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Sobota, 16. července 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko, Deník extra, str. 52 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Koloběžky rozpoznají opilého   

Stroje vylepší nová technologie, všimne si, že na stupátku jsou dva jezdci. 

 

České Budějovice – Denním chlebem je pro českobudějovické strážníky kontrola 
jezdců na elektrokoloběžkách. 

Podle Davida Štýfala, mluvčího Městské policie České Budějovice, už od začátku roku 
do dubna vykonali strážníci dva tisíce kontrol cyklistů a v čísle jsou zahrnuti i jezdci na 
elektrokoloběžkách. "Teď už to bude určitě přes tři tisíce," dodává mluvčí aktuální 
odhad. 

Hříšníci se bohužel stále najdou. "Nemají přilby, jezdí po chodníku," 
vyjmenovává David Štýfal hlavní přestupky a připojuje, že mnozí jezdci si ani 
neuvědomují, že mají na koloběžce stejné povinnosti jako cyklisté. 
Problémy se sdílenými elektrokoloběžkami, například ohledně míst, kde stojí, vedly už 
před časem v Českých Budějovicích k podepsání společného memoranda mezi městem 
a provozovateli. Stanovena byla mimo jiné i maximální rychlost strojů v centru města 
na 15 kilometrů v hodině a jiné zásady. Podle náměstka primátora Iva Moravce se sešla 
pravidelná pracovní skupina, kde zaznělo, že se situace zlepšila. "Teď se ale nehod 
vyrojilo víc. Jsme s provozovateli v kontaktu," říká Ivo Moravec. 

Náměstek primátora dodává, že pokud by nadále docházelo k porušování předpisů 
nebo dohodnutého memoranda, může město sáhnout k omezením. I když za nehody 
nesou odpovědnost jezdci, kteří porušili pravidla, a ne provozovatel. Může třeba dojít 
k omezení počtu koloběžek, aby městská policie měla lepší možnost kontrolovat 
situaci. 

"Pokud nebudou provozovatelé reagovat kooperativně, můžeme také říci, že 
v Českých Budějovicích pro ně není místo," popisuje krajní možnost Ivo Moravec. 
Podle Lucie Krahulcové, která jednoho z provozovatelů (Bolt) 
v Českých Budějovicích zastupuje, se firma maximálně snaží nehodám a problémům 
předejít. 
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"Vypůjčit si náš stroj lze až po dosažení plnoletosti, tudíž naše koloběžky dětem či 
náctiletým, kteří byli účastníky nehod, museli odemknout rodiče, starší sourozenci 
nebo kamarádi," upozorňuje Lucie Krahulcová na adresu posledních nehod šetřených 
policií. 

Pro firmu je bezpečnost prioritou a uživatele například před nástupem v aplikaci 
poučuje o pravidlech pohybu v městském provozu. Stále také zavádí další bezpečnostní 
prvky a funkce strojů samotných. "Mezi ty nejnovější patří právě rozpoznávání jízdy ve 
dvou, která výrazně zvyšuje riziko nehody, a je nepřípustná. 

Systém, o jehož patentovou ochranu jsme požádali, rozpozná náhlé změny hmotnosti, 
které naznačují jízdu ve více lidech. V létě budou systémem vybaveny i stroje v 
Budějovicích tak, aby na nich již nebylo možné jezdit ve dvou," uvedla Lucie Krahulcová. 
Další inovace by měla spočívat v testu reakčních schopností, který odhalí, že je uživatel 
opilý. 
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Čtvrtek, 14. července 2022 

Zdroj: Jihočeská televize (odkaz) 

Rubrika: Budějovice v kostce 

Autor: redakce 
__________________________________________________________________________ 

Městská policie České Budějovice slaví 30 let od svého založení   

Lucie MAŠKOVÁ, moderátorka 

Městská policie České Budějovice slaví v těchto dnech 30 let od svého založení. Toto 
krásné výročí připomněl i primátor města Jiří Svoboda, který ve středu dopoledne přijal 
na radnici českobudějovické strážníky. Ti si z rukou primátora převzali ocenění za 
dlouholetou práci u městské policie. 

Ukázka 

Sešli jsme se příležitosti výročí 30 let od založení Městské policie České Budějovice. 

redaktorka 
7. července oslavila českobudějovická městská policie 30 let od svého založení. Ve 
středu dopoledne se tak u této příležitosti konala v obřadní síni radnice slavnostní akce, 
kde primátor města strážníkům poděkoval za jejich práci. 

Jiří SVOBODA, primátor Českých Budějovic 
Mnozí nebo někteří ze zaměstnanců městské policie dokázali setrvat v tom pracovním 
poměru po celou dobu existence Městské policie České Budějovice, to si určitě zaslouží 
obdiv a pochopitelně poděkování. 

redaktorka 
Za 30 let prošla městská policie obrovským vývojem. Zatímco na začátku měla jen 
10 strážníků, teď jich tu slouží už 113. A rozšířil se i rozsah jejich činnosti. 

