokovém čištění ulic, kdy se daly do takové ulice značky se zákazem stání. Auto, které
zůstalo, jsme nechali odtáhnout, tím pak jednoduše zmizela ta nepojízdná. Dnes už to ale
takhle snadné není. Ztratili jsme oporu v zákoně," vysvětlil Mráz.

Odtah stojí 1 815 korun

Když dnes nezafunguje první upozornění a odbor dopravy auto i za pomoci znalce
skutečně vyhodnotí jako vrak, následuje výzva. Ta je zhruba dva měsíce vyvěšená na úřední
desce. Teprve pak je možné vůz odstranit. "Lidé si hodně všímají a pak nám volají, proč nic
neděláme s autem, které je na stejném místě už půl roku, ale není to tak snadné," dodal Mráz.
Jeho slova potvrdil i náměstek primátora Petr Podhola. "Dřív o určení vraku mohl
rozhodnout vlastník komunikace. Dnes majitel pozemku potřebuje nejdříve odborné
posouzení, zda se skutečně jedná o vrak," zmínil. Dříve nepojízdné vozy končily na letišti v
Plané. Dnes by v případě skutečného vraku teoreticky mohlo dojít rovnou na likvidaci v
kovošrotu, ale tak daleko magistrát vloni nezašel ani jednou.
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Odtah jako takový v Budějovicích stojí 1 815 korun a pro město ho zajišťuje dopravní podnik,
který má na starost parkovací službu. Každý den stání pak v areálu podniku stojí dalších 90
korun.
Ne všude se s podobnými komplikacemi potýkají. "My s vraky problém nemáme," tvrdí
Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy v Písku, třetím největším městě Jihočeského kraje. V
roce 2010 tam ještě řešili desítky případů, pak se tomu začali na odboru ve spolupráci s
městskou policií systematicky věnovat a mezi lety 2013 a 2015 se zabývali ročně méně než
pěti případy.
Fakta
Co je vrak?
Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dle zákona o pozemních
komunikacích zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k
provozu a není opatřeno registrační značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé
k provozu. Vozidlo splňující tyto podmínky je vrakem. Vlastník vraku je ho povinen na výzvu
vlastníka komunikace odstranit do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Pokud tak
neučiní obec po uplynutí zákonných lhůt, nechá z místa vrak odstranit a zlikvidovat. Náklady
je povinen uhradit poslední vlastník uvedený v registru.

Sobota, 14. ledna 2017
Zdroj: jcted.cz (odkaz)
Autor: Libuše Kolářová
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Opilý Němec kopal budějovické strážníky
14.1.2017 16:56

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dnes po sedmé hodině ranní přijalo operační středisko městské
policie oznámení, že na Piaristickém náměstí leží muž. Na místo okamžitě vyjela hlídka.
Strážníci nalezli muže opřeného o zeď domu. Na první pohled bylo patrné, že německy mluvící
muž je pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Strážníci se od muže snažili zjistit jeho stav
a nabídli mu případnou lékařskou pomoc. Zjevně dříve utrpěl lehké krvácivé zranění v oblasti
hlavy, které měl ošetřené obvazem. Muž však reagoval pouze vulgárními nadávkami.
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Strážníci se rozhodli provést dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Muž se na
výzvu s pomocí strážníků zvedl a odcházel s nimi bez jakéhokoliv odporu k jejich služebnímu
vozidlu. Náhle však zcela změnil své chování a kopl jednoho ze strážníků do oblasti kolena.
Strážník po úderu upadl na zem. Útočník sám neudržel rovnováhu a při pádu na zem strhl i
druhého strážníka. Okamžitě kolem sebe začal kopat a mávat rukama a kopl již zraněného
strážníka do hlavy. Druhý strážník byl nucen přivolat posily. Poté byla muži nasazena pouta a
strážníci ho převezli na služebnu cizinecké policie. Tam se ukázalo, že jde o dvaadvacetiletého
německého občana. Strážníci jej poté převezli na obvodní oddělení v ulici 28. října, kde ho
předali do rukou policistů. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu, kterou se nakonec u
útočníka podařilo provést, ukázala výsledek 1,49 promile.
Jak dál uvedla mluvčí budějovické městské policie Věra Školková, napadený strážník
byl ošetřen na oddělení úrazové ambulance Nemocnice v Českých Budějovicích. Jeho
zdravotní stav si vyžádá pracovní neschopnost. Dvaadvacetiletý útočník bude obviněn ze
spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě.

Neděle, 15. ledna 2017
Zdroj: ceskobudějovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Martin Tröster
___________________________________________________________________________

Opilý cizinec kopl strážníka do hlavy, skončil v poutech
České Budějovice - Muže sedícího na zemi a opřeného o zeď domu našli v sobotu po
sedmé hodině ranní českobudějovičtí strážníci na Piaristickém náměstí. Hovořil německy, na
hlavě měl ránu ošetřenou obvazem a zjevně byl pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek. Když mu strážníci nabídli přivolání lékařské pomoci, vulgárně jim nadával.
Ve chvíli, kdy příslušníci městské policie vyzvali zraněného, aby s nimi šel ke služebnímu
vozidlu kvůli provedení dechové zkoušky na požití alkoholu, bez řečí se zvedl. Mluvčí strážníků
Věra Školková popsala, že pak muž náhle změnil své chování a kopl jednoho ze strážníků do
nohy v oblasti kolenou. Ten po úderu upadl na zem.
"Útočník sám neudržel rovnováhu a při pádu na zem sebou strhl druhého strážníka.
Okamžitě kolem sebe začal kopat a mávat rukama, přitom kopl již zraněného strážníka do
oblasti hlavy. Druhý strážník, který se snažil vstát a použitím donucovacích prostředků zamezit
útoku ležícího muže, byl nucen na místo přivolat posily," uvedla Věra Školková.
Když dorazili další strážci pořádku, nasadili muži pouta a převezli ho na služebnu
odboru cizinecké policie. Přítomní policisté zjistili, že se jedná o dvaadvacetiletého německého
občana. Strážníci jej poté převezli na obvodní oddělení Policie ČR v ulici 28. října. Dechová
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zkouška na přítomnost alkoholu, kterou se nakonec u útočníka podařilo zajistit, ukázala
výsledek 1,49 promile.
Napadeného strážníka ošetřili lékaři na úrazové ambulanci českobudějovické
nemocnice. Jeho zdravotní stav si vyžádá pracovní neschopnost. Dvaadvacetiletého útočníka
policisté obviní ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě.
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