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Úvod
Městská policie byla v souladu se Zákonem č. 553/1991 Sb.  zřízena obecně závaznou vyhláškou města 
České Budějovice ze dne 7. července 1992. Městská policie České Budějovice sídlí v ulici Jaroslava 
Haška.  Městskou policii řídí primátor města, který je nadřízen všem zaměstnancům městské policie. 
K 31. 12. 2010 měla Městská policie České Budějovice 117 zaměstnanců.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších 
úkolů podle zákona 553/1991 nebo zvláštního zákona 

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,• 
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,• 
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,• 
podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a • 
plynulost provozu na pozemních komunikacích,
podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých • 
povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho 
obnovení,
podílí se na prevenci kriminality v obci,• 
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,• 
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,• 
poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) • 
na požádání údaje o obecní policii.



ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICE ZA ROK 2010

Personalistika
V roce 2010 měla MP 117 zaměstnanců, z toho 98 strážníků, 0 čekatelů a 19 ostatních 
zaměstnanců.
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Porovnání kriminality na území města za období let 2009 a 2010

   
 Celková kriminalita 2009 2010
nápad 4919 6166
objasněno 1594 2422
objasněno v % 24% 39,28%

   
 Obecná kriminalita 2009 2010
nápad 2718 4876
objasněno 834 1528
objasněno v % 30,68% 31,34%

   
 Loupežná přepadení 2009 2010
nápad 90 93
objasněno 51 51
objasněno v % 56,67% 54,84%

   
Majetková trestná činnost 2009 2010
nápad 2111 3856
objasněno 470 832
objasněno v % 22,26% 21,58%

Navýšení počtu zaměstnanců MP, zlepšené plánování a koordinování hlídkové činnosti a intenzivní 
spolupráce s ostatními složkami (v případě PČR se zástupci MP pravidelně scházejí v měsíčních inter-
valech se zástupci Okresního ředitelství PČR a nově MP svojí činnost koordinuje se zástupci obvod-
ních oddělení PČR každých čtrnáct dní), se příznivě projevilo i v oblasti kriminality na území města 
České Budějovice, kde došlu u sledovaných oblastí  kriminality k poklesu a ke zvýšení objasněnosti.
 
Tyto skutečnosti dokumentují přiložené tabulky, společně s grafy.
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Hlídková služba
Činností hlídkové služby je zejména provádět hlídkovou činnost na území obce, odhalovat a řešit 
případy porušování platných předpisů v souladu se zákonným oprávněním strážníka, spolupracovat 
v odůvodněných případech s Policií ČR a odbory Magistrátu města České Budějovice.

Strážníci jsou nastálo rozděleni do šesti obvodů, z nichž dva byly stanoveny jako prioritní - Centrum 
(zahrnující i Pražské předměstí) a Máj (včetně sídliště Šumava). V těchto obvodech městská policie 
vykonává nepřetržitou hlídkovou službu zajištěnou turnusy.

Hlídková služba se skládá ze čtyř turnusů, které se střídají nepřetržitě po dvanáctihodinových směnách 
(každý strážník slouží dvě denní, dvě noční a pak má čtyři dny volno), a strážníků zařazených do 
osmihodinových směn (každý strážník slouží pět různě rozložených směn za týden).

Činnost služby v přehledu
Na přetrvávajícím vysokém počtu volání na tísňovou linku 156 lze dobře dokumentovat vnímání 
MP veřejnosti, která se na MP obrací s důvěrou, jako  složky, která je schopna profesionálně řešit 
problémy veřejnosti v oblasti veřejného pořádku.
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Obvodní dohledy

Katastrální území Statutárního města Č. Budějovice je rozděleno do šesti obvodů.  

• Obvod Centrum
• Obvod Máj
• Obvod Vltava
• Obvod Nemanice
• Obvod Suché Vrbné
• Obvod Rožnov

