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ZPRÁVA 

O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

ZA ROK 2019 

 

 

 

 

Městská policie České Budějovice (dále jen „městská policie“ nebo „MP“) je orgánem obce. 
Městská policie 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. 
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I. Organizační struktura Městské policie České Budějovice 
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II. Personální údaje 

 

Ke dni 31. 12. 2019 bylo do městské policie zařazeno celkem 138 zaměstnanců 
v následujícím rozdělením:  

- 117 strážníků městské policie  
- 21 civilních zaměstnanců – z toho 6 asistentů prevence kriminality 
 

Věková struktura strážníků: 

- 23 strážníků ve věku 18–30 let 
- 40 strážníků ve věku 31–40 let 
- 36 strážníků ve věku 41–50 let 
- 17 strážníků ve věku 51–60 let 
- 1 strážník ve věku nad 61 let 

 

Vzdělání strážníků: 

- 99 strážníků se středoškolským vzděláním s maturitou 
- 4 strážníci s vyšším odborným vzděláním  
- 14 strážníků s vysokoškolským vzděláním 

 

V roce 2019 bylo přijato celkem 20 zaměstnanců, z toho 19 zaměstnanců na pozici strážník 
a 1 civilní zaměstnanec. Pracovní poměr v tomto roce ukončilo 13 zaměstnanců na pozici 
strážník a 1 civilní zaměstnanec. 
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III. Řízení Městské policie České Budějovice 

 Městská policie České Budějovice je řízena primátorem statutárního města Ing. Jiřím 
Svobodou. Koordinátorem Městské policie České Budějovice je Ing. Vilém Vávra.  
 

IV. Odbor hlídkové služby 

1. Oddělení přímého výkonu služby 

 Do oddělení přímého výkonu služby bylo ke konci roku 2019 zařazeno 103 strážníků, kteří 
zabezpečují místní záležitosti veřejného pořádku, dohlíží na dopravní situaci ve městě a plní 
další úkoly dle zákona o obecní policii. Oddělení přímého výkonu se člení na:  

1. 1. Centrální operační středisko (COS)  

 K výkonu činnosti na pracovišti COS bylo určeno celkem 8 strážníků - 4 velitelé centrálního 
operačního střediska a 4 operátoři. Velitelé COS koordinují, organizují, řídí a kontrolují 
veškerou činnost zaměstnanců zařazených k výkonu práce do COS a rovněž do jednotlivých 
družstev turnusové služby. Velitelé COS zajišťují a dohlíží na nepřetržitou obsluhu MKDS.  
Velitelé COS vedou veškerou dokumentaci stanovenou pro výkon služby.  

1. 2. Městský kamerový dohlížecí systém 

 Dispečink městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) je umístěn na 
pracovišti COS. MKDS v současné době disponuje 54 kamerami. Na provoz dispečinku MKDS 
jsou vyčleněni 4 zaměstnanci. Pomocí MKDS může městská policie provádět nepřetržitý 
dohled nad bezpečností občanů, chránit veřejný pořádek, dbát na ochranu majetku, zlepšit 
a zrychlit úspěšnost zákroků proti pachatelům trestných činů a přestupků. Pracovníci MKDS 
jsou převážně civilní zaměstnanci zařazení do dvanáctihodinových směn s nepřetržitým 
provozem.  

1. 3. Družstva turnusové služby  

 Ke dni 31. 12. 2019 zabezpečovalo přímý výkon služby 57 strážníků ve 4 družstvech 
turnusové služby. Družstva turnusové služby jsou koordinována a řízena 4 veliteli družstva. 
Družstva se střídají v nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáctihodinových směnách. Turnusové 
hlídky zajišťují kontrolní činnost v rámci celého katastru statutárního města České Budějovice. 
Strážníci vykonávají hlídkovou činnost jako dvoučlenné autohlídky za použití služebního 
vozidla nebo dvoučlenné, případně jednočlenné pěší hlídky. Způsob výkonu služby určuje 
velitel družstva.  

 Strážníci družstva turnusové služby plní stálé a mimořádné úkoly zadané vedoucím 
oddělení, velitelem COS nebo velitelem turnusového družstva. Pěší hlídky provádí mimo jiné 
preventivní kontrolní činnost v problematických lokalitách města. 
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 Každé družstvo turnusové služby disponuje minimálně dvoučlennou hlídkou strážníků 
vyškolených k odchytu zvířat.    

1. 4. Dopravní družstvo 

 Činnost dopravního družstva koordinuje a řídí velitel dopravního družstva. V roce 2019 
bylo dopravní družstvo složeno z 13 strážníků, kteří se zaměřují na tyto činnosti: 

- kontrola dodržování pravidel režimu placeného stání a parkování v parkovacích zónách 
v součinnosti se zaměstnanci Dopravního podniku České Budějovice, a. s. (případně 
řešení dalších dopravních přestupků) – tuto činnost vykonávali 4 strážníci, 

- společná hlídka s Policií ČR, která primárně zajišťuje ověřování totožností tzv. 
„černých“ pasažérů ve vozidlech MHD pro potřeby revizorů Dopravního podniku České 
Budějovice, a. s., a plní další operativní úkoly zadané velitelem COS nebo velitelem 
dopravního družstva – tuto činnost vykonávali 2 strážníci, 

- pěší hlídky zaměřené na kontrolu dodržování pravidel silničního provozu – tuto činnost 
vykonávali 2 strážníci, 

- měření rychlosti vozidel – tuto činnost vykonávali 4 strážníci. 

 Při měření rychlosti používala městská policie v roce 2019 laserový měřič rychlosti typu 
LTI 20/20 TruCAM. V roce 2019 bylo určeno celkem 34 míst k měření rychlosti s měřitelným 
časovým pásmem od 7:00 do 19:00 hod. Místa a úseky měření rychlosti na návrh městské 
policie schvaluje Policie České republiky. Tato místa a úseky jsou určovány vždy dle aktuální 
potřeby a dopravní situace ve městě a jsou aktualizovány zpravidla ke konci kalendářního 
roku.  

