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Změny v parkování už platí. Je to nedomyšlené, myslí si řidič 

V neděli 1. prosince vstoupila v platnost nařízení vymezující na Pražském předměstí 
oblasti, kde se dá parkovat a jak.   

Na Pražském předměstí, v oblasti vymezené ulicemi Husova, Pražská a Strakonická, se 
parkování řídí novými pravidly. Náměstek primátora Viktor Lavička novinku komentuje: 
„Dochází tím k rozšíření rezidentně abonentního stání na základě dlouhodobých parkovacích 
oprávnění v oblasti.“ Jejich základní provozní doba platí ve všední dny od 8 do 20 h. „V noci a 
o víkendu je stání zdarma,“ dodává. 

Od pondělí 2. prosince navíc dochází postupně ke spouštění nových parkovacích automatů 
v této oblasti, kterou bude kontrolovat městská policie. Zpoplatněno bude i záchytné 
parkoviště Dlouhá louka. 

Obyvatelé Pražského předměstí zjišťují, co tzv. modré zóny a nová pravidla pro parkování 
v praxi znamenají. Ti, kteří mají trvalé bydliště a jsou majitelé vozidla, si museli včas vyřídit 
oprávnění k zaparkování. 

Jestli bude mít novinka efekt a co přinese, se podle místního obyvatele Michala Zimy teprve 
uvidí. „Nedá se s tím nic dělat,“ krčí v neděli dopoledne, prví den platnosti nařízení, rameny. 
To Petr Stojčev bydlící opodál je vlastně rád. „Původně jsem přemýšlel o petici,“ přiznává. Pak 
si ale uvědomil, že před domem na Pražském předměstí parkují lidé, kteří tam nebydlí. „Teď 
se to změní a bude snad víc míst, kde zaparkovat,“ uvažuje. Systém mu přijde ale 
nedomyšlený. „Kdyby měl každý v autě kartu, bylo by vidět, kdo tu smí být a kdo ne. To sem 
opravdu bude jezdit kontrolní auto?“ ptá se nedůvěřivě. Změny v pravidlech silničního 
provozu ho překvapily. 

Stejně tak Michala Paroulka, kterému se nelíbí dopravní značení. „Chybí tu značka slepé ulice 
a tam dál je stopka,“ ukazuje muž bydlící v Čéčově ulici. Má pocit, že s modrými zónami třetina 
míst k parkování před domem ubyla. Jaká má práva nyní, si není jistý, ale před domem 
parkovat musí už kvůli dětem. „Byl jsem si to vyřídit až v pátek a teď nevím, jestli tu smím 
stát,“ krčí rameny. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zmeny-v-parkovani-uz-plati-je-to-nedomyslene-mysli-si-ridic-20191201.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zmeny-v-parkovani-uz-plati-je-to-nedomyslene-mysli-si-ridic-20191201.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zmeny-v-parkovani-uz-plati-je-to-nedomyslene-mysli-si-ridic-20191201.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zmeny-v-parkovani-uz-plati-je-to-nedomyslene-mysli-si-ridic-20191201.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93373&idc=7057564&ids=561&idp=89320&url=http%3A%2F%2Fwww.alcar.cz%2F3DKonfigurator%2Findex.php%3Flcs%3Dzly4htfjss
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93373&idc=7057564&ids=561&idp=89320&url=http%3A%2F%2Fwww.alcar.cz%2F3DKonfigurator%2Findex.php%3Flcs%3Dzly4htfjss


 

  

ŠKOLKOVÁ VĚRA 2 

 

MONITORING TISKU – 48. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Trvalé bydliště si odmítá pro parkování zřídit Marek Šimpach z ulice U Trojice. „Až se vrátím 
z práce, zaparkuji auto tamhle a zaplatím si dvě hodiny do osmi,“ plánuje a dívá se k území 
bílých zón. Ty slouží návštěvám, které platí parkování v automatu ve všední dny od 8 do 20 h. 

Protože se o víkendu parkuje zdarma, začne městská policie podle mluvčí Věry Školkové 
kontrolovat zaparkovaná auta až v pondělí 2. prosince. Kontrolní vůz bude zjišťovat, zda 
neparkují na místech bez oprávnění. „Bude to řešeno jako neoprávněné parkování,“ vysvětluje 
Věra Školková s tím, že pak hrozí postih pokuty až do dvou tisíc korun. 

