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MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

Městská policie České Budějovice je orgánem obce. Městská policie České Budějovice (dále jen 

městská policie nebo MP) je zřízena zastupitelstvem statutárního města České Budějovice obecně 

závaznou vyhláškou. Činnost obecní, resp. městské policie, vyplývá ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 

policii, v platném znění (dále jen „zákon o obecní policii“). Městská policie zabezpečuje na území města 

místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, stanoví-li tak právní 

předpis. Městská policie spolupracuje v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním 

předpisem s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků. 

Úkolem městské policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku je: 

- přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 
- dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití, 
- dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 
- podílet se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu 

na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, 
- podílet se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých 

povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činit 
opatření k jeho obnovení, 

- podílet se na prevenci kriminality v obci, 
- provádět dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve statutárním městě, 
- odhalovat přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce, 
- poskytovat za účelem zpracování statistických údajů Ministerstva vnitra na požádání údaje o 

obecní policii  
 

Městská policie spolupracuje s jednotlivými odbory Magistrátu města České Budějovice a složkami 

integrovaného záchranného systému (PČR, HZS a ZZS). Městská policie České Budějovice neplní úkoly 

obecní policie na území jiné obce, tj. statutární město České Budějovice nemá uzavřenou s jinou obcí 

veřejnoprávní smlouvu týkající se plnění úkolů obecní policie na území jiné obce.   

Městská policie plní stálé úkoly, na které se zaměřují hlídky dlouhodobě a úkoly sezónní. Mezi stálé 

úkoly se řadí: 

- měření rychlosti v úsecích schválených Policií ČR,  
- ochrana veřejného pořádku při konání kulturních a sportovních akcí (hokej, fotbal, majáles, 

koncerty apod.), 
- kontrolní akce ve spolupráci s pracovníky přepravní kontroly Dopravního podniku města České 

Budějovice (dále jen DP ČB) zaměřené na ověřování totožnosti osob bez platného jízdného ve 
vozech MHD, 

- dopravní kontrolní činnost ve spolupráci s DP ČB, zaměřená na kontrolu dodržování pravidel 
režimu placeného stání a dodržování podmínek užívání parkovacích míst vyhrazených pro 
držitele abonentních a rezidentních karet, 

- dohled při depistážní činnosti pracovníků Odboru sociálních věcí Magistrátu města České 
Budějovice, Stavebního odboru, Obecního živnostenského úřadu, apod.,  

- preventivní ranní dohled u frekventovaných přechodů pro chodce u základních škol a dohled 
u ZŠ Máj I., II. a J. Š. Baara; u základních škol dozor na přechodech pro chodce vykonávají 
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v součinnosti s městskou policií dobrovolníci z řad studentů a důchodců, kteří byli k této 
činnosti řádně proškoleni (jedná se o přechody v ulicích: Kubatova x Budivojova, Dukelská před 
ZŠ, Grünwaldova x Pabláskova, Bezdrevská, M. Chlajna, V. Talicha, Nerudova x Neplachova a 
Pohůrecká),  

- pravidelné kontroly dětského hřiště v ulici Dubenská, A. Barcala, J. Bendy a Netolická, včetně 
zajištění provozní doby zamykáním a odemykáním vstupní branky,  

- pravidelné kontroly archivu Magistrátu města České Budějovice v ulici Vodňanská, 
- asistence při převozu finanční hotovosti pro Magistrát města České Budějovice a další městská 

zařízení, 
- kontrolní činnost v azylových domech,  
- kontrolní činnost v letních měsících na venkovní plovárně plaveckého stadionu v ranních 

i 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, 
- kontrolní činnost psovodů v kolejišti na nádraží ČD.  

 
Mezi sezonní úkoly se řádí následující činnosti:  
 

- zvýšená kontrolní činnost před Vánočními svátky na parkovištích u nákupních center,   
- zvýšená kontrolní činnost před pietními svátky na Městských hřbitovech (Památka zesnulých, 

Vánoce), 
- dozor u soch a uměleckých děl umístěných na území statutárního města České Budějovice 

v rámci pravidelné akce Umění ve městě,  
- asistence strážníků při výlovech městských rybníků, apod. 

 
Vedoucím oddělení výkonu služby jsou na základě dlouhodobých a opakovaných stížností určovány tzv. 

kontrolní body. Tyto kontrolní body mají dlouhodobý charakter. Kontrolní a hlídková činnost těchto 

kontrolních bodů má zejména preventivní charakter, tj. snaží se předejít případnému protiprávnímu 

jednání. Kontrolní body se vztahují především k veřejnému pořádku a dopravě na území statutárního 

města České Budějovice. Kontroly těchto kontrolních bodů provádí pěší i motorizované hlídky MP. 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 jsou výsledky vyhodnoceny. V roce 2013 bylo vedoucím 

oddělení výkonu služby určeno celkem 26 kontrolních bodů, na kterých bylo provedeno průměrně 2 

133 hlášených kontrol strážníky MP. 

Činnost strážníků je pravidelně zaznamenávána v týdenních svodkách událostí MP. Ve svodkách jsou 

uváděny mimořádné události, plánované akce, kontrolní body vyplývající z dlouhodobých stížností, 

statistiky činnosti v číslech a grafech a situační zprávy nápadu trestné činnosti, které městské policii 

poskytuje Obvodní oddělení PČR. Pro potřeby vedení městské policie jsou na oddělení výkonu služby 

vypracovávány přehledy a statistiky činnosti strážníků přímého výkonu služby za období týdenní, 

měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční. 

 
Městská policie má celkem 130 zaměstnanců. Celkový počet 130 zaměstnanců tvoří: 

- strážníci Městské policie - 109 zaměstnanců 
- civilní zaměstnanci - 16 zaměstnanců 
- zaměstnanci čerpající rodičovskou dovolenou – 5 zaměstnanců.  
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Městská policie se skládá z jednoho odboru – Odbor výkonu služby, který se dále člení do jednotlivých 

oddělení – Kancelář koordinátora (2 zaměstnanci), Oddělení výkonu služby (110 zaměstnanců), 

Oddělení servisní a ekonomické (7 zaměstnanců) a Oddělení přestupků (6 zaměstnanců). Pět 

zaměstnanců MP čerpá rodičovskou dovolenou.  

Rozpočet Městské policie České Budějovice pro rok 2014 činí 73.859.000 Kč. Náklady na mzdy 

zaměstnanců představují částku 54.264.000 Kč, běžné výdaje (spotřební zboží, servis apod.) představují 

částku 16.595.000 Kč a kapitálové výdaje investiční náklady činí částku 3.000.000 Kč.  

 

Organizační struktura: 
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I. Kancelář koordinátora 

Dle zákona o obecní policii řídí obecní policii starosta nebo jiný člen zastupitelstva pověřený 

zastupitelstvem k řízení obecní policie. Zastupitelstvo rovněž může pověřit určeného strážníka k plnění 

některých úkolů při řízení obecní policie a to na návrh osoby, která obecní policii řídí.  

Ve statuárním městě České Budějovice je Městská policie řízena primátorem města, který určil 

strážníka – koordinátora Městské policie České Budějovice, který se podílí na koordinaci městské 

policie jako celku. Koordinátorem Městské policie České Budějovice je Ing. Vilém Vávra.  

Do kanceláře koordinátora je zařazen tiskový mluvčí Městské policie České Budějovice, který má na 

starosti vnější komunikaci a spolupracuje s koordinátorem Městské policie České Budějovice na 

dotačním programu prevence kriminality.  

Koordinátor městské policie je manažerem dotačního programu prevence kriminality.  

 

II. Oddělení výkonu služby  

Strážníci zařazení do oddělení hlídkové služby zabezpečují místní záležitosti veřejného pořádku, 

bezpečnost dopravní situace ve městě a plní další úkoly dle zákona o obecní policii. 

 
Oddělení hlídkové služby lze rozdělit na:  
 

- turnusy (nepřetržité zabezpečení služby)  
+ Psovodi a odchyt toulavých a opuštěných zvířat (strážníci zařazeni pro výkon služby 
v turnusech) 
+ Městský kamerový dohlížecí systém – MKDS (civilní zaměstnanci zařazeni v turnusech) 

- obvodní dohledy 
-  asistenti prevence kriminality (ostatní zaměstnanci MP zařazeni do výkonu služby na sídlišti 

Máj) 
- ostatní speciální činnost, a to:  

- měření rychlosti radarem 
- TPZOV – kontrola dodržování pravidel režimu placeného stání 

 

 
1. Turnusy 

 
Přímý výkon služby zabezpečují čtyři turnusy – A, B, C, D. Tyto turnusy se střídají v nepřetržitě po sobě 

jdoucích dvanáctihodinových směnách. Každý strážník slouží dvě denní směny, dvě noční směny a 

následně čerpá čtyři dny volna. 