Místa a úseky určené Policií ČR k měření rychlosti pro Městskou policii Č. Budějovice: 

1) Branišovská, v celém úseku – obousměrně 
2) E. Rošického, úsek Zavadilka obousměrně 
3) Husova tř., Strakonická – k Carovi, obousměrně 
4) Krajinská, úsek Hradební – Hroznová – od 7:00 do 10 hod. 
5) Novohradská, v celém úseku, obousměrně  
6) O. Nedbala, úsek J. Opletala - O. Ostrčila 
7) Osiková, úsek Jasmínová – Kališnická 
8) U Lesa, úsek Branišovská - J. Bendy obousměrně 
9) Lidická tř., v celém úseku, obousměrně 
10) Rudolfovská tř. v celém úseku obousměrně 
11) Pražská tř., úsek U Čertíka – točna MHD 
12) Litvínovická, úsek kynologický klub, obousměrně 
13) Biskupská, úsek nám. Př. Otakara II. – Zátkovo nábřeží, obousměrně 
14) Plavská ul., úsek od železničního přejezdu Jižní zastávka – hranice města, obousměrně 
15) Ledenická ul., úsek od Dobrovodské ul. - hranice města, obousměrně 
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16) Kněžské Dvory, ul. A. Trägera, obousměrně v celé její délce až po hranice města ČB 
17) J. Hůlky v celém úseku – obousměrně 
18) Jiráskovo nábřeží v celém úseku – obousměrně 
19) Ul. Hlinská v celém úseku 
20) Prostor autobusového nádraží Č. Budějovice 
21) Ul. Pekárenská v úseku mezi ul. Pražská tř.– Nádražní 
22) Ul. E. Rošického v celém úseku obousměrně 
23) Ul. M. Horákové v celém úseku obousměrně 
24) Ul. B. Němcové v celém úseku obousměrně 
25) Ul. Dukelská v celém úseku obousměrně 
26) Přeložka sil. č. II/156 - II/157 - Zanádražní komunikace v úseku od ul. U lávky po 

křižovatku s ul. Kamarytova 
27) Sil. č. II 634- ul. Okružní v úseku od křižovatky s ulicí Trocnovská po křižovatku s 

obslužnou pozemní komunikací VŠTE České Budějovice 
28) Ul. Vrbenská v úseku od křižovatky s ul. Vodní po budovu Celního úřadu 
29) Ul. Dobrovodská v úseku od Suchovrbenského náměstí po křižovatku s ulicí Hlinecká 
30) Ul. L. Kuby v celém úseku obousměrně – ZŠ 
31) Třebotovice sil. č. III/14611 
32) Kaliště sil. č. III/14611 pro oba směry 
33) Haklovy Dvory sil. č. III/14539 pro oba směry 

34) Ul. Na Sádkách v úseku od křižovatky s ul. Třebínská po křižovatku s ul. Na Zlaté 

       Stoce 

1. 5. Družstvo obvodních dohledů  

 Činnost družstva obvodních dohledů koordinuje a řídí velitel družstva. Ke konci roku 2019 
bylo do tohoto družstva zařazeno 24 strážníků. Katastrální území statutárního města České 
Budějovice je pro účely stanovení rozsahu hlídkové činnosti obvodních hlídek rozděleno do 7 
obvodů. V obvodu Suché Vrbné, Rožnov, Nemanice, sídliště Vltava a sídliště Máj působí 
převážně jednočlenné hlídky, v obvodu střed a Lannova třída vykonávají kontrolní činnost 
strážníci v ustálených dvoučlenných hlídkách.  

 Strážníci zařazení do družstva obvodních dohledů vykonávají hlídkovou činnost pouze 
v pracovních dnech, tj. od pondělí do pátku. Hlídky jsou převážně pěší. V jarních, letních a 
podzimních měsících často využívají při své hlídkové činnosti jízdní kola. MP má pro tyto účely 
k dispozici celkem 9 jízdních kol a jeden skútr o objemu 125 ccm.  

 Pravidelná kontrolní činnost hlídek je zaměřena zejména na problematické lokality, které 
jsou vytipovány především podle počtu evidovaných událostí porušení veřejného pořádku, 
porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení města nebo požívání alkoholu a jiných 
návykových látek mladistvými. Do těchto lokalit patří např. okolí letního kina Háječek, letní 
scéna DK Slavie, Sokolský ostrov, Lannova třída, okolí vlakového a autobusového nádraží, 
Voříškův Dvůr, Palackého náměstí a okolí Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.  
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 Při pravidelných obchůzkách provádějí hlídky kontroly nádražní haly ČD, podzemních 
garáží obchodního centra Mercury a autobusového nádraží. Vzhledem k narůstajícím 
stížnostem občanů Pražského předměstí se obvodní hlídky soustředí na veřejný pořádek a na 
dodržování pravidel občanského soužití v oblastech dětského hřiště v Neplachově ulici, parku 
Staroměstská, okolí azylového domu Filia v Nerudově ulici a v oblasti Průběžné ulice. V těchto 
částech města se řeší především generační problémy i hrubé chování mezi mládeží. K zajištění 
pořádku ve všech vyjmenovaných lokalitách využívá městská policie k výše uvedeným 
činnostem také motorizované hlídky z turnusového družstva.  

 Na pokyn COS vykonávají obvodní hlídky ve svém přiděleném obvodu též činnost na 
základě aktuálních oznámení občanů o páchání protiprávního jednání.  

