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Policisté zaklekli mladíka bez roušky v Českých Budějovicích 

Na sociálních sítích koluje další video zákroku policistů proti člověku, který neměl 

v sobotu na náměstí v Českých Budějovicích nasazenou roušku a na výzvy si ji 

odmítl nasadit. Policisté ho zpacifikovali a asi dvě minuty ho drželi povaleného 

na zemi. 

Mladík před zásahem s policisty diskutoval, jeden z nich proti němu zasáhl. Zákrok je 

na videu vidět přibližně v čase 6:20. 

Roušku si odmítla nasadit i přítomná žena, která se s muži zákona přela o dodržení 

bezpečné vzdálenosti a odmítala, aby se k ní přiblížili. Proti ní policie sílu nepoužila. 

Strážníci se v neděli pohybovali po českobudějovickém náměstí a vyzývali lidi, aby si 

roušky nasadili. 

Mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová Novinkám potvrdila, že její kolegové v 

sobotu na náměstí kolem 16. hodiny sebrali dvě dospělé osoby. Oba případy se budou 

řešit ve správním řízení, protože zadržení měli porušit vládni nařízení, a hlavně 

neposlechli výzvy policistů. Policie nakonec oba propustila. 

Samotný průběh zásahu, například situaci, kdy se jeden z policistů, kteří v počtu sedmi 

příslušníků mladíka obklíčili, z ničeho nic na podezřelého vrhne a sekundovým chvatem 

s ním praští o zem, mluvčí odmítla komentovat s odkazem na skutečnost, že mladík 

podle ní neuposlechl hned několikrát opakovanou výzvu. 

Podobných zákroků v posledních týdnech bylo několik. Strážníci v Ostravě například 

zpacifikovali ženu, která si odmítla nasadit roušku. Tam policie konstatovala, že zákrok 

byl v pořádku. 

V Uherském Hradišti strážníci zakročili proti muži bez roušky, tento zákrok prověřuje 

policie kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Město se omluvilo. 

V obcích a městech platí povinnost mít nasazenou roušku i ve chvíli, kdy se člověk 

pohybuje na ulici sám. Ministr zdravotnictví Jan Blatný nařízení hájí tím, že dávat v 

tomto případě výjimku, by situaci zkomplikovalo. Přitom platí, že například na 

pracovišti, pokud je člověk sám, ochranu úst mít nemusí. 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/policiste-zaklekli-mladika-bez-rousky-v-ceskych-budejovicich-40353925#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=BsYMaruCRLW-202103150520&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/policiste-zaklekli-mladika-bez-rousky-v-ceskych-budejovicich-40353925#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=BsYMaruCRLW-202103150520&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/policiste-v-ostrave-tvrde-zasahli-proti-zene-bez-rousky-zaklekli-na-ni-tri-40352819
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/sef-mestske-policie-i-starosta-uherskeho-hradiste-se-omluvili-za-neprimereny-zakrok-strazniku-40353697
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/blatny-stoji-za-povinnosti-nosit-rousku-na-ulici-i-kdyz-je-tam-clovek-sam-40353707
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___________________________________________________________________________ 

Muž v Budějovicích si odmítl nasadit roušku, policisté proti němu  

Vlnu reakcí vyvolalo video ze sobotního odpoledne, kdy na českobudějovickém 

náměstí Přemysla Otakara II. zasahovaly hlídky státní i městské policie kvůli skupince 

lidí. Ti nerespektovali platná nařízení. Žena, která šla kolem, natočila i zajištění jednoho 

z mladíků, který nereagoval na výzvy policistů. 

Zhruba dvacetiminutové video zveřejnila na svém facebookovém profilu Magdalena 

Mili Kohoutová. Zachycuje několik strážníků a policistů, kteří vyrazili do centra kvůli 

skupince lidí. Někteří z nich nakonec skončili na stanici. 

Největší reakce vyvolal zásah proti jednomu z mužů. Na videu je vidět, že situaci 

předcházela několikaminutová diskuse. Mladík si ale odmítal nasadit roušku, a tak se 

ho jeden z policistů rozhodl zajistit. Samotný zásah je vidět v šesté minutě videa. 