Turnusová směna se skládá z velitele směny, zástupce velitele směny, pracovníka MKDS, psovoda, 

„odchytáře“ a turnusových hlídek.  

Velitel směny a jeho zástupce vykonávají službu na Centrálním operačním středisku MP (dále jen COS 

MP). Jejich pracovní činnost zahrnuje operativní rozdělování a organizaci turnusových hlídek i strážníků 
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obvodních dohledů během denní směny, dohlížení na plnění zadaných úkolů, zajišťování telefonických 

podnětů, stížností a žádostí na tísňovou linku 156. Velitel směny a jeho zástupce 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 

ve středu města a v lokalitě sídliště Máj. Strážníci vykonávají hlídkovou činnost jako dvoučlenná 

autohlídka za použití služebního vozidla nebo dvoučlenná pěší hlídka. Způsob výkonu služby určuje 

velitel směny, který tyto dvoučlenné hlídky pravidelně střídá. 

Prvořadým úkolem turnusových hlídek je zajištění veřejného pořádku. Strážníci operativně reagují na 

stížnosti a podněty občanů města přijaté na telefonickou tísňovou linku MP nebo internetovou poštou 

na COS MP.  

Strážníci rovněž plní stálé a mimořádné úkoly zadané vedoucím oddělení a VS nebo ZVS.  

Pěší hlídky provádí mimo jiné preventivní kontrolní činnost v problematických lokalitách města. 

2. Obvodní dohledy 

Rozdělení obvodů Statutárního města Č. Budějovice 
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Katastrální území Statutárního města České Budějovice je rozděleno do šesti obvodů.  Do útvaru 

obvodní dohledy bylo v roce 2013 zařazeno 25 - 30 strážníků. Tito strážníci tvoří ustálené dvoučlenné 

obvodní hlídky.  Hlídky obvodního dohledu vykonávají hlídkovou činnost v osmihodinových ranních a 

odpoledních směnách pouze v pracovních dnech, tj. od pondělí do pátku. 

Hlídky obvodních dohledů jsou převážně pěší. Je-li to možné s ohledem na počasí, využívají ke své 

hlídkové činnosti v jarních, letních a podzimních měsících, služební jízdní kola a tři elektrické skútry.  

Obvodní 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 úkoly) nebo přesunutí mezi 

úkoly stálé (kontrolní body). 

Pro městskou policii není doprava prioritní záležitostí, nicméně i strážníci obvodních hlídek jsou nuceni 

řešit dopravní přestupky, zejména na základě podnětů od občanů, případně na rizikových místech – 

parkování u zdravotnických zařízení, v historickém jádru města a případně na jednotlivých 

českobudějovických sídlištích.   

Obvodní hlídky pravidelně zajišťují v období školního roku bezpečný přechod dětí a dalších osob na 

přechodu pro chodce v blízkosti základních škol. Hlídky úzce spolupracují s vedením základních škol a 

po vzájemné domluvě provádí dohled v okolí základních, a to především v ranních a dopoledních 

hodinách. Účelem této kontrolní činnost je co největší eliminace konfliktního jednání mezi žáky. Na 

těchto místech hlídka figuruje jako prevence rizikových situací. Tento postup se z dlouhodobého 

hlediska osvědčil.  

Jedním ze zásadních úkolů pro nadcházející období je optimalizace činnosti obvodních hlídek MP. 

Součástí hlídkové činnosti obvodních hlídek v jednotlivých přidělených obvodech by měla být pozitivní 

otevřená komunikaci s veřejností a dalšími subjekty na úseku veřejného pořádku v dané oblasti. Velmi 

důležité je, aby se strážníci zajímali o problémy obyvatel ve svém přiděleném obvodu, aby s občany 

komunikovali, a to nejen v konfliktních situacích při provádění zákroků a úkonů. Strážníci obvodních 

dohledů by měli být ve svém obvodu viditelní. 

Pravidelná kontrolní činnost hlídek se týká problematických lokalit, které jsou vytipovány především 

podle počtu událostí porušení veřejného pořádku, dále podle přestupků proti občanskému soužití a 

požívání alkoholu a jiných návykových látek mladistvými v těchto oblastech. Do těchto lokalit patří 

např. Háječek (okolí letního kina), letní scéna DK Slavie, Sokolský ostrov, Lannova třída, Voříškův Dvůr, 

Palackého náměstí a okolí Vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Jedná se o lokality se zvýšeným 

výskytem osob závislých na alkoholu a jiných návykových látkách, případně osob bez domova. Hlídky 

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. Vzhledem k narůstajícím stížnostem občanů 

Pražského předměstí se soustředí 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 
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i hrubé chování mezi mládeží. K zajištění pořádku ve všech vyjmenovaných lokalitách využívá MP k výše 

uvedeným činnostem také motorizované hlídky z turnusu.   

Na pokyn OS MP provádějí obvodní hlídky činnost související s dopravou v centru města. V rámci 

kontrolní činnosti se obvodní hlídky věnují cyklostezkám ve svém obvodu. 

2.1. Obvod  1 - Centrum 

Jedná se o historickou zástavbu města s velkou koncentrací obchodů, restauračních a zábavních 

zařízení (kluby, diskotéky, herny).  V obvodu Centrum se pohybuje velké množství obyvatel města a 

turistů. Na tuto skutečnost je vázána hustá frekvence dopravy, především zásobování.  

Pro tento obvod je typické konání společenských, kulturních a sportovních akcí. 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 

bary, herny, kde dochází 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., Palackého náměstí, ulice Krajinská, Česká, Dr. 

Stejskala, Biskupská a Hroznová, Na Sadech, Lannova třída, Sokolský ostrov – Plovárna, KD Slávie, 

provozovny a prodejny, nádraží ČD a OC Mercury 

V předešlých letech byla do míst prioritního dohledu v rámci obvodu 1 zařazena i Lannova třída. 

Vzhledem k vysokému výskytu stížností a podnětů v záležitostech veřejného pořádku byla Lannova 

třída v roce 2013 na stálo obsazena dvěma dvoučlennými pěšími hlídkami, navzájem se střídající na 

ranní a odpolední směnu v týdenních intervalech. 

2.2 Obvod 2 – sídliště Máj  

Sídliště Máj je největším sídlištěm v Českých Budějovicích. Jedná se o problémovou oblast s velkou 

koncentrací osob. Bytová zástavba je z 90% tvořena panelovými domy. 

Do měsíce května 2009 zajišťovaly kontrolní činnost v tomto obvodu pouze turnusové hlídky. Od  

1. 10. 2009 posílila nepřetržitý dohled jedna stálá dvoučlenná hlídka obvodních dohledů, od měsíce 

června 2012 druhá dvoučlenná hlídka obvodních dohledů.    

V roce 2013 byly do obvodu 2 zařazeny tři stálé dvoučlenné hlídky, jedna na stálou ranní směnu, dvě 

se střídají na ranní a odpolední směnu v pravidelných týdenních intervalech. Po občanských nepokojích 

v roce 2013 vznikla na sídlišti Máj hlídka Asistentů prevence kriminality. Zvýšenou kontrolní činnost, tj. 

zesílení hlídek (např. noční směny), řeší vedoucí oddělení přímého výkonu služby dle aktuální situace 

v případě potřeby. 

V obvodu 2 se nachází druhá služebna Městské policie. Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny na 

tři dny v týdnu. Po dokončení výstavby Komunitního centra v roce 2014 je služebna MP trvale umístěna 

v prostorách Komunitního centra. Provoz úředních hodin pro veřejnost i nadále zajišťuje svou 

přítomností zástupce velitele směny MP. Tato služebna je zároveň využívána strážníky MP jako zázemí 

pro čerpání zákonných přestávek ve službě.  
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Hlídková činnost je zajištěna ranní nebo odpolední směnou. Směny zajištují hlídkovou činnost převážně 

formou pěší obvodní hlídky, případně cyklohlídky. Dále zde kontrolní činnost zajišťují dvě hlídky 

turnusu, kdy jedna z těchto hlídek je motorizovaná.  