 Obvodní hlídky také pravidelně zajišťují v ranních hodinách v době školní docházky 
bezpečný přechod dětí a dalších osob na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol. 
Jedná se o frekventované pozemní komunikace: 

− Rudolfovská třída v blízkosti CZŠ 

− Lidická třída v křižovatce s Dukelskou ulicí, 

− Oskara Nedbala v blízkosti ZŠ  

− Ledenická ulice v blízkosti zastávky MHD Želivského 

− Pohůrecká v blízkosti ZŠ 

− L. Kuby v blízkosti ZŠ 

 Hlídky též provádějí kontrolní činnost v přímém okolí základních škol, a to především 
v ranních a dopoledních hodinách. Účelem dohledu je eliminace konfliktního jednání mezi 
žáky mimo areál školy a odhalování případné šikany. Strážníci v současné době provádějí tuto 
činnost v blízkosti: 

− ZŠ Bezdrevská 

− ZŠ Máj (ve spolupráci s asistenty prevence kriminality) 

− ZŠ Emy Destinové 

− ZŠ L. Kuby 

− ZŠ Pohůrecká 

− ZŠ Kubatova 

− v ulici J. Š. Baara a Nová (ve spolupráci s asistenty prevence kriminality) 

− v parku Dukelská 

 Kromě hlídek městské policie se dohledu na přechodech pro chodce v blízkosti základních 
škol na území města věnuje dalších 14 dobrovolníků (viz kapitola 2.). 

 Do činnosti hlídek městské policie se promítá snaha o jejich „viditelnost“ v daném obvodě 
a o pozitivní otevřenou komunikaci s veřejností. Velmi důležité je, aby se strážníci zajímali 
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o problémy obyvatel ve svém přiděleném obvodu, aby s občany komunikovali, a to nejen 
v konfliktních situacích při provádění zákroků a úkonů.  

Obrázek č. 1: Rozdělení obvodů statutárního města České Budějovice 

 

2. Dobrovolníci na přechodech pro chodce 

 Dopravně bezpečnostní projekt dobrovolníků na přechodech pro chodce vznikl v roce 
2013 a nadále úspěšně pokračuje. Důvodem vytvoření tohoto projektu byl nedostatek 
personálních kapacit a plnění dalších úkolů, které strážníkům nedovolovaly dohlížet na všech 
přechodech pro chodce, kde by to bylo z hlediska bezpečného přecházení vozovky zapotřebí. 
V roce 2019 zajišťovalo dohled na níže uvedených přechodech pro chodce 14 dobrovolníků. 
Ti jsou na přechodech přítomni v průběhu celého školního roku, tzn. od 1. září do 30. června, 
vždy v době od 7:00 do 8:00 hodin.   

Přechody pro chodce zajišťované dobrovolníky: 

1. přechod ZŠ Kubatova (křižovatka s ul. Budivojova) 
2. přechod ZŠ Nerudova (křižovatka s ul. Neplachova) 
3. přechod ZŠ Dukelská (před hlavním vchodem do ZŠ) 
4. přechod ZŠ Matice Školské (před budovou ZŠ) 
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5. přechod ZŠ Nové Hodějovice (před budovou ZŠ) 
6. přechod ZŠ E. Destinové 
7. přechod ZŠ Máj I., II. (M. Chlajna mezi č. p. 1 a 7) 

3. Asistenti prevence kriminality 

Asistenti prevence kriminality jsou zařazení do odboru výkonu služby jako ostatní 
zaměstnanci městské policie, kteří vykonávají dohled v rizikových lokalitách – sídliště Máj, 
Palackého nám., Lannova třída a okolí autobusového a vlakového nádraží. Činnost asistentů 
prevence kriminality řídí mentor z řad strážníků, který je zároveň i velitelem družstva 
obvodních dohledů.  

 Statutární město České Budějovice se do programu prevence kriminality ČR – projektu 
Asistent prevence kriminality (dále jen „APK“) zapojilo po událostech z léta roku 2013. 
V současné době působí u Městské policie České Budějovice 6 APK. Zatímco na začátku 
projektu se asistenti prevence kriminality zaměřovali jen na sídliště Máj, později se jejich 
činnost rozšířila i na další problémové části města – pěší zóna na Lannově třídě, okolí nádraží 
ČD, Palackého náměstí a autobusového nádraží.  
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V. Odbor právní, kontrolní a přestupkový 

 Odbor právní, kontrolní a přestupkový zabezpečuje veškerou právní agendu pro MP 
(pracovněprávní záležitosti, smluvní dokumentace, právní podpora veřejných zakázek apod.), 
vytváří vnitřní předpisy, administruje veškerá podání adresovaná městské policii, provádí 
kontrolní činnost dodržování pracovních povinností zaměstnanců zařazených do MP, zajištuje 
koordinační činnost v oblasti prevence kriminality, zabezpečuje interní školení, vzdělávání a 
výcvik strážníků MP, vede spisovou službu MP a zajištuje vnější komunikaci městské policie s 
médii. 

VYŘÍZENÁ PODÁNÍ V ROCE 2019 POČET 

podklady ke stížnostem a podáním vztahujícím se k činnosti MP pro kancelář 
primátora města 

41 

stížnosti, dotazy, podněty, žádosti 213 

odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,                    
o  svobodném přístupu k informacím 

3 

1. Oddělení přestupkové 

 Přestupkové oddělení řeší přestupková jednání zjištěná strážníky oddělení přímého 
výkonu služby v terénu. Přestupkové oddělení zpracovává administrativní agendu spojenou 
s vyřizováním zjištěných přestupků strážníky v terénu.  

 Přestupkové oddělení se podílí na kontrolní činnosti zaměřené na plnění pracovních 
povinností strážníků zařazených do odboru přímého výkonu služby.  

 Zaměstnanci zařazení do přestupkového oddělení zpracovávají a třídí dokumentaci a 
fotodokumentaci pořízenou strážníky v terénu. Dále zpracovávají a předkládají příslušnému 
správnímu orgánu zjištěná porušení právních předpisů.   

 V roce 2019 se vybraní zaměstnanci přestupkového oddělení výrazně podíleli na novém 
způsobu zpracovávání a předávání přestupků zjištěných pomocí kamerového vozidla.  