„V sobotu 13. března po 16. hodině zajistili policisté na náměstí Přemysla Otakara II. v 

Českých Budějovicích dvě dospělé osob. Ty opakovaně neuposlechly výzvy policistů. 

Po provedení potřebných úkonů byly propuštěny. Oběma případy se v současné době 

zabývají policisté z obvodního oddělení České Budějovice,“ shrnula mluvčí jihočeských 

policistů Štěpánka Schwarzová. 

Video sdílelo na Facebooku k nedělnímu poledni zhruba 1 400 lidí. Záběry veřejnost 

rozdělily a rozvinula se u něj řada diskusí. „Porušil nařízení, porušil. To je celá věda. A 

oni jen dělají svojí práci, které díky Vám mají plný zuby,“ napsala například Simona 

Jandová. Řada lidí upozornila právě na to, že policisté muže několikrát vyzvali k 

nasazení roušky. 

Ne všichni s tím ale souhlasí. „Je jedno, kolik dostal výzev, ale sakra to někdo někoho 

takhle drsně zpacifikuje kvůli tomu, že nemá roušku?“ ptala se v diskusi Bára 

Nedvědová. 

V zastavěném území obce je od března povinné nosit minimálně chirurgickou roušku. 

 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/ceske-budejovice-zasah-policie-namesti-narizeni-covid.A210314_122248_budejovice-zpravy_jbr
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/ceske-budejovice-zasah-policie-namesti-narizeni-covid.A210314_122248_budejovice-zpravy_jbr
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___________________________________________________________________________ 

Vysedávání na předzahrádkách je konec. Kvůli shlukování lidí je 

radnice některým podnikům zatrhla 

Velice razantním způsobem se rozhodla včera zakročit budějcká radnice proti hloučkům 

lidí, které se v posledních týdnech objevovaly na předzahrádkách některých provozoven 

v centru Budějc. Podle města docházelo k porušování platných vládních opatření, která 

mají zabránit šíření koronaviru. Některé podniky tak musí předzahrádky odstranit. 

„Městská policie denně řeší mnoho případů porušování opatření. Lidé nenosí roušky, 

respirátory, posedávají v předzahrádkách, i když vládní nařízení a metodický pokyn 

ministerstva vnitra jasně říká, že jejich provoz není možný. Předzahrádka je součástí 

provozovny – restaurace, a tam je vstup veřejnosti zakázán,“ komentoval situaci 

primátor města Jiří Svoboda (ANO). 

Restaurace a kavárny by tak měly své zboží nabízet jen skrz výdejová okénka a zákazníci 

by si měli zakoupené jídlo nebo pití sníst a vypít doma. Velmi často se ale shlukovali u 

těchto okének, což podle radnice aktuální opatření zakazují. 

Situaci v centru města řešila několikrát i městská policie. Podle mluvčí Věry 

Školkové strážníci prováděli kontroly a řešili přestupky. „Většinou se vyřešily na místě 

domluvou, některé případy půjdou ale do správního řízení. Jedná se jak o jednotlivce, 

tak konkrétní podniky. Zde stále probíhá vyhodnocení. Přestupky musíme správnímu 

orgánu oznámit do 60 dní,“ uvedla mluvčí. 

Radnice se proto rozhodla udělat vysedávání na předzahrádkách přítrž. „Situace se 

vyhrotila tak, že jsme museli přikročit i k okamžitým výpovědím restauračních 

předzahrádek v centru města, kde se porušovala nařízená opatření,“ řekl primátor s tím, 

že samozřejmě chápe frustraci lidí. 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/30453-vysedavani-na-predzahradkach-je-konec-kvuli-shlukovani-lidi-je-radnice-nekterym-podnikum-zatrhla.html
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/30453-vysedavani-na-predzahradkach-je-konec-kvuli-shlukovani-lidi-je-radnice-nekterym-podnikum-zatrhla.html
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Někteří podnikatelé s rozhodnutím radnice nesouhlasí 