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. 

Obvodní hlídka pravidelně zajišťuje v ranních hodinách, v období školního roku, bezpečný přechod 

osob na přechodu pro chodce v ulici O. Nedbala (jedná se o velmi frekventovaný přechod pro chodce). 

Na základě dohody mezi vedením MP a ředitelstvím školy O. Nedbala působí také strážníci obvodních 

dohledů preventivně přímo v budově školy, během velké přestávky.   

V současné době hlídky řeší především stížnosti osob týkající se dopravní situace v dané lokalitě, 

zejména problematického parkování v dané oblasti – parkování na přechodech, chodnících a veřejné 

zeleni.  

V odpoledních hodinách je zvýšená pozornost věnována dětským hřištím, pohybu osob v areálu 

Obchodního centra Čtyři Dvory a jeho okolí. Při této činnosti se hlídky zaměřují především na případné 

kouření a požívání alkoholu a jiných návykových látek mladistvými.  

Při kontrolní činnosti v obvodu 2 pomáhá hlídkám Městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS). 

Prostřednictvím MKDS přes COS MP je možné lépe identifikovat osoby, které se dopouští protiprávního 

jednání. Na tomto největším českobudějovickém panelovém sídlišti je zvýšená koncentrace a 

anonymita zájmových a nepřizpůsobivých osob. Z tohoto důvodu se zde vyskytuje největší počet 

přestupků z oblasti veřejného pořádku. Jedná se především o znečišťování veřejného prostranství, 

rušení nočního klidu, občanského soužití a drobné krádeže. Hlídky rovněž kontrolují zařízení v dané 

lokalitě, kde jsou umístěny výherní automaty, resp. zda se tam nenacházejí osoby mladší osmnáct let, 

které by provozovali hru na těchto automatech, případně zda těmto osobám mladším 18 let není 

podáván v těchto zařízeních alkohol.  

2.3 Obvod 3 – sídliště Vltava 

Tento obvod je z větší části tvořen panelovou zástavbou. V blízkosti se nachází areál bývalých kasáren, 

který je v současné době využíván z části jako volnočasový park 4 Dvory a přírodní rezervace Vrbenské 

rybníky.  Do tohoto obvodu spadá i zástavba v Haklových Dvorech a Českém Vrbném.  

Na sídlišti Vltava se nachází obchodní zóna, která se neustále rozšiřuje. S rozšířením obchodní zóny 

souvisí větší koncentrace osob i dopravy. Obvodní dohled je v tomto obvodu realizován 

prostřednictvím stále denní dvoučlenné hlídky a dvoučlenné hlídky, které se směny střídají v týdenních 

intervalech na ranní a odpolední směnu.  

Hlídková činnost je prováděna formou pěší hlídky nebo cyklohlídky. Jedná se o prostorově rozlehlé 

místo, proto 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 Vltava.  

Místa prioritního dohledu: Náměstí sídliště Vltava (prostor před KD Vltava), ul. Bezdrevská, Dlouhá, 

Fr. Ondříčka 
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V současné době hlídky řeší především stížnosti směřované ke znečišťování veřejných prostranství a 

přestupků v dopravě (parkování na přechodech, chodnících a zatravněných plochách). Při kontrolách 

hlídky zjistily, že původcem znečišťování veřejného prostranství bývají subjekty, které provádí 

rekonstrukce panelových domů. Hlídkám se v těchto případech zpravidla daří dopátrat původce 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 opakovaně 

zaznamenávají zvýšený výskyt použitého infekčního materiálu (jehly, stříkačky, ampule). V tomto 

období je prioritou bezpečné odstranění tohoto materiálu, aby nedošlo k újmě na zdraví osob 

pohybujících se v těchto prostorách, především dětí. Dále se hlídky zaměřují na kontroly osob, u 

kterých bylo možno předpokládat, že tento nebezpečný materiál ponechávají na veřejně přístupných 

místech. 

2.4 Obvod 4 – Nemanice  

Pro obvod Nemanice je charakteristická dominantní výstavba rozsáhlých areálů výrobních podniků a 

přepravních společností. V obvodu jsou vybudovány rozlehlé zahrádkářské kolonie. Bydlení v této 

oblasti je řešeno zpravidla bytovou výstavbou či rodinnými domky. 

Hlídková činnost je zajištěna prostřednictvím jedné stálé dvoučlenné obvodní hlídky. Tato hlídka se 

střídá v týdenních intervalech v ranní a odpolední směně.  Hlídka vykonává činnost pěšky případně na 

služebních jízdních kolech. Činnost hlídky je z větší části zaměřena na preventivní dohled. Strážníci se 

svou přítomností snaží minimalizovat škodlivé jednání osob. Kladnou odezvu veřejnosti mají dohledy 

na Městském hřbitově sv. Otýlie, kdy hlídky svou přítomností zabraňují vandalismu, drobným krádežím 

a jinému protiprávnímu jednání.  

Nejčastěji řešeným přestupkem v tomto obvodu, mimo dopravu, je znečišťování veřejného 

prostranství, kdy hlídky odhalují založené černé skládky a vraky automobilů. Tyto přestupky jsou z 

většiny oznamovány na příslušný odbor Magistrátu města (cca 70 %). Z důvodu větší 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 Dopravního podniku ČB. 

2.5 Obvod 5 – Suché Vrbné 

Obvod Suché Vrbné tvoří obytná i průmyslová zástavba. Činnost hlídky je z větší části zaměřena na 

preventivní dohled. Strážníci se snaží svou přítomností minimalizovat škodlivé jednání osob. Hlídková 

činnost je zajištěna prostřednictvím jedné stálé dvoučlenné obvodní hlídky. Tato hlídka se střídá 

v týdenních intervalech v ranní a odpolední směně.  Hlídka vykonává činnost pěšky případně na 

služebních jízdních kolech. Služební jízdní kola strážníci využívají především ke kontrolám lokality 

Třebotovice a Kaliště.   

Místa prioritního dohledu: Suchovrbenské náměstí a okolní park, garáže Slaměný Dvůr, okolí Sběrného 

dvora, dětská hřiště, ulice U Cihelny, Krokova, Dobrovského 
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Nejčastěji řešenými přestupky je znečišťování veřejného prostranství, kdy hlídky odhalují založené 

černé skládky, především v lokalitě Třebotovice. Tyto přestupky jsou z většiny oznamovány na příslušný 

odbor Magistrátu města (cca 85 %). 

Hlídka městské policie spolupracuje v tomto obvodu rovněž s Obvodním oddělením PČR. V rámci této 

spolupráce se zaměřuje především na vyhledávání zájmových osob. Hlídka provádí, po dohodě 

s ředitelem ZŠ Pohůrecká, zvýšenou kontrolní činnost v okolí této základní školy. 

2.6 Obvod 6 – Rožnov  

Obvod Rožnov tvoří zástavba rodinných a bytových domů. Nejfrekventovanější částí obvodu je lokalita 

Linecké předměstí, kde se nachází areál nemocnice, poliklinika Jih, záchranná služba a úřady. S tím 

souvisí velká frekvence dopravy a pohybu osob. Hlídková činnost je zajištěna prostřednictvím jedné 

stálé dvoučlenné obvodní hlídky. Tato hlídka se střídá v týdenních intervalech v ranní a odpolední 

směně.  Hlídka vykonává činnost pěšky případně na služebních jízdních kolech. 

Místa prioritního dohledu: Velký Jez, Malý Jez, cyklistická stezka podél Vltavy, okolí Polikliniky Jih, 

autobusové zastávky v blízkosti zdravotnických zařízení a křižovatka ulic Matice Školské a Gen. 

Svobody, ulice J. Hůlky, Bachmačská, četné nechráněné železniční přejezdy. 

V ranních hodinách hlídka dohlíží na bezpečnost dětí a osob na přechodu pro chodce u ZŠ Matice 

Školské, případně v ulici Boženy Němcové. Technické zázemí hlídky bylo vybudováno po dohodě 

s ředitelem školy v ZŠ L. Kuby. 

