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VIDEO: Den s městskou policií: Noční návštěva squatu a opilec, který
měl co dělat sám se sebou
V dalším díle seriálu Den s… jsem se tentokrát vydala na noční směnu. Mým dalším
„zaměstnavatelem“ byla totiž městská policie. Už při domlouvání jsem věděla, že mi nebude
hrozit
žádné
nebezpeční,
protože
mými
parťáky
byli
muži
zákona.
Nástup byl v deset hodin večer (v tuhle dobu se už sice většinou vidím v posteli), ale po kávě
se mi oči rozsvítily jako lampy a já jsem mohla směle nastoupit do noční služby. Když jsem
přijela na parkoviště městské policie, kde na mě čekali „parťáci“, věděla jsem, že na tuhle
službu hodně dlouho nezapomenu. První výjezd měl být na rušení nočního klidu, z toho
nakonec sešlo. Chlapi pro mě totiž měli mnohem akčnější záležitost.
„Pojedeme se podívat do jednoho ze squatů. Mimochodem máš na to skvělou obuv, (bylo teplo,
tak co bych se pařila v teniskách, nasadila jsem sandálky. Jestli budeš mít špinavé nohy, tak do
auta nepůjdeš,“ prohodili kolegové s úsměvem.
Cesta na místo trvala zhruba 15 minut. Squat je totiž nedaleko centra. Rozhodně to nebylo
místo, kde by byl jeden stan a pár špinavých matrací. Bylo to spíš takové malé stanové
městečko. Všude špína, rozházené a rozbité flašky od alkoholu, rozebraná jízdní kola, osoby
bez domova a v neposlední řadě rozjedený meloun. Za normálních okolností bych na něj měla
chuť, ale po tomto zážitku si ho asi dlouho nedám.
Podobných míst je po Budějcích několik a městská policie o nich má přehled. „Víme o nich a
máme přehled o tom, kolik lidí se tam přibližně pohybuje. Lidé, kteří tam jsou, tak se kontrolují,
a to hlavně z důvodu, že jsou to narkomané. Většinou jsou to pachatelé drobných krádeží. Čas
od času tam najdeme odcizené jízdní kolo. Pokud je na něm výrobní číslo, tak se snažíme
prověřovat, jestli není v databázi. Při kontrole těchto osob strážníci zároveň zjišťují, jestli
nepotřebují lékařské ošetření. Jsou to uživatelé drog a nežijí zrovna v ideálních podmínkách.
Pokud na někoho zraněného narazíme, voláme záchrannou službu,“ popisuje tiskový mluvčí
městské policie David Štýfal.
Než bydlet s tchýní, to mě radši zavřete
Zjištění takového místa nahlásí strážníci na magistrát. Město následně místo vyčistí. Nikde ale
není napsáno, že tam squat nevznikne znovu. Každopádně návštěva tohoto místa byla pro mě
trošku šokující. Možná za to mohla tma, možná nepořádek, který by se tam dal přehrabovat
vidlemi, nebo možná pohled na lidi, kteří měli stejnou šanci jako ostatní a promrhávají ji tím,
že berou drogy.
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Podle kluků jsem zažila spíš takový klidnější večer. Objeli jsme pár kontrolních bodů a řešilo se
spíš několik případů rušení nočního klidu. „Bývá to většinou od desáté hodiny večerní do
půlnoci. Týká se to především rodinných oslav. Tyto případy se řeší většinou v klidu. Hlídka
přijede a opravdu kolikrát stačí domluva. Nad ránem se většina stížností týká nepořádku, který
vzniká před restauracemi. Je to především práce s opilci, kteří svůj stav nezvládnou a zůstanou
někde ležet,“ řekl mluvčí.
Při projíždění městem jsme s hlídkou na jednoho takového muže, který na první pohled
přebral, narazili. Byl to starší pán, který se urputně držel svého růžového kola. Musím přiznat,
že pohled na něj byl opravdu veselý.
Hlídka během služby zažívá ale i úsměvné situace. Strážníci například při jedné z pochůzek
natrefili na muže, který šel nakoupit pivo. Od strážníků se dožadoval toho, aby ho zavřeli. Jeho
důvodem bylo společné soužití s tchýní. Podle jeho slov už to opravdu nedává a radši půjde
dobrovolně sedět.
Noční směnu zajišťují po městě turnusové hlídky. Na centrum jsou čtyři hlídky po dvou. Na
Máji se pak pohybují dvě dvoučlenné. Hlídky přes den spíš řeší převážně dopravu, v noci se to
obrací a dopravy je minimum. Má směna skončila v jednu hodinu ráno. „Noc, kdy se nic
nestane, je pro nás dobrá noc,“ uzavírá David Štýfal.
