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Pondělí, 27. dubna 2020 

Zdroj: Mladá Fronta Dnes, iDNES Premium (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Domácí 

Autor: Kateřina Vaníčková 

___________________________________________________________________________ 

Přibývá bizarních udání na policii: Soused nemá roušku, přijeďte! 

 

S povinností nosit roušky přibývají i udání. Jenom pražští strážníci řeší denně až tři stovky 
telefonátů kvůli porušování vládních opatření.  

Přednedávnem se na linku pražských strážníků dokonce ozvala žena, která si stěžovala na 
souseda, že bere do svého bytu bývalou přítelkyni a ona se bojí, že by mohla být nakažená. Po 
policii požadovala, aby muž byl v bytě sám. Ale to není vše. „Také nám oznámili, že se muž se 
ženou líbá na veřejnosti bez ochranné roušky nebo že se nudisté u rybníka opalují bez roušek. 
Rovněž si žena stěžovala na to, že sportovec, který kolem ní proběhl, hlasitě dýchal, a tím ji 
mohl ohrozit,“ vyjmenovává mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová. Pražané si podle 
ní ze začátku nejvíce stěžovali na cestující v městské hromadné dopravě. 

…………….. 

  

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-pollicie-rouska-udani.A200426_150558_domaci_jum
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-pollicie-rouska-udani.A200426_150558_domaci_jum
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Čtvrtek, 23. dubna 2020 

Zdroj: Mladá Fronta Dnes (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / České Budějovice 

Autor: Lukáš Marek 

___________________________________________________________________________ 

Parkování zdarma po celém městě ucpalo zóny i centrum Českých 

Budějovic 

 

Za parkování se začne znovu platit od 1. května, pokud skončí nouzový stav. Město České 
Budějovice kvůli opatření přijde o šest milionů korun. Majitelé ročních parkovacích 
oprávnění by se měli dočkat kompenzace.  

Má zaplacenou parkovací kartu, když se ale vrátí z práce nebo nákupu, jen složitě hledá volné 
místo v modré zóně. Nejen na Pražském předměstí, ale prakticky po celých Českých 
Budějovicích mohou motoristé už přes měsíc stát zdarma, a to i na parkovištích v centru. 
Důvodem je nouzový stav a vládní nařízení. 

Pro jedny skvělá zpráva, pro tisíce obyvatel, kteří si parkování v zónách předplatili, nutné zlo. 
To bude pokračovat minimálně do konce dubna.  

„Okamžitě toho spousta řidičů využila a jezdí autem, aby nemuseli MHD nebo linkovým 
autobusem. Tady tak zase nejde najít volné místo. Kroužíte ulicemi a hledáte,“ popisuje situaci 
Jana Nečasová z Pražského předměstí. 

Třeba ve středu dopoledne bylo v Resslově ulici či na Jiráskově nábřeží plno. Po zavedení zón 
loni na konci roku se tam přitom situace zlepšila, jak pro mnoho tamních obyvatel, tak pro 
krátkodobé stání za poplatek. 

Jana Nečasová i další rezidenti a abonenti s parkovacím oprávněním, jež MF DNES oslovila, si 
proto přejí, aby už se situace vrátila do normálu a zóny zase začaly fungovat.  

„Samozřejmě už bychom také uvítali, kdyby se situace stabilizovala. Zatím platí, že nouzový 
stav trvá do 30. dubna, do té doby tedy i vládní nařízení a parkování ve městě zdarma. Pokud 
se nic nezmění, tak v květnu začnou zóny opět platit v běžném režimu. Bude to tak i na 
městských parkovištích,“ vysvětluje Viktor Lavička, náměstek českobudějovického primátora 
pro dopravu. 

Opatření bylo vstřícným krokem pro všechny řidiče, kteří nemusejí v této mimořádné době 
navíc řešit otázku placení parkovného. Na druhé straně to ovšem znamená kromě problémů 
pro tisíce jiných motoristů i pořádnou ztrátu v městské kase.  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/doprava-ceske-budejovice-centrum-parkovani-modre-zony.A200423_544548_budejovice-zpravy_mrl
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/doprava-ceske-budejovice-centrum-parkovani-modre-zony.A200423_544548_budejovice-zpravy_mrl
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„Za březen to jsou přibližně dva miliony korun, za duben to bude výpadek dalších čtyř milionů, 
které budou v rozpočtu chybět. A to není vůbec málo,“ počítá Lavička.  

Majitele parkovacích oprávnění pak také hodně zajímá, jak se vedení města postaví k tomu, 
že si zaplatili roční karty, přičemž více než měsíc je nyní zdarma pro všechny, což je pro ně 
nespravedlivé.  

Vždyť v pásmu A v centru pro lidi s trvalým bydlištěm stojí oprávnění dva tisíce ročně, abonenty 
dokonce deset tisíc. Na předměstí je to pak pro místní 400 nebo 500 korun. 