V obvodu Rožnov řeší obvodní hlídka především přestupky dopravního rázu, a to zejména v ulici Matice 

Školské, kde se nachází Poliklinika Jih. V daném místě není vytvořeno dostatečné množství parkovacích 

míst. Stejný problém se řeší i v okolních ulicích jako jsou ulice Tylova, U Malše a Lidická a v části 

takzvaného „Experimentu“. Při řešení těchto problémů obvodní hlídce, na pokyn velitelů směn, 

pomáhají strážníci zařazeni v turnusu. Další činností hlídky v obvodu Rožnov je kontrola klidových zón 

především v okolí řek Malše a Vltavy, kde se hlídky zaměřují na kontroly cyklistů a majitelů psů. U 

těchto hlídky pomocí radiostanice (cestou COS MP) kontrolují, zda jsou psi řádně vedeni v evidenci a 

mají-li uhrazeny veškeré poplatky dle platné vyhlášky. K obvodu Rožnov přiléhá taktéž lokalita 

Hodějovic, Mladé včetně hřbitova a ulice Novohradská, kde je mapována vysoká koncentrace 

nepřizpůsobivých občanů. 

3. Asistenti prevence kriminality 

Statutární město České Budějovice se zapojilo do preventivního projektu zřízením pracovních pozic 

Asistentů prevence kriminality (dále jen „APK“) po událostech z měsíců červen, červenec a srpen 2013. 

V tomto období město zasáhla vlna protestů a demonstrací zaměřených proti tzv. černé pozitivní 

diskriminaci a nespolečenskému chování Romských obyvatel sídliště Máj.  

Ministerstvo vnitra iniciovalo a zároveň umožnilo v Českých Budějovicích vznik čtyř pracovních míst 

APK. Vzhledem k časové tísni a vypjaté situaci se však v roce 2013 podařilo vybrat „pouze“ dva vhodné 

kandidáty, kteří splňovali podmínky výběrového řízení. 

APK svou pracovní činnost zahájili ke dni 16. 9. 2013 pod vedením Mentora APK, který byl vedením 

Městské policie Č. Budějovice určen z řad strážníků. Vzhledem k jeho dosavadní praxi a získaným 

zkušenostem splňoval předpoklady pro tuto činnost. 
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Pracovní doba APK je určena na ranní a odpolední službu v osmihodinových směnách. Zázemí 

(oddechová místnost vč. šatny a soc. zařízení) bylo pro APK zřízeno na sídlišti Máj v ulici V. Volfa 10. 

Od počátku je činnost APK zaměřena na dodržování veřejného pořádku na sídlišti Máj. Hlavním úkolem 

APK je přispívat k udržení stabilního a klidného soužití většinové populace s romskou minoritou žijící 

na sídlišti Máj. Cílem je předejít situaci, která nastala v měsíci červnu 2013, kdy došlo k eskalaci násilí 

v této lokalitě v důsledku předchozích napjatých sociálních vztahů.  

Po zahájení činnosti APK se situace začala uklidňovat, ve spolupráci s hlídkami MP se podařilo během 

velice krátké doby situaci stabilizovat. Došlo také ke zlepšení veřejného pořádku, co se týká čistoty na 

veřejných prostranstvích sídliště, kdy APK pod vedením Mentora spolupracují s příslušnými odbory 

MM, které zajišťují úklid veřejného prostranství (SVS). Do činnosti APK se rovněž promítá i spolupráce 

s pracovníky Odboru sociálních věcí MM, kdy terénní pracovníci využívají asistence APK při jednání 

s rizikovými sociálními skupinami. APK rovněž asistují při dohledu u ZŠ Máj I. a II., kde v minulosti 

docházelo k verbálnímu i fyzickému napadání, šikaně mezi žáky těchto škol a záškoláctví. Dohled 

převážně v dopoledních hodinách provádí APK v součinnosti se strážníky MP.  

Zřízení APK v Českých Budějovicích přispívá ke zklidnění situace na sídlišti Máj, kde i z reakcí občanů je 

zřejmé, že přítomnost a činnost APK vnímají převážně pozitivně, což se odráží na jejich pocitu bezpečí 

v uvedené lokalitě. 

V současné době působí u Městské policie České Budějovice pět APK. Činnost APK se nyní nezaměřuje 

pouze na lokalitu sídliště Máj, ale APK působí i v jiných problémových částech města - pěší zóna ulice 

Lannova třída, okolí nádraží ČD a Palackého náměstí. 

 
4. Ostatní speciální činnost           
 
Ostatní speciální činnost zahrnuje: 

- měření rychlosti vozidel  

- kontrolu dodržování pravidel režimu placeného stání v součinnosti se zaměstnanci Dopravního 

podniku na území města České Budějovice  

- provádění odtahů vozidel 

4.1 Měření rychlosti vozidel 

Měření rychlosti vozidel je činností, která nezastupitelným způsobem přispívá ke zklidnění dynamické 

dopravy ve statutárním městě České Budějovice. Měření rychlosti má za úkol jednak postihovat řidiče 

za rychlou jízdu a rovněž působit preventivně. Městská policie používá radarové měřiče rychlosti 

ProLaser III. Tento radarový měřič patří svými technickými parametry (včetně ochrany dat) mezi 

špičkové výrobky měření rychlosti. Radarové měřiče 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 
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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 prostřednictvím 

počítačové sítě na kancelářský počítač. V něm pak lze pomocí archivačního programu provádět 

zpracování a dlouhodobou archivaci všech získaných údajů. 

Místa a úseky měření rychlosti na návrh Městské policie schvaluje Policie České republiky. Tyto místa 
a úseky jsou určování dle aktuální potřeby. V roce 2013 bylo vytipováno celkem 19 míst k měření 
rychlosti, s měřitelným časovým pásmem od 7,00 hod až do 19,00 hod.  
 
Určená místa a úseky Policií ČR k měření rychlosti pro Městskou policii Č. Budějovice 
 
I. úsek – ulice Novohradská, 

II. úsek – ulice Husova, Strakonická (obousměrně), 

III. úsek – ulice Branišovská, (obousměrně), 

IV. úsek – ulice E. Rošického, lokalita Zavadilka, 

V. úsek – ulice O. Nedbala mezi ulicemi J. Opletala – O. Ostrčila, 

VI. úsek – ulice Krajinská, Hradební,  

VII. úsek – ulice Osiková v rozmezí  Jasmínová, Kališnická, 

VIII. úsek – ulice U lesa v rozmezí Branišovská – J. Bendy, 

IX. úsek – ulice Lidická třída, 

X. úsek – ulice Rudolfovská v rozmezí Okružní a J. Milíče, 

XI. úsek – ulice Pražská třída v rozmezí ulic U Čertíka – točna MHD České Budějovice, 

XII. úsek – ulice Litvínovická na úrovni Kynologického klubu, 

XIII. úsek – ulice Biskupská v rozmezí Náměstí Přemysla Otakara – Zátkovo nábřeží, 

XIV. úsek – ulice Plavská úsek od železničního přejezdu Jižní zastávka po hranice města České 

Budějovice, 

XV. úsek – ulice Ledenická v rozmezí od křižovatky s ulicí Dobrovodská po hranice města České 

Budějovice, 

XVI. úsek – Kněžské Dvory ulice A. Trägera  v celé délce, 

XVII. úsek – ulice J. Hůlky v celé její délce, 

XVIII. úsek – ulice Jiráskovo nábřeží v celé její délce, 

XVIIII. Úsek – ulice Hlinská po celé její délce. 
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4.2 Kontrola dodržování pravidel režimu placeného stání 

Další skupina strážníků s vyhraněnou služební činnost jsou strážníci TPZOV (TPZOV = technický 

prostředek pro zabránění odjezdu vozidla). Strážníci ve své pracovní činnosti postupují v souladu 

s ustanovením § 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.  

Strážníci TPZOV mají pracovní činnost rozvrženou na čtyři dvanáctihodinové denní směny, následně 

čerpají čtyři dny volna po službě.  

Tato činnost úzce souvisí s problematikou parkování v centru města České Budějovice. Strážníci TPZOV 

vykonávají kontrolní činnost v součinnosti se zaměstnanci DP ČB ve speciálně upraveném vozidle. DP 

ČB je provozovatel parkovacího systému na základě Smlouvy o provozování parkovacího systému 

statutárního města České Budějovice ze dne 25. 04. 2014, která byla uzavřena mezi statutárním 

městem České Budějovice a DP ČB.   

Strážník TPZOV disponuje oprávněním rozhodnout o nasazení TPZOV a případně rozhoduje o 

samotném přestupku řidiče. Pracovník DP ČB provádí vlastní manipulaci s TPZOV (fyzické nasazení a 

sejmutí na kolo vozidla). DP ČB disponuje třemi služebními vozidly. Strážníků TPZOV je v současné době 

pět.  

