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Azylové domy vyhlásily kvůli silným mrazům krizový režim. Na ulici 

nenechají nikoho 
 úterý, 27. února 2018, 06:49 

Život na ulici s sebou v zimě přináší zvýšené riziko podchlazení. Azylové domy jsou proto v 

těchto dnech vytíženější než obvykle. Například Dům svatého Pavla při Městské charitě České 

Budějovice až do odvolání zavedl krizový režim, při kterém poskytuje přístřeší všem lidem bez 

domova. 

Při krutých mrazech, které tento týden panují, pomáhá Dům svatého Pavla lidem z ulice 

přečkat noc v teple. „Během takto mrazivých dní a nocí tolerujeme i alkohol, když nejsou 

uživatelé opilí příliš. V takovém případě je pošleme na záchytku. Neplatí ani dočasné vyloučení 

kvůli dřívějším prohřeškům. Na ulici nikoho nenecháme,“ uvedl ředitel Městské charity České 

Budějovice Josef Hes s tím, že od minulého týdne evidují stoprocentní vytíženost.  

Noclehárna domu má kapacitu 20 lůžek a zájemci o přespání musejí zaplatit poplatek 50 korun. 

Pro ty, kteří nemají peníze nebo nechtějí za azyl platit, je při vyhlášené krizové situaci během 

noci v provozu také nízkoprahové denní centrum. Tam mohou přečkat noc zdarma. „V noci z 

neděle 25. na pondělí 26. února spalo na noclehárně 17 mužů, na krizi bylo 10 lidí,“ řekla 

vedoucí Domu svatého Pavla, Petra Vohlídalová.  

Mrazivé počasí přináší specifickou činnost strážníků „Velmi dobře s námi spolupracuje městská 

policie. Pokud dojde k výtržnostem, policisté přijedou během pár minut. Z kraje zimy zemřela 

kvůli mrazu jedna žena. My jsme ji poslali do nemocnice, ale ona na vlastní žádost odešla a 

venku potom umrzla. Tomu chceme předejít,“ dodal ředitel s tím, že letos naštěstí v 

Budějckých ulicích nikdo neumrzl.  

Pokud podle Hese někdo azyl odmítne, terénní pracovníci mu poskytnou deky a jídlo. Strážníci 

městské policie kontrolují místa, do kterých se lidé bez domova uchylují, několikrát za noc. 

Během dne pak azylový dům prodloužil i dobu, po kterou mohou lidé bez přístřeší pobývat v 

nízkoprahovém denním centru, ze dvou hodin na čtyři. Pobyt v tomto zařízení je z kapacitních 

důvodů časově omezen, aby se mohli návštěvníci zařízení prostřídat v koupelně či kuchyňce. 

Během dne mají k dispozici potraviny od dárců či z potravinové banky a ve všedních dnech 

mohou dostat polévku.  

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/18617-azylove-domy-maji-kvuli-silnym-mrazum-vyhlaseny-krizovy-rezim-na-ulici-nenechaji-nikoho.html
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Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Radka Doležalová 

Parkování v centru Budějovic podražilo 
České Budějovice - Ceny za parkování v Českých Budějovicích rostou. Nové parkovací 

automaty, které pracují s jinými tarify a netisknou parkovací lístky, se instalují po Pražském 

předměstí už v celém širším centru. 

1.3.2018  

Náměstí Přemysla Otakara II., Mariánské náměstí, Dukelská ulice, ale i Lannova třída, tam 
všude čekají řidiče změny. S novými parkovacími automaty přichází i navýšení tarifů za 
parkování. Náměstek primátora Petr Podhola situaci komentuje: „Vedení města o tom velmi 
diskutovalo. Srovnávali jsme i s jinými městy. Je pravda, že k navýšení dochází. Myslíme si, že 
to ale nemusí být takhle napořád. Nebudeme se bránit diskusi o změnách.“  
 
Nejdražší budou mít řidiči odstavení auta na náměstí Přemysla Otakara II. Tam mohou být 
podle nových pravidel auta zaparkována maximálně na dvě hodiny, a to za 150 korun, za 
hodinu zaplatíme 60 korun. Ostatní ulice historického centra nabídnou hodinové parkování za 
40 Kč. Nejvýhodněji řidiči zaparkují v centru například na Senovážném a Mariánském náměstí 
a na Lannově třídě. Tam nově stojí hodina 20 korun a stání zde není časově omezené. Na 
správnost placení parkovného dohlíží strážníci pomocí mobilní aplikace, do které fotografují 
poznávací značky aut. „Lidé si na nové parkování bez lístečků budou muset ještě zvyknout. 
Zatím jsou někteří trošku zmatení. Nejsou si jistí, jestli mají doopravdy zaplaceno,“ podotkl 
tiskový mluvčí českobudějovických strážníků David Štýfal. 

 

Pátek, 2. března 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

 

ANKETA: Na střeše Mercury se kouřit nesmí. Zákaz nově připomíná 

nepřehlédnutelný nápis 
 pátek, 2. března 2018, 08:01 

Zákaz kouření v celém prostoru autobusového nádraží. Nepřehlédnutelný nápis na plachtě 

umístěné na zábradlí na autobusovém nádraží Dopravně obchodního centra Mercury v 

Českých Budějovicích včera, ve čtvrtek 1. března, zaskočil a především pak nepotěšil mnohé 

kuřáky. Naopak těm, kteří cigaretám neholdují, udělal radost. Upozornění na zákaz kouření 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/parkovani-v-centru-budejovic-podrazilo-20180301.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/18658-anketa-na-strese-mercury-se-kourit-nesmi-zakaz-nove-pripomina-neprehlednutelny-napis.html
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vzbudil mezi kuřáky, kteří situaci řešili i na sociálních sítích, hodně nevole, byť kouřit na 

