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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

ROK 2012 

 

1. ODDĚLENÍ PŘÍMÉHO VÝKONU SLUŽBY 
 

Strážníci zařazení do oddělení přímého výkonu služby, zabezpečují zejména místní záležitosti 
veřejného pořádku, bezpečnost dopravní situace ve městě a plní další úkoly dle zákona o obecní 
policii 553/1991 Sb. a úkoly vyplývající z jiných zákonů, zejména: 

 

- přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 

- přispívají k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 

- odhalují přestupky a jiné správní delikty, 

- upozorňují na porušování obecně závazných předpisů a činí opatření k jejich nápravě 

- spolupracují se zaměstnanci Magistrátu města Č. Budějovice a složkami IZS (především PČR, 
HZS a ZZS). 

 

1.1. Turnusy 

 

Přímý výkon služby zabezpečují čtyři turnusy, které se 
střídají v nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáctihodinových 
směnách, každý strážník slouží dvě denní, dvě noční směny a 
čerpá čtyři dny volna po službě. 

Turnusová směna se skládá z velitele směny, jeho 
zástupce, pracovníka MKDS, psovoda a „odchytáře“, a dále 
z turnusových hlídek. Velitel směny a jeho zástupce vykonávají 
službu na Centrálním operačním středisku MP (dále jen COS MP), 
jejich pracovní činnost spočívá v operativním rozdělování a 
organizaci turnusových hlídek i strážníků Obvodních dohledů 
sloužících v daný den nebo noc, dohlíží na plnění zadaných úkolů, 
zajišťování telefonických podnětů, stížností a žádostí na tísňovou 
linku 156. Dále vedou předepsanou dokumentaci, odpovídají za 
svěřené materiálně technické prostředky pro výkon služby, 
zbrojní sklad a plní úkoly pomocného zbrojíře.  

V případě nepřítomnosti vedoucího oddělení přímého výkonu služby jej v rozsahu a za 
předem stanovených podmínek zastupují. 

Turnusové hlídky zajišťují kontrolní činnost v rámci celého katastru města České Budějovice, 
prioritně v částech Střed a sídliště Máj. Strážníci vykonávající pracovní činnost ve služebních vozidlech 
a pěšky, způsob určuje velitel směny, který dvoučlenné hlídky pravidelně střídá. 
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Prvořadým úkolem turnusových hlídek je zajištění veřejného pořádku, kdy strážníci 
operativně reagují na stížnosti a podněty občanů města přijaté na telefonickou tísňovou linku MP 
nebo internetovou poštou na COS MP, plní stálé a mimořádné úkoly zadané vedoucím oddělení a VS 
nebo ZVS, pěší hlídky provádí převážně preventivní kontrolní činnost v problematických lokalitách 
města. 

 

1.2. Obvodní dohledy 

 

Katastrální území Statutárního města Č. Budějovice je rozděleno do šesti obvodů.  V těchto 
obvodech je zařazeno 17 strážníků, kteří tvoří ustálené dvoučlenné obvodní hlídky, vykonávající 
pracovní činnost v osmihodinových ranních nebo odpoledních směnách pouze v pracovních dnech. 

               Hlídky obvodních dohledů jsou převážně pěší, ke své služební činnosti také využívají 
v jarních, letních a podzimních měsících služební jízdní kola a tři elektrické skútry. Uvedené hlídky 
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 (dlouhodobé) nebo přesunutí mezi úkoly stálé 
(kontrolní body). 

Přestože pro Městskou policii není doprava prioritní záležitostí, jsou strážníci obvodních 
hlídek nuceni řešit především dopravní přestupky na stížnosti od občanů, nebo na rizikových místech 
– parkování u zdravotnických zařízení, historické jádro města a neposledně i problém s parkováním 
vozidel na sídlištích.   

 

Mezi další služební úkoly strážníků Obvodních dohledů se řadí účast na preventivních akcích 
pořádaných Městskou policií Č. Budějovice, jako příklad lze zmínit součinnostní akce se složkami IZS - 
BESIP, výstava MOBIL SALON, ukázky a prezentace v mateřských nebo základních školách, v letních 
měsících předváděcí prezentace na letních táborech. 
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Jedním ze zásadních úkolů pro nadcházející období, bude zkvalitnit činnost obvodních hlídek 
MP, což by se mělo projevit především v pozitivní otevřené komunikaci s veřejností a dalšími subjekty 
na úseku veřejného pořádku. Velmi důležité je, aby se strážníci zajímali o problémy obyvatel ve svém 
přiděleném obvodu, a aby s nimi komunikovali nejen v konfliktních situacích při provádění zákroků a 
úkonů. Strážníci obvodních dohledů by měli být ve svém obvodu viditelní. 

 

Rozdělení obvodů Statutárního města Č. Budějovice 
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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, 
především zásobování. 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 koncentrace 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 koncentrace a dochází zde často k porušování                                      

veřejného pořádku a občanského soužití, a to jak v denní tak i v noční době. Jedná se především o 
ulice Krajinská, Dr. Stejskala, Biskupská a Hroznová.  

 

Místa prioritního dohledu: 

 

- náměstí Přemyla Otakara II., Lannova třída, Palackého náměstí, ulice Krajinská, Česká, Na Sadech. 

 

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 dalších 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 vytipovány 
především podle počtu událostí porušení veřejného pořádku, dále přestupků proti občanskému 
soužití a požívání alkoholu a jiných návykových látek mladistvými. Do těchto lokalit patří – Háječek 
(okolí letního kina), letní scéna DK Slavie, Sokolský ostrov, Lannova třída, Voříškův Dvůr, Palackého 
náměstí. Jedná se o lokality se zvýšeným výskytem osob závislých na alkoholové a nealkoholové 
toxikomanii a bezdomovců. Hlídky taktéž úzce spolupracují s domem sv. Pavla v Riegrově ulici. 
Preventivně působí taktéž technické zázemí pro strážníky, které bylo vytvořeno v říjnu 2011 na 
Lannově třídě. 

Při pravidelných obchůzkách hlídky provádějí kontroly nádražní haly ČD, podzemních garáží 
obchodního 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. 
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 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 května 2009 kontrolní činnost v obvodu zajišťovaly pouze turnusové hlídky, 

 od 1. 10. 2009 nepřetržitý dohled posílila jedna stálá dvoučlenná hlídka obvodních dohledů, od 
měsíce června 2012 druhá dvoučlenná hlídka obvodních dohledů. Zesílení hlídek (např. noční směny) 
řeší vedoucí oddělení přímého výkonu služby dle aktuální situace v případě potřeby. 

Na sídlišti Máj se nachází druhá služebna Městské policie, která má určené úřední hodiny pro 
veřejnost tři dny v týdnu. Provoz úředních hodin pro veřejnost zajišťuje svou přítomností zástupce 
velitele směny MP. Tato služebna je zároveň využívána strážníky MP jako zázemí pro čerpání 
zákonných přestávek ve službě. 

 

Místa prioritního dohledu: 

 

- ulice V. Volfa, J. Bendy, U Lesa, Loucká, Obchodní centrum Čtyři Dvory a jeho okolí, ZŠ Máj I a II., 
lesopark Stromovka – dětská hřiště, OC Kaufland. 

 

Zajištění hlídkové činnosti je ranní nebo odpolední směnou, které jsou prováděny formou 
pěší obvodní 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 O. Nedbala. Tento 
přechod je velmi frekventovaný provozem vozidel i chodců na zdejší komunikaci. Na základě dohody 
mezi vedením 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 
problematiku kouření a požívání alkoholu a jiných návykových látek mladistvými. 

 Při kontrolách hlídkám pomáhá i MKDS, kdy  jeho cestou přes COS 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 koncentrace 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 klidu, 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 zájmových 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. 
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 Obvod 3. - Vltava 

 

Jde o obvod, který z větší části tvoří panelová zástavba, nachází se zde areál bývalých 
kasáren, který je v současné době využíván pro jiné účely, Vrbenské rybníky tvořící chráněnou 
krajinnou 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, Dlouhá, 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 v dopravě, kdy se jedná o neukázněnost řidičů, kteří parkují na přechodech, chodnících a 
zatravněných 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 požívání 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 prioritou bezpečné odstranění tohoto závadného materiálu, aby nedošlo k újmě na 
zdraví osob pohybujících 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. 
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 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 vybudovány 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 zabraňují vandalismu, drobným krádežím a jinému 
protiprávnímu jednání.  

