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Bezdomovci se zabydleli v rezervaci 
Polorozpadlé stany, hromady odpadků, exkrementy a štěkající psi. Tak to vypadá v přírodní 

rezervaci Vrbenské rybníky u Českých Budějovic. Nastěhovala se sem totiž skupinka 

bezdomovců. 

Policisté je odtud už několikrát vyhodili. Jenže lidé bez domova si ze zákazu nic nedělají a 

stanují tady dál. 

Asi sedm lidí bez domova opustilo ulice Budějovic a nastěhovalo se přímo do chráněné přírodní 

rezervace. Tady si skupina bezdomovců postavila z klacků a dek stany. Na nepořádek, volně 

pobíhající psy i ohniště upozornili lidé, kteří v okolí bydlí. 

"Taková krásná příroda a ti lumpové ji takhle ničí. Všude se válí nějaký bordel a psi tady lítají 

bez vodítka," uvedla Martina Hajská, která poblíž rezervace bydlí. 

Parta bezdomovců tady navíc rozdělává oheň a pálí v něm, co se dá. Dokonce prý i staré 

pneumatiky. Ty se mimochodem povalují všude kolem. "Je nám zima, tak si tady topíme, no a 

co. Jestli vám to vadí, ta si jděte stěžovat třeba na Mars," reagoval na dotaz Práva jeden z 

bezdomovců, který se zrovna probudil.  

Na pár dní odejdou, pak se vrátí 

"Stanový tábor", který si tady bezdomovci zřídili, už měli několikrát vyklidit. Jenže z policejních 

návštěv a zákazů si nic nedělají. "Strážníci lidi bez domova už několikrát upozornili, aby 

nepořádek uklidili a z přírodní rezervace se vystěhovali. Vždycky to slíbí, na pár dní odejdou a 

zase se vrátí," řekla mluvčí českobudějovické Městské policie Věra Školková. Navíc v lokalitě 

je zakázáno venčit psy bez vodítka. Pejskaři, kteří sem chodí na procházky, to dobře vědí a za 

porušení jim hrozí vysoké pokuty. Bezdomovci nařízení ignorují. 

Strážníkům s bezdomovci už ale došla trpělivost. V nejbližších dnech budou zřejmě obviněni z 

přestupku proti zákonu o ochraně přírody a krajiny. 

Obvinění za porušení zákona 

"Mě to nezajímá, ať mě klidně zavřou," vykřikoval další z bezdomovců, který se do přírodní 

rezervace nastěhoval. 
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Ve správním řízení jim sice hrozí pokuty, ale ty z nich s největší pravděpodobností stejně nikdo 

nedostane. A navíc – nepořádek v chráněném území bude muset nechat na své náklady 

vyklidit město, a to za asistence policie. A peníze pak bude po bezdomovcích vymáhat. 

"Je to boj s větrnými mlýny. Nemají většinou ani žádný majetek, takže vymáhání peněz je 

složité, prakticky nulové," potvrdila mluvčí městské policie. 

Bezdomovci si tak s vyhazovem hlavu nelámou. Sami říkají, že se nastěhují na jiné místo, než 

na ně někdo přijde. "Do azyláku nepůjdu za žádnou cenu, zimu přečkáme jako každý rok všude 

možně," uzavřel jeden z mužů bez domova. 
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Rozšířený parkovací systém v Budějovicích dostane "zkušební" dobu 
České Budějovice – Rozšíření parkovacích zón s placeným stáním o Pražské předměstí nebo 

Tylovu ulici v Českých Budějovicích dostane „zkušební“ dobu. Potvrdili to představitelé města. 

Oficiálně začne nový systém platit od 1. listopadu. Podle náměstka primátora Františka 

Konečného ale v listopadu a prosinci poběží „zkušební“ provoz. 

Hlavní změna pro obyvatele s trvalým bydlištěm spočívá v tom, že se musejí zaregistrovat do 

parkovacího systému. Systém bude spravovat dopravní podnik. Po zaplacení částky podle 

ceníku (na Pražském předměstí podle lokality 400 nebo 500 korun za rok) budou oprávněni 

parkovat na území, kam radnice rozšiřuje parkovací zóny. 

Každý dospělý s trvalým bydlištěm může dostat pro odpovídající lokalitu jedno oprávnění na 

automobil, který vlastní. Případně lze žádat o oprávnění na automobil na leasing a 

v podobných případech. Nově ale nikdo nebude mít „kartu“, jaké se do letoška vydávaly 

v centru Budějovic. Rezident bude jen zanesen v systému. Oprávnění k parkování bude 

kontrolovat městská policie pomocí speciálního čtecího zařízení. 

Jedno oprávnění je za základní sazbu, případná další za násobnou taxu. Nově rada města 

v pondělí umožnila i to, aby na jednoho manžela byla napsána dvě auta za základní sazbu. Je 

ale nutné dodat čestné prohlášení o bezpodílovém vlastnictví manželů. 

Jiný je případ manželů Hypšových s trvalým bydlištěm v Kostelní ulici. Těm město žádost 

o oprávnění pro rezidenty zamítlo. Užívají totiž vozidlo tchána, a tak nejsou majiteli vozidla. 

„My tu máme trvalé bydliště, daněmi přispíváme do rozpočtu města České Budějovice a 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/rozsireny-parkovaci-system-v-budejovicich-dostane-zkusebni-dobu-20171025.html
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nemůžeme jako rezidenti zaparkovat před svým domem,“ zlobí se Petra Hypšová. Aby 

oprávnění k parkování dostali, museli by mít třeba služební vozidlo nebo auto na leasing či 

s jiným smluvním vztahem. „Být občanem Českých Budějovic se opravdu vyplatí. Kdyby tu 

člověk nepracoval, tak se snad odstěhuji,“ dodává Petra Hypšová. 

Podle představitelů radnice ale bude v prvním pololetí příštího roku zhodnoceno fungování 

nového systému a nejsou vyloučené jeho úpravy. 
 

 

 

 


