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Pondělí, 30. října
Zdroj: jcted.cz (odkaz)
Autor: Mgr. Věra Školková
___________________________________________________________________________

Na procházku chodí kolem auta bývalé přítelkyně
30.10.2017 15:40

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V sobotu 28. října krátce před jedenáctou hodinou večer vyjížděla hlídka
městské policie na parkoviště do Větrné ulice. Městská policie dostala oznámení, že muž
vypouští pneumatiku u jednoho z vozidel. Strážníci na místě dotyčného muže zastihli, jak u
zaparkovaného vozidla postává. Strážníky zavolala sedmadvacetiletá žena, která z okna viděla
svého o rok staršího bývalého přítele, jak se kolem jejího auta ochomýtá.
Muž popíral, že by šlo o pomstu za rozchod, tvrdil, že se na parkovišti pouze procházel. Teď se
bude nyní zpovídat správnímu orgánu z přestupku proti občanskému soužití. Za ten mu hrozí
pokuta do 30 tisíc korun.

Pondělí, 30. listopadu
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Jana Zuziaková
___________________________________________________________________________

Neustál rozchod, pomstil se na gumách
České Budějovice – Že pomsta je sladká si už nemyslí zhrzený osmadvacetiletý muž. Ten se
rozhodl mstít své bývalé přítelkyni a zvolil netradiční způsob, jak se jí pomstít za rozchod.
30.10.2017
To se ale obrátilo proti němu. Mluvčí městské policie Věra Školková jeho pokus popsala:
„V sobotu v noci se vplížil na parkoviště ve Větrné ulici, kde stálo její osobní vozidlo, a vypustil
vzduch z pneumatik. Jenomže poškozená žena ho přitom spatřila a zavolala na pomoc
strážníky.“ Hlídka ho tam ještě zastihla a 27letá žena objasnila situaci. Muž ale zapíral a snažil
se strážníkům namluvit, že jen náhodně prochází. Jeho chování bude řešit magistrát jako
přestupek proti občanskému soužití, za který může vyfasovat pokutu do 30 tisíc korun.
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Úterý, 31. října
Zdroj: Právo, str. 10
Autor: orh
___________________________________________________________________________

Nadýchal přes dvě promile
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Na víkendové hýření doplatí 35letý řidič Škody Felicie, kterého
kontrolovali v neděli českobudějovičtí strážníci na sídlišti Máj. Nadýchal přes dvě promile.
"Výsledek měření vykázal bezmála 2,3 promile. Za pár minut opakovaný test vykázal stejnou
hodnotu," upozornil mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura s tím, že strážníci podnapilého
řidiče převezli na záchytnou stanici. Kromě hrazení tamního pobytu ho však čeká ještě
obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Nyní mu tak hrozí až jeden rok vězení.

Úterý, 31. listopadu
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Anna Zemanová
___________________________________________________________________________

Nesedejte za volat, když nemáte řidičák
České Budějovice - Během dvou dnů odhalila hlídka městské policie tři neřidiče. V pátek dva a
v sobotu jednoho. Všechny čeká obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.
31.10.2017
Prvního neřidiče odhalili strážníci v pátek 27. října v jednu hodinu odpoledne ve Čtyřech
Dvorech. V ulici K. Šafáře spatřili ve škodovce jim známou mužskou tvář. Členové městské
policie proto přistoupili ke kontrole a zjistili, že muž řidičský průkaz opravdu již nějaký čas
nemá.
Asi po třech hodinách odhalili strážníci v ulici Oskara Nedbala ženu v peugeotu. Scénář byl
stejný jako u prvního případu. „Strážníci zpozorněli, protože jim známá žena sedící na místě
řidiče pravděpodobně řídila i přes zákaz této činnosti. To se vzápětí také potvrdilo.
Jedenašedesátiletá žena přiznala, že jí byl řidičský průkaz odebrán. Celý případ si převzala
k dalšímu šetření přivolaná hlídka Policie ČR,“ popisuje mluvčí policie Věra Školková.
Do

závěrečné

zkoušky

chybělo

několik

dní,

teď

si

počká

déle

Poslední odhalení se odehrálo v sobotu 28. října krátce po jedné hodině odpoledně, kdy hlídka
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městské policie projížděla Lannovou třídou. Pozornost strážníků tehdy přilákal řidič, který vjel
do zákazu vjezdu, pokračoval dál pěší zónou a zastavil na parkovišti. Po vyzvání předložil
všechny doklady, kromě řidičského průkazu. „Strážníkům vzápětí prozradil, že mu byl řidičský
průkaz odebrán a v současné době je žákem autoškoly. Do závěrečné zkoušky měl údajně již
jen několik dní,“ vysvětluje Věra Školková. Případ si opět převzala Policie ČR.