Z důvodu zřízení světelné signalizace u přechodu pro chodce v blízkosti místní ZŠ, 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 z 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, 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 
minimalizují závadové chování. Služební jízdní kola jsou využívána především ke kontrolám lokalit 
Třebotovic 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% 
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 
zaměřuje především na vyhledávání zájmových osob, stejně tak po dohodě s ředitelem ZŠ Pohůrecká, 
je hlídkou prováděna zvýšená kontrolní činnost v okolí školy. 
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 Obvod 6. - Rožnov 

 

Tento obvod je tvořen vilovou zástavbou a malým počtem bytových domů. Nejvíce 
frekventovanou částí obvodu 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, autobusové zastávky v blízkosti 
zdravotnických zařízení a křižovatka ulic Matice Školské a Gen. Svobody, ulice J. Hůlky, Ovocná a 
Slunečná, četné nechráněné železniční přejezdy. 

 

Hlídkovou činnost zajišťuje jedna stálá dvoučlenná obvodní hlídka, ranní nebo odpolední 
směnou pěší případně 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. Technické zázemí 
hlídky, které má taktéž preventivní charakter, bylo vybudováno po dohodě ředitele v ZŠ L. Kuby. 

V obvodu Rožnov řeší obvodní hlídka především přestupky dopravního rázu, a to zejména 
v ulici Matice Školské, na kterém se nachází Poliklinika Jih, kde je vzhledem k vytíženosti tohoto 
zařízení vytvořeno 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 COS 
MP) kontroluje, zda jsou psi řádně vedeni v evidenci a uhrazeny veškeré poplatky dle vyhlášky města. 
K obvodu Rožnov přiléhá taktéž lokalita Hodějovic, Mladé včetně hřbitova a ulice Novohradská, kde 
je mapována vysoká koncentrace nepřizpůsobivých občanů. 
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1.3. Ostatní speciální činnost           

 

Ostatní speciální činnost se týká strážníků zařazených na měření rychlosti vozidel radarem a 
dále strážníci zajišťující kontrolu respektování pravidel režimu placeného stání v součinnosti se 
zaměstnanci Dopravního podniku na území města České Budějovice (strážníci mají pracovní činnost 
rozvrženou na čtyři dvanáctihodinové denní směny a čerpání čtyř dní volna po službě).  

Nedílnou součástí Městské policie České Budějovice je skupina strážníků, která se zabývá 
speciální činností - měřením rychlosti vozidel. 

Měření rychlosti vozidel je činností, která nezastupitelným způsobem přispívá ke zklidnění 
dynamické dopravy a především k nastolení právního stavu věci dle zákona. Měření rychlosti je 
možné posuzovat i z preventivního a psychologického hlediska. Zejména z těchto důvodů je pak zcela 
legitimní a pochopitelná snaha Městské policie České Budějovice zvýšit u obyvatel a návštěvníků 
jihočeské metropole pocit bezpečí právě maximálně možnou eliminací řidičů, kteří rychlou jízdou 
nejen chodce, ale i další účastníky silničního provozu ohrožují. Jde tedy o úkol, jehož smysl veřejnost 
vnímá a při zvládnutí jeho plnění jej také náležitě ocení. 

Dle provedených analýz je častou příčinou dopravních nehod především nepozornost řidičů, 
nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky, nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a rychlá 
jízda. Snižování rychlosti prostřednictvím dopravního značení je účinné pouze částečně, a to 
především v souvislosti s určitou nekázní řidičů, kteří nerespektují dopravní značky jako takové. 
Agresivita řidičů má neustále stoupající tendenci a tato se projevuje i velmi nebezpečnou a 
bezohlednou jízdou. Následky dopravních nehod, které jsou zapříčiněny překračováním maximální 
povolené rychlosti a následným nezvládnutím vozidla jsou vždy velice vážné, a proto se domníváme, 
že by problematice dodržování rychlosti měla být věnována maximální pozornost.  

Městská policie České Budějovice používá 
„radarové měřiče rychlosti“ ProLaser III. Tento 
radarový měřič patří svými technickými parametry 
(včetně ochrany dat) dlouhodobě mezi špičkové 
výrobky v tomto oboru a svojí technickou úrovní 
naplňují veškerá legislativní kritéria. Zajišťují měření 
a dokumentaci překročení nejvyšší povolené 
rychlosti projíždějících vozidel jak na příjezdu k 
měřícímu zařízení, tak na odjezdu od něj a to na 
základě Dopplerova radaru. Při překročení 
nastavené mezní rychlosti projíždějícím vozidlem je 
automaticky pořízena digitální obrazová 
dokumentace fotoaparátem Olympus. Výsledná 
digitální fotografie je uložena v zařízení a obsahuje 
zobrazení měřeného vozidla, směr jízdy, naměřenou 
rychlost, datum a čas měření. Bezprostředně po 
změření vozidla se na obrazovce zařízení objeví 
snímek z měření. Ten lze použít k dokladování přestupku a ke kontrole kvality pořízené dokumentace. 
Pro další zpracování lze obrázky z radaru přenést prostřednictvím paměťového média nebo po 
počítačové síti na kancelářský počítač. V něm pak lze pomocí archivačního programu provádět 
zpracování a dlouhodobou archivaci všech získaných údajů. 
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Určená místa a úseky Policií ČR k měření rychlosti pro Městskou policii Č. Budějovice 

Branišovská, úsek E. Destinové – Větrná 

Branišovská, úsek Spojovací – J. Opletala 

E. Rošického, úsek Zavadilka v obou směrech 

Husova tř., úsek č. p. 1968 – 1994 

Husova tř., úsek Strakonická – BČ Fato 

Krajinská, úsek Hradební – Hroznová 

Novohradská, úsek Šeříková – Šroubárenská 

Novohradská, úsek Vidovská – točna MHD 

O. Nedbala, úsek J. Opletala – O. Ostrčila 

Osiková, úsek Jasmínová – Kališnická 

U Lesa, úsek Branišovská – J. Bendy v obou směrech 

Lidická tř., úsek Papírenská – J. Chmelenského v obou směrech 

Rudolfovská tř., úsek Okružní – J. Milíče v obou směrech 

Pražská tř., úsek U Čertíka – točna MHD 

Litvínovická, úsek kynologický klub v obou směrech 

Biskupská, úsek NPO II. – Zátkovo nábřeží v obou směrech 

Plavská, úsek od žel. přejezdu Jižní zastávka – hranice města ČB v obou směrech 

Ledenická, úsek od křižovatky Dobrovodská – hranice města ČB v obou směrech 

Kněžské Dvory, ul. A. Trägera – obousměrně v celé její délce, až po hranice města Č. Budějovice. 

 

V roce 2012 bylo zjištěno 719 řidičů, kteří se svou jízdou dopustili přestupku na úseku 
dopravy, a to překročení povolené rychlosti ve městě České Budějovice. 

 

Další skupina strážníků s vyhraněnou služební činnost, která je orientována na řešení 
dopravních přestupků jsou strážníci TPZOV (technické prostředky pro zabránění odjezdu vozidla). 
Strážníci ve své pracovní činnosti postupují v rámci zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb., §17a. 

 

Strážník je oprávněn použít TPZOV k zabránění odjezdu vozidla: 

a) které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,  

b) které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na 
pozemních komunikacích, 

c) které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo 

d) je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a jeho řidič není na místě 
přítomen. 
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Parkování v centru města České Budějovice (dodržování předpisů placeného stání) řeší 
Dopravní podnik města České Budějovice, který na tuto činnost v letošním roce uzavřel smlouvu. 
S řidičem DP ve speciálně upraveném vozidle svou pracovní činnost vykonává jeden strážník, který 
má z výše uvedeného zákona oprávnění rozhodnout o nasazení TPZOV a rozhoduje o případné sankci 
za přestupek řidiči. Pracovník DP ČB provádí vlastní manipulaci s TPZOV (fyzické nasazení a sejmutí na 
kolo vozidla). 

Dopravní podnik disponuje třemi služebními vozidly, strážníků pro tuto činnost je vyčleněno 5. 

 

V roce 2012 bylo strážníky rozhodnuto o nasazení TPZOV na území města v 12 775 případech. 

 

 

 

1.4. Psovodi a odchyt 

 

Hlídku psovodů tvoří psovod se služebním psem a odchytář. V každé směně slouží jeden 
psovod se psem, tzn., že hlídka se služebním psem je nepřetržitě k dispozici. 

V současné době má Městská policie čtyři psy, dva psy s osvědčením k použití v přímém 
výkonu a dva mladé psy, kteří budou zkoušku pro osvědčení absolvovat v roce 2013.  

