Zpráva o činnosti Městské policie
České Budějovice
za rok 2007
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1. Statistika událostí za rok 2007, hlídková služba, cyklohlídky

události a
přestupky

specifikace

pouţití TPZOV
DOPRAVA
pouţití TPZOV Jihočeská parkovací
měření radarem
nařízení odstranění vozidla (dokončený odtah)
nedokončený odtah
asistence u dopravní nehody
záznam o dopravním přestupku
kontroly cyklistů
výzva pro nepřítomného pachatele přestupku
porucha na parkovacím automatu
závada na dopravním značení
KOMUNIKACE
komunikační závada
neoprávněné uţívání
závada sjízdnosti
překáţka provozu
PODNIKÁNÍ
stánkový prodej
VEŘEJNÁ
doprovody
SPRÁVA
doručované dopisy
ALKOHOLISMUS prodej alkoholu mladistvým
A TOXIKOMANIE noční klid
veřejné pohoršení
znečištění veřejného prostranství
zničení, poškození značení
neoprávněný zábor
skládky a odpadky
rasismus a xenofobie
vyhroţování, hrubé jednání
ublíţení na cti
ublíţení na zdraví
MAJETKOVÉ
škoda na majetku
neoprávněné uţívání
ZJIŠTĚNÉ
skutek nebo podezřelý pachatel TČ
TRESTNÉ ČINY
PŘEDANÉ PČR
PÁTRÁNÍ
pátrání po osobách a věcech
UDÁLOSTI
první pomoc
OHROŢENÍ
poţár
mimořádná událost

počet
405
5 002
142
624
120
31
1 952
156
3 504
29
163
281
8
58
23
4
211
52
25
620
312
128
8
11
113
1
118
1
54
174
23
135

47
29
32
25
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výhrůţky hromadným ohroţením
JINÉ UDÁLOSTI odejmutí věci
kontrola osoby
nález
nezajištěný objekt
nezajištěné vozidlo
jako nezúčastněná osoba
Celkem událostí odd. hlídková služba, cyklohlídky /vyjma psovodů/

1
2
12 032
367
18
26
71
27 415

2. Statistika událostí za rok 2007, psovodi
Zvířata v nouzi jsou odchycena a následně umístěna do zařízení odpovídajících danému
druhu zvířete, popřípadě jsou po prohlídce veterinárním lékařem vypuštěna na vhodnou
lokalitu.
Zatoulané a opuštěné psy, které nebylo moţno vrátit přímo původnímu majiteli si
mohou vlastníci, popřípadě noví zájemci vyzvednout v městském útulku pro psy. Ten
provozuje magistrát města.
Při umisťování volně ţijících ţivočichů a exotických zvířat městská policie velmi těsně
spolupracuje zejména se Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou a se Sdruţením pro záchranu
dravců a sov Sulimo.

události a
přestupky
ZVÍŘATA

VEŘEJNÁ
SPRÁVA

specifikace
kontrola majitele
odchyt zvířete
(z toho nebezpečných zvířat 8)
zranění zvířetem
uhynulé zvíře
volné pobíhání
sběr infekčního materiálu

Celkem událostí odd. psovodi

počet
137
583
15
86
136
221

1 178

3. Statistika událostí za rok 2007, přestupkové oddělení

Na přestupkovém oddělení vyřizují zejména výzvy (předvolánky)
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Monitorují skládky, vraky automobilů s SPZ i bez SPZ, zpracovávají oznámení a
činní opatření v těchto věcech
Předávají podněty a oznámení týkající se všeobecně veřejného pořádku na Magistrát
města
výzvy
2501 celkem

