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Parkovací zóny v Českých Budějovicích  
Veronika KABÁTOVÁ, moderátorka 

V Českých Budějovicích začal ostrý provoz nových parkovacích zón, které město zavedlo v listopadu. 

Od Nového roku tak strážníci v ulicích Pražského předměstí přestávají být k prohřeškům parkujících 

řidičů tolerantní a navíc zpřísňují kontroly. Definitivní podobu ale zóny stále nemají. Řada obyvatel si 

stěžuje na místy nesmyslné značení, a radnice ho už proto nechává v některých ulicích překreslit. 

Ondřej UBLICK, redaktor 

Snížit počet smíšených zón a překreslit je na modré. To je jedno z nejčastějších přání místních obyvatel, 

aby měli po zaplacení rezidentního poplatku větší jistotu volných míst. Upravit chtějí i nesrozumitelné 

značení.  

Drahoslava ŠVECOVÁ, obyvatelka Českých Budějovic 

Máme tady zásobování, nevím proč, když tady žádný krám není. Takže jestli budou stát tady nebo u 

nás před garážema nebo jak? 

Ondřej UBLICK, redaktor 

Tady si řidiči poradili sami. Aby mohli bezpečně vyjíždět z garáže, upravili si vodorovné značení na 

silnici. I tyto problémy už radnice postupně řeší a čáry upravuje. 

František KONEČNÝ, náměstek primátora /ANO/ 

Tam, kde lze vyhovět, tak samozřejmě vyhovíme, v určitých případech už došlo 

i k úpravě. 

Ondřej UBLICK, redaktor 

Ještě více než chybného značení jsou teď ulice plné chybujících řidičů. S nimi se vypořádají strážníci. 

David ŠTÝFAL, mluvčí MP České Budějovice 

Tady už v modré zóně nestojí, nicméně pořád se nacházíme v zóně, kde je zákaz stání. 

Ondřej UBLICK, redaktor 

Za nezaplacení parkovného nebo stání mimo vyznačená parkoviště hrozí řidičům až 2tisícová pokuta. 

David ŠTÝFAL, mluvčí MP České Budějovice 
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Kontroly budou provádět jak samotní strážníci, tak parkovací vozidlo, které bude snímat registrační 

značky. 

Ondřej UBLICK, redaktor 

Systém dokáže automaticky rozpoznat, zda řidič zaplatil, nebo ne. S pořízením nového automatického 

hlídacího vozu navíc počet zkontrolovaných aut výrazně naroste. Ondřej Ublick, Česká televize, České 

Budějovice. 

 

Středa, 3. ledna 2018 

Zdroj: Právo, str. 11 

Autor: kal 

___________________________________________________________________________ 

Muž se psem napadal matku s dítětem  
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Matku s kojencem v kočárku nedávno ohrožoval sedmapadesátiletý muž se svým 

psem. 

V Neplachově ulici kolem desáté hodiny dopoledne na ni štval svého německého ovčáka a ženě 

vyhrožoval, že ji zmlátí teleskopickým obuškem. Matka, která uspávala v parku své dítě, dostala strach 

a okamžitě zavolala strážníky. 

"Když hlídka na místo přijela, senior byl hodně rozčílený, neustále něco vykřikoval a mával kolem sebe 

obuškem. Strážníci muže vyzvali, aby obušek odložil, a on poslechl. Nemohl ale delší dobu zkrotit svého 

psa, který neustále štěkal," řekla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Senior strážníkům řekl, že ho naštvala žena s kočárkem, která venčila svého psa a neměla ho na vodítku. 

Prý se bál, že ho napadne. "Žena měla psa na vodítku a ten byl naprosto klidný, na nikoho v žádném 

případě neútočil. V těchto místech vyhláška ani zákon nenařizují, aby byl pes na vodítku," uvedla 

Školková. A navíc – na muže si stěžovali další lidé. Například cyklista, který si vyslechl několik sprostých 

nadávek. 

"Seniorovi se nelíbila jeho jízda po chodníku, přitom jel na řádně označené cyklostezce. Jenže 

agresivnímu muži se to nedalo vysvětlit a stál si za svým," řekla Školková. Proto na místo přijela i státní 

policie a celý případ převzala. 

