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Bary slíbily, že se zlepší  
Budějovické noční podniky mají nůž na krku, kvůli opakovaným problémům. 

České Budějovice – Léto – tradičně kritické období pro rušení nočního klidu, bude tento rok v 

Budějovicích možná klidnější než jindy. 

Rada města dala barům, restauracím a nonstopům nůž na krk. Kvůli neutuchajícím stížnostem 

veřejnosti na řadu provozoven. Vedení města proto připravilo vyhlášku o omezení otevírací 

doby. I když podle náměstka primátora Juraje Thomy nemá nová vyhláška znamenat 

automaticky změny v celém městě, přece jen už přinesla první výsledky. A to ještě ani 

nevstoupila v platnost. Někteří podnikatelé nabídli, že sami zvětší své úsilí, aby dodržování 

nočního klidu zajistili. Rada města proto počká, jak se v následujících měsících situace vyvine. 

Pokud se poměry nezlepší, po prázdninách navrhne rada města zastupitelstvu, aby 

připravenou vyhlášku schválilo. 

Dlouhodobé stížnosti obyvatel města, které obsahovalo i několik petic v posledním roce, se 

týkají například hluku před provozovnami, nedodržování zavírací doby nebo nepovolených 

hudebních produkcí. 

Petice kvůli rušení nočního klidu vloni přišla na magistrát třeba od obyvatel ulic Emy 

Destinnové, V. Talicha a Kijevské na sídlišti Šumava. Kritika se týkala tamní restaurace, Lidé 

bydlící v ulicích Chelčického a Žižkova si zase stěžovali na nonstop bar. 

Strana 3 

Kritická místa Lokality, ve kterých by mohla být městskou vyhláškou omezena otevírací doba 

nočních podniků, vybrala budějovická radnice na základě podnětů občanů a po konzultacích s 

městskou policií a Policií České republiky. 
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Zavřela Mánesova. Kdo jel popaměti, otáčel se  
České Budějovice /VIDEO/ - Dopravní značky se změnily v celém centru Budějovic. 

  

"V pondělí po ránu se na provozu v Českých Budějovicích zavření Mánesovy ulice projevilo jen 

málo. Paradoxně byla až nečekaně volná Nádražní ulice v úseku od křižovatky s Pražskou třídou 

po Novohradskou. Řidiči totiž volili třeba jízdu po trase zanádražní komunikace, aby se vyhnuli 

zavřenému úseku Mánesovy. Plynulý byl třeba i výjezd z Havlíčkovy kolonie Čechovou ulicí 

směrem do Žižkovy třídy. 

  

Znatelně četnější průjezd ale bylo možné kolem sedmé hodiny zaznamenat na náměstí 

Přemysla Otakara II. Bylo vidět i řidiče, kteří otáčeli vozy při výjezdu z ulice Karla IV. na 

Senovážné náměstí, protože cestu na Senovážné nově zakázala jednosměrka. V centru se 

například změnily jednosměrky i v České ulici, která se od Biskupské ulice stala průjezdnou až 

na Husovu třídu. 

Na pondělní zatěžkávací zkoušku se chystali i řidiči a dispečeři městské hromadné dopravy. 

"Neměli jsme ale žádné problémy," uvedl tiskový mluvčí dopravního podniku Viktor Lavička a 

připojil, že situace byla standardní jako v jiné dny. Podle Viktora Lavičky ale nelze zaručit, že 

podobně příznivá situace bude i v dalších dnech. 

Na změny dopravního značení by měli řidiči dávat v souvislosti s uzavírkou v Mánesově ulici 

velký pozor. 

Ne všichni řidiči ale respektovali doporučené objízdné trasy. V Mánesově ulici dokonce 

některá vozidla jezdila i v uzavřené části mezi stavebními stroji. Podle jihočeské policejní 

mluvčí Štěpánky Uhlířové proto padlo za nerespektování dopravních značek i několik pokut. 

"Hlídky sledují situaci v rámci běžných namátkových kontrol," zmínila k přítomnosti policistů 

Štěpánka Uhlířová. 

Provoz po sedmé hodině v Budějovicích ale teprve čekal na pravou zatěžkávací zkoušku v 

podobě lidí, kteří najíždějí do práce na osmou či na devátou hodinu nebo rodičů, přivážejících 

děti do škol. 