Jedním z postižených podniků je například kavárna Café Datel. Její majitelé ale nerozumí 

tomu, z jakého důvodu byl „trest“ udělen i jim. „Celou zimu radnice tiše tolerovala 

očividné porušování vládních nařízení, například prodej/konzumaci alkoholu na 

veřejnosti. Po celém městě se objevily zahrádky všech typů a velikostí, včetně 

kompletních venkovních restaurací se střechou, mnoha stoly, venkovním prodejem i 

ohřívacími lampami, a město to nijak neřešilo. My měli celou dobu pouhou lavičku bez 

jediného stolu, nikomu jsme neprodali ani kapku alkoholu do ruky, opravdu trváme na 

rouškách u hostů a od začátku března jsme jako první začali všechny zaměstnance 

pravidelně testovat, ačkoliv nemusíme a platíme to z vlastní kapsy. Už od loňského jara 

dáváme zdravotníkům a záchranným složkám svačiny zdarma. A najednou jsme 

odsouzeni kvůli lavičce, zatímco jiná místa s mnoha stoly, alkoholem a dalšími 

prohřešky jsou podle radnice zřejmě v pořádku, takže žádnou výzvu nedostala,“ uvedl 

majitel kavárny Jan Junek. 

Dodal, že si ani není vědom toho, že by u nich městská policie někdy porušování opatření 

řešila. „Naopak někteří strážníci nebo policisté se občas zastaví pro kávu nebo svačinu, 

za což jsme moc rádi, protože je to to nejmenší, čím můžeme v současné chvíli 

pomoct,“ řekl Junek. 

Podle informací MF Dnes se měla sankce týkat dalších pěti podniků. Jde například o 

restauraci Solnice, kavárnu Esence nebo Plaza. Některé majitele jsme kontaktovali, 

k situaci se ale nechtěli vyjadřovat. 

Všichni, kteří od radnice obdrželi výpověď, musí předzahrádku odstranit do tří dnů. 

Většina jich zmizela už během dnešního dne. 

Primátor i přesto apeloval na ostatní provozovatele předzahrádek, aby svým zákazníkům 

nevytvářeli podmínky k jejich užívání. „Nešvejkujme a buďme ukáznění. Jen tak se 

můžeme dočkat zlepšení situace a běžného provozu předzahrádek. Každý z nás může 

svým přístupem a dodržováním opatření pomoci našim nemocnicím, lékařům a 

zdravotníkům. Nikdy nevíme, kdy jejich pomoc budeme sami nebo naši blízcí 

potřebovat,“ uzavřel primátor Svoboda. 
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___________________________________________________________________________ 

Kvůli shlukování lidí zrušila budějovická radnice smlouvy na 

předzahrádky 

V centru Českých Budějovic musí několik provozovatelů restaurací a kaváren 

odstranit své předzahrádky, na nichž se v rozporu s vládními nařízeními 

shlukovali lidé. Podle primátora Jiřího Svobody (ANO) se totiž situace vyhrotila 

natolik, že město muselo přistoupit k okamžitým výpovědím nájmu. 

Výdejová okénka jsou podle vyjádření českobudějovické radnice povolená jen pro 

nákup nápojů či potravin, ale shromažďování u nich není povolené. Jenže právě to se 

na mnoha místech v Českých Budějovicích neustále děje. 

Především, když je hezké počasí, tak je zaplněné Piaristické náměstí, slepé rameno 

Malše, i části náměstí Přemysla Otakara II. Ale podobné je to třeba i u Malého jezu a na 

dalších místech. 

„Městská policie denně řeší mnoho případů porušování opatření. Lidé nenosí roušky, 

respirátory, posedávají v předzahrádkách, i když vládní nařízení a metodický pokyn 

ministerstva vnitra jasně říká, že jejich provoz není možný,“ oznámil primátor Jiří 

Svoboda s tím, že samozřejmě chápe frustraci lidí.  