 Agendu přestupkového oddělení zajišťuje celkem 7 strážníků a 2 civilní zaměstnanci. 
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ČINNOST PŘESTUPKOVÉHO ODDĚLENÍ V ROCE 2019 POČET 

pokuta uložená příkazem na místě / příkaz na místě nezaplacený 3 178 

domluva 1 095 

předání jinému orgánu 1 886 

předání jinému orgánu - vyrozumění o porušení pravidel silničního 
provozu 

3 817 

úřední záznam 2 783 

oznámení dopravního přestupku, na který se vztahuje záznam do 
bodového hodnocení řidiče 

2 106 

nařízení odtahu – správce komunikace 73 

2. Úsek spisové služby  

 Úsek spisové služby zajišťují 2 civilní zaměstnanci, kteří zabezpečují řádnou a odbornou 
správu dokumentů vzniklých z činnosti městské policie, včetně jejich řádného příjmu, 
evidence, rozdělování, oběhu a vyřizování.  V roce 2019 městská policie provedla kompletní 
revizi vedení spisové služby a odstranila většinu zjištěných nedostatků. 

3. Úsek prevence, interního školení, vzdělávání a vedení fyzické přípravy 

 Na úseku prevence, interního školení, vzdělávání a výcviku v roce 2019 působili  
4 strážníci. Dva z nich jsou primárně určeni k fyzické přípravě strážníků a k provádění 
pravidelných výcviků sebeobrany. Další dva strážníci zajišťují pro Městskou policii České 
Budějovice veškeré činnosti v oblasti prevence kriminality a současně vykonávají všechny 
činnosti v mediální oblasti. Tito strážníci mají na starost rovněž agendu vzdělávání strážníků. 

Ke standardním činnostem v oblasti prevence kriminality patří: 

− tematické přednášky pro děti a mládež v mateřských, základních a středních školách 

− tematické přednášky pro seniory 

− preventivní informační činnost pro širokou veřejnost  

− spolupráce s médii 

− spolupráce s ostatními složkami působícími v oblasti prevence 

− propagace činnosti městské policie 

− organizace a dohled na činnost dobrovolníků na přechodech pro chodce 
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3. 1. Přednášky v oblasti prevence kriminality  
 

ROK 2019 MÍSTO TÉMA PŘEDNÁŠKY 
POČET 

PŘEDNÁŠEK 

únor 
Příměstský tábor 

Krav Maga 
„Činnost městské policie“ 1 

únor 
Dětské centrum 

Mláďátka 
„Činnost městské policie“ 

„Jak rozpoznat nebezpečné situace a jak je řešit“ 
1 

březen 
Základní škola 

Pohůrecká  
Nebezpečný internet „Say NO“ 9 

duben 
Základní škola 

Pohůrecká 
Nebezpečný internet „Say NO“ 2 

duben 
Základní škola 

Dukelská 
Ozbrojený útočník – sebeobrana 1 

duben Základní škola Máj 
„Činnost městské policie“ 

„Jak rozpoznat nebezpečné situace a jak je řešit“  
1 

duben 
Základní škola 

Dukelská  
Ozbrojený útočník – sebeobrana 1 

květen 
Základní škola 

Dukelská  
Ozbrojený útočník – sebeobrana 1 

květen 
Mateřská škola 

Pražská 
„Činnost městské policie“ 

„Jak rozpoznat nebezpečné situace a jak je řešit“  
1 

červen 
Mateřská škola 

E. Pittera 
„Činnost městské policie“ 

„Jak rozpoznat nebezpečné situace a jak je řešit“  
1 

červenec 
Baby centrum 

Šikulka 
„Činnost městské policie“ 

„Jak rozpoznat nebezpečné situace a jak je řešit“ 
1 

červenec 
Příměstský tábor 

Caplík 
„Činnost městské policie“ 

„Jak rozpoznat nebezpečné situace a jak je řešit“ 
1 

Srpen 
Příměstský tábor 

Caplík 
„Činnost městské policie“ 

„Jak rozpoznat nebezpečné situace a jak je řešit“ 
1 

srpen 
Baby centrum 

Šikulka 
„Činnost městské policie“ 

„Jak rozpoznat nebezpečné situace a jak je řešit“ 
1 

září Královská školka 
„Činnost městské policie“ 

„Jak rozpoznat nebezpečné situace a jak je řešit“ 
1 
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říjen Lesní školka 
„Činnost městské policie“ 

„Jak rozpoznat nebezpečné situace a jak je řešit“ 
1 

říjen Klub neslyšících 
„Činnost městské policie“ 

„Předcházení nebezpečným situacím“ 
1 

říjen 
Mateřská škola 

Sedmikráska 
„Jak rozpoznat nebezpečné situace a jak je řešit“ 2 

říjen 
Mateřská škola 

Neplachova 
„Jak rozpoznat nebezpečné situace a jak je řešit“ 2 

říjen 
Jihočeská 
univerzita 

„Činnost městské policie“ pro studenty 
bakalářského oboru Ochrana obyvatelstva 

1 

listopad 
Základní škola 

L. Kuby 
Nebezpečný internet „Say NO“  

pro žáky 6. tříd 
3 

listopad 
Základní škola 

L. Kuby 
Nebezpečný internet „Say NO“ 

 pro žáky 7. tříd 
3 

listopad 
Základní škola 

L. Kuby 
„Bezpečnost silničního provozu 
pěšky i na kole“ pro žáky 5. tříd 

3 

listopad 
Základní škola 

L. Kuby 
„Bezpečnost silničního provozu 
pěšky i na kole“ pro žáky 4. tříd 

3 

listopad Lesní školka 
„Činnost městské policie“ 

„Jak rozpoznat nebezpečné situace a jak je řešit“ 
1 

listopad 
Mateřská škola 

Větrná 
„Činnost městské policie“ 

„Jak rozpoznat nebezpečné situace a jak je řešit“ 
6 

prosinec 
Základní škola 

L. Kuby 
„Bezpečnost silničního provozu 
pěšky i na kole“ pro žáky 3. tříd 

3 

prosinec 
Základní škola 

L. Kuby 
„Jak rozpoznat nebezpečné situace a jak je řešit“ pro 

žáky 1. tříd 
3 

Počet přednášek za rok 2019 celkem 56 
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3. 2. Další činnosti v rámci prevence kriminality a prezentace MP ČB 