Jiří SVOBODA, primátor Českých Budějovic 
Spolupracuje se všemi složkami integrovaného záchranného systému na všech 
významnějších bezpečnostně rizikových akcích, ať už si vzpomeneme třeba na pád těch 
stíhaček na Sídliště Vltava, povodně 2002, ale i nedávné nouzové stavy v souvislosti s 
covidem, kdy dohlíželi na dodržování těch zákonných opatření, která byla přijata. 
redaktorka 
Po dobu existence městské policie zachránili strážníci nejen velké majetkové hodnoty, 
ale i spoustu životů. Dbají na to, aby byl ve městě dodržován pořádek, a asistují i při 
pořádání velkých akcí. 

https://www.jihoceskatelevize.cz/porady/13
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Jiří SVOBODA, primátor Českých Budějovic 
Často si to obyvatelé nebo občané či návštěvníci města pouze koncentrují do toho, že 
dostanou nějakou pokutu za špatné parkování, nebo botičku, či pokutu za nějaký 
přestupek. Ale to není vinou městské policie. To je vinou těch, co nedodržují příslušná 
nařízení a zákony. Chtěl bych poděkovat všem, kteří chápou význam a důležitost 
činnosti městské policie, ale i asistentů prevence kriminality pro naše město, a věřím, 
že do budoucna se jejich práce bude dále zlepšovat. 
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Čtvrtek, 14. července 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Tři strážníci slouží u budějovické městské policie od založení, třicet 

let   

Dnes slouží v řadách budějovické městské policie 113 strážníků. Mnohokrát 
zachránili lidské životy. Specialisté už naháněli v centru města i divočáka.  

Třicetiletou existenci Městské policie České Budějovice připomene primátor města Jiří 
Svoboda při slavnostním ceremoniálu, který se bude konat dne 13. července 2022 v 10 
hodin v obřadní síni českobudějovické radnice. Za dlouholetou činnost si z rukou 
primátora města převezme ocenění 20 strážníků Městské policie České Budějovice. 

Městskou policii zřídilo dne 7. července 1992 zastupitelstvo Statutárního města České 
Budějovice obecně závaznou vyhláškou. "Městskou policii tehdy tvořilo jen několik 
strážníků, kteří neměli s touto prací žádné zkušenosti. Od té doby uplynulo 30 let a 
mnohé se změnilo k nepoznání. Strážníků mnohonásobně přibylo, změnily se jejich 
povinnosti, oprávnění i rozsah jejich činnosti, jejich vybavení i výstroj se přizpůsobily 
současným potřebám a trendům," říká Věra Školková, tisková mluvčí Městské policie 
České Budějovice. 

Tři slouží od začátku 

Dodnes zůstali věrní Městské policii České Budějovice tři strážníci, kteří stáli 
u samotných počátků jejího vzniku. Mezi ně patří i současný koordinátor městské 
policie Ing. Vilém Vávra, který vzpomíná na svůj nástup k nově zřízené městské policii 
a hodnotí, jak se organizace i její činnost od té doby změnila. 

„Jedním slovem, rozkošatěla. Z toho důvodu máme dnes specializace. Dopravní 
družstvo, družstvo obvodních dohledů a turnusy, ve kterých slouží strážníci 
dvanáctihodinové denní i noční směny. Vše, co naši strážníci v ulicích řeší, pak 
zpracovávají naši specialisté z přestupkového oddělení. Je totiž důležité, aby strážníci 
byli co nejvíce v terénu a nemuseli dlouhé hodiny sedět v kanceláři,“ říká Vilém Vávra. 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/tri-straznici-slouzi-u-budejovicke-mestske-policie-od-zalozeni-tricet-let-202207.html
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Lidské životy i kuriozity 

Strážníci za dobu existence městské policie mnohokrát zachránili lidské životy, ale 
dokázali vyřešit i kuriózní situace. Mezi specialisty patří například strážníci vyškolení 
k odchytu zvěře. V Českých Budějovicích už z města vyháněli divočáka, od jezu 
u papíren odháněli losy, kteří sem zbloudili při pravidelném tahu nebo se nedávno 
podíleli na odchytu telat, která se na sídlišti Vltava dostala z odstaveného přepravníku. 

Dnes patří mezi úlohy městské policie zajišťování ochrany veřejného pořádku, 
bezpečnosti osob i jejich majetku, dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení 
města, jakož i bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a další činnosti, 
nezastupitelná je svou stálou přítomností v centru, ale i v okrajových částech města. 
Městskou policii České Budějovice v současné době tvoří 113 strážníků, 15 civilních 
zaměstnanců a devět asistentů prevence kriminality. "Nezapomínejme ani na 
11 dobrovolníků z řad veřejnosti, kteří dohlížejí v době školní docházky na přechodech 
pro chodce v blízkosti vybraných základních škol," upozorňuje na dobrovolné 
pomocníky městské policie Věra Školková. 
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Středa, 13. července 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Slavnostní ceremoniál k příležitosti 30. výročí Městské policie České 

Budějovice 

Třicetiletou existenci českobudějovické městské policie připomněl na slavnostním 
ceremoniálu v obřadní síni radnice primátor Jiří Svoboda. V roce 1992 tvořilo celou 
organizaci 10 strážníků, dnes je jich 113. Strážníci tehdy dohlíželi pouze na veřejný 
pořádek, řešili černé skládky, kontrolovali majitele psů, trhovce, ale například 
i  „skořápkáře“. Jejich pravomoci ani personální kapacity více nedovolovaly. 
Neexistovaly specializace, fungovalo pouze operační středisko a strážníci v přímém 
výkonu služby v 8 hodinových denních směnách měli zázemí přímo na 
radnici.  Pracovali v „civilu“, uniformu i výzbroj dostali až později. K dispozici měli jen 
jedno služební vozidlo. 