Předzahrádka je dle jeho slov součástí provozovny – restaurace, a tam je vstup 

veřejnosti zakázaný. „Situace se vyhrotila tak, že jsme museli přikročit i k okamžitým 

výpovědím restauračních předzahrádek v centru města, kde se porušovala nařízená 

opatření,“ pokračoval Svoboda. 

MF DNES zjistila, které kavárny a restaurace sankce postihla, je jich celkem šest. Podle 

dostupných informací to jsou restaurace Solnice, hostinec U Tří sedláků, kavárny Datel, 

Esence, Plaza a Praži Café. 

Vše jsou to místa v centru Budějovic, na náměstí Přemysla Otakara II., na Piaristickém 

náměstí nebo v přilehlých ulicích. 

 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/zavrene-predzahradky-ceske-budejovice-smlouvy-vypoved-porusovani-narizeni.A210309_151811_budejovice-zpravy_mrl#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ekonomikah&utm_content=main
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/zavrene-predzahradky-ceske-budejovice-smlouvy-vypoved-porusovani-narizeni.A210309_151811_budejovice-zpravy_mrl#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ekonomikah&utm_content=main
https://www.idnes.cz/wiki/politika/jiri-svoboda-primator.K455539
https://www.idnes.cz/wiki/politika/jiri-svoboda-primator.K455539
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Mluvčí městské policie Věra Školková potvrdila, že právě v těchto místech lidé 

nedodržují vládní nařízení a mimořádná opatření. „Opakovaně jsme tam podobné 

případy řešili. Někdy domluvou, ale část událostí dál řešíme anebo je postupujeme do 

správního řízení, kde hrozí i pokuty,“ konstatovala Školková. 

Je to diskriminační, říká podnikatel 

„Nechápeme to. Jako první jsme začali všechny své zaměstnance pravidelně testovat. 

Po celou dobu lockdownu dáváme zdarma svačiny lékařům a záchranným složkám. 

Neobcházeli jsme nařízení o prodeji alkoholu. Neustále nabádáme k udržování 

rozestupů před okýnkem a skutečně trváme na rouškách u hostů – a výsledkem je, že 

máme zakázanou i lavičku, zatímco jinde fungují bez omezení dál,“ reagoval majitel 

Café Datel Jan Junek. 

Rozhodnutí by mu podle jeho slov nevadilo, kdyby radnice postupovala vůči všem 

podnikům stejně. Zrušení nájemních smluv na předzahrádky proto považuje za 

selektivní a zaměřené na několik málo provozů. 

„Radnici u nás vadí pouhá lavička, zatímco jiné podniky fungující také na veřejném 

prostranství mohou i nadále mít velkorysé zahrádky včetně zastřešení, stolů, 

venkovních prodejů a ohřívacích lamp. Je to bizarní, nepochopitelné a diskriminační,“ 

přidal Junek. 

Kavárna podle něj dostala pouze výzvu k odstranění lavičky. Ta už je pryč. „Klíč, podle 

kterého město rozhoduje, nikdo nechápe. Jak mohou vedle sebe být dva podobné 

podniky a mít jiná pravidla?“ ptá se podnikatel s tím, že městská policie v Café Datel v 

době lockdownu žádný problém neřešila. 

Kromě šesti hospod a kaváren město dál ponechává v platnosti smlouvy na 

předzahrádky s dalšími dvaceti provozovnami. Přesně se tento dokument nazývá 

„smlouva o zvláštním užívání komunikace“. 

Provozovatel, kterému smlouvu radnice vypověděla, by měl zařízení předzahrádky 

zcela odstranit. „Vyklizení by mělo následovat do tří dnů ode dne doručení výpovědi,“ 

doplnil Petr Ferebauer, mluvčí českobudějovické radnice. 

Město dnes vyzvalo provozovatele restaurací a kaváren ke spolupráci při dodržování 

opatření a apeluje na to, aby nevytvářeli podmínky k využívání předzahrádek. „Jen tak 

se můžeme dočkat zlepšení situace a běžného provozu,“ podotkl primátor. 