BNPNMN *
455 celkem
z toho 67
vyřešeno na
přestupkovém
oddělení

ZDP**
315

* blok na pokutu na místě nezaplacenou
** záznam o dopravním přestupku (odesílá se na matriku MM ČB)

vraky

skládky

365

121

Řešené události celkem
komunikační
dopravní
stížnosti
závady
značení
32
102
62

doručování
dopisů
64

Řešeno celkem: 4017 událostí + každodenní zpracovávání KO, digitálních fotografií a
videozáznamů
Předaná oznámení celkem
správnímu orgánu ostatním orgánům
253
356
Předané události celkem
vraky skládky komunikační závady dopravní značení stížnosti
235
95
31
94
5

4. Blokové pokuty, odtahy

Za rok 2007 bylo uloženo:
blokových pokut v hotovosti Kč
blokových pokut na místě nezaplacených Kč
blokových pokut celkem Kč
poplatek za odtah celkem za Kč
předáno k řešení správnímu orgánu

755 700
273 300
1 029 000
1 041 760
225
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5. Přehled událostí řešených MP ČB v dopravě a jiné řešené události
graf

Podíl dopravy na činnosti MP ČB
za rok 2007

doprava
jiná činnost (vyjma
psovodů)

událostí celkem
12 498
46%
událostí celkem
14 917
54%
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6. Oddělení prevence, tisková mluvčí, činnost rok 2007
datum
13. – 15. 4. 2007

19. 4. 2007
7. 5. 2007

23. 5. 2007
11. 6. – 15. 6. 2007
8/ 2007

24. 8. 2007

akce
Mobil salon, Výstaviště České Budějovice
- historie a současnost MP ČB, výstava, audio,
video program, ukázky činnosti, doprovodný
program
Den Země, MŠ Doudlebská ČB
- kampaň. „Na kole jen s přilbou“
Setkání bezpečnostních a záchranných sborů
- informační měření rychlosti vozidel¨
- ukázka činnosti psovodů, beseda
- prezentace MP ČB
MŠ Papírenská ČB
- dopravní odpoledne
- ukázka činnosti psovodů
Táborový pobyt pro děti ze zvláštní školy v ulici Štítného
v ČB
Nábor MP ČB
- zajištění a výlep náborových letáků MP ČB a polepových
fólií (Dopravní podnik ČB – autobusy, trolejbusy)
- náborová kampaň – média (tisk, rádia)
Ukázka výcviku strážníků MP ČB s aktivním zapojením
zástupců médií

25.8.2007

- pro zástupce médií ukázky výcviku, kterým stráţníci
procházejí
- informace, ukázky – str. Martin Kamiš
Kontrola podávání alkoholu mladistvým a nezletilým

3. 9. 2007

- na akci pozvána média
ZŠ – dozor přechody - vítání prvňáčků

12. 9. 2007
27. 9. 2007
16. 10. 2007
7. 11. 2007
14. 11. 2007

- ZŠ Rudolfovská, ZŠ Oskara Nedbala
- stráţníci po hlídce na přechodech tyto školy navštívili a
přivítali do nového školního roku prvňáčky. Poučili je, jak
správně a bezpečně přecházet přes silnici a prvňáčci dostaly
i malé dárky, jako např. reflexní pásek na oblečení (MPČB),
dopravní pexeso, věnované Besipem ČB.
Spoluúčast na akci „Na naše silnice se vrací smrt“
- prevence - beseda, letáky, broţurky MP ČB
Den otevřených dveří MP ČB
Účast na mezinárodní konferenci Prevence kriminality,
Praha
Školení, seminář – Dotační ţádosti – projekty prevence MV
ČR, Praha
Výstaviště a.s. České Budějovice - navázání spolupráce
v oblasti prevence (více v plánu činnosti r. 2008)
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15. 12. 2007