Služební pes je využíván, aby se při zákroku nebo úkonu předcházelo případnému napadení 
psovoda, ale i ostatních hlídek – pouhá přítomnost psa na místě odradí případného pachatele od 
protiprávního jednání  - toto se od doby, kdy jsou psi městskou policií využíváni, mnohokrát 
osvědčilo. Příklad: Zadržení pachatele, který se dopouštěl krádeží vloupáním do mnoha provozoven 
na celém území města, a několikrát se mu podařilo hlídkám uprchnout. Při zadržení hlídkou psovodů, 
kdy byl na místě přítomen i služební pes, se již o útěk nepokoušel. Ale i jiných protiprávních jednání, 
kdy pachatel raději od svého protiprávního jednání upustí.  
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Mezi další úkoly hlídky psovodů patří zejména: 

 

 zajištění hlídkové služby na celém 
území města, zvýšená kontrola 
sídliště Máj, kdy hlídky se psy, 
(případně společná hlídka dvou 
psovodů a dvou psů) prochází 
zejména ve večerních a nočních 
hodinách výše uvedenou lokalitu, 
ale také jiné vytipované oblasti – 
např. hřbitovy, místa s vyšším 
výskytem mládeže a zájmových osob 

 

 zajištění veřejného pořádku při konání sportovních a kulturních akcí a shromáždění – riziková 
fotbalová utkání, demonstrace…  

 podpora a ochrana ostatních hlídek při zákrocích – předcházení případnému napadení hlídky  

 

 součinnost s psovody PČR např. při pátrání po pohřešovaném 5tiletém chlapci v oblasti lesů 
na Pohůrce 

 průzkum opuštěných objektů ve vlastnictví města, nezdržují-li se zde osoby, které nemají 
k těmto nemovitostem užívací právo – služební pes je vycvičen, aby dokázal odhalit ukrytou 
osobu dříve než člověk - ( např. bývalá vojenská kasárna, vykoupené zahrady), také 
odstavené vagóny ČD – psovodi mají potřebná školení a povolení ke vstupu do kolejiště a 
drážních vozidel s platností na 1 rok, která se aktuálně prodlužuje (k tomuto účelu se psovodi 
se psy účastnili nácviku vyhledání a zadržení pachatele a likvidace výtržnosti v prostředku 
MHD).   

 prezentace práce psovodů a odchytové techniky a celé městské policie, včetně osvěty v rámci 
prevence při ukázkách v mateřských školách, školách, dětských táborech aj. (v tomto roce: 
MŠ Zliv, MŠ Kubatova, ZŠ Vl. Rady, Mobil salon, dětský tábor Hořice na Šumavě …). Dále se 
psovodi úspěšně účastnili dne 23. 6. 2012 závodu ZKO U Rozvodny v poslušnosti psů a 
v obranách, kde obsadili dvě první místa, jedno druhé a jedno třetí místo.   

Služebního psa je strážník – psovod 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 každé dva roky osvědčena policí ČR, také každý psovod městské policie musí mít složenou 
zkoušku před komisí PČR o odborné způsobilosti k vykonávání této činnosti. 

Každý psovod je povinen účastnit se společných výcviků a systematickou přípravou zdokonalovat 
služebního psa pro praktický výkon služby, na toto dohlíží vedoucí psovod. Cílem výcviků je rozvíjet 
povahu psa a navozovat situace podobné reálným, které mohou nastat při výkonu služby. Z tohoto 
důvodu se výcvik provádí např. v objektu bývalých vojenských kasáren a v budově v majetku letiště 
v Plané u ČB. Společné výcviky probíhají čtyřikrát za měsíc, pod vedením zkušeného instruktora a 
figuranta. 

K přepravě psovodů slouží speciálně upravené služební vozidlo pro přepravu až třech psovodů a 
třech psů. V běžné hlídkové službě je převážen jeden služební pes a další dva boxy slouží k přepravě 
odchycených zvířat. 

Psovodi městské policie také provádí odchyty zvířat a sběr kadáverů, z tohoto důvodu museli 
složit zkoušku z odborné způsobilosti pro odchyt toulavých, zdivočelých a synantropních zvířat a 
provozování útulku pro zvířata v nouzi na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. V období od 
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1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 bylo na území města odchyceno a následně umístěno v městském útulku 
nebo v ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou 908 zvířat. Do kafilerních boxů v asanačním podniku bylo 
umístěno 175 kadáverů (uhynulých zvířat). 

 

Statistika odchytů zvířat v roce 2012 

 

V období 1. 1. 2012 až 31. 12. 2012 bylo odchyceno a následně umístěno v Městském útulku 
nebo předáno majitelům celkem 619 psů. 

Ve stejném období bylo odchyceno celkem 289 ostatních zvířat.  

 

       Z toho:    64x kočka                                      3x králík                              1x sojka 

                        27x netopýr                                   3x ježek                                 1x rozela modrá 

                        25x holub                                       2x káně                                  1x kvíčala 

                        23x kachna                                     2x bažant                              1x kanárek 

                        21x kůň                                           2x kuna                                  1x křeček 

                        20x poštolka                                   2x kavka                                1x saranče 

                        14x labuť                                         2x sýkora                               1x zmije 

                          9x havran                                      2x vlaštovka 

                          9x kos                                             2x konipas 

                          8x srna                                           2x straka 

                          6x prase                                         1x krahujec 

                          5x ovce                                           1x racek 

                          5x užovka                                       1x vrabec 

                          5x rorýs                                           1x korela 

                          5x sova                                            1x jiřička 

                          4x morče                                         1x žluna 

                          3x fretka                                         1x strakapoud 

 

Psovodi městské policie jsou také proškoleni k bezpečnému sběru infekčního materiálu. 
V období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 bylo v různých lokalitách nalezeno a zlikvidováno 507 kusů 
infekčního materiálu (stříkačky a jehly). Také v této oblasti probíhá psovody osvěta při konání ukázek 
práce psovodů při různých příležitostech (MŠ, ZŠ, dětské tábory, MOBILSALON…)   
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1.5. Městský kamerový dohlížecí systém 

 

Městská policie České Budějovice disponuje k dnešnímu dni s 32. kamerami, umístěnými 
v katastru města. 

Hlavním úkolem kamerového systému ve městě je zajistit monitorování vybraných rizikových 
lokalit. Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) musí zajistit větší pocit bezpečí a působit 
preventivně. Nasazení MKDS je zpravidla požadováno v předem vytypovaných lokalitách města, které 
vykazují zvýšený nárůst kriminality nebo nejsou občany považována za bezpečná. Smyslem MKDS je 
zvýšený dohled nad bezpečností občanů, ochrany majetku, zlepšení úspěšnosti zásahů proti 
pachatelům trestné činnosti, jako i proti osobám, které různým způsobem narušují veřejný klid a 
pořádek. 

Obsluha MKDS velice úzce spolupracuje s IZS (např. předávání pořízených a uložených 
záznamů na oprávněnou žádost Policie ČR, monitoring vodních toků či pomoc lidem s náhlými 
zdravotními problémy, pohybujících se v monitorované oblasti). V monitorovaných lokalitách lze 
kontrolovat režim místní úpravy silničního provozu a zjištěné přestupky ze strany neukázněných 
řidičů vozidel řešit neprodleně. Stejně pak MKDS působí jako rychlý monitorovací prostředek 
v případě vzniku mimořádných událostí jako jsou povodně, rozsáhlé požáry, či dopravní nehody. 

Pracovníci MKDS jsou civilní zaměstnanci zařazeni do turnusových směn s nepřetržitým 
provozem. 
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1.6. Stálé úkoly a kontrolní body 

 

Mezi stálé úkoly, na které jsou hlídky dlouhodobě zaměřeny, lze řadit především: 

 

- měření rychlosti v úsecích schválených Policií ČR (viz str. 10) 

- kontrolní akce ve spolupráci s pracovníky přepravní kontroly Dopravního podniku města Č. 
Budějovice, zaměřená na ověřování totožnosti osob bez platného jízdného ve vozech MHD 

- každodenní dopravní kontrolní činnost ve spolupráci s DP ČB, zaměřená na kontrolu 
placeného parkovného a dodržování daných podmínek užívání parkovacích míst vyhrazených 
pro držitele abonentních a rezidentních karet vydaných Magistrátem města 

- dohled při depistážní činnosti pracovníků Odboru sociálních věcí MM, Stavebního odboru, 
Obecního živnostenského úřadu, apod. 

