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Neděle, 7. listopadu 2021 

Zdroj: Seznam.cz (odkaz) 

Rubrika: Zprávy/ Domácí/ Život v Česku 

Autor: Dávid Pásztor 
__________________________________________________________________________ 

Cestující bez roušky? Řidič s tím moc nezmůže, může ale zavolat 

strážníky   

Upozorňovat cestující na povinnost nošení respirátorů, nebo ne? Takové dilema teď 
řeší řidiči autobusů v městských a meziměstských hromadných dopravách. 

"Jsem řidič autobusu a když jsem to před dvěma týdny po cestujících vyžadoval, přišla 
na mně stížnost a nikdo se mě ze společnosti, pro kterou jezdím, nezastal," napsal 
Seznam Zprávám řidič společnosti v Pražské integrované dopravě. 
Podle aktuálně platného opatření platí pro veřejnou dopravu povinnost nosit 
respirátor ve všech prostředcích. Stejná povinnost platí i pro vnitřní prostory čekáren 
nebo taxíky. 

Řidič ale nemůže po celou dobu kontrolovat cestující, zda mají respirátor nasazený, říká 
Jana Lamerová, zástupkyně autobusového dopravce Lamer, který je součástí Pražské 
integrované dopravy. "Při nástupu do autobusů má 99 procent cestujících respirátor 
nasazen. Pokud si ho někdo sundá v čase jízdy, řidič nemá kompetenci s tím cokoliv 
dělat," uvádí Lamerová pro Seznam Zprávy. 

O stejném postupu mluví i další společnost jezdící v rámci PID - Transdev Střední Čechy. 
"Všude je napsané, že nástup do autobusů pouze s respirátorem, to dodržují. Pak se 
řidič musí věnovat řízení a ne kontrole cestujících," míní Martin Kokšal, vedoucí 
provozu společnosti. 

Při konfliktu volat strážníkyTo, že provozovatel dopravy nenese žádnou odpovědnost 
za dodržování protiepidemických opatření cestujícími, na rozdíl třeba od restaurace, 
potvrzuje jihočeská hygienická stanice. V odpovědi redakci ředitelka odboru hygieny 
obecné a komunální Jitka Pillerová píše, že zaměstnanci dopravního podniku můžou 
maximálně kontaktovat strážníky. 

"Provozovatel nemá povinnost vymáhat dodržování mimořádného opatření. Ale 
povinnost mít po celou dobu cesty zakrytá ústa i nos vhodnou ochranou připomínají ve 
vozech Dopravního podniku města České Budějovice letáky i LCD obrazovky. Pokud je 
to v možnostech přepravních kontrolorů a řidičů, mohou upozornit cestující. Když ani 
to nepomůže, je nasnadě přivolání městské policie," uvádí Pillerová. 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cestujici-bez-rousky-ridic-s-tim-moc-nezmuze-muze-ale-zavolat-strazniky-179536
https://www.seznamzpravy.cz/
https://www.seznamzpravy.cz/sekce/domaci
https://www.seznamzpravy.cz/sekce/zivot-v-cesku
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Kdo nemusí mít ve veřejné dopravě respirátor? Respirátor nosit nemusejí řidiči, kteří 
jsou v uzavřené kabině, nebo děti. "Z povinnosti nosit respirátor mají výjimku děti, 
které ještě nezahájily povinnou školní docházku, osoby s poruchou intelektu a 
závažnými duševními poruchami, pokud z důvodu tohoto stavu roušku nosit nemohou 
a osoby, které je nemohou mít ze zdravotních důvodů - to je však třeba prokázat 
lékařským potvrzením," píše se v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. 
Podle mluvčího Plzeňských dopravních podniků René Vávro řidiči mohou upozornit 
cestující nahraným upozorněním v palubním počítači. "Naše zkušenosti jsou, že pak se 
cestující upozorní sami mezi sebou a většinou to zabere. Pokud je nějaký cestující velmi 
problémový, revizoři ho mají možnost vykázat z autobusu," uvedl Vávro. 
Zaměstnanci českobudějovické hygieny v spolupráci s dopravním podnikem podnikli 
kontrolu, porušení pravidel však nenašly. Jejich kolegové z Moravskoslezského kraje se 
zase zaměřili na nošení roušek řidiči. 

"V okrese Nový Jičín proběhly 3 kontroly, řidiči ve dvou případech respirátory používali, 
v 1 případě řidič odmítal nosit ochranu dýchacích cest, proto byla přivolána Policie ČR, 
která mu udělila blokovou pokutu 1000,- Kč. V Ostravě byla 1 kontrola, bez závad," 
sdělil Seznam Zprávám Aleš Kotrla, mluvčí Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje. 

Půlmilionové pokuty 

Pražská městská policie v souvislosti s kontrolou dodržování protipandemických 
opatření uložila bezmála 5700 pokut v celkové výši téměř dvou milionu korun. Jen od 
září loňského roku evidují téměř 109 tisíc přestupků. 