21. 12. 2007

Průběţně
Průběţně

I. ročník turnaje druţstev jihočeské MP „O pohár primátora
ČB“ v malé kopané ve Sportovní hale na Dlouhé Louce.
(Akci připravil a organizoval vedoucí výcviku MP ČB
Martin Kamiš. Odd. prevence – spolupráce)
Nemocnice České Budějovice – předání dárků (stolní hry,
pokladničky, drobné hračky atd.) dětskému odd. Dárky
převzal primář MUDr. Smrčka.
Navázána další spolupráce – návrh – dětské odd. pod
patronátem MP ČB – dále v jednání
Akce v rámci kampaně „Na kole jen s přilbou“
- besedy, předávání kol ve spolupráci
s Magistrátem města ČB
V rámci kampaně „Na kole jen s přilbou“
- besedy, předávání kol ve spolupráci s Magistrátem města
ČB
Informace médiím – rádia, tisk, TV
- tiskové zprávy médiím (aktuální informace, výjezdy,
činnost MP + zprávy orientované na prevenci kriminality a
bezpečí)
- informace rádiím – zprávy ve zvukovém formátu (MP3)
- spolupráce s regionálními i celostátními TV
- informace pro média v rámci tiskové konference po radě
města MM ČB
Kontakt s OO PČR v oblasti prevence a mediálních
služeb

Průběţně

- spolupráce s mluvčí OO PČR Reginou Tupou
TV NOVA – pořad 112

Průběţně

- zahájena spolupráce s Miroslavem Vaňurou (TV pořad
„112 – v nebezpečí ţivota)
- nahrávání příspěvku MP ČB z června 2007 (výstup na dvd
odeslán ze střiţny TV Nova 13.listopadu 2007, před
uvedením v TV konzultace u primátora města ČB Juraje
Thomy
Stráţníci měsíce – medializace
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6.1. Plán činnosti oddělení prevence na rok 2008,
tisková mluvčí

Období
Leden *

Akce
Program pro žáky ZŠ
- besedy ve školách
- komponovaný program
v kině Kotva

Únor *

Březen *

Besedy pro studenty
středních škol, učilišť
- besedy a aktivní program
v tělocvičnách
Besedy pro seniory
- v místních klubech
důchodců
- v domovech pro seniory

Duben *

Květen *

Červen
Říjen *

Červenec
Srpen *

Znalostní soutěž
pro žáky ZŠ

Popis
MŠ, I. stupeň ZŠ
-bezpečná cesta do školy, ze školy (přechody pro
chodce, vhodné reflexní označení, kontakt
s neznámými osobami apod.)
II. stupeň ZŠ
- problém šikany, drog, sebeobrana
- problém šikany, drog, ukázky sebeobrany,
videoprojekce

- zabezpečení domů a bytů
- zajistit bezpečný kontakt s neznámou osobou
přede dveřmi (akce „Řetízek“ nebo „Kukátko“)
- problém podomních podvodníků
(podvodní prodejci, podvodní zaměstnanci
plynáren atd.)
- prevence pouličních krádeţí
- prevence přepadení
- soutěţní vědomostní test (doprava, prevence
atd.)
- soutěţe se zúčastní ZŠ, které potvrdí zájem

- soutěţ v rámci vyučování
v jednotlivých ZŠ
Akce „Pes“
pro veřejnost

- jak a proč se v konkrétních situacích chovají
psi ke člověku
- předcházení útoku psa na člověka
- prostory Besipu ČB, nebo
- vysvětlení a nácvik ochranných pozic člověka
prostranství dvora objektu MP při napadení psem
ČB, J. Haška 2, ČB (zatím
- pravidla pro chov a drţení psů ve městě
v jednání)
- odchyty zatoulaných psů – MP ČB (ukázky,
informace, kontakty)
- sluţební pes a jeho výcvik
- bezpečí při cestě z různých akcí domů
Beseda určená dospívající
(kontakty s rodiči, kamarády apod.)
mládeži
- pozor na neznámé osoby nabízející doprovod
- střední školy
- pozor při hledání příleţitostné brigády
- učiliště
- nebezpečí autostopu apod.
- odpoledne pro děti (zhruba 5 hodinový
Program pro děti v rámci
program)
letních prázdnin
- dopravní hřiště, soutěţe orientované na
- areál Besipu ČB
prevenci a to nejen dopravního charakteru,
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Září *