V roce 2013 bylo strážníky rozhodnuto o nasazení TPZOV na území města v 9 489 případech. 

4.3 Odtahy 

Městská policie provádí v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, v platném znění, odtahy vozidel. O odtahu vozidla, které tvoří překážku na 

pozemní komunikaci (např. vozidlo zaparkované v křižovatce, vozidlo zaparkované na přechodu pro 

chodce apod.), může rozhodnout policista nebo strážník obecní policie. Odtahy vozidel, které tvoří 

překážky provozu na pozemních komunikacích, provádí městská policie pravidelně, v součinnosti s DP 

ČB a to na základě Smlouvy o zajišťování služeb spojených s odtahy na území statutárního města České 

Budějovice ze dne 28. 05. 2013.  

Vedle odtahu vozidel, která tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, provádí DP ČB, 

v součinnosti se zástupcem vlastníka komunikace, odtahy vozidel v souladu s ustanovením § 19 odst. 

5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.  Plnou mocí na nařízení 

odtahu v tomto případě disponují dva zaměstnanci MP a čtyři zaměstnanci odboru správa veřejných 

statků Magistrátu města České Budějovice.  

V roce 2013 bylo provedeno celkem 398 odtahů vozidel. K dnešnímu dni bylo v roce 2014 provedeno 

383 odtahů.   

5. Psovodi a odchyt 

Hlídku psovodů tvoří psovod se služebním psem a odchytář. V každé směně slouží jeden psovod se 

služebním psem. Tímto je zajištěna nepřetržitá přítomnost služebního psa ve službě.  

V současné době má Městská policie čtyři psi. Služební pes může sloužit do devíti let věku. Každý 

psovod provádí výcvik psa individuálně. Cílem výcvikové činnosti je především nácvik poslušnosti, 

zdolávání překážek apod. Jednou týdně je organizován společný výcvik všech psovodů za účelem 
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nácviku obranných prací. Úkolem každého psovoda je účastnit se společných výcviků a systematicky 

zdokonalovat služebního psa pro praktický výkon služby. Dohled nad touto činností zajišťuje vedoucí 

psovod. Cílem těchto výcviků je rozvíjet povahu psa a navozovat situace podobné situacím reálným, 

které mohou nastat v terénu při výkonu služby. Společný výcvik je veden zkušeným instruktorem a 

figurantem.  

Mezi základní úkoly hlídky psovodů patří zejména:      

 zajištění hlídkové služby na celém území města,  

 zvýšená kontrola sídliště Máj, kdy hlídky psovodů se služebními psy provádí preventivní pěší 

hlídkovou činnost zejména ve večerních a nočních hodinách tak, aby bylo dohlíženo na 

dodržování veřejného pořádku, nočního klidu apod., 

 pěší preventivní činnost na dalších vytipovaných místech, jako jsou městské hřbitovy - sv. 

Otýlie, Mladé a Třebotovice, místa s vyšším výskytem mládeže jako např. OC Mercury, Lannova 

tř., Na Sadech, Sokolský Ostrov aj.,  

 zajištění dodržování veřejného pořádku při konání sportovních a kulturních akcí a shromáždění 

– riziková fotbalová utkání, všechna domácí hokejová utkání apod., 

 podpora a ochrana ostatních hlídek při zákrocích, kdy je kladen důraz na preventivní 

přítomnost služebního psa při zákroku, tak aby nedocházelo k napadení hlídek nebo jiných 

osob, 

 součinnost s psovody PČR při pátrání po pohřešovaných osobách ve volném terénu,  

 průzkum opuštěných objektů ve vlastnictví města, nezdržují-li se zde osoby, které nemají 

k nemovitosti užívací právo, kdy služební pes je vycvičen, aby odhalil ukrytou osobu dříve než 

hlídka a s menším rizikem zranění strážníků, 

 sběr a bezpečná likvidace infekčního materiálu, 

 sběr a předání k bezpečné likvidaci uhynulá zvířata, 

 zajištění ošetření zraněných zvířat vyjma psů a koček v ZOO Hluboká nad Vltavou, veterinární 

ordinace, 

 odchyt zatoulaných a opuštěných zvířat na území města České Budějovice a jejich předání do 

útulku případně do ZOO Hluboká nad Vltavou, 

 dohled na dodržování obecně závazných právních předpisů o chovu domácích zvířat, 

 spolupráce s HZS při vyprošťování zvířat uzavřených v automobilech (zejména v letních 

měsících), zajištění veterinární péče pro tato zvířata,  

 spolupráce s mysliveckými spolky při odchytu vysoké zvěře a následné předání pověřenému 

pracovníkovi. 

Mezi další činnosti psovodů patří prezentace odchytové techniky, výcvik služebních psů a jejich použití 

při ukázkách pro konkrétní subjekty. 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 

ostatní dva kotce ve služebním vozidle slouží k přepravě odchycených psů. 

Psovodi provádějí odchyt zatoulaných a synantropních zvířat a sběr kadáverů. Z toho důvodu museli 

všichni psovodi složit zkoušku z odborné způsobilosti na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. 

Za rok 2013 bylo na území města odchyceno a následně umístěnu v městském útulku nebo v ZOO 

Ohrada v Hluboké nad Vltavou 882 zvířat. Do kafilerních boxů asanačního podniku bylo předáno 226 

kadáverů uhynulých zvířat a předáno k bezpečné likvidaci bylo 610 ks infekčního materiálu. 
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Statistika odchycených zvířat za rok 2013 

V roce 2013 byla na katastrálním území města České Budějovice odchycena následující zvířata: 

 Pes  535 ks                          
 Kočka    90 ks 
 Labuť      16 ks 
 Havran      4 ks 
 Netopýr   38 ks 
 Papoušek     5 ks 
 Holub                 28 ks 
 Srna    11 ks 
 Poštolka    12 ks 
 Krysa      1 ks 
 Kalous      1 ks 
 Káně      2 ks 
 Liška      2 ks 
 Hrdlička     5 ks 
 Vydra      2 ks 
 Kos      8 ks 
 Bažant      2 ks 
 Králík                   8 ks 
 Kafka      4 ks 
 Gekon      1 ks 
 Sojka      3 ks 
 Ježek    13 ks 
 Rorýs    10 ks 
 Kůň      3 ks 
 Užovka      7 ks 
 Vlaštovka     2 ks 
 Kachna                  29 ks 
 Vrána                    1 ks 
 Zajíc       1 ks 
 Racek       3 ks 
 Korálovka                3 ks 
 Krkavec       1 ks 
 Vrabec       1 ks 
 Morče       2 ks 
 Špaček       2 ks 
 Prase                  15 ks 
 Kormorán    1 ks 
 Fretka     2 ks 
 Potkan     2 ks 
 Včely     1 x 
 Roháč     1 ks 
 Straka     1 ks 
 Křepelka    1 ks 
 Slepice     1 ks 
 Dlask     1 ks 
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6. Městský kamerový dohlížecí systém 

Městská policie disponuje aktuálně s 33. kamerami, které tvoří městský kamerový a dohlížecí systém. 

Hlavním úkolem městského kamerového a dohlížecího systému (dále jen MKDS) je zajistit 

monitorování vybraných rizikových lokalit. Účelem MKDS je zvýšený dohled nad bezpečností občanů, 

ochrany majetku, zlepšení úspěšnosti zásahů proti pachatelům trestné činnosti, případně 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 nacházející 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. 

 

7. Činnost strážníků oddělení přímého výkonu služby v roce 2013 

Osoby v pátrání – zákonné oprávnění strážníka MP kontrolovat totožnost dle ustanovení § 12 odst. 2 

písm. d) zákona o obecní policii, tj. 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. 2013 bylo strážníky zjištěno celkem 68 hledaných osob. 

Předvedení osoby – zákonné oprávnění strážníka MP předvést osobu na Policii ČR dle ustanovení § 13 

zákona o obecní policii. 

V r. 2013 byly strážníky předvedeny na služebnu PČR celkem 163 osoby. 

Zákonné oprávnění strážníka MP dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o obecní policii, tj. oprávnění 

strážníka předvést osobu na žádost příslušného orgánu obce podle zvláštních předpisů bylo v r. 2013 

využito dvakrát. 