Za přestupek proti občanskému soužití hrozí seniorovi až dvacetitisícová pokuta. 
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Parkovací zóny v Budějovicích jsou v plném provozu. Jízdu brzdí 

retardéry 
4. ledna 2018  13:59,  aktualizováno  13:59  

V ulicích Pražského předměstí v Českých Budějovicích se musí od začátku roku 2018 za parkování platit 

bez výjimek. I přes opakované sliby má však systém stále nedostatky, zjistila při testu MF DNES.  

V úterý ráno bylo velmi snadné zaparkovat. Zatímco ještě před zavedením zón často dlouho trvalo najít 

volné místo, teď jich jsou po celé čtvrti desítky. Jedním z hlavních důvodů je, že už se musí za stání 

platit. Po pár vteřinách zastavuji v Jírovcově ulici, jen v dohledné vzdálenosti si lze vybrat z dalších šesti 

míst. V tomto případě dávám plus. 

O pár vteřin později se situace mění. Nedaleký nový parkovací automat má být sice připraven pro 

platbu mincí i kartou, jenže systém na karty je mimo provoz. Informuje o tom i nápis na automatu. 

Řidiči by tak u sebe pro jistotu dál měli vozit drobné. Tentokrát tedy minus. 

Parkovací zóny v Budějovicích 

Město je zavedlo na Pražském předměstí. Je to lokalita ohraničená Pražskou třídou, Sady, 

Rudolfovskou třídou a Nádražní ulicí. Do systému je zařazeno ještě několik ulic ve směru k Lannově 

třídě. Doposud si o dlouhodobou parkovací kartu požádalo 3 229 rezidentů a abonentů, kteří v místě 

žijí či podnikají. Pro celé město pak platí nový ceník. Nejdražší stání je na náměstí Přemysla Otakara 

II., čím dál se řidič vzdaluje od centra, tím je parkování levnější. Na některých místech začíná na pěti 

korunách za 30 minut, až po 30 korun za stejný čas na náměstí Př. Otakara II. Podrobnosti jsou na 

www.parkovanicb.cz. 

„V tuto chvíli intenzivně ladíme smlouvu s bankou o technických podmínkách akceptace platebních 

karet v parkovacích automatech. Tato možnost platby by měla být v nejbližších týdnech zprovozněna,“ 

vysvětluje Viktor Lavička, mluvčí budějovického dopravního podniku, který má parkovací službu na 

starost. 

Využít lze také mobilní aplikaci sejf, což je velmi pohodlné. Pak je pouze nutné sledovat značky, na 

kterých jsou uvedené kódy pro konkrétní lokalitu. V aplikaci si uživatel podle kódu vybere a dostane 

nabídku na dobu parkování. Za mě plus. 

Dál projíždím ulice předměstí. Večer už situace s volnými místy tak příznivá není. Kdo z místních 

obyvatel čekal, že díky zónám zaparkuje hned u svého domu, spletl se. To však ani nikdo nesliboval. 

Místa však jsou, třeba ve Skuherského, 28. října, ale i Kostelní, Pekárenské a dalších ulicích. 

Je však nutné dávat pozor na změněné dopravní značení. Hodně řidičů jezdí po paměti, ale na 

některých místech se změnila přednost v jízdě a nyní je třeba se řídit podle pravidla pravé ruky. 

https://budejovice.idnes.cz/parkovaci-zony-budejovice-dct-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180103_373832_budejovice-zpravy_epkub
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147470/140877_0_
http://www.parkovanicb.cz/
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=149784/143180_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147470/140877_0_
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Samostatnou kapitolou jsou zpomalovací retardéry, které dělají jízdu po předměstí hodně 

nepříjemnou. V tomto případě minus. 

„Byly umístěné podle projektové dokumentace schválené odborem dopravy a silničního hospodářství,“ 

konstatoval vedoucí odboru správy veřejných statků Eduard Nejdl. 

Nové automaty už netisknou papírové kartičky, které se dávají za okno. Řidič pouze zadá registrační 

značku svého auta. Karty nemají ani rezidenti a abonenti v modrých zónách. Zda řidič zaplatil, má 

kontrolovat speciální vozidlo, které naskenuje registrační značku a rychle vše vyhodnotí. Jenže toto 

auto prozatím městská policie a parkovací služba nemají. Na uživatele to dopad nemá. 