Listopad
Prosinec
*

Další
akce

- DDM ČB
Beseda a akce pro mateřské
školy
- besedy proběhnou přímo
v MŠ
Akce sebeobrana
- pro dívky z vyšších tříd ZŠ
- pro dívky ze středních škol,
speciálních škol a učilišť
- akce proběhnou
v tělocvičnách škol
Besedy spojené se
sportovními akcemi pro
žáky ZŠ
- tělocvičny škol nebo
tělocvična v objektu MP ČB,
J. Haška 2, ČB
Výstaviště ČB a.s.
- Mobil salon
- prezentace na dalších
výstavách (např. Vzdělání a
řemeslo)
Výstaviště ČB a.s.
-samostatný preventivní
program

videoprojekce, besedy, diskuse, hry
- jízda na kole s přilbou
- bezpečné přecházení přes silnici
- obohatit besedu o videoprojekci s danou
tematikou, formou kresleného příběhu
- hodinový program sebeobrany (vyučovací
hodina)
- dívky se budou přímo účastnit nácviku
sebeobrany v tělocvičně (tedy nejen ukázky).
Pod vedením lektora si vyzkoušejí některé
sebeobranné chvaty a hmaty)
- beseda na jednotlivá témata ohroţení dětí a
mládeţe
- zakončení: sportovní akce (vybíjená pro děti,
např. fotbal pro starší… atd.)

- spolupráce
- prezentace práce MP ČB
- informace k náboru
- historie, současnost – novinky
- projekce
- ukázky činnost apod.
- upozornění formou MP3 (kapsáři, zloději,
nalévání alkoholu mladistvým a nezletilým
apod.) Zvukové krátké nahrávky preventivního
charakteru budou pouštěny v průběhu akcí přímo
v areálu výstaviště.
- tabule s upozorněním na kontroly podávání
alkoholu mladistvým a nezletilým v areálu
Výstaviště ČB a.s. (Umístěné v průběhu akcí
v blízkosti stánků s občerstvením)

Výstup na Kleť
Zpracování a vydání brožur
MP ČB v oblasti prevence

- po dohodě s vedením Výstaviště ČB a.s.
hlídková činnost MP ČB v určitém časovém
úseku (v rámci velkých výstav v areálu, kdy se
v určitý čas na jednom místě vyskytuje velký
počet osob)
- pro rodiny s dětmi
- v terénu např. stanoviště s programem prevence
(forma hry, soutěţe)
např.:
- dítě a pes, pes ve městě
(spolupráce s www.ditevemeste.cz)
- prevence ve škole (šikana, drogy…)
- bezpečí dětí, mládeţe (vlastní bezpečnost,
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Besedy
- MŠ
- ZŠ
- Střední a speciální školy
Preventivně zaměřené akce
v rámci kulturních
programů
- např. KD Vltava
Spolupráce s rádiem
Faktor, Gold, Eldorádo ČB

Spolupráce s rádiem
Faktor, Gold, Eldorádo ČB
– operační oddělení MP ČB
v rámci dopravy
Média
- deníky
- rádia
- TV
Hypermarkety ČB