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Cyklisté, mějte rozum, na chodník patří chodci, ne kola
České Budějovice – Z pohledu zákona je to jasné. Cyklista na chodník nepatří. Ale v praxi je to
úplně jinak.
Na problém s cyklisty ve městě upozorňuje dopis čtenáře Deníku:
„V Českých Budějovicích panuje velký nešvar, když cyklisté jezdí převážně po chodnících. Starší
a hůře pohybliví lidé s obtížemi uskakují před kolaři jak na chodníku, tak zejména na
přechodech. Nejhorší je průjezd kolařů mezi čekajícími ve stanicích MHD,“ vylíčil chodec své
zkušenosti a vyzývá neukázněné: „Cyklisté, mějte rozum, chodník patří chodcům a když se
bojíte jízdy po ulici, tak na chodníku a na přechodech musíte kolo vést!“
Chodci se cítí ohroženi cyklisty, když se kolem nich po chodníku řítí neúměrnou rychlostí či se
proplétají mezi lidmi s velmi malým odstupem. Obdobně se ke kolařům chovají někteří
motoristé na silnicích, takže mnozí raději k přesunu použijí bezpečnější chodník.
HROZÍ POKUTY
Ale cyklisté nemají na chodníku co dělat a za jízdu mohou dostat pokutu až 2000 korun. Stejně
když na kole přejíždějí přechod pro chodce. To si mohou dovolit pouze tam, kde je vedle
přechodu pro chodce vyznačen cyklopřejezd jako např. u budějovické polikliniky Sever či na
křižovatce ulic Vodní a Rudolfovská.
Podle jihočeského koordinátora BESIP Václava Kováře, je chodník a přechod pro chodce
skutečně pro chodce, a ne pro cyklisty. „Jedou po chodníku a docela prudkým pohybem
zahnou na přechod a přejedou ho. Správně mají sestoupit z kola a jako každý chodec se
připravit k přecházení, což znamená rozhlédnout se doleva, doprava a opět doleva, a pokud
nevstoupí bezprostředně před blížící se vozidlo, přejít pěšky, kolo vést,“ podrobně vysvětluje
Václav Kovář.
Přejet přechod na kole je podle něj neohleduplné k přecházejícím chodcům. „Podle zákona je
přechod pro chodce pro pěší, a ne pro řidiče nemotorového vozidla,“ zdůrazňuje Václav Kovář.
RADĚJI NEJEZDÍM
Chodkyně Jana si na Lannově třídě ulevila: „Mě cyklisté na chodníku děsně štvou, myslí si, že
jim musíme uhýbat. Nejraději bych je z bicyklu shodila, když kolem jedou. Mám sice také kolo,
ale po městě nejezdím, v budějovickém provozu se vůbec necítím dobře a po chodníku přece
jezdit nebudu. Tak raději chodím pěšky a nadávám na kolaře,“ svěřila se.
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Kvůli jízdě po chodníku nebo po přechodu pro chodce cyklisty zastavují podle mluvčího
městské policie Davida Štýfala strážníci. Dvoutisícovou pokutu ale zatím neudělili.
Chodkyně Jana si myslí, že by strážníci měli stát na frekventovaných přechodech, např. na ulici
Na Sadech u Lannovy třídy, a pokutovat. „Jezdí tam přes přechod a dokonce na Lannovce po
chodníku, přestože tudy vede cyklostezka. To je vrchol drzosti!“ rozčiluje se.

Pátek, 6. září 2019
Zdroj: Budějcká drbna (odkaz)
Rubrika: Zprávy / Krimi
Autor: Adéla Cinklová
__________________________________________________________________________

Opilost řidiče prozradil nepřítomný pohled, nadýchal dvě a půl
promile
Strážníci městské policie zastavili včera řidiče, který se před jízdou posilnil alkoholem. Prozradil
ho nepřítomný pohled a neschopnost se znovu rozjet po zastavení na křižovatce.
Devětatřicetiletý řidič nadýchal 2,5 promile.
Hlídka opilého řidiče zastavila včera v půl třetí ráno na Rudolfovské. „I když ke křižovatce
nepřijíždělo žádné jiné auto, řidič zjevně nehodlal z křižovatky pokračovat v jízdě. Když se
strážníci k autu přiblížili, nepřítomný pohled řidiče mluvil za své. Strážníci proto řidiče oslovili a
vyzvali ho k provedení orientační dechové zkoušce na alkohol. Po shlédnutí výsledku se nestačili
divit,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková.
Muž za volantem nadýchal 2,5 promile. Druhá zkouška vyšla s výsledkem 2,37 promile. Muž
skončil v rukou policistů. Muže nyní čeká obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky.
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Budějcká Chelčického ulice? Nepořádek, hluk a drogy. Situaci nikdo
neřeší, stěžují si lidé
Nepořádek na každém rohu, hluk od rána do večera a podivné obchody nepřizpůsobivých
obyvatel. S tím se dnes a denně setkávají lidé, kteří bydlí v budějcké ulici Chelčického. Situaci
podle tamních obyvatel nikdo neřeší.