Redakce MF DNES kontaktovala i některé další provozovatele předzahrádek, kteří ale 

kroky města nechtěli nijak komentovat. 
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Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Budějovice vyzvaly provozovatele předzahrádek ke kázni, padly i 

výpovědi 

Jihočeská metropole sáhla ke krajnímu opatření a vypověděla smlouvu na 

předzahrádky, kde se porušovala vládní opatření. Město vyzývá provozovatele 

předzahrádek k součinnosti při dodržování opatření za nouzového stavu. V hospodě 

na sídlišti bylo i 13 "společníků". 

Předzahrádky nemají být přístupné hostům. Na náměstí v Českých Budějovicích musela 

radnice kvůli nedodržování vládních nařízení vypovědět některé nájemní smlouvy. 

Někteří provozovatelé z jihu Čech ovšem ukázali, že dodržet vládní nařízení není 

problém. 

Epidemická situace se v České republice dlouhodobě nelepší. Volný pohyb ve dne je 

povolen pouze pro účely cesty z a do zaměstnání, na nákupy, k lékaři, k zajištění péče 

o osobu blízkou a podobně. Výdejová okénka jsou povolena jen pro nákup nápojů či 

potravin, ale shromažďování není u nich povoleno. Kromě dodržování vládních nařízení 

vyžaduje tato složitá situace především disciplínu. 

„Denně řeší městská policie mnoho případů porušování opatření. Lidé nenosí roušky, 

respirátory, posedávají v předzahrádkách, i když vládní nařízení a metodický pokyn 

ministerstva vnitra jasně říká, že jejich provoz není možný. Předzahrádka je součástí 

provozovny – restaurace, a tam je vstup veřejnosti zakázán. Situace se vyhrotila tak, že 

jsme museli přikročit i k okamžitým výpovědím restauračních předzahrádek v centru 

města, kde se porušovala nařízená opatření,“ říká primátor Jiří Svoboda s tím, že 

samozřejmě chápe frustraci lidí. 

„Prosím, vydržme to! Každý si z této doby poneseme ztráty. Dovoluji si apelovat na 

provozovatele předzahrádek, aby nevytvářeli podmínky k jejich používání. Nešvejkujme 

a buďme ukáznění. Jen tak se můžeme dočkat zlepšení situace a běžného provozu 

předzahrádek. Každý z nás může svým přístupem a dodržováním opatření pomoci 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejovice-vyzvaly-provozovatele-predzahradek-ke-kazni-20210309.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejovice-vyzvaly-provozovatele-predzahradek-ke-kazni-20210309.html
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našim nemocnicím, lékařům a zdravotníkům. Nikdy nevíme, kdy jejich pomoc budeme 

sami nebo naši blízcí potřebovat,“ vyzývá primátor Svoboda. 

Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. se totiž někdy zdálo, jako by se 

zastavil čas. Ne před sto lety, ale v době rozvolněných opatření proti koronaviru. Vedle 

výdajových okének byly někde stále k dispozici i stolky a židle a nezřídka se mohly před 

provozovnou objevit i v době přísných protiepidemických opatření podsedáky na 

židlích nebo svíčky na stolcích. 

Kontroly předzahrádek provádí v Českých Budějovicích například strážníci městské 

policie jako svou běžnou kontrolní činnost uvedla pro Deník tisková mluvčí městské 

policie Věra Školková. "Zejména v centru města často dochází v souvislosti s výskytem 

předzahrádek k porušování krizových a mimořádných opatření," doplnila Věra 

Školková k situaci v centru jihočeské metropole. Například dne 3. března zde však 

nezaznamenali strážníci žádné přestupky proti krizovému zákonu nebo zákonu 

o ochraně veřejného zdraví. 

"Od začátku nouzového stavu dne 5. října do 2. března strážníci zjistili 576 přestupků 

porušením některého z krizových nebo mimořádných opatření. Na místě uložili 

179 pokut, 357 přestupků řešili domluvou a 40 jednání, které vykazovalo znaky 

přestupku podle krizového zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví, předali 

příslušnému správnímu orgánu," dodala aktuální statistická data Věra Školková. 