Strážníci v průběhu let získali mnohem více pravomocí a jejich náplň práce se významně 
rozrostla. V současnosti jsou strážníci vybaveni moderní výstrojí i výzbrojí, disponují 
informačním systémem, radiostanicemi, městským kamerovým systémem, osobními 
kamerami a dalšími moderními technologiemi. Ke své činnosti používají dvanáct 
vozidel, skútr a služební jízdní kola. Kromě centrálního operačního střediska a 
turnusových hlídek sloužících ve 12 hodinových směnách 24 hodin 7 dní v týdnu byla 
vytvořena specializovaná družstva a další organizační složky. Městská policie od roku 
2013 také zaměstnává asistenty prevence kriminality a dobrovolníky, kteří v době 
školní docházky dohlížejí na bezpečnost dětí na přechodech pro chodce. 

Primátor Jiří Svoboda všem účastníkům dnešního slavnostního setkání za jejich 
dlouholetou práci poděkoval a 19 strážníků si odneslo ocenění v podobě pamětního 
odznaku. Byl mezi nimi i koordinátor Městské policie Vilém Vávra, který spolu se 
strážníky Zuzanou Kubešovou a Milanem Rotbauerem stáli u jejích začátků, tedy před 
třemi desítkami let. Mnoho z oceněných strážníků si může připsat i zásluhy v podobě 
záchrany lidského života nebo majetku. 

 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/slavnostni-ceremonial-k-prilezitosti-30-vyroci-mestske-policie-ceske-budejovice
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Pondělí, 11. července 2022 

Zdroj: Jihočeská televize 

Rubrika: Zprávy z Jihočeského kraje 

__________________________________________________________________________ 

Změny v dopravě v centru Českých Budějovic 

reportáž 

 

 

Středa, 13. července 2022 

Zdroj: Český rozhlas České Budějovice, živý vstup v 7:38 hod. 

Rubrika: Dobrý den z Českých Budějovic 

__________________________________________________________________________ 

Bezpečnost o prázdninách a 30. výročí vzniku Městské policie České 

Budějovice 

reportáž 

 

  

https://www.jihoceskatelevize.cz/porady/13
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/cb/20/2022-07-13
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Pondělí, 11. července 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Zuzana Gabajová 
__________________________________________________________________________ 

V centru Budějovic platí nové omezení dopravy. Od Černé věže k 

soudu neprojedete 

Od pondělí 11. července se jezdí centrem Českých Budějovic jinak než dřív, platí tu nová 
dopravní opatření, jejichž cílem je omezit dopravu na náměstí Přemysla Otakara II. a 
jeho okolí. V neděli bylo dokončeno značení. Město prostřednictvím svého webu 
zároveň přináší odpovědi na několik zásadních otázek, které se omezení dopravy týkají. 
Přečtěte si je. 

Od kdy budou platit nová dopravní opatření v centru města? 

Změny v organizaci dopravy v centru Českých Budějovic začnou platit od pondělí 
11. července 2022. V pátek 8. 7. nabylo účinnosti opatření obecné povahy. Dopravní 
značení bude úplné o půlnoci z neděle na pondělí 11. 7. Nový Ceník je účinný od 
1. 7. 2022, ale v centru se pojede ještě podle starého do 10. 7., a to proto, aby Ceník a 
Opatření obecné povahy začaly fakticky fungovat současně. Tedy od 11. 7. 2022. 

Co bude opatření znamenat pro držitele parkovacích oprávnění „A“? 

Celé opatření nabídne nově parkovací místa v centru, uvnitř hradeb (oblasti tarifu CBT4 
a CBT5) pro držitele parkovacího oprávnění oblasti „A“ v počtu 108 ve všední dny od 
18:00 do 8:00 hod a o víkendu a svátcích 0-24 hod., a to bez další úhrady. K tomu nově 
88 parkovacích míst celodenně, tj. 24 hodin / 7 dní v týdnu, a to v úsecích jinak 
placených návštěvnických stání bezprostředně kolem centra, např. v ulici F. A. 
Gerstnera, Karla IV. a pod (oblasti tarifu CBT3). Na těchto 88 parkovacích místech 
mohou držitele oprávnění „A“ parkovat bez další úhrady a bez jakéhokoliv časového 
omezení. Na Senovážném náměstí je k rovněž dispozici 94 parkovacích míst pro noční 
a víkendové stání rezidentů z oblasti „A“. 

Bude možné na náměstí vjet a zaparkovat? 