16. 4. │ Celostátní akce Jehla 

30. 4. │ Soutěž mladých cyklistů, ÚAMK České Budějovice 

24. 5. │ Bambifest, Výstaviště České Budějovice 

10. 6. │ Dětský den, Charita ČB, Palackého náměstí 

13. 6. │ Dobrodružství s technikou, Výstaviště České Budějovice 

15. 6. │ Den otevřených dveří Dopravního podniku České Budějovice 

28. 6. │ Celorepubliková akce MP – alkohol u mladistvých 

16. 8. │ Crossfit challenge Městské policie České Budějovice 2019 

19. 9. │ Den čisté mobility, Jiráskovo nábřeží 

21. 9. │ Den otevřených dveří, CB auto, České Budějovice 

8. 10. │ Soutěž mladých cyklistů, ÚAMK České Budějovice 

9. 10. │ Divadlo pro seniory - Mě neoklameš 

V roce 2019 se uskutečnil první ročník Crossfit challenge Městské policie České Budějovice 
pod záštitou primátora statutárního města. Jednalo se o největší crossfitové 
závody městských policií a složek IZS v České republice. 
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GRAF č. 1: Rozložení činnosti v oblasti prevence kriminality v roce 2019 podle cílových skupin 

 

3. 3. Interní vzdělávání strážníků 

 Úsek prevence, interního školení, vzdělávání a výcviku zajišťuje veškeré činnosti 
související se vzděláváním strážníků. Strážníci jsou pravidelně seznamováni se zásadními 
legislativními změnami týkajícími se činnosti městské policie. Tato školení bývají prováděna 
interní formou a vedou je příslušní vedoucí pracovníci městské policie nebo externí specialisté.  

 Začátkem roku 2019 byla schválena nová koncepce interního vzdělávání strážníků. Rámec 
tohoto výukového cyklu je rozdělen do 4 samostatných bloků. Každý výukový blok se zaměřuje 
na jinou právní oblast, jejíž znalost je pro činnost strážníků prioritou. Každý výukový blok 
obsahuje teoretickou část, praktickou část doplněnou o ukázkové videozáznamy z činnosti 
městské policie a písemný test ověřující znalosti strážníků v dané oblasti. 
 

1. výukový blok  

- právní úprava obecní policie, stanoviska a právní rozbory MV ČR k otázkám 
souvisejícím s plněním úkolů obecní policie 

2. výukový blok 

- právní úprava přestupků, správního a trestního práva, ochrany zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek 

MŠ, ZŠ, SŠ
84%

Senioři, sluchově 
post.
3%

Veřejnost
13%

Rozložení činnosti v oblasti prevence kriminality
v roce 2019 podle cílových skupin
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3. výukový blok  

- právní úprava na úseku pozemních komunikací, provozu na pozemních komunikacích 
a zákona o silniční dopravě se zaměřením na kontrolu provozovatelů taxislužby 

4. výukový blok  

- právní úprava obecního zřízení, nařízení a obecně závazné vyhlášky statutárního města 
České Budějovice, veřejné sbírky 

 
Do konce roku 2019 byly v rámci interního vzdělávání strážníků realizovány 3 výukové 

bloky. Každé školení absolvovalo kolem 100 strážníků zařazených do oddělení přímého výkonu 
služby. Tato forma interního vzdělávání bude realizována každý rok v aktualizovaném formátu.  

3. 4. Externí vzdělávání strážníků 

 Strážníci se v průběhu celého roku zúčastňují dalších pravidelných i jednorázových kurzů, 
které vedou k profesnímu rozvoji a získávání nových znalostí.  

Školení a kurzy realizované v roce 2019: 

− prolongační školení k přípravě na složení zkoušky o splnění odborných předpokladů 
k výkonu činnosti strážníka před komisí MV ČR, realizované lektory společnosti AMOS 
– Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o. – pro vybrané strážníky, kterým končila 
platnost osvědčení 

− pravidelné školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a školení 
řidičů – pro všechny strážníky městské policie 

− kurz první pomoci – pro všechny strážníky městské policie 

− školení zaměřené na provozování taxislužby a oprávnění strážníků v této oblasti, 
realizované pracovníkem pověřeným řízením oddělení dopravního inženýrství státní 
správy Magistrátu města České Budějovice – pro všechny strážníky městské policie 

− školení zaměřené na živnostenské provozovny, realizované pracovníky oddělení 
správního a kontrolního Magistrátu města České Budějovice – pro všechny strážníky 
městské policie 

− kurz „Práce strážníka v prostředí sociálního vyloučení“ – pro strážníky zařazené do 
družstva obvodních dohledů 
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3. 5. Tisková činnost a prezentace v médiích 

 Oblast tiskové činnosti městské policie a komunikace v mediální oblasti v roce 2019 
zahrnovala: 

− zpracování 338 tiskových zpráv – prezentace médiím, zveřejnění tiskových zpráv na 
webových stránkách Městské policie České Budějovice 

− uskutečnění 14 reportáží pro televizní vysílání 

− týdenní monitoring tisku týkající se činnosti Městské policie České Budějovice, 
zveřejnění na webových stránkách Městské policie České Budějovice 

− správu webových stránek Městské policie České Budějovice 

− spolupráci se zástupci médií (tištěná média, rozhlasové stanice, televizní společnosti) 

− spolupráci s bezpečnostními složkami a organizacemi v oblasti prevence kriminality – 
manažer prevence kriminality Krajského úřadu JČK, zástupci Policie ČR, HZS ČR, ČČK, 
zaměstnanci sociálního odboru Magistrátu města České Budějovice, krajský 
koordinátor BESIP, ministerstvo dopravy atd.  