- preventivní ranní dohled hlídek MP u frekventovaných přechodů pro chodce u ZŠ a dohled u 
ZŠ Máj I., II. a J. Š. Baara 

- pravidelné kontroly dětského hřiště v ulici Dubenská a A. Barcala, včetně zajištění provozní 
doby zamykáním a odemykáním vstupní branky, a dále archivu MM v ulici Vodňanská 

- asistence při převozu finanční hotovosti pro Magistrát města a další městská zařízení 

- kontrolní činnost v azylových domech, v letních měsících na Městské plovárně jak v ranních, 
tak i v nočních hodinách 

- součinnost s Policií ČR při poskytnutí nezúčastněné osoby při domovních prohlídkách  

- asistence hlídek při převozu agresivních pacientů do Nemocnice ČB a na Protialkoholní 
záchytnou stanici 

- usměrňování provozu na pozemních komunikacích při opravách a uzavírkách (např. veřejné 
osvětlení…) 

- kontrolní činnost psovodů v kolejišti na nádraží ČD,  

 

Sezónní akce: 

 

- zvýšená kontrolní činnost před Vánočními svátky na parkovištích u nákupních center a domů 

- zvýšená kontrolní činnost na Městských hřbitovech před pietními svátky (Památka zesnulých, 
Vánoce) 

- dozor u soch a uměleckých děl umístěných v rámci města Č. Budějovice (u MM, na Sokolském 
ostrově, NPO II., Lannova třída…) 

- asistence strážníků při výlovech městských rybníků, apod. 

 

Vedoucím oddělení přímého výkonu služby jsou na základě dlouhodobých a opakovaných 
stížností určeny Kontrolní body. Tyto kontrolní body jsou dlouhodobějšího charakteru, mají 
především preventivní účinek k zabránění protiprávního jednání, tzn., že jsou zaměřeny na veřejný 
pořádek a dopravu v katastru města Č. Budějovic. 
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Kontroly provádí hlídky MP pěší i motorizované. Časy provedených kontrol jsou hlášeny 
prostřednictvím RDST nebo mobilních telefonů na Centrální operační středisko MP, kde jsou 
velitelem směny nebo jeho zástupcem zaznamenány do systému ECCs nebo Protokolů o průběhu 
služby, a následně vyhodnoceny. 

V roce 2012 bylo Vedoucím oddělení přímého výkonu služby určeno celkem 57 kontrolních 
bodů, na kterých bylo provedeno průměrně 4 275 hlášených kontrol strážníky odd. přímého výkonu 
služby. 

Činnost strážníků je pravidelně zaznamenávána v týdenních svodkách událostí MP, ve 
kterých jsou uváděny mimořádné události, plánované akce, kontrolní body vyplývající 
z dlouhodobých stížností, statistiky činnosti v číslech a grafech a dále situační zprávy nápadu trestné 
činnosti, které městské policii poskytuje Obvodní oddělení PČR. Dále lze v týdenních svodkách najít 
monitoring tisku, který uvádí zveřejnění mimořádných událostí v tisku a médiích a také fotografie 
strážníků z přímého výkonu služby. 

Pro potřeby vedení městské policie jsou na oddělení přímého výkonu služby vypracovávány 
přehledy a statistiky činnosti strážníků přímého výkonu služby za období týdenní, měsíční, čtvrtletní, 
pololetní a roční. 

 

1.7. Činnost strážníků oddělení přímého výkonu služby v r. 2012 

 

Osoby v pátrání – zákonné oprávnění strážníka MP kontrolovat totožnost dle Zákona o obecní policii 
553/1991 Sb., §12d … jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané Policií ČR nebo osoby 
pohřešované. Totožnost se ověřuje prostřednictvím COS MP v systému PATROS. 

V r. 2012 bylo strážníky zjištěno celkem 66 hledaných osob. 

 

Předvedení osoby – zákonné oprávnění strážníka MP předvést osobu na Policii ČR dle Zákona o 
obecní policii 553/1991 Sb., §13, odst. 1 až 4. 

V r. 2012 byly strážníky předvedeny na služebnu PČR celkem 104 osoby. 

Zákonné oprávnění strážníka MP dle Zákona o obecní policii 553/1991 Sb., § 13, odst. 4 – oprávnění 
strážníka předvést osobu na žádost příslušného orgánu obce podle zvláštních předpisů nebylo v r. 
2012 využito. 

 

Použití donucovacích prostředků – zákonné oprávnění strážníka MP dle Zákona o obecní policii 
553/1991 Sb., §18, odst. 2 …donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany 
bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému 
jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek. 

V r. 2012 byly donucovací prostředky strážníkem MP použity celkem 51x, a to hmaty, chvaty a 
služební pouta (§18/1a a §18/1d zákona 553/1991 Sb., § 76/odst.2 TŘ). Ostatní donucovací 
prostředky užity nebyly. 

 

Převoz osoby – strážník MP je oprávněn v souladu s ustanovením Zákona o obecní policii 553/1991 
Sb., §17b … zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do protialkoholní záchytné 
stanice. 
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V r. 2012 bylo služebním vozidlem MP převezeno celkem 118 osob do Protialkoholní záchytné 
stanice v Č. Budějovicích a Nemocnice Č. Budějovice. Převoz byl vždy realizován v rámci katastru 
města Českých Budějovic. 

 

Trestný čin – jedná se o protiprávní jednání, která z pohledu strážníka MP splňují znaky uvedené 
v Trestním zákoně 40/2009 Sb. Strážník není oprávněn trestné činy řešit, jsou vždy předávány Policii 
ČR. 

V r. 2012 bylo Policii ČR předáno celkem 140 případů podezření na trestné činy. 

 

Předáno PČR – spolehlivě zjištěné protiprávní jednání osob, která strážník MP nemá zákonné 
oprávnění řešit, neslučují se s rozsahem úkolů, která městská policie plní na úseku samostatné nebo 
přenesené působnosti. 

V r. 2012 byly Policii ČR předány 282 události. 

 

Totožnost pro revizory – zákonné oprávnění strážníka MP dle Zákona o obecní policii 553/1991 Sb., 
§12/2e … strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svou totožnost na žádost jiné osoby, 
jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem.  

Jedná se především o zjištění totožnosti pasažéra MHD bez platného jízdního dokladu na žádost 
revizora Dopravního podniku města České Budějovice, a dále např. zjištění totožnosti neplatícího 
zákazníka pohostinských zařízení na žádost obsluhy. 

V r. 2012 bylo zjištěno 732 totožností na žádost oprávněné osoby. 

 

Alkohol – mladiství  - strážník má podle Zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 379/2005 Sb. oprávnění kontrolovat 
mladistvé, pokud má podezření, že požili alkohol nebo jiné návykové látky jako preventivní ochranné 
opatření k předcházení a mírnění škod působených alkoholem nebo jinými návykovými látkami. 

V r. 2012 bylo zjištěno 47 mladistvých pod vlivem alkoholu. 

 

Vozidla, RZ, jízdní kola v pátrání – zákonné oprávnění strážníka ověřit prostřednictvím COS MP 
v systému PATRMV, zda vozidlo popř. registrační značka není hledané Policií ČR. Obdobně se 
postupuje při ověření výrobního čísla jízdního kola v evidenci hledaných jízdních kol, kterou vede 
Policie ČR. 

V r. 2012 bylo zjištěno 8 událostí. 

 

Napadení strážníka – pod tímto pojmem rozumíme napadení strážníka ve službě jinou osobou. 

V r. 2012 bylo napadeno 16 strážníků, z toho 4x si zranění vyžádala dočasnou pracovní neschopnost 
strážníka. 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

Měsíční přehled činnosti hlídkové služby MP ČB 

I. čtvrtletí 2012 

  leden únor březen CELKEM 

 
osoby PATROS 7 4 6 17 

 

 
předvedení PČR 10 9 8 27 

 

 
použití DP 5 5 4 14 

 

 
převoz-záchytka 12 11 9 32 

 

 
napadení str. 2 0 0 2 

 

 
TČ 15 16 6 37 

 

 
totožnost-revizoři 58 46 62 166 

 

 
OA-RZ  PATRMV 0 0 0 0 

 

 
mladiství-alkohol 3 4 10 17 

 

 
předáno PČR 19 22 21 62 

 

 
Kontroly osob 1 984 1 868 2 055 5 907 

 

 
Kontroly cyklistů 127 60 191 378 

 

 
Kontroly psů 175 280 320 775 

 

 

      

       

 

 

 

 



19 
 

 

 

       

 

Měsíční přehled činnosti hlídkové služby MP ČB 

 

II. čtvrtletí 2012 

 

  duben květen červen CELKEM 

 

 
osoby PATROS 7 5 3 15 

 

  

 
předvedení PČR 9 10 3 22 

 

  

 
použití DP 3 4 2 9 

 

  

 
převoz-záchytka 5 6 6 17 

 

  

 
napadení str. 0 2 0 2 

 

  

 
TČ 12 13 9 34 

 