Ano. Na Náměstí Přemysla Otakara II. bude možné vjíždět. Upravuje se pouze trasa tím, 
že průjezd kolem Černé věže bude volný pouze v době nočního klidu, tj. od 22:00 do 
6:00, aby se noční doprava odklonila od ulic Hroznová, Česká a Kněžská a také pro 
zásobování v časech 6 až 10 a 18 až 20 hod.  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/v-centru-budejovic-plati-nove-omezeni-dopravy-od-cerne-veze-k-soudu-neprojedete.html
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Jinak bude v tomto úseku pěší zóna s povoleným vjezdem cyklistů. Ruší se placená 
návštěvnická stání na severní straně náměstí. Na zbývajících třech stranách náměstí 
návštěvnické placené parkování zůstává. Nově se zde zavádí poplatek i za noční a 
víkendové stání. Všechna tato placená návštěvnická místa na náměstí mohou od 18:00 
do 8:00 hod. a o víkendech a svátcích 0 – 24 hod. bezplatně využít držitelé oprávnění 
„A“. 

Bude množné projet stále tranzitně centrem města od ulice U Černé věže do ulice F. A. 
Gerstnera (směrem k soudu)? 

Ne. To už možné nebude. V organizaci dopravy je největší změnou vznik pěší zóny 
v ulici U Černé věže v úseku mezi Hroznovou a Kanovnickou. Tímto úsekem projedete 
pouze od 22:00 do 6:00 hodin a poté už pouze zásobování v obvyklém intervalu ráno a 
večer. Nově bude ulice Biskupská v úseku mezi Širokou a Zátkovo nábřežím 
jednosměrná. V tomto úseku bude možné ulicí Biskupskou pouze vjet směrem na 
náměstí, ale nebude možný výjezd směrem z centra. Tato změna má stěžejní význam 
pro omezení tranzitní dopravy přes Náměstí Přemysla Otakara II. 

Mění se něco pro zásobování provozoven? 

Pro zásobování se nemění nic, zůstává platit současný, léta používaný systém. 

Bude zajištěn dohled nad dodržováním nařízení? 

Ano. Městská policie bude dohlížet na dodržování dopravních opatření. Současně 
Městská policie bude zvýšenou měrou kontrolovat oprávněnost k parkování, aby se 
zamezilo neoprávněnému parkování na úkor rezidentů a abonentů a neplacení na 
návštěvnických místech. 
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Pondělí, 11. července 2022 

Zdroj: Mladá fronta Dnes 

Rubrika: Jižní Čechy, str. 12 

Autor: Tomáš Souček 
__________________________________________________________________________ 

Městské policii už je 30 let 

České Budějovice Českobudějovická městská policie (MP) oslavila 30 let od svého 
založení. Zastupitelé krajského města ji oficiálně zřídili 7. července 1992. MP tehdy 
tvořilo jen několik strážníků, kteří neměli s touto prací zkušenosti. V současné době má 
113 strážníků, 15 civilních zaměstnanců a devět asistentů prevence kriminality. A k 
tomu je třeba přidat ještě 11 dobrovolníků z řad obyvatel, kteří dohlížejí na bezpečnost 
na přechodech pro chodce v blízkosti vybraných škol. 
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Sobota, 9. července 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; 

Táborský deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Lenka Pospíšilová 
__________________________________________________________________________ 

Zkratka přes náměstí končí   

Včera v centru Budějovic měly po dlouhých letech nastat velké dopravní změny. 
Značení ale podle informací Deníku není hotové. Oficiálně by mělo začít platit zřejmě 
od zítřka. Zkracovat si cestu přes náměstí už brzy nebude možné. 

České Budějovice – Přibudou hlavně jednosměrky a dojde k rozšíření zón pro pěší, 
kromě tříd a ulic Krajinské, Dr. Stejskala, Panské a Mlýnské tento režim bude platit v 
Hradební i úseku mezi Hroznovou a Kanovnickou ulicí. 

Samospráva tak reagovala na složitou dopravní situaci, kdy si řada motoristů zkracovala 
těmito místy cestu mezi ulicemi Mánesova a Na Sadech. Podle odhadů tudy denně 
projelo až pět tisíc vozů, které tady neměly co dělat. Radnice si od razantních opatření 
slibuje snížení dopravní zátěže až o čtyřicet procent. Jednosměrka vznikne například v 
Biskupské ulici od Zátkova nábřeží k Široké, bude možné projet jen směrem na náměstí. 
Od Hroznové kolem Černé věže už se auta ani jiné dopravní prostředky také 
nedostanou. 
Jak se již dříve vyjádřil primátor města Jiří Svoboda, jde o kompromis samosprávy, 
který nemá omezovat obyvatele ani podnikatele. "Primárním cílem bylo zklidnit 
historické centrum," vysvětlil primátor. 

Praxi už měly ukázat krátkodobé uzavírky, které zde fungovaly během majálesu. 

KONTROLY BUDOU 

Jak uvedla mluvčí městské policie Věra Školková, strážníci se na dodržování nových 
opatření zaměří příští týden. "Plánujeme v inkriminovaných místech stoprocentní 
dohled," uvedla. Značení ale není dokončeno. "Předpokládá se, že hotové bude do 
neděle. Od pondělí budou strážníci kontrolovat," dodala Školková. Zpočátku budou 
hlídky mírnější a hříšníky jen upozorní na změnu. Za porušení předpisů je pokuta až do 
2000 korun. 