Hlídky zařazené do obvodních dohledů obvykle řeší podněty především od fyzických osob, kdy tyto 
podněty jsou začleněny do krátkodobých úkolů se zpětnou vazbou na oznamovatele. V případě 
technicky a časově náročnějších problémů dochází k prodloužení termínu kontrolní činnosti na 
dlouhodobé, nebo přesunutí mezi úkoly stálé (kontrolní body). 
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Obvod  1 - Centrum
Jedná se o historickou zástavbu města s velkou koncentrací obchodů, restauračních a zábavních 
zařízení (kluby, diskotéky, herny), nachází se zde sídla firem a množství úřadů. V obvodu Centrum se 
pohybuje velké množství turistů a osob, na to navazuje hustá frekvence dopravy. Pro tento obvod je 
typické konání společenských, kulturních a sportovních akcí, pořádaných jak městem, tak různými 
organizacemi a spolky, což samozřejmě vytváří tlak na danou lokalitu, a to nejen co se týče koncent-
race osob, ale především dopravy. Dále se v tomto obvodu nachází i charitativní zařízení jako azylové 
domy, což z pohledu zabezpečení veřejného pořádku obnáší určité problémy. Mezi rizikové objekty 
lze v obvodu Centrum zařadit i zábavní zařízení jako jsou herny, kterých je v jádru města velká kon-
centrace a dochází zde často k porušování veřejného pořádku a občanského soužití, a to v denní i v 
noční době. Jedná se především o ulice Krajinská, Dr.Stejskala, Biskupská, Hroznová, Lannova třída 
a Palackého náměstí. 

Místa prioritního dohledu: náměstí Přemyla Otakara II., Lannova třída, Palackého náměstí a ulice 
Krajinská

Zajištění hlídkové činnosti je ranní a odpolední směnou dvou obvodních hlídek, které jsou prováděny 
formou pěší hlídky nebo cyklohlídky. Kontrolní činnost v tomto obvodu zajišťují i strážníci zařazeni 
v turnusu. Obvodní hlídky pravidelně zajišťují v období školního roku bezpečný přechod dětí a dal-
ších osob na přechodu pro chodce v blízkosti ZŠ. Hlídky úzce spolupracují s vedením těchto škol a 
po vzájemné domluvě provádí dohled, a to především v ranních a dopoledních hodinách, z důvodu 
konfliktů mezi žáky. Na těchto místech hlídka figuruje jako prevence, což se osvědčilo.
Pravidelná kontrolní činnost hlídek se týká problematických lokalit, které jsou vytypovány především 
podle počtu událostí porušení veřejného pořádku, dále přestupků proti občanskému soužití a poží-
vání alkoholu a jiných návykových látek mladistvými. Do těchto lokalit patří – Háječek (okolí letního 
kina), pódium Slavie, Sokolský ostrov, Lannova třída, Voříškův Dvůr, Palackého náměstí. Jedná se o 
lokality se zvýšeným výskytem osob závislých na alkoholové a nealkoholové toxikomanii a bezdo-
movců. Hlídky taktéž úzce spolupracují s domem sv. Pavla v Riegrově ulici.
Při pravidelných obchůzkách hlídky provádějí kontroly nádražní haly ČD, podzemních garáží obchod-
ního centra Mercury a autobusového nádraží, které je umístěno na střeše tohoto obchodního centra. 
Vzhledem k narůstajícím stížnostem občanů Pražského předměstí, se soustředí odpolední činnost na 
dohlížení veřejného pořádku a dodržování pravidel občanského soužití v oblastech dětského hřiště v 
Neplachově ulici, parku Staroměstská, okolí azylového domu Filia v Nerudově ulici a oblast Průběžné 
ulice. V těchto částech města se řeší především generační problémy, hrubé chování mezi mládeží. 
K zajištění pořádku v této lokalitě též MP využívá motorizovaných hlídek z turnusu, které zde taktéž 
provádějí kontroly. Na pokyn OS MP provádějí obvodní hlídky činnost související s dopravou v centru 
města. V rámci kontrolní činnosti se hlídky věnují cyklostezkám ve svém obvodu, zajišťují dohled při 
konání akcí pro veřejnost ve svém obvodu, provádí pravidelné kontroly sociálního odboru MM.

Obvod 2 - Máj 
Jedná se o nejproblémovější sídliště ve městě z důvodu velké koncentrace osob. Bytová zástavba je 
z 90% tvořena panelovými domy.
Do měsíce října kontrolní činnost v obvodu zajišťovaly pouze turnusové hlídky, od 1. 10 nepřetržitý 
dohled posílila jedna stálá dvoučlenná hlídka obvodních dohledů.
Na sídlišti Máj se nachází druhá služebna Městské policie, která má určené úřední hodiny pro veřej-
nost tři dny v týdnu. Provoz úředních hodin pro veřejnost zajišťuje svou přítomností zástupce velitele 
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směny MP. Tato služebna je zároveň využívána strážníky MP jako zázemí pro čerpání přestávek ve 
službě.