zastávkách veřejné dopravy zakazuje už od 31. května loňského roku zákon. A takové nádraží 

je jednou velkou zastávkou či nástupištěm. „Co zakážete příště? To si ani před cestou nemůžu 

zapálit?“ rozčílil se Michal. „Co si to zase vymýšlí. Končím s nakupováním v Mercury. A nebudu 

sama," napsala Radka. „Nic proti, ale nebyl lepší kuřácký koutek? Před Mercury to bude teď 

děs běs teda," připojila se k diskuzi Věra. „To, že kuřáci otravují nekuřáky kouřem, je jen jedna 

věc. Mně vadí víc, že se pak všude váli vajgly,” oponoval Václav. „Trpělivě jsme po kuřácích 

naše autobusové nádraží neustále uklízeli, a musím říci, že zaměstnankyně, která úklid 

zajišťovala, měla práce až nad hlavu. Těch odhozených nedopalků bylo všude víc a víc. Už to 

bylo neúnosné, kuřáci si říct nedali, proto jsme učinili opatření.  

Tím jsou jak hodně viditelná upozornění na zákaz kouření, tak i jasné instrukce pro naši 

ochranku dbající na pořádek, která má nařízeno kuřáky z nádraží okamžitě vykázat. 

Samozřejmě prostory autobusového nádraží patroluje i městská policie, která určitě kontroly 

zintenzivní," vysvětlil ředitel autobusové divize GW Bus Petr Kocar. 

 Za porušení zákazu kouření na zastávkách a nástupištích může milovník cigaret vyfasovat 

pokutu až do výše pěti tisíc korun. Přesto si někteří kuřáci nejsou ochotni odpustit cigaretu při 

čekání na autobus nebo trolejbus. Potvrzuje to i mluvčí českobudějovické městské policie 

David Štýfal. „Počet takových hříšníků, kteří kouří na zastávce veřejné dopravy není závratný, 

ale takoví hříšníci pořád jsou. A strážníci případy tohoto porušování zákona stále řeší. I když 

přibylo těch, kteří zákon znají, dodržují jej a opravdu s cigaretou stojí mimo zakázaný prostor," 

řekl David Štýfal. Mluvčí zároveň připomněl, co je dáno zákonem. Ten jasně říká, že není-li 

vymezení prostoru nástupiště zřejmé nebo není-li viditelným značením takový prostor jinak 

vymezen, pokládá se pro účely takového zákona za nástupiště veřejně přístupný prostor o 

šířce pěti metrů, délce třiceti metrů před označníkem zastávky a pěti metrů za ním ve směru 

jízdy dopravního prostředku. „Já to považuji za nesmysl, stojím o pár centimetrů dál a tady už 

kouřit můžu,“ konstatoval muž, který si právě vychutnával cigaretu u zastávky J. Opletala na 

budějckém sídlišti Šumava. „Ale zákon respektuji,“ podotkl kuřák.  
 

Pátek, 2. března 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Nikola Franková 

Krajinská ulice v Budějcích je pod dohledem kamer. Ty snímají 

registrační značky vozidel 
pátek, 2. března 2018, 06:52 

Dvě kamery byly nainstalovány a uvedeny do zkušebního provozu v Budějcké ulici Krajinská. V 

budoucnu mají sloužit městské policii k určení neoprávněných průjezdů vozidel. Nyní se testují 

technické možnosti, které kamery budou moci strážníkům nabídnout. 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/18659-krajinska-ulice-v-budejcich-je-pod-dohledem-kamer-ty-snimaji-registracni-znacky-vozidel.html
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Smart technologii monitorující a vyhodnocující vjezd vozidel do centra města má Městská 

policie Českých Budějovic ve zkušebním provozu od listopadu loňského roku. Zařízení je 

umístěno v ulici Krajinská u křižovatky s ulicí Na Sadech a pomocí dvou kamer snímá registrační 

značky projíždějících vozidel. Městská policie prozatím samotné přestupky neměří. V 

budoucnu ale chystá celý systém propojit se svou agendou a ve městě vystavět ještě jeden 

takto monitorovaný úsek.  

„Jedná se o dohledový systém pro záznam neoprávněných průjezdů. K tomu jsou využity dvě 

kamery pro rozpoznávání registračních značek vozidel, které dávají informace o časech s 

následným pořízením přehledového snímku. Kamery jsou zařazeny do městského 

kamerového systému města České Budějovice. Zatím se jedná o zkušební provoz, který potrvá 

minimálně do úplného spuštění Centrálního informačního systém pro dopravu,“ upřesnil 

David Štýfal, mluvčí městské policie. 

Registrační značky bude systém v budoucnu srovnávat s databází automobilů, které mají 

povolení k vjezdu. Pokud značku systém v databázi nenajde, uloží ji jako přestupek. „V 

současné době systém není schopen rozpoznat, zda se jednalo o oprávněný vjezd či nikoliv,“ 

řekl mluvčí a dodal: „Hlavně se bude jednat o kontrolu průjezdů z Krajinské do ulice Na Sadech. 

V tomto směru mohou ulicí projíždět pouze autobusy a cyklisté, u ostatních se jedná o 

přestupek.“  

V současné době mají vjezd povolena vozidla dopravní obsluhy, ve vymezených časech 6:00-

10:00 a 18:00 až 20:00. Dále vozy městské hromadné dopravy a automobily, které parkují v 

objektech v dané ulici. Kompletně by měl systém začít fungovat přibližně za čtvrt roku a 

novinka by mohla strážníkům pomoci ušetřit čas, který by tak mohli věnovat jiným úkolům.  
 

 

 

 

 