Situaci kolem uzavření Mánesovy ulice sledovali ráno městští policisté. Podle jejich mluvčího 

Davida Štýfala se řidiči ukázněně otáčeli a vydávali náhradními trasami. "Objízdné trasy jsou 

dobře značené, takže doporučuji řidičům sledovat dopravní značení, nejezdit po paměti, 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zavrena-manesova-budejovice-cekaly-na-skolaky-20190506.html
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protože ve městě byla provedena řada změn v dopravě," doporučuje David Štýfal. Rudolfovská 

třída od Nádraží po Na Sadech byla chvílemi ucpaná a s tímto stavem je třeba každodenně 

počítat. Školáci dorazili dnes na vyučování dle ředitelky ZŠ Máj II Marie Nedvědové včas. 

Situaci budeme i nadále sledovat." 

 

Pondělí, 6. května 2019 

Zdroj: ČT1, události v 18:00, pořadí 23 

Autor: redakce 

Uzavírka Mánesovy ulice v Českých Budějovicích  
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka 

Jedna z nejrušnějších silnic v Českých Budějovicích, Mánesova ulice, je zavřená. Denně jí za 

normálních okolností projede až 25 000 aut. Její oprava teď výrazně zkomplikuje provoz. Dnes 

byl první pracovní den, kdy byla neprůjezdná. Cesta přes město se protáhla o několik desítek 

minut. 

Ondřej UBLICK, redaktor 

Nasedáme v ranní špičce do auta a zkoušíme projet městem. Kolony – stojí hlavně křižovatky 

v okolí uzavírky. Komplikuje se doprava na objízdných trasách. Je znát, že někteří řidiči nemají 

informace a vyjíždějí přímo do uzavřených částí. Vy jste nevěděla o uzavírce? 

řidička 

Ne, nevěděla. 

řidič 

Jedu z Prachatic, takže jsem si myslel, že to bude někde dál, takže teď se musím otočit. 

David ŠTÝFAL, mluvčí, Městská policie České Budějovice 

Největším problémem je zřejmě to, že řidiči stále jezdí takzvaně popaměti. Měli by více 

sledovat dopravní značení. 

Ondřej UBLICK, redaktor 

Zvolit jinou trasu musí všichni. Nemá smysl zkoušet projet. Místo je kvůli opravě vodovodního 

řadu a kanalizace úplně neprůjezdné. 

Karel OBERLEITNER, řidič 

Je to jedna z hlavních silnic v Budějovicích a budějovickýho městskýho okruhu. Doprava 

zhoustne po celém městě, je to asi z toho důvodů, že není pořádný okruh kolem města. 
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Ondřej UBLICK, redaktor 

A doprava opravdu zhoustla v odpolední špičce. Jen projekt touhle ulicí dnes trvá 
několikanásobně déle než obvykle. Cestu, kterou mimo špičku zvládneme za necelou 
čtvrthodinu, jsme dnes sjeli 35 minut. Zácpy přitom řidiči čekali ještě větší. Podle dopravních 
expertů to může přijít v následujících dnech. Pro pohyb ve městě tak často bude rychlejší jízdní 
kolo nebo i vlastní nohy. Ulice má být neprůjezdná do října. Vzhledem k průběhu prací jsou ale 
termíny pouze orientační, a mohou se tak ještě změnit. Ondřej Ublick, Česká televize, České 
Budějovice. 

 

Pondělí, 6. května 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Zvířata zaměstnávají českobudějovické strážníky každý den 
 

6.5.2019 21:11  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Kuna uvězněná v uzavřeném dvoře, odchyty několika druhů ptáků, ale i 

potulné kočky zaměstnaly v posledních dnech českobudějovické strážníky. 

 

Dnes krátce po poledni vyjížděla hlídka městské policie vyškolená na odchyt zvířat do Krajinské 

ulice. V uzavřeném dvoře se objevila kuna, které se přes všechnu snahu nepodařilo vlastními 

silami uniknout. Strážníkům se ji však zanedlouho podařilo odchytit. Kunu poté předali do 

rukou příslušného mysliveckého hospodáře. 

Kočku procházející se ve stejné době v samém středu sídliště Máj hledali strážníci na oznámení 

jednoho z místních obyvatel. Kočka se však stihla ztratit v ulicích sídliště. Zraněného drozda 

nalezl v neděli 5. května jedenapadesátiletý muž z Českobudějovicka. Převezl ho na služebnu 

městské policie v ulici Jaroslava Haška, kde drozda předal do rukou strážníků. Drozd bohužel 

své zranění nepřežil. Lepší osud čekal další odrostlé mládě ptáka nalezené na Pražském 

předměstí, které strážníci vypustili do volné přírody. 