 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
28. týden 2022 

14 
 

 

Sobota, 9. července 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; 

Táborský deník 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Lenka Pospíšilová 
__________________________________________________________________________ 

Přes budějovické náměstí už si cestu lidé autem nezkrátí. Platit bude 

řada změn 

V pátek 8. července v jihočeské metropoli měly po dlouhých letech nastat velké změny. 
Dopravní značení však podle informací Deníku ještě není zcela hotové a oficiálně by 
mělo začít platit pravděpodobně v neděli 10. července. Motoristé by v těchto dnech 
měli být obezřetní, zkracovat si cestu přes náměstí už brzy nebude možné. 

V Budějovicích přibudou hlavně jednosměrky a dojde k rozšíření zón pro pěší, kromě 
tříd a ulic Krajinské, Dr. Stejskala, Panské a Mlýnské tento režim bude platit v Hradební 
i úseku mezi Hroznovou a Kanovnickou ulicí. 

Samospráva tak reagovala na složitou dopravní situaci, kdy si řada motoristů zkracovala 
těmito místy cestu mezi ulicemi Mánesova a Na Sadech. Podle odhadů tudy denně 
projelo až pět tisíc vozů, které zde neměly co dělat. 

Radnice si od razantních opatření slibuje snížení dopravní zátěže až o čtyřicet procent. 
Jednosměrka vznikne například v Biskupské ulici od Zátkova nábřeží k Široké, bude 
možné projet jen směrem na náměstí. Od Hroznové kolem Černé věže už se auta ani 
jiné dopravní prostředky také nedostanou. 

Jak se již dříve vyjádřil primátor Jiří Svoboda, jde o kompromis samosprávy, který nemá 
omezovat občany ani podnikatele. „Primárním cílem bylo zklidnit historické centrum,“ 
vysvětlil. 

Praxi už měly ukázat krátkodobé uzavírky, které zde fungovaly během Budějovického 
majálesu, či při akci Montmartre pod Černou věží. Jak si však zvyknou motoristé a 
zejména nerezidenti, ukáže až čas. 

Kontroly příští týden 

Jak informovala tisková mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková, 
strážnici se na kontrolování dodržování nových opatření zaměření příští týden. 
"Plánujeme v inkriminovaných místech stoprocentně dohlížet," uvedla. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/pres-budejovicke-namesti-uz-si-cestu-lide-autem-nezkrati-platit-bude-rada-zmen-2.html
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V současnosti však značení není dokončeno. "Předpokládá se, že hotové bude do 
neděle, takže od pondělí to strážníci budou kontrolovat," dodala Školková. Ze začátku 
budou hlídky mírnější a hříšníky jenom upozorní na změnu. "Později, až se se změnami 
účastníci silničního provozu seznámí, strážníci přejdou na důsledné řešení," 
konstatovala s tím, že hříšníkovi hrozí za porušení předpisů pokuta až do výše dva tisíce 
korun. 

Komplikace ze začátku očekávají hlavní kvůli prázdninám a neinformovaným 
navrátilcům z dovolených. "Všechno ukáže až praxe, nějaké pokuty určitě padnou," 
uzavřela mluvčí strážníků. 

Změny, které v dohledné době nastanou na náměstí Přemysla Otakara II.: 

1) Nelze projíždět, zkracovat si cestu. Má se tak snížit provoz, do centra se dostanou 
jen vozy, které tam skutečně potřebují (rezidenti, zásobování apod.) 

2) Ze severní strany postupně mizí parkovací místa, kapacity pro návštěvníky 
centrálního náměstí by kromě parkovacího objektu u vazební věznice měl následně 
posílit nový parkovací dům u sportovní haly, které má město v plánu vystavět. 

3) „Nepříjemné“ dopravní opatření doprovází i výsadba zeleně a úprava plochy 
náměstí, přibyly květiny, keře i stromy v kontejnerech a květináčích, na zrušeném 
parkovacím stání v severní části vznikla klidová a relaxační zóna. 

V červenci také dojde ke změně režimu parkování v centru města, která souvisí s jeho 
dopravním zklidněním. Změna se má podle mluvčí Dopravního podniku města České 
Budějovice Barbory Smudkové uskutečnit ve dvou etapách: 

Od 1. 7. došlo ke změně tarifu u parkovacích míst v lokalitě kolem krajského soudu – 
ulice Zátkovo nábřeží, U Koněspřežky a první úsek ulice F. A. Gerstnera 
z návštěvnického tarifu CBT2 dostává do tarifu CBT3. Zároveň dojde v celém rozsahu 
oblasti tarifu CBT3 (blízké okolí centra města) a CBT2SN (Senovážné náměstí) ke 
zpoplatnění návštěvníků i v noční a víkendové době (s výrazně nižším tarifem než ve 
dne). Držitelům parkovacího oprávnění pro oblast A (historické centrum) je v době od 
pondělí do neděle (0-24 hodin) umožněno stání v návštěvnických úsecích v zóně T3, 
v zóně T2 SN pak v době od pondělí až do pátku od 18 do 8 hodin a také o víkendech a 
státních svátcích. 