Místa prioritního dohledu:  ulice  V.Volfa, J.Bendy , U Lesa, Obchodní centrum Čtyři Dvory a jeho 
okolí, ZŠ Máj I a II, Stromovka.

Zajištění hlídkové činnosti je ranní nebo odpolední směnou, které jsou prováděny formou pěší ob-
vodní hlídky nebo cyklohlídky. Dále zde kontrolní činnost zajišťují dvě hlídky turnusu, kdy jedna z 
těchto hlídek je motorizovaná.  Obvodní hlídka pravidelně zajišťuje v ranních hodinách, v období 
školního roku, bezpečný přechod osob na přechodu pro chodce v ulici A. Barcala. Tento přechod je 
velmi frekventovaný provozem vozidel i chodců na zdejší komunikaci. Na základě dohody mezi ve-
dením MP a ředitelstvím školy působí také strážníci obvodních dohledů preventivně přímo v budově 
školy, během velké přestávky mezi vyučováním dětí. 
V současné době hlídky řeší především stížnosti osob směřované do přestupků v dopravě, kdy se 
jedná o neukázněnost řidičů, kteří parkují na přechodech, chodnících a zatravněných plochách. 
V odpoledních hodinách je věnována zvýšená pozornost dětským hřištím, pohybu osob v areálu 
Obchodního centra Čtyři Dvory a jeho okolí. Při této činnosti se hlídky zaměřují především na proble-
matiku kouření a požívání alkoholu a jiných návykových látek mladistvými.
 Při kontrolách hlídkám pomáhá i MKDS, kdy  jeho cestou přes OS MP, je možné lépe identifikovat 
osoby a jednání těchto osob v případě, že se dopouští protiprávního nebo přestupkového jednání. 
Vzhledem k tomu, že na tomto největším Českobudějovickém panelovém sídlišti je zvýšená koncen-
trace a anonymita zájmových a nepřizpůsobivých osob, je zde i největší počet přestupků z oblasti 
veřejného pořádku. Jedná se především o znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního kli-
du, občanského soužití a drobné krádeže. Dále hlídky kontrolují zdejší zařízení, kde jsou umístěny 
výherní automaty, zda na nich nehrají osoby mladší osmnácti let a zda jim - pokud se v takovýchto 
prostorách nacházejí - není podáván alkohol. V tomto obvodu se hlídky zaměřují na kontroly zájmo-
vých osob. Při provádění těchto kontrol dochází i ke zjištění osob, které jsou v celostátním pátrání 
PČR. Tyto osoby jsou po ověření totožnosti předávány PČR na místní Obvodní oddělení.

Obvod 3 - Vltava
Jde o obvod, který z větší části tvoří panelová zástavba, nachází se zde areál bývalých kasáren, 
který není v současné době plně využíván pro jiné účely, Vrbenské rybníky tvořící chráněnou krajin-
nou oblast. Další zástavbu tohoto obvodu jsou satelity v Haklových Dvorech a Českém Vrbném. Na 
území obvodu je zřízena obchodní zóna, která se neustále rozšiřuje, což přivádí do této části města 
stále více osob a dopravy. Z tohoto důvodu byl obvodní dohled posílen o jednu stálou dvoučlennou 
hlídku. 

Místa prioritního dohledu: Náměstí sídliště Vltava (prostor před KD Vltava), ul. Bezdrevská, Dlou-
há, Fr. Ondříčka

Zajištění hlídkové činnosti je ranní a odpolední směnou, které jsou prováděny formou pěší hlídky 
nebo cyklohlídky. Vzhledem k tomu že se jedná o prostorově rozlehlé místo města, kontrolní činnost 
v tomto obvodu zajišťují i strážníci zařazeni v turnusu. Obvodní hlídky pravidelně zajišťují v ranních 
hodinách, v období školního roku bezpečný přechod osob na přechodu pro chodce u ZŠ O. Nedbala. 
Tento přechod je velmi frekventovaný provozem vozidel i chodců na zdejší komunikaci. V současné 
době hlídky řeší především stížnosti směřované ke znečišťování veřejných prostranství a přestupků 
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v dopravě, kdy se jedná o neukázněnost řidičů, kteří parkují na přechodech, chodnících a zatravně-
ných plochách. Při kontrolách hlídky zjistily, že znečišťování veřejného prostranství v současné době 
mají z 80% na svědomí firmy, které provádějí rekonstrukce panelových domů. Hlídkám se v těchto 
případech daří dopátrat viníka takového přestupku a sjednat okamžitou nápravu.
V odpoledních hodinách je věnována zvýšená pozornost dětským hřištím, pohybu osob v areálu DM 
Hvízdal a jeho okolí. Při této činnosti se hlídky zaměřují především na problematiku kouření a poží-
vání alkoholu a jiných návykových látek mladistvými. V měsících červenec až září hlídky zaznamenaly 
zvýšený výskyt použitého infekčního materiálu (jehly, stříkačky, ampule). V tomto období bylo priori-
tou bezpečné odstranění tohoto závadného materiálu, aby nedošlo k újmě na zdraví osob pohybují-
cích se v těchto prostorách, především dětí. Dále se hlídky zaměřily na kontroly osob, u kterých bylo 
možno předpokládat, že tento nebezpečný materiál ponechávají na veřejně přístupných místech.