Použití donucovacích prostředků  

V r. 2013 byly donucovací prostředky strážníkem MP použity celkem 93x, a to hmaty, chvaty a 

služební pouta (§18/1a a §18/1d zákona 553/1991 Sb., § 76/odst.2 TŘ). Z dalších donucovacích 

prostředků byl jednou použit slzotvorný prostředek. 

Převoz osoby  

V r. 2013 bylo služebním vozidlem MP převezeno celkem 141 osob do Protialkoholní záchytné stanice 

v Č. Budějovicích a Nemocnice České 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 zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. Strážník není oprávněn trestné činy řešit, 
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události jsou vždy předávány Policii ČR. V r. 2013 bylo Policii ČR předáno celkem 117 případů 

podezření na spáchání trestného činu. 

Předáno PČR – spolehlivě zjištěné protiprávní jednání osob, která strážník MP nemá zákonné 

oprávnění řešit, neslučují se s rozsahem úkolů, která městská policie plní v souladu s platnými právními 

předpisy. 

V r. 2013 byly Policii ČR předány 294 události. 

Ověřování totožnosti pro revizory MHD – zákonné oprávnění strážníka MP 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. 2013 bylo zjištěno 949 totožností na žádost oprávněné osoby. 

Alkohol – mladiství – strážník má podle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, v platném znění, 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 mladistvými. 

V r. 2013 bylo zjištěno 43 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. 2013 bylo zjištěno 23 událostí. 

Napadení strážníka – napadení strážníka ve službě jinou osobou. 

V r. 2013 bylo napadeno 15 strážníků, z toho 6x si zranění vyžádala dočasnou pracovní neschopnost 

strážníka. 

 

8. Přehled mimořádných opatření k zajištění veřejného pořádku v roce 

2013 

V roce 2013 se strážníci oddělení výkonu služby podíleli na zajištění a kontrolní činnosti na 232. 

mimořádných událostech (kulturních, sportovních a jiných událostech).  

8. 1. – asistence při oznámení na týraná zvířata s pracovnicí Veterinární správy, 

7. 1. – 11. 1. – zvýšený dohled u MM z důvodu Amnestie prezidenta ČR, 

11. 1. a 12. 1. – opatření při konání prezidentských voleb 2013, 

15. 1. – asistence s odborem soc. věcí v ulici V. Volfa, 
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17. 1. – zvýšený dohled během shromáždění KSČM na Náměstí Přemysla Otakara II., 

18. 1. – dohled při soudním vyklizením povinného z bytu v ulici V. Volfa, 

25. 1. a 26. 1. – opatření při konání prezidentských voleb 2013 – II. kolo, 

26. 1. – zvýšený dohled během shromáždění KSČM na Náměstí Přemysla Otakara II., 

31. 1. – dohled při soudním vyklízení povinného z bytu v ulici A. Barcala (psovod), 

12. 2. – zvýšený dohled při průvodu Masopust 2013, 

7. 3. – 14. 3. – zvýšená kontrolní činnost v ulici Karla IV., provozovna FINE Club Cafe (provozní doba), 

14. 3. – zvýšená kontrolní činnost při konání koncertu ŠKWOR, 

21. až 23. 3 – zvýšená kontrolní činnost na Náměstí Přemysla Otakara II. při konání Jarních trhů, 

28. 3. a 29. 3. – asistence při velikonočních průvodech městem – hrkání, 

6. 4. – dohled při sportovní akci Modrý běh, 

10. 4. – zvýšený dohled během shromáždění KSČM na Náměstí Přemysla Otakara II., 

11. 4. – dohled při sportovní akci Juniorský marathón, 

11. 4. – asistence pracovníkům finančního úřadu, 

13. 4. – Run Tour – zvýšená kontrolní činnost, 

16. 4. – Light show na kolejích JČU, 

17. 4. – dozor při hudební produkci u kolejí JČU, 

18. 4. – dohled při hudebním vystoupení skupiny Visací zámek, 

19. 4. až 21. 4. – účast na výstavní akci MOBIL Salon 2013, 

20. 4. – účast strážníků na sportovní akci Sportovní den Písecka, 

20. 4. – dozor při vystoupení hudební skupiny TATABOYS, 

24. 4. – asistence při průvodu na akci Odpad fest 2013, 

25. 4. – zvýšená kontrolní činnost při akci Fotojatka 2013, 

25. 4. – dohled během shromáždění na Náměstí Přemysla Otakara II. – vzpomínka na oběti havárie 

v Černobylu, 

26. 4. – dohled při hudebním vystoupení skupiny Blue efect, 

27. 4. – letní scéna KD Slávie – festival tvůrčí fotografie, 

30. 4. – zvýšená kontrolní činnost při konání akce Budvar fest 2013, 
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30. 4. – dohled při konání kulturní akce Slet čarodějnic v KD Slávie, 

1. 5. – Májové shromáždění občanů KD Slávie, 

4. 5. – Den historických vozidel na Náměstí Přemysla Otakara II., 

4. 5. – Vltava Open 2013 v Českém Vrbném, 

6. až 11. 5 – Slavnosti Majáles 2013, 

8. 5. – Demonstrace za odvolání zástupců KSČM, 

14. 5. – koncert Armády ČR na Náměstí Přemysla Otakara II., 

15. až 19. 5 – Výstavní akce HOBBY 2013, 

15. 5. – Dopravní soutěž na ÚAMK, 

16. 5. – zvýšená kontrolní činnost během konání zasedání Krajského zastupitelstva, 

17. 5. – společná akce s revizory (noční), 

23. 5. až 25. 5 – Rallye Český Krumlov, 

23. 5. a 24. 5. – Sportovní hry města České Budějovice, 

24. 5. – společná akce s revizory DP, 

24. 5. až 26. 5. – Bambiriáda 2013, 

25. 5. – Tour Nordic Walking, 

1. 6. – oslavy Dětského dne u Sportovní haly, 

2. 6. – shromáždění na Náměstí Přemysla Otakara II. – rozloučení studentů, 

2. 6. a 3. 6. – mimořádné opatření při povodních, 

3. 6. až 6. 6. – asistence u ČD při dopravní výluce, 

3. 6. – Den dětí v KD Vltava, 

4. 6. – protestní pochod fanoušků HC Č. Budějovice, 

6. 6. – charitativní akce na Náměstí Přemysla Otakara II., 

6. 6. až 20. 6. – výstava pro každého v rodině (radniční síň), 

7. 6. až 9. 6. – Slavnosti piva na Výstavišti ČB, 

8. 9. – Oslavy 90. let výročí TJ Lokomotiva, 

8. 6. – PŮLMARATHON 2013, 

10. 6. – charitativní akce Na kole dětem na Náměstí Přemysla Otakara II., 
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12. 6. – BESIP na ÚAMK, 

12. 6. – Cantus firmus na nádvoří Radnice (koncertní vystoupení), 

12. 6. – protestní pochod za záchranu hokeje v Č. Budějovicích, 

14. 6. – koncert v prostorách u hotelu Clarion, 

15. 6. – Somersby factury party v areálu pivovaru Budvar, 

17. 6. – koncert v katedrále sv. Mikuláše,  

19. 6. – odstranění protipovodňových zábran, 

19. 6. – ukázka psovodů MP v MŠ Dlouhá ul., 

19. 6. – Deep house tech house minimal v KD Slávie, 

20. 6. – Radniční léto na nádvoří Radnice, 

21. 6. – vyhlášení Maturantky roku na Náměstí Přemysla Otakara II., 

21. 6. – asistence u ZŠ Grünwaldova k ukončení školního roku, 

21. 6. – světový svátek hudby, 

21. 6. – asistence s pracovníky stavebního úřadu v ulici Nádražní, 

22. 6. – účast strážníků na sportovní akci Dračí lodě 2013, 

22. 6. – sraz vozů Alfa Romeo na Náměstí Přemysla Otakara II., 

22. 6. – hudební vystoupení skupiny Divokej Bil na Výstavišti ČB, 

25. 6. – konec školního roku v ZŠ Jírovcova a Nová, 

26. 6. – ukončení školního roku v ZŠ L. Kuby a Dukelská, 

26. 6. – velký dechový orchestr – letní scéna KD Slávie, 

27. 6. a 28. 6. – Bus kers fest, 

27. 6. – střelecká soutěž MP na střelnici Borek, 

27. 6. – ukončení školního roku ZŠ Matice školské, 

27. 6. – Open are koncert JČ filharmonie, 

27. 6. – koncert ZUŠ band na letní scéně KD Slávie, 

28. 6. – ukončení školního roku, 

28. 6. – Vltava žije! na Jiráskovo nábřeží, 

29. 6. – benefice pro centrum Bazalka u Sportovní haly, 



 
 