Dostanou slevu na příští rok 

„Majitelé oprávnění se dočkají kompenzace. Bude to nejspíš formou slevy. Už jsme se tím 
zabývali i na kolegiu primátora. Nabízí se několik variant, jak tento stav narovnat. 
Administrativně nejjednodušší bude, že všem snížíme platbu na rok 2021 poměrně o částku 
za dobu, kdy bylo stání zdarma,“ vysvětluje náměstek. 

A někteří řidiči ještě přidávají, že by město mělo prověřit celkové fungování zón na předměstí. 
„Večer je efekt nulový. Staroměstská, Plzeňská, všude je prostě plno,“ zmínila například Lenka 
Krejčíková.  

Problém je v tom, že třeba ve Staroměstské žije na malém místě hodně obyvatel a historicky 
sídliště nepostavili na takový počet stojících aut. Situace přímo v ulici je tak prakticky 
neřešitelná. 

V centru parkují i na zákazech 

Nouzový stav v souvislosti s koronavirem celkově s dopravou ve městě hodně zamával. Ulice 
se zpočátku hodně vyprázdnily a provoz byl na České Budějovice extrémně klidný a bez kolon.  

Na druhé straně si motoristé velmi rychle zvykli, že se neplatí za stání ani na náměstí Přemysla 
Otakara II. či Senovážném a Mariánském. Všude je neustále plno. 

Normálně přitom na náměstí Přemysla Otakara II. stojí parkování 60 korun za hodinu, za dvě 
pak dokonce 150, a tak tam volná místa bývají. To teď neplatí. Někteří navíc uvolnění pravidel 
pochopili po svém a parkují i podélně na zákazech po všech stranách, a i na dalších místech, 
kde to není dovolené. 

Českobudějovičtí strážníci proto ve středu oznámili, že se zaměří na dopravní situaci v 
historickém centru. „Najdou se řidiči, kteří současné situace zneužívají a parkují i tam, kde je 
to zakázané,“ uvedla Věra Školková, mluvčí městské policie. 

Například v úterý po poledni stála na náměstí Přemysla Otakara II. na místech, kde to není 
dovolené, dvacítka vozidel. Tak to bylo v posledních dnech pravidlem. Podobné to bylo i v 
některých přilehlých ulicích u náměstí, například v Krajinské.  

V centru Českých Budějovic pak vedení radnice už delší dobu připravuje kroky k tomu, aby 
dopravu naopak zklidnilo. Souviset to má i s úpravou parkování, dále pak s omezením stovek 
vozidel denně, které historickým jádrem projíždí a zkracují si tudy cestu. 

 

  



 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

MONITORING TISKU  
17. – 18. TÝDEN 2020 

4 
 

 

Čtvrtek, 23. dubna 2020 

Zdroj: Romea.cz (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství/ Domácí 

Autor: Štefan Balog 

___________________________________________________________________________ 

Ukončili strážníci z Českých Budějovic romský pohřeb? Nesmysl, vše 

bylo v pořádku 

Středeční romský pohřeb na hřbitově Sv. Otýlie v Českých Budějovicích vyvolal velký rozruch. 
Na místo totiž dorazila hlídka městské policie, kterou přivolal zaměstnanec hřbitova. Podle 
iDNES.cz bylo porušeno nařízení, které povoluje maximálně 30 osob na smutečním obřadu. 
Žádné vládní nařízení vydané v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 však neomezuje 
počet lidí na pohřbu. 

Podle iDNES.cz v současné době platí zákaz shromažďování, což platí i pro pohřby. Podle 
nařízení o nouzovém stavu je ale pohřeb jednou z mnoha výjimek, na které se nevztahuje zákaz 
shromažďování a v nařízení není ani definován maximální počet účastníků pohřbu. 

Navíc městská policie pohřeb vůbec neukončila. 

"Správa hřbitova nám oznámila, že se na místě sešlo více lidí najednou. Poslali jsme tedy 
hlídku, aby prověřila, zda na místě nedochází k protiprávnímu jednání v souladu s nařízením 
Vlády ČR o nouzovém stavu," řekla pro zpravodajský server Romea.cz Věra Školková,  mluvčí 
městské policie v Českých Budějovicích.  

"Hlídka na místě pouze oznámila přítomným, že podle nařízení Vlády je třeba dodržovat 
dvoumetrový odstup," dodala pro Romea.cz. David Štýfal, mluvčí městské policie v Českých 
Budějovicích pak doplnil, že všichni přítomní měli roušky a nedopustili se žádného 
protiprávního jednání. 

  

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ukoncili-straznici-z-ceskych-budejovic-romsky-pohreb-nesmysl-vse-bylo-v-poradku
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ukoncili-straznici-z-ceskych-budejovic-romsky-pohreb-nesmysl-vse-bylo-v-poradku
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/pohreb-nedovolene-shromazdeni-koronavirus-budejovice.A200422_124439_budejovice-zpravy_mrl
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
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Středa, 22. dubna 2020 

Zdroj: Mladá Fronta Dnes (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / České Budějovice 

Autor: Jakub Bartoš 

___________________________________________________________________________ 

Na pohřeb dorazily davy, kvůli zákazu shromažďování jim 

domlouvala policie 

 

Kvůli početné skupině lidí vyjížděli ve středu před polednem českobudějovičtí strážníci k 
městskému hřbitovu Sv. Otýlie. Pozůstalí se tam chtěli hromadně rozloučit s příbuzným a 
přítelem. 