  

 
totožnost-revizoři 73 53 65 191 

 

  

 
OA-RZ  PATRMV 1 1 4 6 

 

  

 
mladiství-alkohol 4 6 2 12 

 

  

 
předáno PČR 28 30 25 83 

 

  

 
Kontroly osob 1 620 1 835 1 903 5 358 

 

  

 
Kontroly cyklistů 313 368 296 977 

 

  

 
Kontroly psů 221 174 147 542 
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Měsíční přehled činnosti hlídkové služby MP ČB 

 

III. čtvrtletí 2012 

 

  červenec srpen září CELKEM 

 

 
osoby PATROS 3 4 5 12 

 

  

 
předvedení PČR 6 5 9 20 

 

  

 
použití DP 4 4 4 12 

 

  

 
převoz-záchytka 8 11 6 25 

 

  

 
napadení str. 0 3 1 4 

 

  

 
TČ 10 13 14 37 

 

  

 
totožnost-revizoři 61 76 36 173 

 

  

 
OA-RZ  PATRMV 0 0 0 0 

 

  

 
mladiství-alkohol 4 6 1 11 

 

  

 
předáno PČR 18 31 18 67 

 

  

 
Kontroly osob 1 770 1 718 1 420 4 908 

 

  

 
Kontroly cyklistů 346 308 197 851 

 

  

 
Kontroly psů 147 172 117 436 
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Měsíční přehled činnosti hlídkové služby MP ČB 

 

IV. čtvrtletí 2012 

 

  říjen listopad prosinec CELKEM 

 

 
osoby PATROS 8 8 6 22 

 

  

 
předvedení PČR 10 18 7 35 

 

  

 
použití DP 6 5 5 16 

 

  

 
převoz-záchytka 14 19 11 44 

 

  

 
napadení str. 3 0 5 8 

 

  

 
TČ 12 12 8 32 

 

  

 
totožnost-revizoři 73 88 41 202 

 

  

 
OA-RZ  PATRMV 1 1 0 2 

 

  

 
mladiství-alkohol 5 1 1 7 

 

  

 
předáno PČR 29 25 16 70 

 

  

 
Kontroly osob 1 419 1 575 1 356 4 350 

 

  

 
Kontroly cyklistů 151 84 16 251 

 

  

 
Kontroly psů 143 109 80 332 
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Srovnání činnosti a počtu událostí v r. 2010, 2011 a 2012 

   

 

  2010 2011 2012 

 

 
osoby PATROS 91 97 66 

  
   

 
předvedení PČR 109 178 104 

  

   

 
použití DP 50 43 51 

  

   

 
převoz-záchytka 92 108 118 

  

   

 
napadení strážníka 6 6 16 

  

   

 
TČ 163 187 140 

  

   

 
totožnost-revizoři 996 704 732 

  

   

 
OA-RZ  PATRMV 34 18 8 

  

   

 
mladiství-alkohol 222 147 47 

  

   

 
předáno PČR 246 304 282 

  

   

 
kontroly osob 28 970 30 024 20 523 

  

   

 
kontroly cyklistů 3 011 2 147 2 457 

  

   

 
kontroly psů 2 041 1 758 2 085 
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1.8. Přehled mimořádných opatření strážníků přímého výkonu 
služby k zajištění veřejného pořádku v r. 2012 

 

V roce 2012 se strážníci oddělení přímého výkonu služby podíleli na zajištění, kontrolní 
činnosti, asistencí, dohledem nebo jiným způsobem na 163. mimořádných událostech (kulturních, 
sportovních a jiných událostech) v rámci města Č. Budějovic.  

 

21. 2. 2012 … oslavy spojené s kulturní akcí Masopust 2012 

29. 2. 2012 … asistence při průvodu studentů JČU 

23. 3. 2012 … kontrolní akce v součinnosti se složkami PČR a pracovnicemi MM, zaměřená na 
kontroly podávání alkoholických nápojů v místních provozovnách mladistvým 

25. 3. 2012 … asistence strážníků během konání kulturních akcí pořádaných ke svátkům jara – 
Vynášení Morany 

29. – 31. 3. 2012 … veřejný pořádek při konání Velikonočních trhů 

5. + 6. 4. 2012 … Průvod Velikonoční hrkání 

11. 4. 2012 … zvýšená kontrolní činnost při Juniorském maratonu 

13. – 15. 4. 2012 … účast a prezentace městské policie strážníky MP na MOBIL Salonu 

13. – 14. 4. 2012 … Euro Hockey Challenge – mezinárodní přípravné hokejové utkání 

21. 4. 2012 … zvýšená kontrolní činnost Dětský sportovní den 

25. 4. 2012 … Odpad fest – průvod 

27. 4. 2012 … součinnostní akce s pracovníky živnostenského úřadu na kontrolu zastaváren 

30. 4. 2012 … dohled při kulturní akci Pálení čarodějnic 

4. – 6. 5. 2012 … bezpečnostní opatření při konání studentských oslav Majáles 2012 

5. 5. 2012 … zajištění veřejného pořádku u setkání příznivců DSSS 

12. 5. 2012 … zajištění sportovní akce Běh pro život Č. Budějovice 2012 

16. 5. 2012 … součinnostní akce s pracovníky soc. odboru MM na kontrolu podávání alkoholu 
mladistvým 

16. – 20. 2012 … zvýšený dohled během konání výstavy HOBBY 2012 

17. 5. 2012 … zvýšený dohled během Open air festivalu 

19. 5. 2012 … zajištění kulturní akce Vltava Open 

24. -27. 5. 2012 … Bambiriáda 2012 

25. + 26. 5. 2012 … zvýšená kontrolní činnost během sportovních závodů Rallye Český Krumlov 

26. 5. 2012 … asistence při průvodu Tour nordic walking 

31. 5. + 1. 6. 2012 … zvýšená kontrolní činnost při konání oslav Dne dětí 

1. + 2. 6. 2012 … zvýšený dohled během kulturní akce Slavnosti piva 

7. 6. 2012 … zvýšená kontrolní činnost při charitativní akci 

9. 6. 2012 … zajištění a asistence během konání prvního ročníku běžeckého závodu ½ maraton 
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10. 6. 2012 … zvýšená kontrolní činnost při konání benefiční akce 

15. 6. 2012 … zvýšená kontrolní činnost při konání výročních oslav firmy BOSCH 

20. 6. 2012 … asistence při akci Běh olympijského dne 

22. 6. 2012 … zvýšená kontrolní činnost při konání akce Maturantka roku 

23. 6. 2012 … benefiční akce centra Bazalka – volejbalový turnaj 

28. + 29. 6. 2012 … zvýšený dohled během festivalu Pouličního umění 

29. 6. 2012 … bezpečnostní opatření k zajištění přechodů pro chodce poslední školní den. 

 

1.9. Přehled mimořádných opatření strážníků přímého výkonu 
služby k zajištění veřejného pořádku ve II. pololetí 2012 

 

1. – 6. 7 … zvýšená kontrolní činnost během konání akce Múzy na vodě 

5. – 8. 7 … zvýšená kontrolní činnost během Mezinárodního srazu hokejových fanoušků 

4. - 6. 7 … akce na letní scéně DK Slávie 

6. + 7. 7 … kinematograf bratří Čadíků na NPO II. 

11. 7… akce na letní scéně DK Slávie 

12. 7 … Česká pohádka na NPO II. 

17. 7 … Kulturní akce na téma Afrika na nádvoří MM 

20. 7 … akce na letní scéně DK Slávie 

20. 7 … veřejné shromáždění k diskusi na téma Lidská práva 

21. 7 … Bohemia Jazz Fest 

23. 7 … hudební koncert Irské skupiny 

24. 7 … Metamorfózy zámků na NPO II. 

25. 7 … kulturní akce na letní scéně DK Slávie 

26. 7 … mobilní veterinární ordinace Pedigree 

28. 7 … kulturní akce Mišmaš na Sokolském ostrově 

28. 7 … Rumba Latina Budweis Open Air na NPO II. 

30. 7 – 5. 8 … Wawe festival vodních sportů 

2. 8 … letní scéna DK Slávie 

3. 8 … vystoupení folkové skupiny 

4. 8 … 11. Jihočeská lidová slavnost 

5. 8 … koncert na letní scéně DK Slávie 

7. 8 … hudební večery na NPO II. 

8. 8 … koncert J. Nohavica na Piaristickém náměstí 

9. 8 … hudební večery na NPO II. 

10. + 11. 8 … jazzový koncert na Piaristickém náměstí 
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11. 8 … Evropský parlament mládeže ČR 

14. 8 … hudební večery na NPO II. 