Ulici Chelčického najdeme v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Obecně tato lokalita
mezi Budějčáky mezi oblíbené nepatří. Svědčí o tom i nedávný průzkum, ve kterém jsem se
ptali, jestli se lidé cítí na Lannově třídě bezpečně. Většina z nich odpověděla, že ne.
Stejně tak je tomu i v této ulici, která je kolmá na zmiňovanou Lannovku. „V této lokalitě
bydlím už deset let, živo tady bylo vždy, a to i v nočních hodinách. Beru to jako daň za to, že
bydlím kousek od centra,“ říká Josef Maňhal. „Každopádně v posledních pár měsících zde k
rušení nočního klidu dochází pravidelně, a to doslova každý den. Je to hlavně kvůli relativně
novému non stopu na rohu Lannovky a Chelčického a otevřené zahrádce na parkovišti u hotelu
Grand,“ vysvětluje. Jeho slova potvrzují i další obyvatelé ulice.
S rušením nočního klidu je podle obyvatel ulice spojená i vysoká kriminalita. „Každý den jsem
svědkem toho, že městská policie stojí na zastávce u Mercury a hlídá zákaz vjezdu do Nádražní
ulice, kde díky nesmyslným jednosměrkám mimoměstští zabloudí, tento zákaz projedou a
městská policie je ihned pokutuje. V ten samý moment si padesát metrů od nich v naší ulici, a
to buď přímo pod mými okny, nebo zezadu Komerční banky, romští spoluobčané prodávají
drogy,“ popisuje Maňhal.
Podle obyvatel ulice policie celou situaci ignoruje. „Nechápu, že se v policejních řadách najde
člověk na to, aby celý den postával z boku budovy hotelu Grand a pokutoval vozy, které
omylem projedou nynějším novým zákazem vjezdu do Žižkovy ulice, ale už se nenajde volný
člověk na to, aby zabránil protiprávnímu jednání, které popisuji, a které se tu děje denně,“
říká.
Volat, volat a volat
Ignorování situace městská policie odmítá. „Strážníci v této oblasti jsou a hlídají samozřejmě
zákazy vjezdu a řeší i veřejný pořádek,“ řekl mluvčí městské policie David Štýfal. Na drogovou
problematiku je ale městská policie krátká. „Nespadá to do našich kompetencí. Pokud bychom
něco takového zjistili, tak se to předává jako podnět ke státní policii,“ popsal Štýfal. To samé
potvrzuje i mluvčí státní policie Milan Bajcura. „Pokud by měl někdo na něco takového
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podezření, nemusí být ani kvůli konkrétní osobě, ať volá na linku 158. Od toho tady policie je,“
dodal Bajcura.
Podle Štýfala eviduje městská policie v této lokalitě od začátku roku celkem 32 stížností na
rušení nočního klidu a znečišťování veřejného prostranství.
Jediným řešením pro obyvatele ulice je tedy volat na městskou nebo státní policii pokaždé,
když se v ulici některý z výše popisovaných problémů znovu objeví.

Úterý, 3. září 2019
Zdroj: Budějovický večerník (odkaz)
Rubrika: Zprávy
Autor: Lukáš Blokša
__________________________________________________________________________

Nadýchal 1,76 promile Odvážel kamaráda z diskotéky, sám předtím
popíjel alkohol
Ani několik skleniček alkoholu nezabránilo dvaatřicetiletému muži z Českobudějovicka
v neděli nad ránem usednout za volant osobního vozidla. Jeho jízda však neunikla
českobudějovickým strážníkům. Muž tak za volant osobního vozu dlouho neusedne.
V neděli 1. září ve tři hodiny ráno projížděla hlídka městské policie Husovou třídou.
Z parkoviště jedné z restaurací právě vyjíždělo vozidlo zn. Renault, jehož řidič zjevně nezvládal
řízení. Strážníci ho proto vzápětí zastavili. Dvaatřicetiletý muž za volantem se strážníkům bez
okolků svěřil, že u sebe nemá žádné doklady. To však nebyl jediný jeho prohřešek. Následně
provedená dechová zkouška na alkohol u něj totiž ukázala výsledek 1,66 ‰, napodruhé
dokonce 1,76 ‰. Na vysvětlenou řidič uvedl, že důvodem jeho riskantní jízdy byl odvoz
kamaráda z nočních radovánek. Strážníci mezitím na místo přivolali hlídku Policie ČR, která
muži zakázala další jízdu. Dalším šetřením případu se budou zabývat policisté z Obvodního
oddělení Policie Čtyři Dvory. Dvaatřicetiletý řidič tak může čekat obvinění z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky.
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