Ve druhé etapě od 11. 7., která je vázána na opatření obecné povahy pro zklidnění 
historického centra a změnu dopravního režimu, dojde v oblasti tarifu T4 (návštěvnické 
úseky ulic U Černé věže, Hroznova a Kněžská) a tarifu T5 (náměstí Přemysla Otakara II. 
mimo severní stranu) ke zpoplatnění návštěvníků i v noční a víkendové době (s výrazně 
nižším tarifem než ve dne). Držitelé parkovacího oprávnění pro oblast A budou moci 
v návštěvnických úsecích v oblasti T4 a T5 bez dalšího poplatku parkovat v době od 
pondělí do pátku od 18 do 8 hodin a o víkendech a státních svátcích. 
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Dvě stě parkovacích míst 

U tarifu T5 bude zachováno časové omezení stání v pracovních dnech v denní době na 
2 hodiny, u tarifu CB T4 na 4 hodiny. 

Hlavním cílem je dle slov náměstka primátora Petra Holického regulace dopravy 
v souvislosti s dopravním zklidňováním centra a zlepšení nabídky pro zaparkování 
rezidentů/abonentů, kteří mají oprávnění pro oblast A v centru. "Jedná se celkem o asi 
dvě stovky jinak placených parkovacích míst v centru a jeho bezprostřední blízkosti, 
která jim budou k dispozici v ceně jejich oprávnění ve vymezených časech,“ upřesnil 
náměstek Holický. 

"Žádáme řidiče, aby věnovali pozornost dopravnímu značení, zejména dodatkovým 
tabulkám k parkovacím místům při platbách na parkovacích automatech a přes 
elektronické nástroje platby (aplikace Sejf a VPH, případně Park Simply po jejím 
spuštění)," dodala Barbora Smudková. 

Zároveň od 1. července došlo na základě odsouhlaseného požadavku občanů k drobné 
úpravě rozsahu vymezené oblasti I, kde bude nově zařazen i úsek ulice Papírenská mezi 
čp. 11 až čp. 21 a lidé s trvalým pobytem zde si tak mohou požádat o parkovací 
oprávnění do oblasti I. 
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Pátek, 8. července 2022 

Zdroj: Mladá fronta Dnes 

Rubrika: Jižní Čechy, str. 11 

Autor: Tomáš Souček 
__________________________________________________________________________ 

Strážníci vytáhli z Malše u divadla opilého muže   
 

České Budějovice 

O velkém štěstí může mluvit muž, který se ve středu v podvečer málem utopil v řece 
Malši v centru Českých Budějovic. Všimli si ho strážníci a do následné záchranné akce 
se zapojili i místní obyvatelé. Muže vytáhli nedaleko Jihočeského divadla, kde výška 
kamenné zdi dosahuje zhruba tří metrů. K záchraně využili lano a vodítko pro psy, které 
si vypůjčili od jednoho z přihlížejících. Když následně začali zjišťovat jeho zdravotní stav, 
všimli si, že je značně opilý. Nadýchal 3,5 promile. Do péče si ho převzali záchranáři. 
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Pátek, 8. července 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; 

Táborský deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Lenka Novotná 
__________________________________________________________________________ 

Zachránili tonoucího. Byl namol   
 

BUDĚJOVICKO 

České Budějovice – O velkém štěstí může hovořit muž, který se ve středu pozdě 
odpoledne ocitl v proudu řeky Malše v centru jihočeské metropole. Tonoucího spatřila 
hlídka městské policie, která právě projížděla po Krumlovském mostě. 

Ve středu v půl šesté odpoledne podle mluvčí městské policie Věry Školkové strážníci 
náhle při pohledu na řeku směrem k Jihočeskému divadlu spatřili tonoucí osobu. Na 
nábřeží se již několik svědků marně snažilo tonoucího vytáhnout z vysoké zdi náplavky. 
Úspěchem skončila až záchranná akce dvou strážníků Milana M. a Aleše M. 

"Strážníci neváhali a okamžitě začali se záchrannou akcí. Muže bojujícího o život se jim 
nakonec podařilo vytáhnout s pomocí záchranného lana, nastaveného vodítkem, které 
si strážníci vypůjčili od jednoho z přítomných svědků události. Značně vysílený muž byl 
naštěstí stále při vědomí a byl schopen se chytit lana. Jakmile stanul bezpečně na suché 
zemi a strážníci začali zjišťovat jeho zdravotní stav, ucítili z jeho dechu silný zápach 
alkoholu. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u muže ukázala 
alarmující výsledek 3,5 ‰," popsala Věra Školková. 

Strážníci pak dohlíželi na zachování jeho životních funkcí až do chvíle, než si muže 
převzala do svých rukou přivolaná zdravotnická záchranná služba. 
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Čtvrtek, 7. července 2022 

Zdroj: iDNES.cz (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství/ České Budějovice 

Autor: Tomáš Souček 
___________________________________________________________________________ 

Strážníci zachraňovali z řeky muže. Když ho vytáhli, nadýchal 3,5 

promile 

O velkém štěstí může mluvit muž, který se ve středeční podvečer málem utopil v řece 
Malši přímo v centru Českých Budějovic. Zcela náhodou si ho totiž povšimla policejní 
hlídka, která kousek od něho přejížděla most. Do následné záchranné akce se zapojili i 
místní obyvatelé. 