Pravidla modrých zón na pražském předměstí 

• rezidenti, tj. obyvatelé s trvalým bydlištěm a současně majitelé auta, musí mít vyřízené 
oprávnění k parkování za 400 až 500 Kč ročně 

• abonenti, tj. podnikatelé, za oprávnění platí 4 až 5 tisíc 

• návštěvy na Pražském předměstí parkují v bílých zónách za poplatek 
 

  

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93246&idc=7057564&ids=1020&idp=88040&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fnabidka-prace
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93479&idc=7057564&ids=14618&idp=87095&url=http%3A%2F%2Fwww.kanalizacezplastu.cz
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Při úprku před policií narazili do stromu. Snažili se navíc strážníky 

zmást 

Ujížděli městské policii až narazili do stromu. Stalo se tak podle tiskové mluvčí 
městské policie Věry Školkové ve čtvrtek v půl jedné ráno, kdy prováděla hlídka 
městské policie běžnou kontrolní činnost na sídlišti Vltava. 

"Ve Vodňanské ulici strážníci spatřili vozidlo, jehož řidič zjevně nezvládal řízení. Podezření, že 
osoba za volantem je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, se rozhodli okamžitě 
prověřit. Na znamení, které začali dávat použitím výstražného zařízení na služebním vozidle, 
však řidič nereagoval," vypráví Věra Školková. Dotyčný automobil začal prudce zrychlovat a 
ujíždět po Husově třídě až do ulice Fr. Ondříčka. 

"Zde nezvládl řízení, najel na travnatou plochu a přední částí vozidla narazil do stromu," 
vypráví mluvčí a pokračuje: "Když strážníci přiběhli k havarovanému vozu, na předním sedadle 
spolujezdce seděli dva muži a v zadním prostoru jedna žena. 

Místo řidiče však bylo prázdné." Jak se ukázalo, cestujícími byl třiatřicetiletý a 
devětadvacetiletý muž z Českých Budějovic ve společnosti dvaadvacetileté ženy 
z Českokrumlovska. Orientační dechová zkouška na alkohol ukázala podle Věry Školkové 
pozitivní výsledek u ženy i devětadvacetiletého muže. Nadýchal 1,15 a 0,96 ‰ alkoholu. Po 
příjezdu Policie České republiky vyšlo ale najevo, že dotyčný má na přední straně těla stopy po 
vystřeleném airbagu. "Dalším šetřením případu se budou zabývat policisté z Dopravního 
inspektorátu Policie České republiky," uzavírá Věra Školková. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/nehody/pri-uprku-pred-policii-narazili-do-stromu-snazili-se-navic-strazniky-zmast-20191129.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/nehody/pri-uprku-pred-policii-narazili-do-stromu-snazili-se-navic-strazniky-zmast-20191129.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/nehody/pri-uprku-pred-policii-narazili-do-stromu-snazili-se-navic-strazniky-zmast-20191129.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/nehody/pri-uprku-pred-policii-narazili-do-stromu-snazili-se-navic-strazniky-zmast-20191129.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7054735&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7054735&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93706&idc=7054735&ids=4944&idp=91367&url=http%3A%2F%2Fwww.kouzlolesa.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93706&idc=7054735&ids=4944&idp=91367&url=http%3A%2F%2Fwww.kouzlolesa.cz
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Vybíral peníze pro neslyšící. Za falešnou sbírku hrozí muži pokuta 

Falešnou sbírku pro sluchově postižené se podařilo na konci minulého týdne odhalit 
budějckým policistům. Před obchodním domem v Českém Vrbném a na sídlišti Vltava 
se pohyboval muž, který od lidí vybíral peníze. Na sbírku ale neměl žádné povolení. 
Navíc šlo o „známou firmu“. 

Hlídka městské policie vyjížděla k oznámení o muži vybírajícím finanční hotovost v pátek 
dopoledne. „Ještě před příjezdem hlídky se muž přesunul z Českého Vrbného na sídliště Vltava. 
Před policisty předstíral, že nerozumí. Bohužel ale marně. Stejný scénář totiž strážníci 
s dotyčným mužem řešili v minulosti již několikrát,“ uvedla mluvčí městské policie Věra 
Školková. 