Obvod 4 - Nemanice
Pro obvod Nemanice je dominantní výstavba rozsáhlých areálů výrobních podniků a přepravních 
firem, včetně Dopravního podniku města České Budějovice, sklady a depa. V obvodu jsou vybudo-
vány rozlehlé zahrádkářské kolonie. Bydlení v této oblasti je řešeno bytovou výstavbou, rodinnými 
domky.
Hlídkovou činnost zajišťuje jedna stálá dvoučlenná obvodní hlídka, ranní nebo odpolední směnou 
pěší, převážně však s využitím služebních jízdních kol. Činnost hlídky je z větší části zaměřena na 
preventivní dohled, kdy strážníci svou přítomností minimalizují závadové chování. Velmi kladnou 
odezvu široké veřejnosti mají dohledy na Městském hřbitově sv. Otýlie, kdy svou přítomností zabra-
ňují vandalismu, drobným krádežím a jinému protiprávnímu jednání. 
Do prvního pololetí roku 2009 hlídka také zajišťovala v ranních hodinách bezpečné přecházení dětí a 
občanů na přechodu pro chodce u zastávky MHD u místní ZŠ. Z důvodu zřízení světelné signalizace 
u tohoto přechodu, je obvodní hlídka využívána v centu města, kde je větší koncentrace základních 
škol.
Nejčastěji řešenými přestupky, mimo dopravu, jsou znečišťování veřejného prostranství, kdy hlídky 
odhalují založené černé skládky a vraky automobilů. Tyto přestupky jsou ze 70% pouze oznamovány 
na příslušný odbor MM, vzhledem k anonymitě a odlehlosti míst nelze přestupce hlídkou označit.
Vzhledem k velké vzdálenosti tohoto obvodu od centra města, kde se nachází služebna MP, bylo po 
domluvě s vedením Dopravního podniku ČB vybudováno zázemí pro obvodní hlídku v prostorách 
uvedené firmy.

Obvod 5  -  Suché Vrbné
Obvod Suché Vrbné je charakteristický obytnou i průmyslovou zástavbou. V obvodu jsou kromě 
obytné zástavby, která je tvořena bytovými jednotkami a rodinnými domy i soustředěny spediční 
firmy a obchodní sklady.

Místa prioritního dohledu: Suchovrbenské náměstí a okolí

Hlídkovou činnost zajišťuje jedna stálá dvoučlenná obvodní hlídka, ranní nebo odpolední směnou 
pěší, převážně však s využitím služebních jízdních kol.
Činnost hlídky je z větší části zaměřena na preventivní dohled, kdy strážníci svou přítomností mini-
malizují závadové chování. Služební jízdní kola jsou využívána především ke kontrolám lokalit Tře-
botovic a Kaliště.  Nejčastěji řešenými přestupky je znečišťování veřejného prostranství, kdy hlídky 
odhalují založené černé skládky, a to především v lokalitě Třebotovice. Tyto přestupky jsou z 85% 
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pouze oznamovány na příslušný odbor MM, vzhledem k anonymitě a odlehlosti míst nelze přestupce 
hlídkou označit.
Hlídka MP spolupracuje na základě dohody s Obvodním oddělením PČR, při této spolupráci se zamě-
řuje především na vyhledávání zájmových osob.

Obvod 6   -  Rožnov
Tento obvod je tvořen vilovou zástavbou a malým počtem bytových domů. Nejfrektovanější částí ob-
vodu je lokalita Linecké předměstí, kde se nachází areál nemocnice, poliklinika Jih, záchranná služba 
a úřady, s tím souvisí i velká frekvence dopravy a pohybu osob.