Delší
období

Strategie prevence
kriminality
na r. 2008 - 2011

mezilidské vztahy…)
- dopravní výchova
- atd.
- přechody pro chodce
- další preventivně zaměřené programy bezpečí
pro děti a moţné nástrahy
- program: domluv se se stráţníkem, poţádej o
pomoc a radu…
- např. Maškarní ples pro děti, nebo odpoledne
plné her, kde by hry a soutěţe pro děti byly
zaměřeny na prevenci, hrou bychom poukázali
na různá nebezpečí
- zaměření na děti i jejich rodiče
- samostatný pořad
název: „Městská policie na lince 156“
- vysílací frekvence: středa + 2x repríza (pátek,
sobota)
- formou rozhovoru (aktuální informace +
prevence
- informace o dopravní situaci ve městě ČB
(upozornění na špatnou průjezdnost některých
částí města v dopravní špičce, moţné objíţďky
v rámci plynulosti silničního provozu)
- vyuţití kamerového systému
- tiskové zprávy médiím (aktuální informace,
výjezdy, činnost MP + zprávy orientované na
prevenci kriminality a bezpečí)
- informace rádiím – zprávy ve zvukovém
formátu (MP3)
- spolupráce s regionálními i celostátními TV
- zpracování upozornění (kapsáři, zloději,
podvodní prodejci před hypermarkety atd.)
- formou MP3 („Městská policie ČB
upozorňuje…“)
- vyuţití krátkých zvukových nahrávek přímo v
hypermarketech
- program MV ČR
- plán: zařadit se do programu prevence
kriminality MV ČR, a to do Městské úrovně
prevence kriminality – finanční dotace

* spolupráce s OO PČR České Budějovice
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7. Stav zaměstnanců MP ČB
Stav zaměstnanců MP ČB ke dni 31.3.2007
Stráţníků celkem
Civilních zaměstnanců
Celkem zaměstnanců MP ČB ke dni 31.3.2007

95
12
107

Stav zaměstnanců MP ČB ke dni 30.6.2007
Stráţníků celkem
Civilních zaměstnanců
Celkem zaměstnanců MP ČB ke dni 30.6.2007

95
12
107

Stav zaměstnanců MP ČB ke dni 30.9.2007
Stráţníků celkem
Civilních zaměstnanců
Celkem zaměstnanců MP ČB ke dni 30.9.2007

93
16
109

Stav zaměstnanců MP ČB ke dni 31.12.2007
Stráţníků celkem
Civilních zaměstnanců
Celkem zaměstnanců MP ČB ke dni 31.12.2007

97
16
113
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8. Závěrečné shrnutí změn

8.1.