"Z tohoto celkového počtu, v souvislosti s nenošením ochrany dýchacích cest v MHD, 
řešili naši strážníci za stejné období téměř 53 000 přestupků, kdy 1 973 přestupků bylo 
na místě vyřízeno uložením pokut, které v celkové výši dosáhly částky 447 100 Kč, 525 
přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu a zbytek byl vyřešen domluvou," líčí Jiřina 
Ernestová z tiskového odboru městské policie Praha. 

Nenošení respirátorů zůstává nadále tématem i v dálkové dopravě. Například 
společnost Leo Express nabízí cestujícím, kteří nemají respirátor, možnost si ho u 
personálu zakoupit. "Během jízdy několikrát zazní informace o této povinnosti. Palubní 
personál během procházení vlaku pravidelně kontroluje, zda cestující nařízení dodržují, 
a absolutní většina z nich tak činí. Pokud cestující nemá k dispozici respirátor, může si 
jej na palubě zakoupit, cestující nad 65 let jej mají k dispozici zdarma," napsal mluvčí 
Leo Expresu Emil Sedlařík. 

Neuposlechnutí výzvy a agresivitu cestujících řeší i oni vykázáním. "Cestující si ochranu 
dýchacích cest z ohleduplnosti k dalším účastníkům přepravy většinou bez problémů 
nasadí. Setkali jsme se však i s agresivním chováním a slovním napadáním cestujících, 
které skončilo vyloučením z přepravy," uzavřel Sedlařík. 
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Pátek, 5. listopadu 2021 

Zdroj: Mladá Fronta DNES, iDNES.cz (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství/ České Budějovice 

Autor: Antonín Pelíšek 
__________________________________________________________________________ 

Lupiče „slušňáka“ poslal soud za přepadení pumpy na 18 měsíců do 

vězení 

Choval se amatérsky a při odchodu pozdravil. S takovými argumenty u soudu požadoval 
advokát 21letého lupiče mimořádné snížení trestu. Obžalovanému hrozilo až deset let 
vězení za ozbrojené přepadení čerpací stanice. Nakonec Okresní soud v Českých 
Budějovicích poslal vysokoškoláka závislého na drogách do vězení na 18 měsíců. 

Jednání se zúčastnili mladíkovi rodiče a jeho děda, který za svého vnuka nabízel osobní 
záruku, což soud nepřijal. Justiční stráž dovedla muže ze soudní síně rovnou do 
vězeňské cely. 

Přepadení se odehrálo v červnu navečer, kdy student ozbrojený plynovou pistolí a 
maskovaný rouškou a kapucí vešel do čerpací stanice Na Dlouhé louce. Na obsluhující 
ženu namířil zbraň se slovy: Nezlobte se, potřebuji peníze. 

Když mu je odmítla vydat, zkusil to u její kolegyně. S nepořízenou odešel a 
nezapomněl pozdravit. Lupiče zadrželi za pár minut strážníci, důležitou stopou byl 
jeho podrobný popis. 

Obžalovaný student filozofické fakulty a člen mezinárodního sdružení Mensa pro 
mimořádně inteligentní jedince se k činu doznal a soud mu potvrdil takzvané 
prohlášení o vině, které proces zkrátilo. Nakonec mu pomohlo snížit trest pod spodní 
hranici sazby. 

Rozhodovalo se hlavně o jeho ochranné ústavní protidrogové léčbě. Přepadení i 
předchozí přečin totiž spáchal pod vlivem drog. Loni havaroval s autem svého dědy, 
které totálně zničil. Sám utrpěl zranění a dostal za řízení pod vlivem psychotropních 
látek podmíněný trest. 

Ústavní léčbu navrhla pro obžalovaného soudní znalkyně Klára Dvořáková. Podle ní trpí 
poruchou osobnosti, syndromem těžké závislosti na drogách a jeho chování je proto 
nepředvídatelné a pro veřejnost nebezpečné. 

„Už jednou jste ohrozil lidi pod vlivem drog a jen náhodou jste nikoho nezranil. 
Nepoučil jste se a ve zkušební době loupil se zbraní pod vlivem metamfetaminu. Na 
loupež jste se předem připravoval,“ připomněla předsedkyně senátu Irena Tichá. 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/lupic-dlouha-louka-benzinka-soud-prepadeni-drogy-pozdravil.A211105_133001_budejovice-zpravy_khr
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S trestem nesouhlasil obhájce obžalovaného, který pro něj žádal podmínku s 
vysvětlením, že ve vězení se mladý muž nenapraví, ale spíš zkazí. Navrhoval pro svého 
klienta ambulantní léčbu s argumentem, že ve vazbě je už čistý. Rozsudek není 
pravomocný, obě strany si nechaly lhůtu pro odvolání. 