Některá oznámení jsou ještě ale vyhodnocována a teprve poté budou předána 

příslušnému správnímu orgánu. Strážníci mají na tento úkon 60 dnů. 

Statistika, která se týká přestupků, dále říká, že městská policie řešila v době od 5. října 

2020 do 4. března 2021, 287 přestupků podle zákona o ochraně veřejného zdraví 

porušením mimořádného opatření MZDR absencí ochrany dýchacích cest (roušek) – 

z toho 185 přestupků řešili strážníci domluvou, 65 přestupků pokutou příkazem na 

místě a 37 přestupků předali příslušnému správnímu orgánu (Krajská hygienická 

stanice JČK). Za toto období předala městská policie příslušnému správnímu orgánu 

(odd. krizového řízení, resp. pověřen je správní orgán MM) 6 oznámení o podezření ze 

spáchání přestupku podle krizového zákona porušením krizového opatření, které se 

týkalo zákazu přítomnosti osob v provozovně nebo jiného porušení nařízení (např. 

dodržení zavírací doby) – z tohoto počtu se jednalo o gastro provozy pouze ve 

4 případech. 

Věra Školková ale upozornila, že v okolí gastroprovozů porušují nařízená opatření 

zákazníci - fyzické osoby, jde například o porušení zákazu volného pohybu osob nebo 

pití alkoholu na veřejnosti. Nejedná se v takovém případě o porušení nařízení ze strany 

provozovatelů gastroprovozů. 
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V roce 2020 a už i v roce 2021 sáhli podle Věry Školkové strážníci k tomu, že využili 

i možnost udělení nejvyšší možné sankce na místě příkazem a udělili pokutu ve dvou 

případech ve výši 10 000 korun. 

Problematické nejsou ale v Českých Budějovicích pouze restaurace či vinotéky v centru 

města. Nejkřiklavější případ posledních týdnů se stal v pondělí 1. února 2021. Krátce po 

deváté hodině prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost zaměřenou na 

dodržování mimořádných a krizových opatření na sídlišti Máj. Podle tiskové mluvčí 

městské policie Věra Školkové v jednom z pohostinských zařízení strážníci spatřili 

rozsvícená světla, a i přes zatažené žaluzie uvnitř spatřili čilý ruch. "Ze dveří vzápětí 

vyšel muž, který se na dotaz strážníků prohlásil za provozovatele restaurace. Strážníci 

se od něj dozvěděli, že několik jeho zákazníků mu přišlo dělat společnost při úklidu 

provozovny. Strážníci třiapadesátiletého muže poučili o platném krizovém nařízení, 

které zakazuje přítomnost osob v provozovnách stravovacích služeb," popsala začátek 

akce strážníků Věra Školková. 

Po přivolání posily vstoupili strážníci do restaurace, kde nalezli třináct hostů. "Někteří 

z nich se ukrývali za zavřenými dveřmi toalet. Před sebou na stole měli napůl vypité 

sklenice s nápoji, někteří z nich i zapálenou cigaretu v ruce. Strážníci všechny přítomné 

poučili o spáchání přestupku podle krizového zákona, kterého se dopustili porušením 

zákazu volného pohybu osob," doplnila k případu Věra Školková s tím, že následovaly 

příslušné postihy. 

Budějovický magistrát například v souvislosti s porušením krizových opatření vlády 

uložil vloni za září až říjen v celkem sedmi případech (tedy i těch, které se netýkaly 

restaurací, ale třeba nenošení roušek) pokuty ve výši 3700 korun. Prozatím v souvislosti 

s porušením krizových opatření eviduje správní orgán za období 2020-2021 celkem 

37 uložených pokut v celkové výši 33.700 korun. Výpověď smlouvy o zvláštním užívání 

komunikace byla nyní zaslána prostřednictvím datové schránky šesti provozovnám. 

Všechny ostatní smlouvy, které byly řádně uzavřeny jsou dále platné, jde přibližně o 20 

smluv pro toto období. Provozovatel, jemuž byla smlouva vypovězena, by měl zařízení 

předzahrádky zcela odstranit.  
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