− zpracování statistických údajů Městské policie České Budějovice za rok 2019 pro 
potřeby MV ČR v souladu s ustanovením § 2 písm. i) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii, ve znění pozdějších předpisů 

3. 6. Činnosti v rámci projektu Asistent prevence kriminality 2018 – 2020 

Statutární město České Budějovice se v roce 2013 zapojilo do projektu Asistent prevence 
kriminality, realizovaného jako součást programu prevence kriminality a extremismu - Úsvit. 
Od této doby se pravidelně zapojuje do dotačního programu ministerstva vnitra. V současné 
době probíhá tříletý projekt s názvem Asistent prevence kriminality 2018 – 2020, jehož cílem 
je zaměstnání 6 asistentů prevence kriminality (APK). Úkolem APK je působení na snížení počtu 
přestupkové a trestné činnosti v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením, zvýšení pocitu 
bezpečí obyvatel, podpora sociální integrace apod. (bližší informace o projektu jsou uvedeny 
v Plánu prevence kriminality Statutárního města České Budějovice na léta 2020 – 2021). 

Za účelem dodržení podmínek pro poskytnutí dotace MV ČR byly v roce 2019 v rámci 
projektu Asistent prevence kriminality 2018 – 2020 zpracovány následující dokumenty: 

− Plán prevence kriminality statutárního města České Budějovice na rok 2020–2021 

− Závěrečná zpráva mentora o činnosti APK v roce 2019 

− Závěrečná zpráva o realizaci a finančním vypořádání dotací MV ČR na projekt Asistent 
prevence kriminality 2018–2020 za rok 2019 

3. 7. Fyzická příprava strážníků a výcviky sebeobrany 

 V roce 2019 se uskutečnilo 147 bloků výcviku sebeobrany zaměřených především na 
správné a bezpečné používání donucovacích prostředků. 
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VI. Odbor servisní a ekonomický  

1. Oddělení servisní a ekonomické 

 Oddělení servisní a ekonomické zabezpečuje zejména účetní, mzdovou, majetkovou 
a technickou agendu MP. Zajišťuje též veškeré potřeby MP v oblasti provozu a logistiky.   

 V roce 2019 byly pořízeny dva služební automobily Škoda Karoq. Jedno vozidlo nahradilo 
stávající Škoda Yeti a o jedno služební vozidlo byl navýšen celkový počet dopravních 
prostředků ve vozovém parku městské policie. Pro zkvalitnění služeb byly  v roce 2019 
instalovány na přestupkové oddělení dva platební terminály pro možnost bezhotovostní 
platby. Do posilovny byly zakoupeny dvě lavice a posilovací klec. Zároveň byly pořízeny tři 
resuscitační figuríny pro možnost zdokonalování se v poskytnutí první pomoci. V průběhu roku 
byly učiněny kroky vedoucí ke zkvalitnění výstroje strážníků. Testovaly se například nové 
taktické vesty, kalhoty nebo zimní čepice. 

1. 1. Plnění rozpočtu Městské policie České Budějovice v roce 2019 

 Náklady na činnost Městské policie České Budějovice pro rok 2019 činily 
104,941.088,73 Kč. Strážníci Městské policie České Budějovice v roce 2019 uložili v příkazním 
řízení pokuty v celkové hodnotě 5,208.391,50 Kč. Z celkové částky byly na místě zaplaceny 
pokuty ve výši 4,235.870 Kč, pokuty na místě nezaplacené dosahovaly výše 972,521,50 Kč. Na 
manipulačních poplatcích za nasazení a odstranění technického prostředku k zabránění 
odjezdu vozidla bylo vybráno 880.249,85 Kč. Za odtahy vozidel bylo v roce 2019 vybráno 
943.207 Kč. 

1. 2. Vozový park Městské policie České Budějovice 
 

PŘEHLED SLUŽEBNÍCH VOZIDEL POČET 

Škoda Yetti 5 

Škoda Octavia 1 

Škoda Karoq 3 

VW Caddy 1 

VW Transporter 2 

skútr Kentoya 1 

přívěsný vozík Agados Handy  1 
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VII. Činnost Městské policie České Budějovice v roce 2019 

1. Celkový počet přestupků řešených dle kvalifikace přestupku 
 

NÁZEV PŘESTUPKU POČET 

P
ře

st
u

p
ky

 p
ro

ti
 v

eř
ej

n
ém

u
 p

o
řá

d
ku

 Neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci 55 

Rušení nočního klidu 106 

Znečištění veřejného prostranství nebo zanedbání povinnosti jeho 
úklidu 

135 

Poškození nebo zábor veřejného prostranství, veřejného objektu 
nebo zařízení 

1 496 

Veřejné pohoršení 47 

Celkem 1 839 

P
ře

st
u

p
ky

 n
a 

ú
se

ku
 p

ro
vo

zu
 n

a 
p

o
ze

m
n

íc
h

 k
o

m
u

n
ik

ac
íc

h
 

Přestupky na úseku provozu na pozemních komunikacích spáchané 
jiným jednáním řidiče motorového vozidla 

29 205 

Přestupky na úseku provozu na pozemních komunikacích spáchané 
jiným jednáním chodce 

144 

Přestupky na úseku provozu na pozemních komunikacích spáchané 
jiným jednáním cyklisty 

1 031 

Překročením nejvyšší dovolené rychlosti řidičem motorového 
vozidla 

2 084 

Celkem 32 464 

Porušení obecně závazných vyhlášek a nařízení města 762 

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 230 

Přestupky proti občanskému soužití 31 

Přestupky proti majetku 92 

Ostatní 21 

Celkem 1 111 

PŘESTUPKŮ CELKEM  35 414 
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 ZPŮSOB ŘEŠENÍ PŘESTUPKU POČET 

pokuta uložená příkazem na místě – na místě zaplacená 21 165 

pokuta uložená příkazem na místě – na místě nezaplacená 3 026 

domluva 5 520 

oznámeno příslušnému orgánu k dořešení 5 703 

2. Ostatní úkony  
  

DRUH ČINNOSTI POČET 

převoz na protialkoholní záchytnou stanici 98 

doprovod při převozu na protialkoholní záchytnou stanici 95 

předvedení osoby na Policii ČR 111 

událost předaná Policii ČR 68 

sběr infekčního materiálu – počet událostí/kusů 426 / 1 254 

asistence složkám IZS  600 

použití donucovacích prostředků  69 

nasazení TPZOV  4 371 

odtah vozidla – překážka provozu na pozemních komunikacích 449 

odhalení řidiče motorového vozidla pod vlivem alkoholu 42 

poskytnutí první pomoci 9 

nařízení odtahu zástupcem vlastníka komunikace 73 

kontrola osoby 14 308 

kontrola cyklisty 1 703 

kontrola psa 1 196 

odhalení osoby v celostátním pátrání Policie ČR 51 

odhalení vozidla, RZ, jízdního kola v pátrání Policie ČR 5 vozidel, 37 jízdních kol 
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asistence sociálnímu odboru Č. Budějovice (oddělení sociálně právní 
ochrany dětí, oddělení sociální pomoci) 