„Kontrolu zatím provádíme pomocí mobilní aplikace,“ reagoval David Štýfal, mluvčí budějovické 

městské policie. Náměstek primátora František Konečný upřesnil, že má být v provozu v první polovině 

roku. „Do konce dubna by mělo být dodané,“ sdělil.  

Dokončená je i první etapa záchytného parkoviště v Jírovcově ulici, po které je k dispozici 180 míst. 

Řidiči už se na něj naučili jezdit a včera bylo téměř obsazené, ráno bylo volných přibližně 20 míst. Lidé 

z regionu o něm sice většinou vědí, ale turista ho bude hledat těžko, protože k němu zatím nevedou 

žádné informační značky. 

Odtud jezdí až na náměstí Přemysla Otakara II. midibusy. Přímo z parkoviště však většina lidí odchází 

pěšky. „Než abych čekala třeba pět minut, tak vyrazím a do deseti minut jsem v práci,“ reagovala včera 

na místě Radka Špánová. Jinak je ovšem linka 24 využívaná a rychle si získala oblibu hlavně mezi seniory 

i rodiči s kočárkem. I nadále je zdarma a bude pravděpodobně ještě zhruba půl roku. 

Hůř se nyní hledá místo na Pražském sídlišti, které je mezi Vltavou a Pražskou třídou. Přesunula se tam 

totiž část aut z předměstí, jejichž řidiči nemají parkovací kartu. I proto radnice připravuje rozšíření zón 

i do této lokality. 

Neděle, 7. ledna 2018 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Muž skákal po zaparkovaných autech. Kvůli rozchodu s partnerkou 
 

6.1.2018 10:33  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Skákáním po kapotách zaparkovaných vozidel si 29 letý muž přivodil nemalé 

potíže. Krizi v partnerství se rozhodl řešit „pobavením" v centru města. Dnes brzy ráno tak poškodil 

několik zaparkovaných vozidel. Usvědčila ho kamera.  

V sobotu 6. ledna krátce před třetí hodinou ranní zaznamenal operátor městského kamerového 

systému pohyb dvou mužů v České ulici. Jeden z nich náhle skočil na kapotu jednoho ze zaparkovaných 

vozidel. Pokračoval tím, že z jednoho vozidla přeskočil na další. Zjevně v té chvíli nemyslel na důsledky 

svého chování. 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=149921/143321_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147894/141392_0_
http://www.jcted.cz/budejovicko/muz-skakal-po-zaparkovanych-autech-kvuli-rozchodu-s-partnerkou/
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Na místo okamžitě vyjížděla hlídka městské policie. Muž mezitím ze zaparkovaného vozu seskočil a 

spolu se svým společníkem odcházel do centra města. Strážníci je však dostihli nedaleko. 

Devětadvacetiletý muž dlouho nezapíral. Pod tíhou důkazu ve formě kamerového záznamu se 

strážníkům svěřil, že důvodem jeho neuváženého činu je rozchod s přítelkyní. Jeho společník ho údajně 

od jeho jednání zrazoval, avšak marně. 

Strážníci se poté s mužem odebrali do České ulice, kde k incidentu došlo. Na pohled bylo zřejmé, že na 

obou autech jsou zřejmé stopy poškození. Strážníci muže proto předali do rukou policistů. Výše škody 

na cizím majetku bude předmětem dalšího šetření. 

Neděle, 7. ledna 2018 

Zdroj:budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Martin Heřman 

___________________________________________________________________________ 

Muž skákal u náměstí po zaparkovaných vozidlech. Policie ho ihned 

dopadla 
 neděle, 7. ledna 2018, 10:16Devětadvacetiletý muž v noci z pátku na sobotu poškodil několik vozidel 

nedaleko budějckého náměstí Přemysla Otakara II. Podle policie muž takto řešil krizi v 

partnerství.„Včera krátce před třetí hodinou ranní zaznamenal operátor městského kamerového 

systému pohyb dvou mužů v České ulici. Jeden z nich náhle skočil na kapotu jednoho ze zaparkovaných 

vozidel. Pokračoval tím, že z jednoho vozidla přeskočil na další. Zjevně v té chvíli nemyslel na důsledky 

svého chování,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. Hlídka policie dvojici mužů dohledala 

nedaleko inkriminovaného místa. „Pod tíhou důkazu ve formě kamerového záznamu se strážníkům 

svěřil, že důvodem jeho neuváženého činu je rozchod s přítelkyní. Jeho společník ho údajně od jeho 

jednání zrazoval, avšak marně,“ dodala Školková. Měšťští strážníci muže předali policii. Výše škody na 

vozidlech je v šetření.  