Služba v obvodech

Od 1. 9. 2007 slouţí stráţníci ve svých obvodech.
Hlídková sluţba se skládá ze čtyř turnusů, které se střídají nepřetrţitě po
dvanáctihodinových směnách (kaţdý stráţník slouţí dvě denní, dvě noční a poté má čtyři dny
volno), a stráţníků zařazených do osmihodinových směn (kaţdý stráţník slouţí pět různě
rozloţených směn za týden).
Turnus tvoří šest lidí centrální podpory (velitel směny, jeho zástupce, obsluha kamerového
systému, psovod, stráţník přidělený k Jihočeské parkovací s.r.o. a civilní řidič odtahového
vozidla) a dalších 12 stráţníků v hlídkách.
Stráţníci jsou od září nastálo rozděleni do šesti obvodů, z nichţ dva byly stanoveny jako
prioritní - Centrum (zahrnující i Praţské předměstí) a Máj (včetně sídliště Šumava). V centru
se pohybuje nejvíce lidí, je zde největší koncentrace restaurací a obchodů, na Máji je zase
vysoká kriminalita. V těchto dvou obvodech bude městská policie vykonávat nepřetrţitou
hlídkovou sluţbu zajištěnou právě turnusy (v kaţdém obvodu se bude neustále v jakoukoliv
denní dobu pohybovat šest stráţníků, od ledna pak bude stav postupně doplněn na celkem
8 stráţníků).
Ostatní čtyři obvody (Vltava, Nemanice, Suché Vrbné a Roţnov) byly vyhodnoceny jako
klidnější. Do kaţdého jsou proto přiděleni dva stráţníci slouţící v pěti osmihodinových
směnách rozloţených pruţně podle potřeby do celého týdne. Od ledna bude postupně
doplňován stav stráţníků v kaţdém obvodu, a to celkově na 4 stráţníky, coţ ještě zvýší
pruţnost hlídkové sluţby – stráţníci mohou mít směny rozvrţeny tak, aby byl pokrytý kaţdý
den v týdnu, nebo naopak mohou v kritické dny (např. pátek večer) slouţit všichni čtyři
najednou.
Kromě toho bude navíc vykonávat hlídkovou činnosti i psovod, úkolovaný podle potřeby
velitelem směny. Prioritně se bude stráţník doprovázený psem zaměřovat na obvody Máj a
Centrum.
V pátek 28.12.2007 v 9:30 hod. byla za účasti primátora města Juraje Thomy a koordinátora
městské policie ČB Viléma Vávry slavnostně otevřena nová sluţebna českobudějovické
městské policie na sídlišti Máj v ulici A. Barcala 2.
Hlídkovou činnost v obvodu Máj, který zahrnuje i sídliště Šumava, zajišťuje v současnosti
24 stráţníků v turnusovém systému čtyř směn. V kaţdý okamţik zde hlídkuje 6 stráţníků, po
naplnění tabulkových stavů to bude ještě o 2 více (celkem tedy 32 stráţníků na obvod).
Kromě toho na hlídkovou činnost v tomto obvodu dohlíţí mimořádně i zástupce velitele
směny.Sluţebna v ulici A. Barcala 2. slouţí od pátku 28.12.2007 jako základna. Obyvatelé
potkají stráţníky především v ulicích, kde budou dbát na jejich bezpečí a veřejný pořádek.
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí, středa, pátek od 8:00 – 9:00 hod. a od 16:00 do 17:00
hod.
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V pondělí 14.1.2008 byla otevřena nová sluţební místnost MP ČB, a to v areálu Dopravního
podniku města České Budějovice v Horní ulici 22. Zde mají stráţníci, slouţící v obvodu
Nemanice, k dispozici sluţební místnost s nejnutnějším zázemím, díky níţ se nebudou muset
během sluţby vracet na základnu.
Na rozdíl od sluţebny na Máji, kam má přístup i veřejnost, je sluţební místnost v areálu
dopravního podniku určena jako zázemí pouze pro stráţníky. S jednou výjimkou – v areálu je
i odkladiště aut odtaţených městskou policií a jejich majitelé, kteří si své vozy přijdou
vyzvednout, budou mít k dispozici čekárnu vedle sluţební místnosti. Místnost pro stráţníky
rekonstruoval na vlastní náklady dopravní podnik, městská policie má místnost pronajatou.
V obvodu Nemanice, který zahrnuje téţ Kněţské Dvory a Husovu kolonii, jsou zatím nastálo
přiděleni dva stráţníci a jeden, který je střídá, výhledově zde budou slouţit dvě dvoučlenné
hlídky.

8.2. Přehled obvodů MP ČB

Obvod 1 - Centrum

Obvod 2 - Máj

Charakterizace

Charakterizace

• historické centrum a okolí včetně přilehlých • Sídliště Máj, Zavadilka, sídliště Šumava,
parků, Praţské předměstí, okolí Lannovy třídy Stromovka
Zázemí

Zázemí od ledna 2008

• centrála J. Haška 2

• sluţebna A. Barcala 2 (naproti multikinu
CineStar)

Místa prioritního dohledu
Další možné zázemí
• náměstí Přemysla Otakara II., Lannova
třída, Palackého náměstí

• ZŠ Máj I, ZŠ Máj II, ZŠ O. Nedbala

Zajištění hlídkové činnosti - TURNUS

Místa prioritního dohledu

• Lidské zdroje nyní: 2 dvoučlenné pěší
hlídky a 1 dvoučlenná autohlídka. Celkem 4
turnusy x 6 stráţníků = 24 stráţníci.