21 

nezúčastněná osoba pro Policii ČR 4 

ostatní asistence (ŽÚ, FÚ, Stavební úřad, veterinární lékař…) 13 

ověření totožnosti na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění 
totožnosti právní zájem (revizor- černý pasažér) 

558 

nález 581 

Na linku 156 bylo v roce 2019 přijato celkem 26 160 telefonních hovorů. 

3. Komentář ke statistice činnosti Městské policie České Budějovice 

Městská policie České Budějovice řešila v roce 2019 celkem 35 414 podezření ze 
spáchání přestupku. Oproti roku 2018 je to o 961 přestupků více. Strážníci vyřešili 24 191 
přestupků příkazem na místě a uložili 5 520 domluv. 5 703 událostí předali příslušným 
orgánům k dalšímu řešení. 

Nejčastěji páchané přestupky byly zaznamenány na úseku provozu na pozemních 
komunikacích. Jednalo se o nejrůznější dopravní přestupky, jako je neoprávněné parkování na 
vyhrazených parkovištích, stání nebo zastavení vozidel tam, kde je to podle zákona o provozu 
na pozemních komunikacích zakázáno, nebo nerespektování zákazových dopravních značek.  

Cyklisté se nejčastěji dopouštěli přestupků jízdou na jízdním kole bez rozsvíceného 
povinného osvětlení za snížené viditelnosti, jízdou po chodníku nebo porušením dopravního 
značení. Chodci nejčastěji porušovali pravidla silničního provozu chůzí na červený signál STŮJ! 
nebo přecházením vozovky mimo přechody pro chodce, podchody a nadchody. 

Strážníci určení k měření rychlosti motorových vozidel řešili 2 084 přestupků 
spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti v obci.  

Strážníci také řešili značné množství přestupků proti veřejnému pořádku. Strážníci řešili 
celkem 1 839 událostí uložením pokuty příkazem na místě, domluvou nebo předáním věci 
k dalšímu řešení příslušnému orgánu. Strážníci se též soustředili na dodržování obecně 
závazných vyhlášek a nařízení města. V roce 2019 řešili celkem 762 případů porušení některé 
z obecně závazných vyhlášek  a nařízení města.  

K častému protiprávnímu jednání dochází i v důsledku neustálého zhoršování 
mezilidských vztahů, zvláště mezi sousedy. Strážníci nejčastěji řešili ublížení na cti, hrubé 
jednání nebo úmyslné narušování občanského soužití vyhrožováním újmou na zdraví. Celkem 
se jednalo o 31 přestupků proti občanskému soužití, u kterých strážníci museli zasahovat. 
Strážníci v roce 2019 zaznamenali 92 přestupků proti majetku.  
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V neposlední řadě se strážníci zaměřují na kontrolu dodržování zákona o opatřeních k 
ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami. Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi strážníci v roce 2019 
odhalili 230 přestupků.  

Městská policie České Budějovice se v roce 2019 zásadním způsobem podílela na 
vyhodnocení problémů s provozem nočních podniků v hustě osídleném území města, v němž 
významným způsobem docházelo k narušování veřejného pořádku. Řada provozoven se 
v zájmu zachování nočního života v Českých Budějovicích rozhodla zapojit do programu 
„Chceme noční Budějce“ a zavázala se k dodržování podmínek zajišťujících dodržování 
veřejného pořádku. Některé z podniků s nočním provozem však byly z programu z důvodu 
nedodržování stanovených pravidel vyloučeny. Někteří z provozovatelů spolupráci 
s programem již v začátku odmítli. 

Palčivým problémem vznikajícím v souvislosti s provozem nočních podniků, kterým trpěli 
především místní obyvatelé, bylo rušení nočního klidu nebo znečišťování veřejného 
prostranství. Vliv na tuto skutečnost měla v největší míře otevřená okna nebo dveře 
provozoven (zvlášť v letních měsících), hlasitá hudební produkce nebo hlasitý projev 
návštěvníků postávajících přede dveřmi podniků. Na provoz nočních podniků v centru města i 
na sídlišti Máj se proto v období od dubna do září 2019 zaměřily pravidelné kontroly strážníků 
městské policie. V této době bylo na linku 156 také přijato v souvislosti s provozem těchto 
podniků celkem 162 telefonických stížností.  

Na základě vyhodnocení pravidelně prováděných kontrol i počtu přijatých stížností na 
provoz nočních podniků rozhodlo zastupitelstvo statutárního města České Budějovice 
o úpravě obecně závazné vyhlášky města o veřejném pořádku, veřejné zeleně a čistoty 
veřejných prostranství, která vešla v platnost 1. ledna 2020. Předmětem úpravy této obecně 
závazné vyhlášky města je omezení provozní doby pohostinských zařízení a zařízení 
přesuličního prodeje ve vymezených úsecích města. Toto opatření by mělo přispět k omezení 
činností narušujících veřejný pořádek v obci a porušování práv obyvatel na ochranu 
soukromého života v nočních hodinách. 
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4. Přehled odchycených zvířat podle druhu 