 

Neděle, 7. ledna 2018 

Zdroj:ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Anna Turková 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci chytali hledané muže i psy na útěku 
České Budějovice - Dva muže, po kterých pátrali policisté, nalezli během sobotního dne v ulicích 

krajského města strážníci městské policie. 

V pátek 5. ledna požádali policisté z krajského města hlídky městské policie o pomoc při pátrání po 

devětatřicetiletém muži z Jindřichohradecka. Muž se podle mluvčí strážníků Věry Školkové v hledáčku 

police ocitl v souvislosti s přečinem krádeže. V sobotu 6. ledna v sedm hodin ráno projížděla hlídka 

městské policie Suchomelskou ulicí, kde spatřila muže odpovídajícího popisu hledaného. Strážníci 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/18026-muz-skakal-u-namesti-po-zaparkovanych-vozidlech-policie-ho-ihned-dopadla.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/18026-muz-skakal-u-namesti-po-zaparkovanych-vozidlech-policie-ho-ihned-dopadla.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/cerna_kronika/
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proto muže zastavili a přistoupili ke kontrole jeho dokladů. "Vzápětí se potvrdilo, že se skutečně jedná 

o policií hledaného devětatřicetiletého muže. Strážníci muže následně převezli na Obvodní oddělení 

Policie ČR v ulici Tř. 28. října, kde ho předali policistům k dalšímu opatření," uvedla k zásahu strážníků 

Věra Školková. 

Šestatřicetiletého muže z Českobudějovicka, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání, pak spatřili 

strážníci v sobotu 6. ledna v půl třetí odpoledne v Dlouhé ulici na sídlišti Vltava. Jakmile muž 

zaregistroval hlídku městské policie, snažil se rychle schovat mezi zaparkovaná vozidla. "Nebylo mu to 

nic platné. Muž se nakonec dobrovolně podrobil kontrole dokladů i převozu na Obvodní oddělení 

Policie ČR Čtyři Dvory. Strážníci ho zde předali do rukou přítomných policistů," popsala zadržení muže 

Věra Školková. 

Rušno měli strážníci v sobotu i kvůli k šesti psím útěkářům. Hlídka městské policie, specializovaná na 

odchyt zvířat, měla v sobotu 6. ledna napilno. Vyjížděla celkem k šesti případům, ve kterých figurovali 

volně pobíhající psi bez doprovodu svého majitele. 

Krátce před polednem vyjížděli „odchytáři“ na oznámení o volně pobíhajícím psovi do Žerotínovy ulice 

v Husově kolonii. Ještě před jejich příjezdem však svého psa dostihla jeho majitelka a odvedla si ho 

domů. 

V jednu hodinu odpoledne následoval výjezd do ulice Na Zlaté stoce, kde zaměstnanci Jihočeské 

univerzity nalezli křížence labradora. Strážníci si psa převzali a převezli ho do nedalekého útulku. Pes 

byl řádně označen registrační známkou, a tak se strážníkům brzy podařilo kontaktovat jeho majitelku. 

Ta si svého psího přítele z útulku zanedlouho vyzvedla.  

O necelou hodinu později vyjížděli strážníci do Českého Vrbného. Při zákroku policistů, jehož objektem 

byl muž v přítomnosti psa, policisté požádali strážníky o dočasné umístění psa do útulku. Rodinný 

příslušník jeho majitele nenechal psa dlouho čekat a převzal si ho dočasně do své péče. 

Krátce po třetí hodině spatřila obyvatelka ulice Tř. Čsl. Legií v Suchém Vrbném křížence hnědé barvy 

pobíhajícího zmateně po ulici. Ženě se naštěstí podařilo psa vlákat do zahrady a vyčkat příjezdu hlídky 

městské policie. Pes neměl žádné označení, podle kterého by bylo možné identifikovat jeho majitele. 

Strážníci ho proto převezli do městského útulku, kde si počká do příchodu svého pána. 

