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__________________________________________________________________________ 

Elektrokoloběžky v Budějovicích dál dráždí, ve městě mohou být bez 

povolení 

Vedení Českých Budějovic už dva týdny bojuje proti sdíleným elektrokoloběžkám 

společnosti Lime, které překážejí v ulicích, jezdí po chodnících nebo se válí pohozené 

na náměstí. Město ani strážníci ale nemají žádnou možnost, jak je dostat z ulic. 

Problém rezonuje na sociálních sítích i mezi představiteli města. Ti většinově zůstávají 

u tvrzení, že sdílené koloběžky nikdo z nich nepovolil. 

„Trvám na tom, že s námi nikdo o provozování koloběžek Lime nejednal, natož 

abychom něco schvalovali. Někdo z jejich strany sice komunikoval s náměstkem Petrem 

Holickým. Ale že k tomu měl kladný vztah, to neznamená, že to schválil,“ zdůrazňuje 

náměstek primátora Ivo Moravec. 

Právě na Holického se totiž odvolává jednatel společnosti Lime Václav Petr. Ten tvrdí, 

že s ním spuštění služby v Budějovicích již dříve projednával. 

„Domluvili jsme se na umístění parkovacích míst a na omezení rychlosti koloběžek v 

centru,“ uvedl Václav Petr v odpovědi na dotaz redakce MF DNES před dvěma týdny, 

když elektrokoloběžky začaly jezdit. 

Sám náměstek Holický komunikaci s Petrem nevyvrací, popírá však, že by cokoli 

potvrzoval či dokonce povoloval spuštění služby. 

„Jednatel Petr se na mě obrátil někdy koncem července, mluvili jsme po telefonu asi 

deset minut. Při něm jsem mu řekl například o našich zkušenostech se začátky 

sdílených kol ve městě. Rozhodně jsem však nesouhlasil se spuštěním provozu. Bavili 

jsme se pouze o podmínkách, za kterých by to v budoucnu bylo možné, ale rozhodně 

ne o tom, že službu bez jakékoliv regulace spustí,“ zdůrazňuje Holický. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejovicke-zahony-prilakaly-nenechavce-zakrok-strazniku-byl-rychly-20210719.html
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/kolobezky-elektricke-budejovice-povoleni.A210819_622643_budejovice-zpravy_mrl
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/kolobezky-elektricke-budejovice-povoleni.A210819_622643_budejovice-zpravy_mrl
https://www.idnes.cz/wiki/obecne/ivo-moravec.K5103503
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Poté prý odjel na dovolenou, kde se následně dozvěděl, že společnost Lime své 

podnikání ve městě už naplno rozjela. 

Zmizely jen některé 

Minulý týden se do věci vložil primátor Jiří Svoboda, který vyzval provozovatele, aby 

elektrokoloběžky odstranil. Část z nich tak už v ulicích není, stále však nezmizely 

všechny.  

„Problém je, že jako město nemáme žádný právní nástroj k jejich odstranění. Nejedná 

se totiž o věc nalezenou, protože někomu patří, ani o odpad, neboť je to funkční věc. 

Nelze to považovat ani za nedovolený zábor veřejného prostranství, protože je to prý 

brané jako vozidlo,“ vysvětluje Svoboda s tím, že obdržel vyjádření ze dvou 

ministerstev, podle nichž je město v podstatě bezmocné. 

To potvrzuje i mluvčí budějovických strážníků Věra Školková. „Nejedná se o klasický 

zábor veřejného prostranství, navíc je to soukromý majetek. Strážníci v takových 

případech bohužel nemají pravomoc věc odstranit. Nelze ji považovat ani za nález, 

protože majitel je nám známý,“ uvádí. 

Sama prý na odloženou koloběžku narazila například na cyklostezce, kde vozítko 

překáželo cyklistům nebo chodcům. A právě nevhodné parkování je jeden z největších 

problémů, který vadí obyvatelům i vedení města. 

„Lidé sdílené koloběžky odhazují, kde se jim zachce. To je velký rozdíl třeba oproti 

vlastníkům soukromých strojů, ti je totiž nenechají jen tak ležet na chodníku,“ podotýká 

Svoboda. 