15. 8 … koncert na letní scéně DK Slávie 

17. 8 … festival Pozitivních vibrací v Letním kině Háječek 

18. 8 … koncert letní scéna DK Slávie 

21. 8 … hudební večery na NPO II. 

22. 8 … koncert na letní scéně DK Slávie 

23. 8 … Hudební večer na NPO II. 

25. 8 … sportovní soutěž Triatlon na Sokolském ostrově 

26. 8 … akce na letní scéně DK Slávie 

28. 8 … prezentace firmy EON u Koněspřežky 

28. 8 … hudební večery na NPO II. 

29. 8 … přehlídka na letní scéně DK Slávie 

30.8 – 4.9 … Země Živitelka na Výstavišti Č. Budějovice 

30. 8 … akce na letní scéně DK Slávie 

30. 8 … hudební večery na NPO II. 

31. 8 … akce pro děti na letní scéně DK Slávie 

31. 8 … večer Venkova na Výstavišti ČB 

31. 8 … s veterány na NPO II. 

1. 9 … Vodní hry na slepém rameni řeky Malše 

1. 9 … akce s pracovníky MM – poskytnutí alkoholu mladistvým osobám 

3. 9 … zajištění bezpečnosti na přechodech pro chodce u ZŠ první školní den 

5. 9 … akce s pracovníky MM – poskytnutí alkoholu mladistvým osobám 

5. 9 … Slávie ožije na Piaristickém náměstí 

6. 9 … cyklistický závod v centru města 

7. 9 … Vltava žije  

7. 9 … akce s pracovníky MM – stavební úřad 

8. 9 … Budějovický silák na sídlišti Vltava 

8. 9 … sraz historických vozidel na NPO II. 

10. 9 … dětský den Klubíčko 

15. 9 … Dny Evropského dědictví na NPO II. 

20. – 23. 9 … nominační závody Rakouské reprezentace Voříškův dvůr 

20. 9 … Evropský den bez aut na NPO II. 

21. 9 … Silent disco – tichá diskotéka na NPO II. 

22. 9 … slavnosti Rádia Blaník na NPO II. 

25. 9 … Back to school v areálu JČU 

26. 9 … volební meeting Národní socialisté 21. století na NPO II. 
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2. 10 … předvolební mítink KSČM na NPO II. 

3. 10 … petiční stan u OC Tesco 

4. 10 … petiční akce J. Bobošíkové na NPO II. 

4. 10 … koncert na letní scéně DK Slávie 

5.10 … taneční představení v DK Slávie 

5. + 6. 10 … komunální volby 

6. + 7. 10 … Běžecké závody Run tour České Pojišťovny 

6. 10 … Budějovický komediant 

8. 10 … zahájení nového akademického roku na JČU na NPO II. 

11. – 13. 10 … Švestkové trhy na NPO II. 

11. 10 … shromáždění Jihočeši 2012 Na Sadech 

13. + 14. 10 … Mezinárodní výstava psů na Výstavišti 

13. 10 … předváděcí akce BESIP 

18. – 21. 10 … výstavní a prodejní akce HOBBY 2012 na výstavišti 

19. + 20. 10 … 2. kolo komunálních voleb 

20. 10 … Rómská zábava v DK Slávie 

23. 10 … lampionový průvod ZŠ O. Nedbala 

24. 10 … součinnostní akce s pracovníky MM – Odbor soc. věcí 

24. 10 … cvičení sborů IZS 

24. – 27. 10 … akce Město v pohybu 

25. 10 … cvičení sborů IZS 

25. – 4. 11 … zajištění hřbitovů na pietní svátek Památka zesnulých 

26. 10 … asistence pracovníkům živnost. úřadu – akce TAXI 

27. – 29. 10 … zajištění dopravní situace na Žižkově třídě 

28. 10 … oslavy ke Dni vzniku samostatného Československého státu 

29. 10 … oslava 28. Října na NPO II. 

30. 10 … vystoupení hudební skupiny Elán – SK 

2. 11 … asistence pracovníkům odboru soc. věcí MM a pracovníkům živnostenského úřadu – TAXI 

3. + 4. 11 … Muzikál Popelka na ledě v Budvar aréně 

8. – 10. 11 … Gastrofest 

9. 11 … lampionový průvod na Rudolfovské třídě 

9. 11 … součinnostní akce s pracovníky živnost. úřadu na TAXI 

10. 11 … protipovodňové opatření na Jiráskově nábřeží 

11. 11 … Pietní akt u Památníku na Husově třídě 

14. 11 … součinnostní akce s pracovníky živnost. úřadu na TAXI 

15. 11 … akce v MŠ Krokova – ukázky práce psovodů a služebních psů 

16. 11 … asistence pracovníkům MM – stavební úřad a pracovníkům živnostenského úřadu  
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17. 11 … Shromáždění a demonstrace studentů na NPO II. 

17. 11 … lampionový průvod na sídlišti Vltava 

21. – 23. 11 … Vzdělání a řemeslo na Výstavišti ČB 

21. 11 … součinnostní akce s pracovníky živnost. úřadu na TAXI 

25. 11 … Casting na filmovou roli romských občanů v ulici E. Destinové 

27. 11 … koncert hudební skupiny Olympic  50 

29. 11 … Shromáždění a demonstrace studentů na Piaristickém náměstí 

30. 11 – 1. 12 … Jarmark na ZŠ Máj 

30. 11 … mítink na Prezidentské volby na Lannově třídě 

1. – 26. 12 … Vánoční trhy na NPO II. 

1. + 2. 12 … Czech atr festival na Výstavišti ČB 

1. 12 … rozsvícení Vánočního stromu na NPO II. 

3. 12 … Zvonkový průvod na Piaristickém náměstí 

5. 12 … přílet Anděla na NPO II. 

7. + 8. 12 … hudební produkce a trhy v Průběžné ulici 

7. 12 … oslavy 5. Výročí restauračního zařízení Mastné krámy 

7. 12 … Sbor Bratrské Jednoty – koncert na sídlišti Vltava 

11. 12 … depistáž s pracovníky MM – bezdomovci 

12. – 18. 12 … Vánoční řemeslné trhy na nádvoří radnice 

12. 12 … Česko zpívá koledy na NPO II. 

12. 12 … kontrolní akce s revizory DP – MHD 

13. 12 … depistáž s pracovníky MM – bezdomovci 

13. 12 … Gospelový koncert v kostele, ulice B. Němcové 

14. – 18. 12 … Vánoční tvůrčí dílny pro děti v radniční výstavní síni 

18. 12 … shromáždění za odvolání zástupců KSČM z Rady JČK 

20. 12 … Živý Betlém na Piaristickém náměstí 

21. 12 … Vánoční komediantský program 

21. 12 … akce „Konec světa s KámoBrácho productions“ u Sportovní haly 

22. 12 … 4. Výročí Rock Rádia na NPO II. 

31. 12 … zesílení noční služby během oslav konce roku Silvestr 2012. 

 

V neposlední řadě strážníci průběžně zajišťovali veřejný pořádek při pořádaných sportovních 
událostech domácích prvoligových klubů ve fotbale, hokeji a volejbale. 

 

Zvýšená kontrolní činnost během hokejových zápasů v r. 2012 … 28x 

Zvýšená kontrolní činnost během fotbalových utkání v r. 2012 … 15x 

Zvýšená kontrolní činnost při konání volejbalových turnajů v r. 2012 … 16x 
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Sportovní utkání, která byla vyhodnocena jako riziková (předběžně hlášen velký počet 
fanoušků, předchozí konflikty fanoušků a ničení majetku v jiných městech, které sportovní kluby 
hostily…), byla zajišťována bezpečnostním opatřením v součinnosti s Policií ČR. 
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2. PŘESTUPKOVÉ ODDĚLENÍ 
 

 

Strážníci zařazení do přestupkového oddělení zajišťují administraci a projednání 
zjištěných přestupků.  V Přestupkové tvoří 6 strážníků a 1 civilní zaměstnanec. 2 strážníci na 
přepážkách prioritně řeší přestupky a následně provádí jejich administrativní zpracování, 2 
strážníci oznamují městskou policií odhalené, ale neprojednané přestupky příslušným 
správním orgánům, předávají příslušnému orgánu k vymáhání nezaplacené pokuty 
a oznamují příslušným evidencím přestupky zařazené do bodového systému, za něž byla 
jejich pachatelům uložena strážníky bloková pokuta. Poslední 2 strážníci zajišťují značnou 
část administrativní agendy pro hlídkovou službu. Civilní zaměstnanec vede pro celou 
městskou policii spisovou a archivní službu. Vedle těchto hlavních činností také pracovníci 
přestupkového odd. například vedou evidenci vraků, černých skládek, komunikačních závad 
a závad v dopravním značení a postupují zjištěné nedostatky příslušným orgánům, 
zpracovávají údaje potřebné ke statistickým účelům, třídí fotodokumentaci a vedou různé 
interní evidence. 
 