V sobotu 4. května strážníci zachraňovali mládě poštolky, které bylo nalezeno v areálu jedné 

z firem v ulici U Sirkárny. Strážníci si z rukou nálezců poštolku převzali a převezli ji do péče 

zaměstnanců ZOO v Hluboké nad Vltavou. Tam nalezlo domov o několik hodin dříve i plné 

hnízdo ptáčat spadlé ze stromu v Suchém Vrbném. 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/zvirata-zamestnavaji-ceskobudejovicke-strazniky-kazdy-den/
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Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 18 

Autor: Jakub Bartoš 

Kluby mají dokázat, že v noci zůstane klid i bez vyhlášky  
Českobudějovická radnice se s majiteli několika podniků domluvila na přísnějším dodržování 

nočního klidu v ulicích. Jeho rušení vadí lidem z okolí. Pokud se to neosvědčí, může následovat 

vyhláška s přesnou otevírací dobou ve vybraných lokalitách. 

  

ČESKÉ BUDĚJOVICE Pokud si ven budete chtít vzít skleničku, ochranka vás nepustí. Když budete 

před klubem příliš hluční, upozorní vás, abyste se ztišili. Tak to bude nadcházející měsíce 

vypadat před některými podniky v Českých Budějovicích označenými speciální samolepkou s 

nápisem: Chceme noční Budějce. 

Jejich majitele rozčílil plán radnice omezit provozní dobu na některých místech, kde se řeší 

problémy spojené s rušením nočního klidu. Proto začali jednat a sešli se s vedením města. Více 

než desítka zástupců nočních barů či hospod včetně těch z centra našla s náměstky 

kompromis. Zatím potrvá několik měsíců. 

"Provozovatelé nočních podniků zajistí přes vyhazovače či personál absolutní zákaz vynášení 

čehokoliv ven včetně skla, kelímků, talířků a tak dále. Dál se ochranka u podniků efektivně 

postará o to, aby byl pořádek uvnitř i před provozovnami. Nebudou pobíhat po celé ulici, ale 

budou se starat, aby lidé, kteří venku třeba kouří, tolik nehlučili. Zároveň by měly mít hudební 

aparatury omezovače výkonu, aby zvuk neotřásal celým domem," vyjmenoval novinky 

náměstek primátora Juraj Thoma (OPB). 

Budou se scházet dál  

Zástupci podniků se teď budou pravidelně scházet s městskou policií a městem, aby si 

předávali zkušenosti. "Myslím, že každý krok může pomoci. Neříkám, že se to tím úplně vyřeší, 

pořád je to o lidech, ale každé takové rozhodnutí je určitě dobré. My ho vítáme. Na průběžných 

schůzkách se bude vyhodnocovat, jestli došlo ke zlepšení," uvádí mluvčí budějovických 

strážníků David Štýfal. 

To vše má přispět ke snížení počtu stížností na rušení klidu kvůli lidem v ulicích. Radnice tak 

částečně ustoupila a prozatím nebude měnit provozní dobu v podnicích. "Jsem rád, že jsme 

našli společnou řeč a setkali se s vedením radnice. Myslím, že hospodští teď mají šanci udělat 

vše pro to, aby mohli fungovat bez omezení dál a lidé v jejich okolí žít v klidu. Jsou to kroky, 

které by mohly pomoci," věří David Šafránek, který vede Media Karaoke Music Bar na náměstí 

Přemysla Otakara II. 
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"Pokud se hledá nějaký logický model, jak zabránit nadměrnému hluku se zapojením 

provozovatelů, tak to považuji za racionální cestu. Trochu mi ale vadí, že se přenáší povinnosti 

městské policie na majitele podniků. Myslím, že pokud se jedná o hluk na ulici, tak od toho 

tady má město strážníky," reaguje na postup města opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS). 

Zkušební provoz potrvá do září. Poté radnice rozhodne, jestli kroky situaci zklidnily, k čemuž 

poslouží statistiky strážníků i názory lidí, jichž se hluk týká. Pokud se tak nestane, předloží radní 

zastupitelům vyhlášku. Ta určí přesnou otevírací dobu ve vybraných lokalitách. 

Ve Znojmě došlo na vyhlášku 

Podle ní by musely podniky otevírat nejdříve v šest hodin ráno. Pokud bude následovat 

pracovní den, musely by zavřít o půlnoci, v případě, že by následoval den volna, by to bylo ve 

dvě hodiny ráno. 