Ve středu 6. července v půl šesté odpoledne spatřila hlídka městské policie České 
Budějovice při přejezdu Krumlovského mostu tonoucího muže, kterého unášel proud 
řeky Malše. Záchranu značně komplikoval vyvýšený břeh nábřeží, který brání přístupu 
k řece. 

„Když si hlídka všimla tonoucího, na břehu už bylo několik lidí, kteří se ho snažili z vody 
vytáhnout,“ uvedla policejní mluvčí Věra Školková. 

Policisté neváhali a přispěchali tonoucímu na pomoc. Muže se policistům podařilo z 
vody vytáhnout nedaleko Jihočeského divadla, kde výška hráze dosahuje zhruba tří 
metrů. K záchraně využili lano, které je standardní součástí policejní výbavy a vodítko 
pro psy, které si vypůjčili od jednoho z přihlížejících. 

„Když strážníci muže dostali na břeh a začali zjišťovat jeho zdravotní stav, všimli si, že 
je značně opilý. Při následné dechové zkoušce muž nadýchal 3,5 promile,“ doplnila 
Školková. 

Policisté na muže dohlíželi až do příjezdu zdravotnické záchranné služby, která si ho 
následně převzala do své péče. Jelikož se nepodařilo prokázat, že muž do vody skočil 
záměrně, nebude se policie případem nadále zabývat. 

 

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/jizni-cechy-opily-muz-malse-zachrana-police.A220707_161505_budejovice-zpravy_tok#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=krimi&utm_content=main
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Čtvrtek, 7. července 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: Jakub Bartoš 
__________________________________________________________________________ 

Muž se topil v Malši. Když ho strážníci vytáhli, nadýchal 3,5 promile  

 

Českobudějovičtí strážníci včera zachránili muže, který se topil v řece Malši nedaleko 
Kulturního domu Slavie. Hlídka si všimla lidí, kteří se ho snažili zachránit, ale nebyli 
úspěšní. Strážnící přispěchali na pomoc a muže vytáhli pomocí lana. Vysílený muž na 
břehu nadýchal 3,5 promile.  

Událost se stala včera odpoledne v centru Českých Budějovic. Tonoucího muže spatřila 
hlídka městské policie, která právě projížděla po Krumlovském mostě vedle Kulturního 
domu Slavie.  

„Strážníci náhle při pohledu na řeku směrem k Jihočeskému divadlu spatřili tonoucí 
osobu. Na nábřeží se již několik svědků marně snažilo tonoucího vytáhnout z vysoké zdi 
náplavky. Strážníci neváhali a okamžitě začali se záchrannou akcí. Muže bojujícího o 
život se jim nakonec podařilo vytáhnout s pomocí záchranného lana nastaveného 
vodítkem, které si strážníci vypůjčili od jednoho z přítomných svědků události,“ popsala 
mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.   

Muž byl vysílený, ale podařilo se mu lana chytit. O chvíli později se dotyčný dostal na 
břeh. Strážníci následně zjišťovali jeho zdravotní čas, když z jeho dechu ucítili alkohol. 
Provedli proto dechovou zkoušku, která ukázala hodnotu 3,5 promile. „Strážníci 
dohlíželi na zachování jeho životních funkcí až do chvíle, než si muže převzala do svých 
rukou přivolaná zdravotnická záchranná služba,“ dodala Školková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/35402-muz-se-topil-v-malsi-kdyz-ho-straznici-vytahli-nadychal-35-promile.html
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Čtvrtek, 7. července 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Vyšlo také v: taborsky.denik.cz; ceskokrumlovsky.denik.cz; 

jindrichohradecky.denik.cz; pisecky.denik.cz; 

prachaticky.denik.cz; strakonicky.denik.cz 

Rubrika: Nehody 

Autor: Lenka Novotná 
__________________________________________________________________________ 

Českobudějovičtí strážníci zachránili muže tonoucího v řece. Byl opilý 

 

O velkém štěstí může hovořit muž, který se ve středu pozdě odpoledne ocitl v proudu 
řeky Malše v centru jihočeské metropole. Tonoucího spatřila hlídka městské policie, 
která právě projížděla po Krumlovském mostě. 

Ve středu 6. července v půl šesté odpoledne podle mluvčí městské policie Věry 
Školkové strážníci náhle při pohledu na řeku směrem k Jihočeskému divadlu spatřili 
tonoucí osobu. Na nábřeží se již několik svědků marně snažilo tonoucího vytáhnout 
z vysoké zdi náplavky. 

Záchranná akce dvou strážníků Milana M. a Aleše M. skončila úspěchem. Muž skončil 
v rukou zdravotníků. 

"Strážníci neváhali a okamžitě začali se záchrannou akcí. Muže bojujícího o život se jim 
nakonec podařilo vytáhnout s pomocí záchranného lana, nastaveného vodítkem, které 
si strážníci vypůjčili od jednoho z přítomných svědků události. Značně vysílený muž byl 
naštěstí stále při vědomí a byl schopen se chytit lana. Jakmile stanul bezpečně na suché 
zemi a strážníci začali zjišťovat jeho zdravotní stav, ucítili z jeho dechu silný zápach 
alkoholu. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u muže ukázala 
alarmující výsledek 3,5 ‰," popsala Věra Školková. 