2.1. Oblast odhalování přestupků  
 

2.1.1. Celkový počet a struktura odhalených přestupků  

 
V roce 2012 bylo odhaleno 37948 přestupků. Uvedený počet odhalených přestupků 
koresponduje s vývojem činnosti městské policie v letech 2010 až 2012.  
 
Tabulka č. 1 - Vývoj počtu odhalených přestupků v letech 2010-2012 
 

PŘESTUPEK 2010 2011 2012 

§ 125c - silniční provoz 32898 37043 36443 

§ 46 - pořádek ve st. správě a samosprávě 8 228 108 

§ 47,48 - narušování veřejného pořádku 1307 627 1000 

§ 49 - narušování občanského soužití 23 23 13 

§ 50 - majetkové přestupky 114 83 103 

§ 30 - alkoholismu a kuřáctví 67 96 57 

Ostatní 136 142 224 

Celkový počet přestupků 34553 38242 37948 

 
Pozn.: přestupky jsou rozčleněny dle skutkových podstat z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
 

Struktura zjištěných přestupků vykazuje vzrůstající trend v posledních třech letech. 
Dopravní přestupky tvoří cca 96 procent řešených přestupků.  
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Četnost jednotlivých způsobů vyřízení přestupků od roku 2010 je uvedena v tabulce č. 
2.  
 
 
Tabulka č. 2 - Struktura a četnost způsobů vyřízení jednotlivých přestupků v letech 2010-
2012 
 

Řešení přestupků 2010 2011 2012 

domluvou 13155 14331 14971 

blokově (pokuty) 20133 21446 20679 

předáno správnímu orgánu 1265 2465 2298 

 
 

2.1.2. Dohled nad dodržováním veřejného pořádku  
 

V roce 2012 bylo odhaleno 1108 přestupků proti veřejnému pořádku a 57 přestupků 
na úseku alkoholismu a kouření. Tento počet přibližně koresponduje s minulými lety. 
Městské policii se v uplynulém období podařilo část negativních jevů v této oblasti 
eliminovat a část vytlačit mimo teritorium města. Přesto narušování veřejného pořádku ve 
formě znečišťování veřejných prostranství, buzení veřejného pohoršení či rušení nočního 
klidu dále patří k zásadním problémům města. 
 
 
Tabulka č. 3 - Struktura a počet přestupků na úseku veřejného pořádku, alkoholismu a 
tabákové toxikomanie v roce 2012 
 

§ 30 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými  
toxikomaniemi 56 

podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let 5 

kouření na místech, kde je to zákonem zakázáno 51 

ostatní  1 

§ 47 přestupky proti veřejnému pořádku  1000 

neuposlechnutí výzvy veřejného činitele 45 

rušení nočního klidu 407 

vzbuzení veřejného pohoršení 72 

znečišťování veřejného prostranství 444 

neoprávněný zábor veřejného prostranství 32 

§ 46 další přestupky proti pořádku v územní samosprávě  108 

 
Pozn.: přestupky jsou rozčleněny dle skutkových podstat z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
 

V oblasti porušování zákazu kouření bylo zjištěno 51 přestupků. Jedná se především o 
nedovolené kouření na autobusových zastávkách, autobusovém a vlakovém nádraží či 
dětských hřištích.  
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2.1.3. Dohled při ochraně majetku  
 

V oblasti přestupků proti majetku došlo při srovnání s rokem 2011 k mírnému 
navýšení jejich počtu. V roce 2012 registrovala MP Č. Budějovice 103 těchto deliktů. Většinu 
případů tvoří drobné krádeže v obchodních centrech (Kaufland, Albert, Penny, Globus), na 
kterých se podílejí zejména osoby s trestní minulostí nebo pocházející z asociálních skupin. V 
oblasti majetkových přestupků a prověřování, zda se jedná o jednání kvalifikovatelné, jako 
trestný čin městská policie úzce spolupracuje s Policií České republiky. Drobný vandalismus 
a poškozování městského mobiliáře představuje dlouhodobě problémovou oblast s nízkým 
procentem odhalených pachatelů.  
 

2.1.4. Dohled nad dodržováním pokojného občanského soužití 
 

V roce 2012 bylo zjištěno 13 přestupků proti občanskému soužití. Jde zejména 
o případy vzájemného napadání mezi příbuznými či sousedy.  
 

2.1.5. Dohled nad místními záležitostmi veřejného pořádku 
 
 

Při dohledu nad nakládáním s odpady bylo v 29 případech zjištěno založení tzv. černé 
skládky. Odhalování původců černých skládek je problematické, protože veřejnost odmítá se 
strážníky na odhalení původce odpadu spolupracovat.  
 

Na území města se vyskytuje v současné době cca 48 motorových vozidel, 
která vykazují znaky vraku ve smyslu zákona o odpadech. V rámci městské policie je vyčleněn 
strážník, který se mimo svou běžnou pracovní činnost věnuje komunikaci s majiteli 
problémových vozidel.  
 

2.1.6. Dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu 

 
Městská policie má v oblasti dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu 

pouze subsidiární roli, která je přesně vymezena zákonným rámcem. 
 

V roce 2012 byl celkový počet odhalených přestupků v oblasti dopravy 36443. 
Je to snížení proti roku 2011, kdy bylo zjištěno 37043 dopravních přestupků. Struktura 
přestupků je uvedena v tabulce č. 4. Městská policie se zaměřuje především na oblast 
klidového stání a porušování místní úpravy pravidel silničního provozu, ale v rámci své 
činnosti odhalila i 719 přestupků, za které byly řidičům uděleny trestné body.  
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Tabulka č. 4 - Struktura dopravních přestupků v roce 2012 
 

Přestupky chodců 102 

Přestupky cyklistů 2671 

neosvětlený cyklista 847 

jízda po chodníku 1396 

ostatní 428 

Přestupky řidičů motorových vozidel 33670 

stání na chodníku 1816 

stání v křižovatce  925 

stání a vjezd do pěší zóny 2878 

stání na přechodu pro chodce nebo nedodržení vzdálenosti  396 

porušení dopravní značky zákaz zastavení 7583 

porušení ostatních dopravních zákazových značek 5492 

porušení dopravní rychlosti 719 

porušení dopravní značky označující vyhrazené parkoviště  6003 

parkovaní bez zaplacení parkovacího poplatku 3745 

ostatní 4113 

CELKEM dopravních přestupků 36443 

 
 

Zásadním problémem Českých Budějovic stále zůstává porušování pravidel 
při parkování motorových vozidel. Příčinou problému je nepoměr mezi počtem parkujících 
vozidel a skutečnou kapacitou parkovacích míst.  

 
V rámci činnosti strážníků při dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu 

byla rovněž využita oprávnění týkající se odtahů vozidel tvořících překážku silničního 
provozu, nasazení technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla a vypsání výzev pro 
nepřítomného pachatele přestupku –  uvedeno v tabulce č. 5. 
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Tabulka č. 5 - Struktura a četnost využití jednotlivých oprávnění strážníků v letech 2010 - 
2012 
 

Řešení 2010 2011 2012 

Odtažená vozidla 408 305 325 

Nasazené TPZOV 11280 14934 12775 

Výzvy 5636 7268 9674 

 

2.1.7. Celkový počet řešených přestupků v rámci přestupkového 
oddělení 

 
Na úseku přestupkového oddělení (oddělení pro styk s veřejností) bylo v roce 2012 

řešeno 5616 událostí. Uvedený počet vykazuje nárůst ve 38 procentech proti  roku 2011. 
Tato vzrůstající tendence koresponduje s enormním nárůstem řešení dopravních přestupků v 
rámci výzev – předvolání k dořešení, a to v počtu 9674 v roce 2012.  
Tabulka č. 6. - Struktura a četnost způsobů vyřízení v rámci přestupkového oddělení v 
letech 2010-2012 
 

Řešení 2010 2011 2012 

blokově (pokuty) 1510 1457 3005 

domluvou 1696 2235 1830 

oznámení o dopravním přestupku 389 1305 1838 
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3. PÉČE O ZAMĚSTNANCE 

 

3.1. Školení, výcviky a kurzy pro zaměstnance absolvované v r. 2012 

 

1. Školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany … podle Zákoníku práce 
262/2006 Sb., §103/3 a § 108/5, v souladu s Vyhláškou č. 246/2001 Sb., §36/1 

- povinné pro všechny zaměstnance MP 

8. termínů, školitel: bezpečnostní technik a požární technik, odškoleno: 122 zaměstnanců 

 

2. Školení Odborné způsobilosti řidičů … podle Zákona o silniční dopravě 111/1994 Sb. 