Místa prioritního dohledu: Bytová zástavba Krumlovského předměstí, okolí Polikliniky Jih, autobu-
sové zastávky v blízkosti zdravotnických zařízení a křižovatka ulic Matice Školské a Gen. Svobody.

Hlídkovou činnost zajišťuje jedna stálá dvoučlenná obvodní hlídka, ranní nebo odpolední směnou 
pěší nebo cyklohlídkou. V ranních hodinách hlídka dohlíží na bezpečnost dětí a osob na přechodu pro 
chodce u ZŠ v ulici Matice Školské případně v ulici Boženy Němcové.
V tomto obvodu řeší obvodní hlídka především přestupky dopravního rázu, a to zejména v ulici Mati-
ce Školské, na které se nachází Poliklinika Jih, kde je vzhledem k vytíženosti tohoto zařízení vytvoře-
no nedostatečné množství parkovacích míst. Stejný problém se řeší i v okolních ulicích jako jsou ulice  
Tylova , U Malše  a Lidická v části takzvaného „ Experimentu „. Při řešení těchto problémů obvodní 
hlídce, na pokyn velitelů směn, pomáhají strážníci zařazeni v turnusu. Vzhledem k tomu, že hlídka 
nedisponuje prostředky TPZOV, je nucena v případě, kdy není možné na místě zjistit řidiče, který se 
dopouští přestupku, takovéto vozidlo opatřit výzvou. K tomuto úkonu je hlídka vybavena digitálním 
fotoaparátem (stejně jako ostatní obvodní hlídky) na zaznamenání zjištěného přestupku.
Další činností hlídky v obvodu Rožnov je kontrola klidových zón především v okolí řek Malše  a Vltavy, 
kde se hlídka zaměřuje na kontroly cyklistů a psů, u kterých pomocí radiostanice (cestou OS MP) 
kontroluje, zda jsou psi řádně vedeni v evidenci a  uhrazeny veškeré poplatky dle vyhlášky města.
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Psovodi

Služebního psa je strážník oprávněn použít namísto nebo vedle donucovacích prostředků podle § 19 
Zákona 553/1991 Sb.  O obecní  policii. Způsobilost psa k použití u obecní policie musí být osvědčena 
Policií ČR, rovněž každý psovod Městské policie České Budějovice musí mít složenou zkoušku o 
odborné způsobilosti k vykonávání této činnosti u komisaře PČR. Městská policie má k dispozici 
celkem tři vycvičené psy včetně všech osvědčení. Hlídka psovodů je složena ze strážníka psovoda a 
strážníka s odbornou způsobilostí k odchytům zvířat.
I na činnosti psovodů se projevila zvýšená intenzita a efektivita hlídkové činnosti.
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Události MKDS

V roce 2010 tvořilo městský kamerový systém v Českých Budějovicích 27 kamer. Operátoři MKDS se 
zúčastnili kurzu Operátorů MKDS na Vyšší odborné škole TRIVIS Praha. Výsledkem tohoto školení je 
sjednocení všech praktických činností a prohloubení jejich právního vědomí.
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Přestupkové oddělení

Převažující činností přestupkového oddělení je řešení dopravních přestupků s přestupci včetně 
blokových pokut na místě nezaplacených, dále zpracovává a postupuje správním orgánům oznámení 
o podezření ze spáchání všech zjištěných přestupků a předává ostatním orgánům k dalšímu opatření 
ostatní poznatky zjištěné strážníky.

Předvolání k podání vysvětlení za rok 2010
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Přestupky projednané na přestupkovém odd. v roce 2010

Evidence událostí roku 2010
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Oznámení o podezření ze spáchání přestupku postoupené 
správnímu odboru MM ČB v roce 2010
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Oznámení odboru sociálních věcí MM ČB za rok 2010

Nálezy za rok 2010
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Náklady na vozový park
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Prevence, preventivní činnost a programy
Oddělení prevence zajišťuje pro Městskou policii České Budějovice koncepční, metodické, analytické 
a operativní činnosti v oblasti prevence kriminality v rozsahu náplně činnosti odboru, případně v 
rozsahu stanoveném primátorem nebo strážníkem určeným ke koordinaci činností – vrchním 
strážníkem.  

Činnost oddělení prevence se skládá z několika dílčích složek, které dohromady dávají souvislý celek, 
v němž se jednotlivé body činnosti vzájemně prolínají a také na sebe vzájemně působí. 