"Další dvě oznámení o volně pobíhajících psech přijalo operační středisko městské policie krátce před 

šestou hodinou a osmou hodinou večerní. Pes, který měl pobíhat v blízkosti rušné komunikace 

v Dobrovodské ulici a další, který měl ohrožovat provoz v blízkosti vlakového nádraží v Nádražní ulici, 

však na hlídku městské policie nečekal. Strážníci psy po rozsáhlém pátrání v okolí již nenalezli," uvedla 

k další akci strážníků Věra Školková. 

"Majitelé psů by měli být na své zvířecí přátele opatrní. Nejenže pes může způsobit vážné potíže 

řidičům vozidel nebo jiným účastníkům silničního provozu, sám se může stát obětí nehody. Majitelé 

psů by také měli vědět o tom, že se v případě útěku svého psa sami dopouští přestupku podle zákona 

na ochranu zvířat proti týrání. Tím, že neučiní opatření proti útěku zvířete, je tak může stát pokutu až 

do 50 tisíc korun," upozornila Věra Školková. 

 

  



 

  

ŠTÝFAL DAVID 7 

 

MONITORING TISKU - 1. TÝDEN 2018 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Neděle, 7. ledna 2018 

Zdroj:ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Anna Turková 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci krotili příliš rychlého řidiče i vandala 
České Budějovice - Příliš rychlý řidič zaměstnal v pátek českobudějovické strážníky. 

Páteční cesta do krajského města se pětadvacetiletému řidiči osobního vozidla nevyplatila. Při jízdě 

Zavadilkou překročil nejvyšší povolenou rychlost a následná kontrola jeho dokladů hlídkou městské 

policie odhalila podle tiskové mluvčí strážníků skutečnost, že muž za volant vůbec sednout nesměl. 

"V pátek 5. ledna v odpoledních hodinách měřila hlídka městské policie nejvyšší povolenou rychlost 

vozidel na Zavadilce. V půl druhé odpoledne strážníci zastavili vozidlo, jehož řidič se dopustil 

dopravního přestupku. Strážníci muže za volantem nejprve vyzvali k předložení dokladů potřebných 

k řízení vozidla. Řidič však u sebe žádné neměl. Snažil se vymluvit, že osobní doklady i řidičský průkaz 

si zapomněl doma," popsala případ Věra Školková. Jak však vzápětí strážníci zjistili, muž řidičský průkaz 

vůbec nevlastní. Pětadvacetiletému řidiči z Českobudějovicka byl totiž do 19. března 2018 uložen zákaz 

řízení motorových vozidel a řidičský průkaz mu byl odebrán.  

"Strážníci řidiče předali do rukou policistů, kteří si celý případ převzali k dalšímu šetření. 

Pětadvacetiletý muž bude nyní obviněn z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí," dodala Věra 

Školková. 

O den později museli strážníci ukáznit vandala, kterého usvědčila kamera. Skákání po kapotách 

zaparkovaných vozidel bude stát devětadvacetiletého muže nemalé potíže. Krizi v partnerství se 

rozhodl řešit „pobavením“ v centru města. V sobotu brzo ráno tak poškodil několik zaparkovaných 

vozidel.  

"V sobotu 6. ledna krátce před třetí hodinou ranní zaznamenal operátor městského kamerového 

systému pohyb dvou mužů v České ulici. Jeden z nich náhle skočil na kapotu jednoho ze zaparkovaných 

vozidel. Pokračoval tím, že z jednoho vozidla přeskočil na další. Zjevně v té chvíli nemyslel na důsledky 

svého chování," uvedla k vandalské akci Věra Školková. 

Na místo okamžitě vyjížděla hlídka městské policie. Muž mezitím ze zaparkovaného vozu seskočil a 

spolu se svým společníkem odcházel do centra města. Strážníci je však dostihli nedaleko. 

"Devětadvacetiletý muž dlouho nezapíral. Pod tíhou důkazu ve formě kamerového záznamu se 

strážníkům svěřil, že důvodem jeho neuváženého činu je rozchod s přítelkyní. Jeho společník ho údajně 

od jeho jednání zrazoval, avšak marně," dodala Věra Školková. 

Strážníci se poté v doprovodu dotyčného muže odebrali do České ulice, kde k incidentu došlo. Na 

pohled bylo zřejmé, že na obou osobních vozidlech jsou zřejmé stopy poškození. Strážníci muže proto 

předali do rukou policistů. Výše škody na cizím majetku bude předmětem dalšího šetření.  
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