Ohlášení přišlo strážníkům v dopoledních hodinách.  

„Správa hřbitova nám oznámila, že se na místě sešlo asi 150 Romů. Vyjely tam proto naše 
hlídky,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková.  

Městská policie serveru iDNES.cz nejdříve sdělila, že se strážníci spojili s rodinou, která 
přislíbila, že lidem domluví, aby se skupina rozešla kvůli zákazu shromažďování. Později pro 
server romea.cz mluvčí upřesnila, že hlídka pouze přítomným oznámila, že podle nařízení 
Vlády je třeba dodržovat dvoumetrový odstup.  

V současné době platí zákaz volného pohybu osob, přičemž jednou z výjimek jsou pohřby. 
„Lidé si však na nich nesmí projevovat soustrast podáváním ruky a celkově by se neměli 
přibližovat na vzdálenost dvou metrů,“ vysvětlil mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. Podle 
svědků se na místě sešlo až 300 lidí.  

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/pohreb-nedovolene-shromazdeni-koronavirus-budejovice.A200422_124439_budejovice-zpravy_mrl
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/pohreb-nedovolene-shromazdeni-koronavirus-budejovice.A200422_124439_budejovice-zpravy_mrl
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Středa, 22. dubna 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Adam Hudec 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci vyjížděli k pohřbu s mnoha účastníky 

 

Českobudějovičtí strážníci vyjížděli ve středu před dvanáctou hodinou ke hřbitovu sv. Otýlie 
na základě oznámení o větším shromáždění pozůstalých. 

Mluvčí městské policie Věra Školková uvedla: "Na místě se sešlo více jak sto osob. Proto na 
hřbitov vyjely naše hlídky." Vysvětlila, že strážníci se nakonec spojili s rodinou pozůstalého, 
která měla účastníkům domluvit, aby dodržovali doporučené rozestupy a aby se skupina 
rozešla. Věc se tak nakonec obešla bez jakéhokoliv zásahu. 
  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-vyjizdeli-k-pohrbu-s-mnoha-ucastniky-20200422.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-vyjizdeli-k-pohrbu-s-mnoha-ucastniky-20200422.html
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Středa, 22. dubna 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Redakce 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci dohlédnou na řidiče v centru města. Parkují i tam, kde je to 

zakázáno    

Českobudějovičtí strážníci se zaměří na dopravní situaci v historickém centru města.  

 

"V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 bylo dne 31. 3. 2020 vydáno vládou České 

republiky mimořádné opatření. S účinností od 2. dubna byla zakázána po dobu trvání 

nouzového stavu platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní 

komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.  

Mluvčí českobudějovických strážníků David Štýfal uvedl, že v současné době je možné 

parkovat na dříve placených parkovištích bez placení parkovného.  

"Přesto se najdou řidiči, kteří současné situace zneužívají a parkují i tam, kde je to zakázáno. 

Strážníci v Českých Budějovicích se více zaměří na řidiče, kteří se zejména v historickém centru 

města dopouštějí dopravních přestupků tím, že porušují zákaz zastavení a stání vyplývající z 

dopravních značek B 28 (zákaz zastavení), IZ 8a (zóna s dopravním omezením, konkrétně zákaz 

zastavení) a IZ 6a (pěší zóna)."  

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-dohlednou-na-ridice-v-centru-mesta-parkuji-i-tam-kde-je-to-zakazano-20200422.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-dohlednou-na-ridice-v-centru-mesta-parkuji-i-tam-kde-je-to-zakazano-20200422.html
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Středa, 22. dubna 2020 

Zdroj: Facebook / Město České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Příspěvky 

Autor: Mgr. David Štýfal 

___________________________________________________________________________ 

Českobudějovičtí strážníci se zaměří na dopravní situaci v 

historickém centru města 

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 bylo dne 31. 3. 2020 vydáno vládou České 

republiky mimořádné opatření. S účinností od 2. dubna byla zakázána po dobu trvání 

nouzového stavu platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní 

komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. 

V současné době je tedy možné parkovat na dříve placených parkovištích bez placení 

parkovného. Přesto se najdou řidiči, kteří současné situace zneužívají a parkují i tam, kde je to 

zakázáno. 

Strážníci v Českých Budějovicích se více zaměří na řidiče, kteří se zejména v historickém centru 

města dopouštějí dopravních přestupků tím, že porušují zákaz zastavení a stání vyplývající z 

dopravních značek B 28 (zákaz zastavení), IZ 8a (zóna s dopravním omezením, konkrétně zákaz 

zastavení) a IZ 6a (pěší zóna). 

 

https://www.facebook.com/notes/město-české-budějovice/českobudějovičtí-strážníci-se-zaměří-na-dopravní-situaci-v-historickém-centru-mě/2898224766911878/
https://www.facebook.com/notes/město-české-budějovice/českobudějovičtí-strážníci-se-zaměří-na-dopravní-situaci-v-historickém-centru-mě/2898224766911878/

