Výsledky a poznatky 2021 – aktualizace přílohy OZV
(od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 koordinátorem provedeno celkem 208 nočních kontrol)
(od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021 koordinátorem provedeno celkem 165 nočních kontrol)

1. a 2. vlna pandemie Covid-19 v roce 2020: 7 měsíců celkově omezený provoz podniků.
V roce 2021 omezení provozu podniků z důvodu pandemie Covid-19 od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021, tzn.
v roce 2021 celkově omezený provoz podniků na 5. měsíců, v roce 2020 celkově omezen provoz
podniků na 7. měsíců.
Z důvodů pandemie Covid-19 v roce 2021 a omezení otevírací doby podniků do 31. 5. 2021, resp.
úplného uzavření podniků není ze strany koordinátora programu CHNB a MPO žádný nový návrh
pro změnu OZV pro novou lokalitu / ulici, kde by docházelo k neúměrnému a opakovanému
porušování veřejného pořádku (rušení nočního klidu atd.), vyjádření - doporučení viz text níže.
Koordinátorem při důsledných nočních kontrolách bylo řešeno a následně objektivně posuzováno
vyloučení některých provozoven z programu CHNB. (u některých majitelů podniků došlo během
pandemie k vážným existenčním potížím/problémům a jejich nedisciplinovanost po rozvolnění
opatření vládou od 6. 2021 byla neslučitelná s programem CHNB)

OZV nyní platná:






ul. J. Opletala (v úseku mezi ulicemi Branišovská a Sokolská),
ul. Piaristická (v úseku mezi ulicemi Česká a Krajinská),
ul. Karla IV. (v úseku ulice č. or. 4 do č. or. 10),
ul. Široká (v úseku mezi ulicemi Biskupská a Dr. Stejskala),
ul. Krajinská (v úseku mezi ulicemi Na Mlýnské stoce a Na Sadech)

Vyjádření koordinátora programu CHNB a MPO ke změně OZV - doporučení:

Lokalita Obvod 2 – Máj


ul. J. Opletala (v úseku mezi ulicemi Branišovská a Sokolská) – neproběhla žádost o změnu
OZV ze strany majitelů podniků v lokalitě omezené vyhláškou, provozovny umístěné v této
ulici jsou nyní uzavřeny.
(danou lokalitu nedoporučujeme vyloučit z OZV)

Lokalita Obvod 1 – Centrum


ul. Piaristická (v úseku mezi ulicemi Česká a Krajinská) – proběhla řádná žádost o změnu OZV
ze strany majitelů podniků v lokalitě omezené vyhláškou, zkušební období od 1. 7. – 30. 9.
2020 proběhlo bez připomínek.
(daná lokalita splnila všechny podmínky pro vyloučení z OZV)



ul. Karla IV. (v úseku ulice č. or. 4 do č. or. 10) – soustavné a záměrné porušování vyhlášky
města, porušování opatření nouzového stavu (první i druhá vlna), neustále řešeno MPO /
PČR. Problémové provozy umístěné v této ulici uzavřeny od 2. 2021 do 7. 2021, od 8. 2021
proběhla výměna majitele u provozovny v této ulici. Majitel poučen koordinátorem
programu při otevření podniku na dodržování vyhlášky pro danou lokaci/ulici a proškolen na
Pokyny pro obsluhu. Majiteli podniku koordinátorem vysvětlen postup - Žádost o změnu OZV
(nyní rozhodnutí o udělení 3. měsíčního zkušebního období na straně radnice ČB)
(danou lokalitu nedoporučujeme vyloučit z OZV)



ul. Široká (v úseku mezi ulicemi Biskupská a Dr. Stejskala) – soustavné a záměrné porušování
vyhlášky města, porušování opatření nouzového stavu (první i druhá vlna), neustále řešeno
MPO / PČR. (Problémové provozy umístěné v této ulici jsou nyní uzavřeny).
(danou lokalitu nedoporučujeme vyloučit z OZV)



ul. Krajinská (v úseku mezi ulicemi Na Mlýnské stoce a Na Sadech) – žádost majitele podniku
o změnu OZV proběhla v roce 2020, zkušební doba zatím nebyla udělena z důvodu
nouzového stavu v roce 2020 a 2021.
(danou lokalitu nedoporučujeme vyloučit z OZV)

Závěr:
Z výše jmenovaných lokalit, jediná, která řádně splnila podmínky pro vyloučení z OZV, je ul.
Piaristická.
Nyní je důležité, aby při zasedání zastupitelstva města byla provedena aktualizace OZV, z důvodu
toho, že některé provozovny splnily zkušební dobu 3. měsíce, určenou jako zkušební dobu pro
změnu OZV již v roce 2020.
(Následně nebylo řešeno z důvodu z důvodu 2 vlny – Covid 19 od 18. 9. 2020 – do 31. 5. 2021)

V Českých Budějovicích dne 30. 9. 2021
Koordinátor programu – Pavel Halva