21 
 

29. 6. – protestní demonstrace – problematika sídliště Máj, 

1. 7. až 6. 7. – Múzy na vodě, 

1. 7. a 2. 7. – asistence u dopravní výluky ČD, 

2. 7. – 11. Ročník Mezinárodního festivalu dětí, 

2. 7. – Stříbrný hlas, 

4. 7. – Radniční léto na nádvoří Radnice, 

6. 7. až 8. 7. – Kinematograf bratří Čadíků na Náměstí Přemysla Otakara II., 

8. 7. – Radniční léto – vystoupení folklórní skupiny Hradišťan, 

9. 7. – vystoupení taneční skupiny NASA na Náměstí Přemysla Otakara II., 

8. 7. až 13. 7. – evangelizační shromáždění na náměstí u KD Vltava, 

12. 7. – Mezinárodní festival dětí, 

12. 7. – shromáždění proti rasismu na Piaristickém náměstí, 

12. 7. – Česká pohádka na Náměstí Přemysla Otakara II., 

22. 7. – asistence v ulici A. Barcala při výstavbě Komunitního centra na sídlišti Máj, 

22. 7. – Mezinárodní festival dětí, 

22. 7. – Metamorfózy zámků na Náměstí Přemysla Otakara II., 

22. 7. – shromáždění ve Staroměstské ulici, 

23. 7. – akce Dopravního podniku ČB – součinnost MP, 

23. 7. – asistence stavební firmě při přistavení jeřábu u IGY, 

25. 7. – asistence diecézní charitě u ZŠ Máj, 

27. 7. až 30. 7. – asistence u dopravní výluky ČD, 

27. 7. – Rumba latina Budweis Open air, 

29. 7. – akce se sociálními pracovnicemi MM, 

29. 7. – koncert lidové hudby na Piaristickém náměstí, 

30. 7. – asistence psovodů pracovníkům MM, 

1. 8. – Mezinárodní festival dětí, 

3. 8. – Jihočeská lidová slavnost na Náměstí Přemysla Otakara II., 

6. 8. – asistence hlídek v součinnosti s PČR pro pracovníky živnostenského úřadu – autobazary, 
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6. 8. – Hudební večery na Náměstí Přemysla Otakara II., 

7. 8. – Mírový pochod PADAYTRA, 

8. 8. – Hudební večery na Náměstí Přemysla Otakara II., 

9. 8. a 10. 8. – Jihočeský džezový festival na Náměstí Přemysla Otakara II., 

9. 8. – Wave festival v Českém Vrbném, 

13. 8. – Hudební večery na Náměstí Přemysla Otakara II., 

14. 8. – Hudební festival Letní scéna KD Slávie, 

14. 8. – asistence hlídek pracovníkům živnostenského úřadu MM, 

15. 8. – kontrolní akce s revizory DP, 

15. 8. – Hudební večery na Náměstí Přemysla Otakara II., 

16. 8. – Mezinárodní festival dětí, 

15. 8. a 16. 8. – Central park Slávie, 

16. 8. – kontrolní akce s revizory DP, 

17. 8. - Central park Slávie, 

20. 8. – asistence u pochodu Protestní akce za záchranu hokeje v ČB, 

20. 8. – Hudební večery na Náměstí Přemysla Otakara II., 

22. 8. – Hudební večery na Náměstí Přemysla Otakara II., 

24. 8. – protestní demonstrace na sídlišti Máj, 

27. 8. – Hudební večery na Náměstí Přemysla Otakara II., 

29. 8. až 3. 9. – výstavní akce Země Živitelka 2013, 

29. 8. – Hudební večery na Náměstí Přemysla Otakara II., 

30. 8. až 1. 9. – pouliční slavnosti v ulici Krajinská, 

2. 9. – zahájení nového školního roku – dohled na přechodech u ZŠ, 

4. 9. – Factor fest na Sokolském ostrově, 

6. 9. – asistence hlídek pracovníkům správy veřejných statků MM, 

6. 9. – koncert skupiny Gama a Helios v KD Slávie, 

7. 9. – Skautská pouť na Sokolském ostrově, 

7. 9. – preventivní dopravní akce v Českém Vrbném, 
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14. 9. – Dny Evropského dědictví,  

14. 9. – prezentace MP při dnech otevřených dveří v Dopravním podniku ČB, 

14. 9. – Jízda historických vozidel na Náměstí Přemysla Otakara II., 

 14. 9. – protestní akce na sídlišti Máj – bezpečnostní opatření, 

19. 9. – Evropský den bez aut – uzavírka Náměstí Přemysla Otakara II., 

19. 9. – asistence při Cyklojízdě po Č. Budějovicích, 

21. 9. – Bohemia tour 2013, 

21. 9. – Den Budvaru v ulici Kněžskodvorská, 

27. 9. – protestní demonstrace na sídlišti Máj – bezpečnostní opatření, 

27. 9. až 28. 9. – Gastro 2013 na Náměstí Přemysla Otakara II., 

2. 10. – průvod, 

4. 10. – průvod Gymnázia J. Jirsíka, 

5. 10. – charitativní akce na Náměstí Přemysla Otakara II., 

10. 10. až 12.10 – Podzimní trhy na Náměstí Přemysla Otakara II., 

10. 10. – Back too school na JČU, 

11. 10. – ukázka psovodů pro děti v MŠ Fr. Ondříčka, 

11. 10. – koncert na Piaristickém náměstí, 

11. 10. – koncert hudební skupiny Sto zvířat v KD Vltava, 

12. 10. – akce Bezpečněji na silnici na ÚAMK, 

12. 10. – Bud rock fest v Gerbeře, 

15. 10. – hudební produkce v ulici Okružní, 

17. 10. až 20. 10 – podzimní výstavní akce HOBBY 2013, 

18. 10. – Shromáždění v ulici Písecká, 

24. 10. – průvod dětí ze ZŠ O. Nedbala, 

25. 10. a 26. 10. – volby do poslanecké sněmovny 2013, 

25. 10. – kladení věnců u památníku na Náměstí Přemysla Otakara II. – pietní akce, 

28. 10. – odhalení sochy u Zimního stadionu, 

28. 10. – Shromáždění na Lannově třídě, 
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30. 10. až 3. 11. – pietní svátek Dušičky na hřbitovech sv. Otýlie, Mladé a Třebotovice, 

31. 10. – asistence s pracovníky matričního úřadu MM, 

1. 11. – Světový den veganství na Lannově třídě, 

2. 11. – Běh kolem Sokolského ostrova, 

2. 11. – ukázky psovodů ve Strážkovicích, 

3. 11. – vystoupení hudební skupiny Lucie v Budvar aréně, 

5. 11. – Jarmark na Náměstí Přemysla Otakara II., 

6. 11. – asistence hlídek pracovníkům pracovního úřadu, 

7. 11. až 9. 11 – Gastro fest na Výstavišti ČB,  

5. 11. až 10. 11. – Město v pohybu na Náměstí Přemysla Otakara II., 

9. 11. – lampionový průvod na sídlišti Vltava, 

10. 11. – den Válečných veteránů, kladení věnců u pomníku na Husově třídě, 

11. 11. až 29. 11. – asistence hlídek před ZŠ Nerudova, 

11. 11. – MŠ Háječek, 

11. 11. – asistence u Pracovního úřadu – vydávání dávek hmotné nouze, 

13. 11. – asistence u Pracovního úřadu – hmotná nouze, 

13. 11. – demonstrace proti uzavření GROWshopu, 

15. 11. – asistence hlídky pro sociální pracovníci MM – restaurační zařízení, 

17. 11. – demonstrace na Lannově třídě, 

18. 11. – asistence hlídky pro sociální pracovnici MM, 

20. 11. až 22. 11. – výstavní akce Vzdělání a řemeslo na Výstavišti ČB, 

22. 11. – asistence u dopravní výluky ČD, 

22. 11. – Rudoarmějci tour 2013, 

26. 11. – Vánoční kamión Coca Cola u OD Kaufland, 

26. 11. – cvičení sestavení protipovodňové stěny, 

28. 11. až 23. 12. – Vánoční trhy na Náměstí Přemysla Otakara II., 

29. 11. až 1. 12. – Adventní trhy na Výstavišti ČB, 

29. 11. – Hudba Praha v KD Vltava, 
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30. 11. – rozsvěcení Vánočního stromu na Náměstí Přemysla Otakara II., 