Muž se snažil od lidí vybírat peníze, které měly pomoct sluchově postiženým. Na sbírku ale 
neměl žádné povolení. „Za přestupek proti pořádku v územní samosprávě hrozí podle Školkové 
pachateli v příkazním řízení pokuta do 10 tisíc korun, správní orgán ale může uložit pokutu až 
do 100 tisíc korun,“ dodala mluvčí. 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25712-vybiral-penize-pro-neslysici-za-falesnou-sbirku-hrozi-muzi-pokuta.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25712-vybiral-penize-pro-neslysici-za-falesnou-sbirku-hrozi-muzi-pokuta.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25712-vybiral-penize-pro-neslysici-za-falesnou-sbirku-hrozi-muzi-pokuta.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25712-vybiral-penize-pro-neslysici-za-falesnou-sbirku-hrozi-muzi-pokuta.html
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Zlodějka okradla v baru svého známého, na pomoc si přivolala 

strážníky 

Hlídka městské policie řešila v sobotu případ krádeže peněz. Strážníky si ale přivolala 
sama zlodějka, která se cítila poškozená a křivě obviněná. Celý případ dopadl tak, že 
žena musela peníze vrátit a navíc si vysloužila pokutu.  

Ke krádeži došlo v sobotu krátce před čtvrtou hodinou odpoledne v jednom z barů na Žižkově 
třídě. „Strážníci na místě zastihli údajnou pachatelku i poškozeného muže. Na pomoc volala 
strážníky právě žena, kterou její společník obvinil z krádeže. Jak se však ukázalo, jeho obvinění 
bylo pravdivé. Žena nakonec strážníkům přiznala, že svému známému skutečně z peněženky 
odcizila dva tisíce korun,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Zlodějka peníze musela vrátit. Od strážníků si vysloužila pokutu za přestupek proti majetku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/25700-zlodejka-okradla-v-baru-sveho-znameho-na-pomoc-si-privolala-strazniky.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25700-zlodejka-okradla-v-baru-sveho-znameho-na-pomoc-si-privolala-strazniky.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25700-zlodejka-okradla-v-baru-sveho-znameho-na-pomoc-si-privolala-strazniky.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/25700-zlodejka-okradla-v-baru-sveho-znameho-na-pomoc-si-privolala-strazniky.html
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Druhá etapa budování parkovacích zón v Budějovicích začala 

V průběhu října a v první polovině listopadu bylo postupně realizováno nové 
dopravní značení v souvislosti s připravovaným zavedením II. etapy parkovacích zón 
na Pražském předměstí – oblast severozápad. 

„Od 25.11. do 30.11. bude dopravní značení platit. S tím souvisí, mimo jiné, i změny 
jednosměrnosti -  např. ulice Neplachova v úseku U Trojice – Čéčova, Čéčova od Průběžné – U 
Trojice, Zachariášova, dále odstranění dopravních značek upravujících přednosti v jízdě na 
křižovatkách v rámci Zón s dopravním omezením - max. rychlost 30km/hod. a zákaz stání 
mimo vyznačená parkoviště, v některých úsecích vyhrazení míst pro vozidla integrovaného 
záchranného systému, ve vybraných úsecích změna strany parkování, zřízení výhyben v úzkých 
ulicích a zejména zavedení nového režimu parkovacích stání - rezidentně abonentní nebo 
smíšený – pro rezidenty i návštěvníky,“ upozorňuje náměstek primátora Viktor Lavička.   

Žádáme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost nově instalovanému dopravnímu značení, 
sledovali přenosné dopravní značení a dbali pokynů Městské policie. 

Do konce listopadu bude probíhat, v závislosti na klimatických podmínkách, dokončování 
vodorovného a svislého dopravního značení, postupné osazení nových parkovacích automatů 
a jejich připojení tak, aby mohl být systém spuštěn do provozu od 1. 12. 2019. 

 

https://www.budejovickyvecernik.cz/zpravy/druha-etapa-budovani-parkovacich-zon-v-budejovicich-zacala
https://www.budejovickyvecernik.cz/zpravy/druha-etapa-budovani-parkovacich-zon-v-budejovicich-zacala
https://www.budejovickyvecernik.cz/zpravy/druha-etapa-budovani-parkovacich-zon-v-budejovicich-zacala