• ulice V. Volfa, M. Chlajna, J. Bendy
Zajištění hlídkové činnosti - TURNUS

• Cílový stav: 3 dvoučlenné pěší hlídky a 1
• Lidské zdroje nyní: 2 dvoučlenné pěší
dvoučlenná autohlídka. Celkem 4 turnusy x 8 hlídky a 1 dvoučlenná autohlídka. Celkem 4
stráţníků = 32 stráţníci.
turnusy x 6 stráţníků = 24 stráţníci.
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Cílový stav: 3 dvoučlenné pěší hlídky a 1
dvoučlenná autohlídka. Celkem 4 turnusy x 8
stráţníků = 32 stráţníci.
Obvod 3 - Vltava

Obvod 4 - Nemanice

Charakterizace

Charakterizace

• sídliště Vltava, zástavba kolem výstaviště,
Haklovy Dvory, České Vrbné, Vrbenské a
Vávrovské rybníky

• Nemanice, Kněţské Dvory, Husova
kolonie, průmyslová zóna mezi Nádraţní a
Okruţní

Možné zázemí

Zázemí od ledna 2008

• ZŠ Bezdrevská

• Dopravní podnik města České Budějovice

Místa prioritního dohledu

Místa prioritního dohledu

• náměstí sídliště Vltava (prostor před KD
Vltava) a okolí

• Obytná zástavba v Nemanicích
Zajištění hlídkové činnosti - SMĚNY

Zajištění hlídkové činnosti - SMĚNY
• Lidské zdroje nyní: Na směnu jedna
dvoučlenná hlídka, celkem na obvod 2
stráţníci, kteří budou za týden slouţit 5
osmihodinových směn.
Cílový stav: Na obvod 4 stráţníci rozloţení
podle potřeby do více různě kombinovaných
osmihodinových směn.

• Lidské zdroje nyní: Na směnu jedna
dvoučlenná hlídka, celkem na obvod 2
stráţníci, kteří budou za týden slouţit 5
osmihodinových směn.
Cílový stav: Na obvod 4 stráţníci rozloţení
podle potřeby do více různě kombinovaných
osmihodinových směn.

Obvod 5 - Suché Vrbné

Obvod 6 - Rožnov

Charakterizace

Charakterizace

• Suché Vrbné, Nové Vráto, průmyslová zóna • Linecké předměstí, Havlíčkova kolonie,
na Vrbenské, okolí Rudolfovské, Kaliště a
Mladé, Nové Hodějovice, Roţnov, Nové
Třebotovice
Roudné
Možné zázemí

Možné zázemí

• ZŠ Pohůrecká

• ZŠ Grünwaldova, ZŠ L. Kuby

Místa prioritního dohledu

Místa prioritního dohledu

• Suchovrbenské náměstí a okolí

• obytná zástavba Lineckého předměstí, okolí
Polikliniky Jih

Zajištění hlídkové činnosti - SMĚNY
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• Lidské zdroje nyní: Na směnu jedna
dvoučlenná hlídka, celkem na obvod 2
stráţníci, kteří budou za týden slouţit 5
osmihodinových směn.
Cílový stav: Na obvod 4 stráţníci rozloţení
podle potřeby do více různě kombinovaných
osmihodinových směn.

Zajištění hlídkové činnosti - SMĚNY
• Lidské zdroje nyní: Na směnu jedna
dvoučlenná hlídka, celkem na obvod 2
stráţníci, kteří budou za týden slouţit 5
osmihodinových směn.
Cílový stav: Na obvod 4 stráţníci rozloţení
podle potřeby do více různě kombinovaných
osmihodinových směn.

/Informace na webových stránkách MP ČB, :
http://www.cbudejovice.cz/Police/Contacts.htm
zpracoval Filip Vrátný/

8.3. Změny psovodi

PSOVODI:

-

od 1. 9. 2007 zařazeni do turnusových služeb
k 31. 12. 2007 celkem 5 strážníků (psovodi + odchytová služba)
3 psi ve výcviku, předpokládaný termín zkoušek odborné způsobilosti u
služebních psů: červenec 2008
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8.4. Organizační struktura MP ČB od 1. 9. 2007

Zpracovala:
Kateřina Schusterová, mluvčí MPČB
České Budějovice dne 18. 1. 2008
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