 

 

Pátek, 5. listopadu 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Jižní Čechy/ Českobudějovicko 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Problémy s koloběžkami vyřeší kompromis   
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Úterý, 2. listopadu 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník, vyšlo také: Jindřichohradecký deník; Písecký 

deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; Strakonický deník; 

Táborský deník 

Rubrika: Jižní Čechy/ Českobudějovicko 

Autor: Lenka Pospíšilová 
__________________________________________________________________________ 

Problémy s koloběžkami vyřeší kompromis   

České Budějovice – Problémy s elektrokoloběžkami se podle mluvčí strážníků Věry 
Školkové týkající také odstavování na nevhodných místech a rychlosti jízdy. 
"To by však měla vyřešit chystaná memoranda mezi městem a provozujícími 
společnostmi," konstatovala. 

Jak informoval náměstek primátora Ivo Moravec, magistrát připravil prostřednictvím 
těchto dokumentů jasné podmínky provozu pro firmy Lime Network, která již spravuje 
přes 140 koloběžek na území města, a také Bolt, jenž hodlá tuto službu Budějčákům 
nabídnout v budoucnosti. 

"Dohodli jsme se a připravili pravidla hry, s nimiž musí provozovatelé souhlasit. Chceme 
například, aby instruovali uživatele, dodržovali určená místa pro parkování," upřesnil. 

POVOLENÉ STÁNÍ 

Provozovatel podle memoranda bezodkladně odstraní nedbale zaparkované 
koloběžky. 

"Tak aby se nestávalo, že zůstávají někde nevhodně odhozené," popsal Ivo Moravec. 
"Odložená koloběžka mimo povolené místo by neměla být pojízdná," uvedl s tím, že 
provozovatel ji potom vyhledá podle GPS souřadnic a přepraví na vhodné stanoviště. 
Dále pak chtějí snížit rychlost v centru a na Lannově třídě na 13 kilometrů v hodině. A 
jednou za čtvrt roku žádají o poskytnutí informací o provozu, aby měli přehled o tom, 
kolik lidí tuto dopravu ve sledovaném období využilo a kde se nejčastěji pohybovali. 
Mimo to by se společnosti zavázaly k pravidelné údržbě i dobíjení, aby placená doprava 
byla vždy připravená sloužit občanům města i turistům. 

DOHODU VÍTAJÍ 

Manažer společnosti Lime Václav Petr pozitivní přístup samosprávy ke sdílené 
mikromobilitě vítá. "S návrhem memoranda se seznámíme. Věřím, že od nového roku 
nastavíme takovou spolupráci, která bude vyhovovat uživatelům elektrokoloběžek, 
obyvatelům i vedení města," uzavřel Petr. 
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Úterý, 2. listopadu 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník, vyšlo také: Jindřichohradecký deník; Písecký 

deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; Strakonický deník; 

Táborský deník 

Rubrika: Jižní Čechy/ Českobudějovicko 

Autor: Lenka Pospíšilová 
__________________________________________________________________________ 

Sdílené koloběžky parkují tam, kde nemají   

Elektrokoloběžky se v krajské metropoli objevily v srpnu letošního roku. Od té doby 
samospráva řeší i problémy spojené s tímto druhem sdílené dopravy. 
České Budějovice – E-koloběžky lidé parkují tam, kde nemají a páchají další přestupky. 
V Budějovicích však jednostopá přibližovadla zůstanou, město se rozhodlo dát jim šanci 
a domluvit se s provozovateli. Občas skončí koloběžky i v Malši či Mlýnské stoce, lidé je 
vyfotili i na střeše garáže nebo v parku na stromě. Nezřídka je využívají děti bez helem, 
sveze se i dvojice. Nejčastějším přestupkem je podle strážníků jízda po chodníku. 

HROZÍ POKUTA NA MÍSTĚ 

Podle mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové se hlídky na přestupky 
cyklistů i jezdců na (elektro)koloběžkách zaměřují pravidelně při běžné pracovní 
činnosti. 
Za přestupek podle zákona o provozu na pozemních komunikacích spáchaný 
porušením pravidel pro jízdu na jízdním kole, tzn. i koloběžce či elektrokoloběžce může 
strážník uložit pokutu na místě do výše dvou tisíc korun. "V případě nesplnění 
podmínek pro vyřešení přestupku na místě ho může předat správnímu orgánu, 
případně přestupek vyřešit domluvou," vysvětlila mluvčí. 

JÍZDA PO CHODNÍKU VEDE 

Od 1. září do 27. října strážníci řešili 582 přestupků podle zmiňovaného zákona 
spáchaných cyklisty. "Ve statistice nerozlišujeme, zda se jedná o klasické cyklisty, 
jezdce na koloběžkách či elektrokoloběžkách," uvedla Věra Školková. "Nejvyšší počet 
přestupků spáchaných cyklisty (400 z celkového počtu 582) představuje jednoznačně 
jízda po chodníku," upřesnila. 

Následuje 102 přestupků v podobě jízdy na kole či (elektro)koloběžce bez rozsvíceného 
osvětlení za snížené viditelnosti. "Méně častými přestupky jsou nerespektování 
dopravního značení, jízda ve více osobách nebo absence helmy povinné pro osoby 
mladší 18 let," doplnila celkový výčet prohřešků. 
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Pondělí 1. listopadu – Pátek 5. listopadu 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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