"Součástí vyhlášky by byla i grafika s částmi města, kterých se bude regulace týkat. Jsou to 

provozovny napříč městem," říká Thoma. 

Uvědomuje si také fakt, že se pokus nemusí osvědčit. "Podobnou cestou šlo nedávno Znojmo. 

Nakonec ale rozhodlo, že to efekt nepřineslo, a zastupitelstvo schválilo vyhlášku. Máme 

možnost tuhle cestu využít, tak to zkusme," dodává Thoma. K projektu se mohou přidat i další 

podniky ve městě, které si vylepí samolepku s nápisem Chceme noční Budějce. 

"Musí se srovnat prostředí mezi podnikateli a lidmi, kteří bydlí v okolí. Za mě je velký problém 

u mladistvých do 18 let. Ti si seženou víno, napijí se na Sokolském ostrově, my je do podniku 

nepustíme a oni pak sedí na chodníku nebo lavičce a dělají hluk. Pokud se zintenzivní hlídky, 

aby mladí nemohli být ve městě opilí, polovina problému je podle mě pryč," přidává Šafránek. 

I proto má městská policie spolupracovat i s dalšími orgány, mezi nimiž je třeba ten sociálně-

právní ochrany dětí. Zapojit se mají také stavební či živnostenský úřad. 

 

Úterý, 7. května 2019 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 18 

Autor: Lukáš Marek 

Na zavřené Mánesově jezdili řidiči do zákazu  
ČESKÉ BUDĚJOVICE Auta stála v části Čechovy ulice a také v Žižkově třídě, někteří poklepávali 

na palubní desky a netrpělivě čekali, až se kolona pohne. Naopak na Senovážném náměstí byl 

provoz plynulejší, než mnozí čekali. Zavřená Mánesova ulice v Českých Budějovicích včera ráno 

nakonec nezpůsobila očekávaný kolaps dopravy. Jen někde auta stála o něco déle, než je 

zvykem. 
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Mnozí řidiči však zkoušeli uzavřeným úsekem projet i přes zákazové dopravní značky. V místě 

ještě ráno nebyl vyfrézovaný asfalt ani nic rozkopaného. 

Jeden řidič autobusu se dokonce vydal do protisměru v Mánesově a dál do Dukelské. Asi ho 

příliš netrápilo, že by mohl způsobit nehodu. Další motoristé projeli kolem zábrany a 

pokračovali dál. Jiní už nebyli tak otrlí, a tak se otočili a vrátili zpátky k Lidické. Nakonec na 

místě dočasně hlídkovala i policie a strážníci. 

"Několika lidem jsme poradili, protože nevěděli, kudy přesně mají jet. Jinak přímo v Mánesově 

k žádným vyloženě závažným komplikacím v pondělí ráno nedocházelo. Kdo sleduje značky a 

nejede po paměti, ten se nesplete," konstatoval mluvčí českobudějovické městské policie 

David Štýfal. Spíš očekává, že se problémy mohou objevit na objízdných trasách. "Přece jen v 

těch místech pojede najednou mnohem více aut, než je obvyklé," doplnil. 

Rekonstrukce Mánesovy včetně vodovodů a kanalizací potrvá až do podzimu. Hlavní objízdná 

trasa pro vozidla do šesti tun je přes Senovážné náměstí. Jet se dá také z druhé strany přes 

Havlíčkovu kolonii. Nyní je uzavřená část mezi Dukelskou a Čechovou ulicí, později se práce 

přesunou dál směrem k Novohradské, kde by už však měla být uzavírka pouze částečná. V 

Budějovicích je nyní uzavřená také část Dobrovodské ulice. 

 

Úterý, 7. května 2019 

Zdroj: jihoceskenoviny.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

Kobra na silnici vystrašila občany v Suchém Vrbném  
Had vzhledem připomínající kobru, nalezený ve čtvrtek v Suchém Vrbném, vzbudil pozornost 

místních občanů. 

Podezření na nález nebezpečného plaza se naštěstí nepotvrdil. Případ měl nakonec úsměvný 

konec. Na oznámení o nálezu kobry na křižovatce ulic E. Beneše a V. Nezvala vyjížděla hlídka 

městské policie ve čtvrtek 2. května po šesté hodině odpolední. Strážníci speciálně vyškolení 

na odchyt zvířat byli připraveni okamžitě zasáhnout a hada odchytit. Zásah však nakonec nebyl 

potřeba. Strážníci skutečně hada připomínající kobru na místě nalezli, jednalo se však pouze o 

věrně povedenou gumovou rekvizitu. 