DRUH ZVÍŘETE POČET DRUH ZVÍŘETE POČET 

pes 246 potkan 6 

kočka 97 volavka 2 

netopýr 39 hrdlička 2 

holub 29 kavka 1 

ježek 18 želva 5 

nutrie 2 káně 1 

poštolka 10 straka 1 

havran 11 zajíc 9 

papoušek 7 jiřička 1 

vlaštovka  6 sova 5 

rorýs 12 kuna 3 

labuť 5 prase 1 

srna 8 rehek 1 

drozd 2 liška 1 

kos 1 páv 1 

kůň 2 sýkora 1 

sojka 5 užovka 2 

počet živých odchycených zvířat celkem 543 

počet sebraných uhynulých zvířat (kadáverů) 329 
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U městské policie je proškoleno celkem 17 strážníků k odchytu všech druhů zvířat. 
V každém turnusu jsou minimálně dva strážníci určeni prioritně k těmto účelům. K dispozici 
mají speciálně upravené služební vozidlo Volkswagen Transporter, které je uzpůsobeno pro 
převoz odchycených zvířat a pro převoz osob pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových 
látek. Strážníci mají k dispozici speciální vybavení pro odchyt zvířat, jako jsou například sítě, 
tyče, přepravní boxy, ochranné pomůcky apod. Strážníci určení k odchytu zvířat úzce 
spolupracují s městskými útulky nebo se záchrannou stanicí ZOO Hluboká nad Vltavou. 

5. Přehled mimořádných opatření k zajištění veřejného pořádku 

V roce 2019 se strážníci zařazení do oddělení přímého výkonu služby podíleli na zajištění 
různých mimořádných akcí a událostí, které mají vliv na bezpečnost a veřejný pořádek na 
území města. Městská policie při nich dohlížela na veřejný pořádek nebo usměrňovala provoz 
na pozemních komunikacích. 

Jednalo se celkem o 409 mimořádných opatření a to: 

 39 hokejových zápasů (riziková utkání; v součinnosti s Policií ČR)  
 20 fotbalových utkání  
 18 volejbalových zápasů (domácí i zahraniční reprezentace) 
 158 kulturních akcí (společenské akce, koncerty, festivaly, plesy, charitativní akce apod.) 
 34 dopravních opatření většího rozsahu v průběhu pořádaných akcí na území města 
 52 shromáždění (demonstrace, předvolební a petiční akce apod.) 
 43 průvodů (masopust, lampionový průvod, velikonoční hrkání, zvonkový průvod apod.) 
 25 sportovních akcí (běžecké, cyklistické závody, sportovní soutěže) 
 Ve 12 případech dohled při příležitosti pietní akce nebo slavnostního výročí velkého 

významu  
 v 8 případech dohled na dopravní situaci při příjezdu velvyslance nebo zahraniční delegace 

 
Městská policie zajištovala veřejný pořádek také v těchto případech:  

 dohled na dopravní situaci v době vítání občánků – každé úterý po dobu celého roku  
 trhy na nám. Přemysla Otakara II., na nádvoří radnice a Piaristickém nám. (jarní, podzimní, 

adventní, švestkové) – dohled na veřejný pořádek, prevence krádeží 
 dohled na veřejný pořádek v době letních prázdnin na nádvoří radnice a náměstí Přemysla 

Otakara II. – hudební večery na náměstí, výstavy apod. 
 10. června – 8. září – dohled na veřejný pořádek v areálu letní plovárny 
 17. – 24. dubna (Velikonoce), 30. října – 4. listopadu (Památka zesnulých) - dohled na 

hřbitovech Sv. Otýlie, Mladé, Třebotovice zaměřený na krádeže pietních předmětů 
 dopravní omezení a dohled na veřejný pořádek při přípravě adventních akcí – Přílet anděla, 

rozsvícení vánočního stromu, živý betlém, Vánoce na starém městě a vánoční ulička 
v Panské apod. 

 v době vánočních, velikonočních svátků a při příležitosti konce roku zvýšený dohled na 
veřejný pořádek ve městě, kontroly parkovišť u obchodních center 

 každoroční výstavy v areálu Výstaviště České Budějovice, a. s. - Gastrofest, Hobby podzim, 
Hobby jaro, Vzdělání a řemeslo, Slavnosti piva, Země Živitelka, Léto fest. 
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 dohled nad veřejným pořádkem: 
o v době konání bohoslužeb v katedrále Sv. Mikuláše – každou sobotu a neděli 
o v blízkosti Komunitního centra Máj – každé pondělí a středu 
o prostory Jihočeské vědecké knihovny Na Sadech, Lidická 
o prostory Magistrátu města České Budějovice (sociální odbor apod.) 

 dohled na dopravní omezení při čištění pozemní komunikace na Dlouhém mostě spol. 
ČEVAK – každý pátek 

 zvýšený dohled na přechodech pro chodce na začátku a konci školního roku (dohled na 
vybraných přechodech pro chodce zajišťují strážníci v průběhu celého roku) 

 odemykání a zamykání hřišť zřizovaných městem v ul. J. Bendy, A. Barcala, V. Volfa, 
Netolická, Dubenská, Větrná, Prachatická, Plzeňská, lanový park Máj 

 posílení hlídkové služby dne 31. 12. 2019 - Silvestr 

Vybrané akce velkého významu, při nichž městská policie dohlížela na veřejný pořádek a 
usměrňovala provoz na pozemních komunikacích: 

30.  března běžecký závod RunTour 
7. dubna   průvod Vynášení Morany 
18. – 21. dubna  Velikonoční hrkání, tesání křížů 
18. května zábavný běh plný barev „Barvám neutečeš“ 
19. - 25. května studentský festival Majáles (průvod, studentská vystoupení, hudební 

produkce, sportovní akce) 
24. – 25. května volby do Evropského parlamentu 
31. května  Slavnosti piva 
31. května – 1. června  Mattoni ½ maraton 
22. června mezinárodní festival pouličního umění Buskers fest  
1. – 6. července festival Múzy na vodě 
8. – 11. srpna Jihočeský jazzový festival 
30. srpna – 1. září pouliční festival Město lidem, lidé městu  
6. – 7. září historické Slavnosti železné a zlaté České Budějovice 2019 
5. října běžecký závod Night run a Avon běh 
 
 
 

 