- povinné pro strážníky a zaměstnance, kteří užívají služební vozidla 

8. termínů, školitel: externí pracovník instruktor autoškoly, odškoleno: 112 zaměstnanců 

 

 

3. Školení Krizového řízení 

- povinné pro všechny strážníky Odboru výkonu služby 

8. termínů, školitelé: zaměstnanci Magistrátu – Krizového řízení, odškoleno: 112 strážníků 

 

4.  Vzdělávací kurz pro přepravce hotovosti a cenných zásilek  

- teoretická příprava, zohlednění rizik přepravy spojené s praktickým nácvikem 

1. termín, školitel: lektor TRIVIS – Centrum profesní přípravy s r.o., odškoleno: 9 strážníků 

 

5. Výcvik použití úderných donucovacích prostředků – teleskopů 

- povinné pro strážníky zařazené v oddělení přímého výkonu služby 

8. termínů, školitel: instruktor sebeobrany PČR, odškoleno: 81 strážníků 

Další termíny na výcvik budou plánovány v I. pololetí r. 2013 po domluvě s instruktorem. 

 

6. Dopravní školení Zvládnutí komunikace a jednání s přestupci 

- povinné pro strážníky zařazené v oddělení přímého výkonu služby 

5. termínů, školitelé: příslušníci Dopravního inspektorátu PČR, zaměstnanci Magistrátu – Správní 
odbor, odškoleno: 88 strážníků 

 

7. Školení VISO – Client VOX 

- povinné pro velitele turnusů a jejich zástupců (výstražný informační systém) 

3. termíny, školitelé: dodavatel systému, pracovník Magistrátu – krizové řízení,  

odškoleno: 8 strážníků 
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8. Školení pracovníků MKDS (Městský kamerový dohlížecí systém) 

- povinné pro zaměstnance určené k pracovní činnosti u MKDS 

1. termín, školitelé: lektor TRIVIS – Centrum profesní přípravy s r.o. Praha a zaměstnanci Odboru 
prevence kriminality MV ČR, odškoleni: 4 zaměstnanci 

 

9. Odborný kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně 
v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chodu 

- povinné pro strážníky zařazené k pracovní činnosti Odchyt 

1. termín, školitelé: lektoři Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

odškoleni: 2 strážníci 

 

10. Školení s pracovníky MM – správní odbor na problematiku „osoby blízké“ a nových pokutových 
bloků k 1. 1. 2013 

- povinné pro strážníky 

4. termíny, školitelé: Vedoucí správního odboru a vedoucí odd. cestovních dokladů MM ČB 

odškoleni:  93 strážníci 

 

11. Školení první pomoci na ZZS 

- povinné pro strážníky zařazené v oddělení přímého výkonu služby. Školení zahrnuje praktickou i 
teoretickou část o spolupráci MP a ZZS, Protialkoholní záchytné stanice. 

4. termíny, školitel: pracovnice Zdravotní záchranné služby, vedoucí NLZP 

odškoleno: 65 strážníků 

Další termíny na výcvik budou plánovány v I. pololetí r. 2013 po domluvě s instruktorem ZZS. 
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12. Strážníkům zaměstnavatel umožňuje účast na Vzdělávacím projektu „Podpora dalšího 
vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v JČK“, jehož realizátorem je Vysoká škola evropských 
a regionálních studií, o.p.s. v Č. Budějovicích, který bude ukončen v r. 2014. 

- nepovinné 

 

V r. 2012 se strážníci účastnili vzdělávacích programů: Asertivita a sociální percepce v rámci zásahu 
do práv a svobod občanů a Zásady součinnosti mezi jednotkami MP, IZS a fyzickou ostrahou. 

 

3.2. Lékařské prohlídky zaměstnanců Odboru přímého výkonu služby 

 

Ze Zákoníku práce 262/2006 Sb., §94/2b, Vyhlášky č. 444/2008 o zdravotní způsobilosti 
uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie a Zákona o provozu na 
pozemních komunikacích  361/2000 Sb., §87/1,2, vyplývá povinnost zaměstnanců MP podstoupit 
pravidelné lékařské prohlídky u závodního lékaře. Jejich druh a četnost souvisí s pracovním zařazením 
a věkem zaměstnance a je stanovena výše uvedenými předpisy. 

V r. 2012 bylo provedeno u závodního lékaře celkem 117 lékařských prohlídek zaměstnanců, z toho: 

Vstupní lékařská prohlídka … 17 uchazečů o zaměstnání 

Preventivní lékařská prohlídka … 90 zaměstnanců 

Mimořádná lékařská prohlídka … 8 zaměstnanců 

Výstupní lékařská prohlídka … 2 strážníci 

 

3.3. Zdravotní prevence  

 

V rámci zdravotní prevence zaměstnanců byla vytipována služební specializace Psovod a 
Odchyt toulavých zvířat a sběr zvířecích kadáverů jako nejrizikovější.  8. strážníkům, zařazených do 
uvedených funkcí, byly zaměstnavatelem poskytnuty a aplikovány dvě dávky třífázové série vakcíny 
proti klíšťové encefalitidě. Třetí dávka bude strážníkům po domluvě s lékařem Očkovacího centra 
aplikována v r. 2013. 

V souvislosti s chřipkovou sezónou zajistil zaměstnavatel pro zaměstnance očkování proti 
chřipce a pneumokokové nákaze, která je zdrojem zápalu plic, angíny, zánětu mozkových blan, 
otravy krve, zánětu průdušek, zánětů středního ucha a obličejových dutin. Nabídku na bezplatnou 
aplikaci vakcíny využilo 29 zaměstnanců MP. 

 využití nabídky marketingového oddělení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR na 
poskytnutí vitamínových balíčků v rámci preventivní péče zaměstnancům MP, kteří jsou 
pojištěni u ZP MV ČR.   Nabídka se týkala 55. zaměstnanců MP. Vitamínové balíčky byly podle 
zájmu pojištěnců objednány a po doručení byly vydány ve II. pololetí 2012 na služebně MP. 

 poskytnutí dezinfekčních sprejů „DESINFICO na ruce“ strážníkům oddělení přímého výkonu 
služby. 

 poskytnutí tekutého přípravku ve spreji „MyClyns“ pro okamžité použití k prevenci infekce 
zasažení sliznice, poškozené kůže nebo otevřeného poranění po kontaktu s potencionálně 
infekčními tekutinami a jinými materiály strážníkům odd. přímého výkonu služby. 
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 v letních měsících, kdy teploty dosahují kritických hodnot, jsou strážníkům poskytovány 
chladné nealkoholické nápoje k dodržování pitného režimu proti přehřátí, v zimních měsících 
naopak nápoje horké. 

 výstroj strážníků je uzpůsobena vlivu povětrnostních podmínek (nepromokavé bundy, 
termoprádlo…)  

 zaměstnancům městské policie byly poskytnuty poukázky SODEXO na zdravotní péči. Uplatnit 
je lze především na rehabilitační cvičení a zdravotní pomůcky včetně potravinových doplňků 
a léků. 

 

4. Nábor uchazečů o zaměstnání u MP 

 

Uchazeč o zaměstnání musí splňovat zákonné podmínky pro přijetí k městské policii na 
pracovní pozici strážník dle Zákona o obecní policii 553/1991 Sb., §4. Po vyplnění dotazníku pro 
žadatele (osobní data a kontaktní údaje v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., §5/2,9) jsou mu na 
oddělení přímého výkonu služby poskytnuty bližší informace o náležitostech výběrového řízení a 
zodpovězeny dotazy ohledně pracovního zařazení strážník MP. Následně je žadatel zařazen do 
evidence uchazečů o zaměstnání. 

V r. 2012 bylo zaevidováno 105 uchazečů o zaměstnání, z toho v I. pololetí r. 2012 - 59 
žádostí a ve II. pololetí r. 2012 - 46 žádostí uchazečů. 

 

Výběrová řízení u Městské policie Č. Budějovice na pracovní pozici strážník proběhla 3, z toho: 

K 5. 3. 2012 nastoupilo k MP 7 čekatelů, jeden strážník přestoupil z MP Praha. 

K 1. 5. 2012 přestoupili dva strážníci z MP Praha, 

K 1. 11. 2012 nastoupilo 5 čekatelů. 

V r. 2012 bylo přijato 15 zaměstnanců MP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