1. 12. – Vánoční koncert na Náměstí Přemysla Otakara II., 

2. 12. – Zvonkový průvod a Vránkovy koledy na Náměstí Přemysla Otakara II., 

3. 12. – vystoupení zpěvačky Radůza v KD Vltava, 

4. 12. – vystoupení Dana Bárty v Café clubu Slávie, 

4. 12. – asistence hlídky s pracovníky živnostenského úřadu MM, 

5. 12. – přílet Anděla na Náměstí Přemysla Otakara II., 

6. 12. – Shromáždění na Lannově třídě, 

6. 12. – vystoupení hudební skupiny JOJO Band na Náměstí Přemysla Otakara II., 

7. 12. – asistence hlídky s pracovníky živnostenského úřadu MM, 

7. 12. – den s Rock Rádiem na Náměstí Přemysla Otakara II., 

8. 12. – Vánoční koncert na NPO II. a Palackého náměstí, 

8. 12. – koncert Alexandrovci s Lucií Bílou v Budvar aréně, 

9. 12. – série hudebních koncertů na Náměstí Přemysla Otakara II., 

11. 12. – Česko zpívá koledy, 

11. 12. – koncert Petra Spáleného na Náměstí Přemysla Otakara II., 

12. 12. – shromáždění a demonstrace pro zastavení potratů, 

12. 12. – koncert na NPO II., Šlágr TV fest, 

13. 12. – jarmark na ZŠ Máj, 

13. 12. – vystoupení Sboru opery JČ divadla, 

14. 12. – jarmark na ZŠ Máj, 

14. 12. – průvod v ulici Na Sadech, 

14. 12. – Den s hitrádiem Factor na Náměstí Přemysla Otakara II., 

15. 12. – Vánoční koncert M. Rottrové na Náměstí Přemysla Otakara II., 

14. 12. až 21. 12 – Vánoční řemeslné trhy na nádvoří Radnice, 

16. 12. – série hudebních koncertů na Náměstí Přemysla Otakara II., 

18. 12. – Robbie Williams revival na Náměstí Přemysla Otakara II., 

18. 12. – Budvarka na Náměstí Přemysla Otakara II., 
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20. 12. – Živý Betlém na Piaristickém náměstí, 

21. 12. – Den s rádiem Blaník na Náměstí Přemysla Otakara II., 

23. 12. – Shromáždění na Náměstí Přemysla Otakara II., 

24. 12. – Spanilá jízda motocyklů po ČB, 

31. 12. – oslavy Silvestra 2013. 

Městská policie průběžně zajištovala veřejný pořádek a vykonávala zvýšenou kontrolní činnost při 

sportovních událostech v následujícím rozsahu: 

- zvýšená kontrolní činnost během hokejových zápasů v r. 2013 - 32x 

- zvýšená kontrolní činnost během fotbalových utkání v r. 2013 - 14x 

- zvýšená kontrolní činnost při konání volejbalových turnajů v r. 2013 - 21x 

Sportovní utkání, která byla vyhodnocena jako riziková (předběžně hlášen velký počet fanoušků, 

předchozí konflikty fanoušků a ničení majetku v jiných městech, které sportovní kluby hostovali), byla 

zajišťována bezpečnostním opatřením v součinnosti s Policií ČR. 

 

III. Oddělení přestupků 

Oddělení přestupků zpracovává administrativní agendu spojenou s vyřizováním zjištěných přestupků 

ze strany MP. Zaměstnanci zařazeni do oddělení přestupků vykonávají svou práci na služebně městské 

policie. Na tomto oddělení jsou zřízeny dvě přepážky pro veřejnost, s pevně stanovenými úředními 

hodinami. Osoby podezřelé ze spáchání přestupku mají možnost v určitých případech přijít věc vyřešit 

na MP.  Zaměstnanci zařazení do oddělení přestupků selektují z veškeré činnosti přestupky, které lze 

projednat na úrovni MP, případně zpracovávají oznámení o podezření ze spáchání přestupku, které 

postupují dalším příslušným orgánům (správní orgán MM).  

Další významnou činností oddělení přestupků je kontrola činnosti a její evidence, tj. veškerá činnost 

strážníků (písemná i v podobě zápisu události) projde přes pracovníka přestupkového oddělení, který 

ji zaeviduje do informačního systému a případně dále zpracovává.  

Oddělení přestupků zabezpečuje zejména tyto úkoly: 

- řeší přestupky,  
- zpracovává výzvy a zajištuje veškerou administrativu související s vyřešením výzvy, 
- zpracovává a předává oznámení o podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního 

deliktu příslušnému orgánu, 
- zpracovává úřední záznamy jako podklady k dalšímu zpracování a vyrozumění o porušení 

pravidel, 
- zpracovává a předává žádosti k lustraci, 
- zpracovává a předává korespondenci k úředním záznamům, 
- vede evidenci přestupků, 
- vede korespondenci a spisovou službu odboru, 
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- zpracovává fotodokumentaci oddělení dopravy, 
- vydává bloky na pokutu na místě nezaplacenou, 
- zajištuje evidenci přestupků do systému ECC, 
- zpracovává statistiky odboru, 
- vyřizuje podání, tj. dotazy, stížnosti, podněty doručené MP, 
- zajištuje administrativu spojenou s výběrem manipulačního poplatku TPZOV v součinnosti 

s oddělením servisním a ekonomickým, 
- v rozsahu stanoveném vedoucím odboru se podílí na kontrolní činnosti zaměřené na plnění 

pracovních povinností strážníků zařazených do odboru výkonu služby. 
 

Demonstrativní přehled činnosti přestupkového oddělení za období od 01.01.2014 do 30.09.2014:  

Druh – 1. 1. 2014 – 30. 09. 2014 Počet 

celkem 

Průměrný počet 

za 1 den 

Řešení přestupků na přepážkách pro 

veřejnost přestupkového oddělení  

4 150 23 

BP, NP, KO, KC, KP (zápis do ECC) 24 086 134 

TPZOV (zápis do ECC) 6 637 37 

Vyrozumění o porušení pravidel (zápis 

do ECC) 

9 866 55 

Úřední záznamy pro další zpracování 

(zápis do ECC) 

750 4 

Odtahy (zápis do ECC) 349 2 

Zpracování úředních záznamů 

k vyrozumění o porušení pravidel 

3 060 17 

Oznámení o přestupku – vyrozumění o 

porušení pravidel 

3 163 18 

Oznámení o přestupku 675 4 

Bloky na pokutu na místě nezaplacenou 

– administrativní zpracování a zápis do 

Agendio 

2 422 14 

Manipulační poplatek – administrativní 

zpracování a zápis do Agendio 

868 5 
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IV. Oddělení servisní a ekonomické  

Oddělení servisní a ekonomické zabezpečuje pro městskou policii veškerou servisní a ekonomickou 

činnost spojenou s chodem organizace. Oddělení se kontinuálně stará o technickou podporu, personální 

a mzdovou agendu, ekonomické a materiální záležitosti, servisní činnost v souvislosti s údržbou budov 

(služeben městské policie), vozového parku, technického vybavení, IT systémů. Oddělení podrobně 

eviduje náklady na vozový park a další údaje vyplývající z čerpání rozpočtu a mzdové a personální agendy. 

Vozový park městské policie zahrnuje v současné době devět vozidel. 

Oddělení servisní a ekonomické zabezpečuje zejména tyto úkoly: 

- spravuje majetek svěřený městské policii (nákup, prodej, likvidace a inventarizace), 
- připravuje a navrhuje rozpočet organizace, případně navrhuje změny v rozpočtu , 
- zajištuje personální a mzdovou agendu, 
- zajištuje pokladní službu, 
- pořizuje výstroj a výzbroj strážníků (nákup výstrojních součástek, skladování, vyřazování a 

likvidace), 
- zajištuje materiálně technické zásobování, 
- provozuje, spravuje, udržuje a rozvíjí informační a komunikační systémy, výpočetní techniku a 

datovou sít´, 
- spravuje, udržuje a rozvíjí městský kamerový dohlížecí systém, 
- spravuje vozový park, zabezpečuje provozuschopnost vozidel,  
- zajištuje běžnou údržbu budov, úklid a drobné opravy budov a prostor využívaných městkou 

policií. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