Do oblasti zájmu oddělení prevence patří:
Tematické přednášky pro děti a mládež základních a středních škol• 
Tematické přednášky pro seniory• 
Preventivní informační činnost pro širokou veřejnost• 
Spolupráce s médii• 
Spolupráce s ostatními složkami v oblasti prevence• 
Propagace práce městské policie• 
Zpracování podkladů a zpráv o činnosti MP ČB• 
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Mimo přednáškových činností MP ČB zajišťuje agendu spojenou s žádostmi o dotace a granty. 
Oddělení prevence městské policie spolupracovalo v tomto směru s Odborem rozvoje a cestovního 
ruchu Magistrátu města ČB. Na počátku roku 2008 se oddělení prevence kriminality zapojilo do 
programu „Prevence kriminality na léta 2008 – 2011“. 

V roce 2008 byla získána touto cestou dotace ve výši 1 mil. Kč na rozšíření kamerového systému na 
sídlišti Máj. 

V roce 2009 byl získán příspěvek 630tis. Kč na propojení služebny Máj s centrální budovou MP 
optickým kabelem. 

Další významnou akcí v oblasti prevence byla v roce 2009 spolupráce s firmou Krimistop, která 
provozuje databázi odcizených kol a jiných předmětů. Z finančních prostředků MP bylo koupeno 
celkem 1.061ks identifikačních sad do jízdních kol. Vzhledem k velkému zájmu obyvatel města na 
tuto akci navázal i dotační titul z Krajského programu prevence kriminality Jihočeského kraje, ze 
kterého se v roce 2010 podařilo získat dalších 300 tisíc Kč na dokoupení 3 000 ks identifikačních sad 
do jízdních kol. 
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ROK 
2007

ROK 
2008

ROK 
2009

ROK
2010

použití TPZOV 405 53 357 1120

D
O

P
R

A
V

A

použití TPZOV Jihočeská parkovací 5002 9050 9 942 11168
nařízení odstranění vozidla (dokončený 
odtah) 624 426 345 409

nedokončený odtah 120 49 32 24
asistence u dopravní nehody 31 35 13 22
záznam o dopravním přestupku 1952 2095 1371 1043
kontroly cyklistů 156 987 2351 1071
výzva pro nepřítomného pachatele pře-
stupku 3504 6885 8757 5461

porucha na parkovacím automatu 29 16 15 20
11823 19596 23183 20338 74940

prodej alkoholu mladistvým 45 31 55 69

V
EŘ

EJ
N

Ý
 P

O
Ř

Á
D

EK
, O

B
Č

A
N

SK
É 

SO
U

ŽI
TÍ

noční klid 620 610 603 677
veřejné pohoršení 312 357 246 266
znečištění veřejného prostranství 128 161 139 103
zničení,poškození značení, věci 16 53 45 12
neoprávněný zábor 11 17 23 29
skládky a odpadky 113 66 98 111
omezení výkonu práv 7 26 5 5
rasismus a xenofobie 1 2 0 0
vyhrožování, hrubé jednání 118 110 116 111
ublížení na cti 1 4 2 1
ublížení na zdraví 54 59 16 16
kontrola osoby 12032 22372 36888 22440
nezajištěný objekt 18 21 9 21
nezajištěné vozidlo 26 42 53 42

13502 23931 38298 23903
škoda na majetku a neoprávněné užívá-
ní věci 197 195 111 231

197 195 111 231
skutek nebo podezřelý pachatel TČ 135 98 60 63

135 98 60 63
pátrání po osobách a věcech 47 123 125 105

47 123 125 105

Celkový přehled činností
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první pomoc 29 43 39 22

U
D

Á
LO

ST
I 

O
H

R
O

ŽE
N

Ípožár 32 24 31 17
mimořádná událost 25 34 10 12
výhrůžky hromadným ohrožením 1 7 2 1
povodeň, přírodní katastrofa 5 0
výbušniny 1 0

87 108 88 52
kontrola majitele 137 653 3941 1644

U
D

Á
LO

ST
I 

P
SO

V
O

D
Iodchyt zvířete 575 543 611 535

zranění zvířetem 15 14 13 9
volné pobíhání 136 216 160 155
uhynulé zvíře 86 125 183 120
nebezpečné zvíře 8 18 31 19
sběr infekčního materiálu 221 298 553 650

1 178 1 867 5 492 3132
doprovody 211 212 177 183

ASISTENCE
doručované dopisy 52 59 45 22

484 569 222 205
nález 367 414 437 483 JINÉ 

UDÁLOSTI367 414 437 483
27572 46603 68 016 48512