Strážníci pak dohlíželi na zachování jeho životních funkcí až do chvíle, než si muže 
převzala do svých rukou přivolaná zdravotnická záchranná služba. 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/nehody/ceskobudejovicti-straznici-zachranili-muze-tonouciho-v-rece-byl-opily-20220707.html
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Čtvrtek, 7. července 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz)  

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Českobudějovická městská policie dnes slaví 30 let od svého vzniku 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Když zřídili 7. července 1992 zastupitelé města České Budějovice 
obecně závaznou vyhláškou městskou policii, tvořilo ji jen několik strážníků, kteří 
neměli s touto prací žádné zkušenosti. Od té doby uplynulo 30 let a situace se 
změnila. Dnes na pořádek v ulicích krajského města dohlíží 113 strážníků, 15 civilních 
zaměstnanců a devět asistentů prevence kriminality. Dalších 11 dobrovolníků z řad 
veřejnosti navíc dohlíží ve školním roce na děti na přechodech pro chodce v blízkosti 
vybraných základních škol. 

Tři strážníci, kteří stáli u samotných počátků budějovické městské policie, u ní slouží 
dodnes. Patří mezi ně i současný koordinátor městské policie Vilém Vávra, který 
vzpomíná na svůj nástup před třiceti lety a hodnotí, jak se organizace i činnost strážníků 
od té doby změnila. „Jedním slovem, rozkošatěla. Z toho důvodu máme dnes 
specializace. Dopravní družstvo, družstvo obvodních dohledů a turnusy, ve kterých 
slouží strážníci dvanáctihodinové denní i noční směny. Vše, co naši strážníci v ulicích 
řeší, pak zpracovávají naši specialisté z přestupkového oddělení. Je totiž důležité, aby 
strážníci byli co nejvíce v terénu a nemuseli dlouhé hodiny sedět v kanceláři," 
říká Vilém Vávra. 

Úloha městské policie při zajišťování ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti lidí i 
jejich majetku, dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města i bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu a dalších činností, je dnes nezastupitelná. Strážníci řeší 
ročně tisíce událostí, k nejčastějším patří prohřešky týkající se dopravy a veřejného 
pořádku.  

Třicetiletou existenci městské policie připomene primátor Českých Budějovic Jiří 
Svoboda při slavnostním ceremoniálu, který se bude konat ve středu 13. července v 10 
hodin v obřadní síni radnice. Za dlouholetou činnost si při té příležitosti z rukou 
primátora převezme ocenění 20 strážníků. 

 

 

https://www.jcted.cz/66519-ceskobudejovicka-mestska-policie-dnes-slavi-30-let-od-sveho-vzniku/
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Čtvrtek, 7. července 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

7. ČERVENCE 2022 SLAVÍ MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 30. 

VÝROČÍ OD SVÉHO ZALOŽENÍ 

Městskou policii zřídilo dne 7. července 1992 zastupitelstvo Statutárního města České 
Budějovice obecně závaznou vyhláškou. Městskou policii tehdy tvořilo jen několik 
strážníků, kteří neměli s touto prací žádné zkušenosti. Od té doby uplynulo 30 let a 
mnohé se změnilo k nepoznání. Strážníků mnohonásobně přibylo, změnily se jejich 
povinnosti, oprávnění i rozsah jejich činnosti, jejich vybavení i výstroj se přizpůsobily 
současným potřebám a trendům. 

Dodnes zůstali věrní Městské policii České Budějovice tři strážníci, kteří stáli u 
samotných počátků jejího vzniku. Mezi ně patří i současný koordinátor městské policie 
Ing. Vilém Vávra, který vzpomíná na svůj nástup k nově zřízené městské policii a 
hodnotí, jak se organizace i její činnost od té doby změnila: 

„Jedním slovem, rozkošatěla. Z toho důvodu máme dnes specializace. Dopravní 
družstvo, družstvo obvodních dohledů a turnusy, ve kterých slouží strážníci 
dvanáctihodinové denní i noční směny. Vše, co naši strážníci v ulicích řeší, pak 
zpracovávají naši specialisté z přestupkového oddělení. Je totiž důležité, aby strážníci 
byli co nejvíce v terénu a nemuseli dlouhé hodiny sedět v kanceláři.“ 

Dnes je úloha městské policie při zajišťování ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti 
osob i jejich majetku, dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města, jakož i 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dalších činností, nezastupitelná. 
Městskou policii České Budějovice v současné době tvoří 113 strážníků, 15 civilních 
zaměstnanců a 9 asistentů prevence kriminality. Nezapomínáme ani na 11 
dobrovolníků z řad veřejnosti, kteří dohlížejí v době školní docházky na přechodech pro 
chodce v blízkosti vybraných základních škol. 

Třicetiletou existenci Městské policie České Budějovice připomene primátor města Ing. 
Jiří Svoboda při slavnostním ceremoniálu, který se bude konat dne 13. července 2022 
v 10:00 hod. v obřadní síni českobudějovické radnice. Za dlouholetou činnost si z rukou 
primátora města převezme ocenění 20 strážníků Městské policie České Budějovice. 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/7-cervence-2022-slavi-mestska-policie-ceske-budejovice-30-vyroci-od-sveho-zalozeni
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Pondělí 11. července – Pátek 15. července 2022 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 
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https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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