Šestadvacetiletý muž se skrýval před zákonem, vypátrali ho strážníci - Šestadvacetiletý muž z 

Prachaticka se snažil ukrýt před zákonem, doslova se po něm slehla zem. Policisté po něm 

proto vyhlásili celostátní pátrání. V pátek večer se ho podařilo vypátrat českobudějovickým 

strážníkům. 

V pátek 3. května v sedm hodin večer prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní 

činnost na Pražském předměstí. V blízkosti obchodního centra na Pražské třídě strážníci náhle 

http://www.jihoceskenovinky....asila-obcany-v-suchem-vrbnem/
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spatřili jim známou tvář. Ta patřila šestadvacetiletému muži z Prachaticka, jehož fotografie 

právě figurovala v celostátní pátrací databázi Policie ČR. Když strážníci muže zastavili a provedli 

kontrolu jeho totožnosti, jejich správná domněnka se potvrdila. Muže následně převezli na 

Obvodní oddělení Policie ČR Tř. 28. Října, kde ho předali do rukou přítomných policistů k 

dalším procesním úkonům. 

 

Pátek, 10. května 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Milovnice květin ukradla věnec u památníku na Senovážném náměstí, 

ženě hrozí pokuta padesát tisíc korun  

pátek, 10. května 2019, 13:41 

Hlídka městské policie vyjížděla včera krátce před devátou hodinou večer k památníku čs. 

letcům v RAF na Senovážném náměstí. Kamery tam totiž zachytily ženu, které se věnec tak 

líbil, že si ho chtěla odnést. Strážníci ženu zastavili v ulici Karla IV.Čerstvě položený věnec 

přilákal pozornost devětašedesátileté ženy Budějc. Z přítomnosti strážníků, kteří na místo 

přijeli, byla trošku zaskočená. „Hlídce tvrdila, že jde teprve k památníku květiny položit,“ řekl 

tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. K tomu nakonec za jejich doprovodu došlo. Žena je 

podezřelá z přestupku proti majetku. „Událost bude včetně kamerového záznamu předána ke 

správnímu orgánu, kde ženě hrozí pokuta až padesát tisíc korun,“ dodal Štýfal.  

 

 

Neděle, 12. května 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Bydleli v kradeném stanu 
 

12.5.2019 22:51  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Budějovičtí bezdomovci si oblíbili prodejnu sportovních potřeb v Českém 

Vrbném. Nebylo to v minulém týdnu poprvé, kdy si vybrali z venku vystavených stanů a ten 

prostě přemístili a ubytovali se v něm. Zloději stanů nejsou ale příliš vynalézaví v hledání místa 

pro kempování, a tak šli strážníci prakticky najisto. Tentokrát se rozhodl stanovat pod cizím 

stanem třicetiletý muž se svou devětatřicetiletou partnerkou.  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23721-milovnice-kvetin-ukradla-venec-u-pamatniku-na-senovaznem-namesti-zene-hrozi-pokuta-padesat-tisic-korun.html
https://www.jcted.cz/budejovicko/bydleli-v-kradenem-stanu/
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Ve čtvrtek 9. května prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní činnosti v Českém 

Vrbném. O pomoc je zde požádali zaměstnanci prodejny. Ztratil se jim totiž jeden ze stanů 

vystavených před vchodem. Strážníkům se už o chvíli později podařilo stan vypátrat. Díky 

dobré místní znalosti se vydali podél řeky Vltavy. Jejich domněnka se také vzápětí potvrdila. 

V zeleném porostu v blízkosti řeky skutečně nalezli postavený stan odpovídající popisu. 

Neodstraněná cenovka upozorňovala na to, že nocležníci zde nestanují dlouho. Dokonce se 

v tu chvíli nacházeli uvnitř. Jak strážníci vzápětí zjistili, jednalo se o třicetiletého muže 

z Českých Budějovic a devětatřicetiletou ženu z Českobudějovicka. 

Dvojice vzápětí strážníkům vypověděla svůj příběh. Stan jim údajně sehnal na jejich prosbu 

„známý" za pouhých tři sta korun. K převzetí jim ho poté uschoval v přilehlých křovinách. Že 

stan pochází z trestné činnosti, to třicetiletý táborník sice věděl, ale potřeba střechy nad 

hlavou byla silnější. Strážníci celý případ předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR. 

 