Minulý týden se dokonce na sociálních sítích objevila fotografie elektrokoloběžky 

pohozené v Mlýnské stoce. „Ve vodě se taková věc stane nebezpečným odpadem a 

ekologickou zátěží. Mohlo by být nutné například až vybagrovat část stoky. Náklady se 

v takovém případě mohou vyšplhat i do milionů korun,“ shrnuje primátor. 

Z vyjádření provozovatele přitom jasně vyplývá, že uživatelé po ukončení jízdy musejí 

koloběžku vždy řádně zaparkovat a jako důkaz ji navíc vyfotit do aplikace. „Obslužný 

tým následně vyhodnotí správnost zaparkování. Naše uživatele mimo jiné pravidelně 

informujeme o konceptech správného parkování a bezpečné jízdy,“ tvrdí Petr. 

Pro radnici je nyní klíčová schůzka se společností Lime, kde se bude řešit další postup. 

„Do té doby trváme na tom, aby všechny stroje zmizely, jedině pak se můžeme bavit 

dál,“ dodal Moravec. 

https://www.idnes.cz/wiki/politika/jiri-svoboda-primator.K455539
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Čtvrtek, 19. srpna 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko/Jižní Čechy, str. 2 

Autor: Edwin Otta 

__________________________________________________________________________ 

Neshody mladé dvojice    
 

České Budějovice – Na zastávce českobudějovické MHD u OC Mercury spatřil v pondělí 

v noci operátor městského kamerového systému mladíka, který právě napadl svou 

společnici stojící v přístřešku. Podle Věry Školkové, tiskové mluvčí městské policie, 

následoval zásah hlídky strážníků. "Na místě zastihli šestnáctiletého mladíka ve 

společnosti nezletilé dívky. Ta se strážníkům na dotaz ke svému zdravotnímu stavu 

svěřila, že neutrpěla žádné zranění a odmítla potyčku s přítelem dále řešit," uvedla Věra 

Školková k případu. Mladík za přestupek proti občanskému soužití dostal pokutu.  

 

Středa, 18. srpna 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JčTeď.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, tisková mluvčí MP České Budějovice 

__________________________________________________________________________ 

Strážníci zasáhli proti mladíkovi, který na zastávce napadl přítelkyni 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Fyzická potyčka mladíka s dívkou na zastávce městské 

hromadné dopravy v Nádražní ulici neušla v pondělí 16. srpna večer bystrému oku 

městské kamery. Dívka naštěstí v důsledku potyčky neutrpěla žádné zranění. 

Šestnáctiletého mladíka však za hrubé jednání postih neminul. 

Ten v půl deváté večer u obchodního centra Mercury napadl svou společnici stojící v 

přístřešku. Zásah hlídky městské policie na sebe nenechal dlouho čekat. Strážníci na 

místě zastihli šestnáctiletého mladíka ve společnosti nezletilé dívky. Ta se strážníkům 

na dotaz ke svému zdravotnímu stavu svěřila, že neutrpěla žádné zranění a odmítla 

potyčku s přítelem dále řešit. Strážníci mladíka ocenili za přestupek proti občanskému 

soužití pokutou. 

https://www.jcted.cz/straznici-zasahli-proti-mladikovi-ktery-na-zastavce-napadl-pritelkyni/
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Pondělí, 16. srpna 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník, Českokrumlovský deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 

__________________________________________________________________________ 

Varovali před nebezpečím    
 

České Budějovice – Jak se chovat při nálezu injekční stříkačky nebo při setkání s 

neznámým psem, to mimo jiné probírali v pátek strážníci českobudějovické městské 

policie s dětmi z centra Caplík v ulici Františka Ondříčka na sídlišti Vltava.  

Podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové v úvodu děti napřed vyprávěly o 

svých zkušenostech v různých neobvyklých situacích a pak se třeba dozvěděly i to, jak 

přivolat na pomoc městskou policii.  
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Pondělí 16. srpna – 20. srpna 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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