Čtvrtek, 2. listopadu
Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3
Autor: ks, win
___________________________________________________________________________

Autobusům včera pomáhali strážníci
Cestujících v budějovické novince začalo přibývat až odpoledne.

České Budějovice – V šest hodin ráno včera poprvé vyjely v Českých Budějovicích malé
autobusy na lince 24. Vede z Jírovcovy ulice do centra města.
Projíždějí i pěší zónou v Krajinské ulici, takže strážníci městské policie si přibrali k obvyklé
služební činnosti i upozorňování kolemjdoucích na změny v dopravě. Jejich cílem je dle slov
Davida Štýfala, mluvčího Městské policie České Budějovice, předcházet nebezpečným
situacím. "Krajinská ulice byla po několik let pěší zónou, kde měli hlavní slovo chodci a cyklisté.
Teď ale nastala nová situace, na kterou nejsou zvyklí," vysvětloval mluvčí strážníků středeční
opatření.
Podle Viktora Lavičky, mluvčího dopravního podniku, se cestující počítali v prvních hodinách
provozu spíše na jednotlivce. Později odpoledne už ale pasažérů znatelně přibylo. Linka bude
jezdit každý pracovní den.
Někteří majitelé domů v centru města se ale bojí, že provoz nové linky může ohrozit statiku
objektů a nevyloučili, že se kvůli tomu obrátí na soud.

---

Z historie Nejen na jihu Čech zajišťovala dopravu z nádraží do centra MHD – v té době
tramvaje. Na budějovickém náměstí začaly jezdit 15. června 1909. Koleje tehdy vedly po
východní a severní straně. Jejich éra pod Samsonem skončila nadobro roku 1950. Později tudy
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krátce vedla autobusová linka číslo 6, která měla v letech 1958 – 1960 zastávky na východní a
západní straně náměstí. Od té doby se vozidla městské hromadné dopravy na náměstí
vyskytovala jen výjimečně při prezentačních či zkušebních akcích. Raritou byl na náměstí
trolejbus. Troleje sice po náměstí nevedly, ale první trolejbusy značky VETRA mohly na baterii
ujet téměř dvoukilometrovou vzdálenost, takže jezdily např. se svatebčany od radnice ke
kostelu.

Foto: NOVÁ LINKA. Autobus s číslem 24 začal včera zdarma jezdit na českobudějovické náměstí
Přemysla Otakara II. Dopravit do centra města má lidi, kteří zaparkují na odstavném parkovišti
v Jírovcově ulici.

Pátek 3. listopadu
Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)
Autor: Ell Plate
___________________________________________________________________________

VIDEO: Celostátně hledaný mladík vyrazil do nového Igy. Moc si ho ale
neužil, už má klepeta
pátek, 3. listopadu 2017, 12:35
Slavnostní otevření Igy 2 přilákalo kromě davu zvědavců také celostátně hledaného mladíka. S Leošem
Marešem už se ale odpoledne nepotká. Strážníci městské policie ho totiž zadrželi.„Šlo o
sedmnáctiletého mladíka. Tak trochu notorický útěkář, ostatně o útěk se pokusil i dneska,“ popsal
tiskový
mluvčí
David
Štýfal.

Neděle 4. listopadu
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Klára Skálová
___________________________________________________________________________

Podnapilý muž vezl v autě dalších šest osob
České Budějovice - Požil alkohol, přičemž navíc ohrozil dalších šest osob. Tak z těchto skutků
se bude zpovídat 37letý občan z Ukrajiny. Toho v sobotu potkali městští strážníci
v Suchém Vrbném.
včera 19:16
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Věra Školková, mluvčí českobudějovické městské policie, uvedla, že k celé události došlo
v sobotu v půl jedenácté na křižovatce ulic Rudolfovská a Vodní. "Strážníci zde spatřili
projíždějící vozidlo značky Renault bez rozsvícených světel. Vozidlo proto okamžitě zastavili a
jeho řidiče vyzvali k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. Při jednání se
sedmatřicetiletým
mužem
ale
strážníci
zpozorněli.
Z jeho dechu totiž ucítili alkohol," řekla více Věra Školková s tím, že orientační dechová
zkouška
ukázala
u muže
hodnotu
1, 11 a
1, 14 promile.
Požití alkoholu před jízdou mu přitom nebránilo přepravovat dalších šest osob, které riskantní
jízdou
ohrozil.
Strážníci tak na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření.
Řidič bude nyní čelit obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
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