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Městská policie České Budějovice (dále jen „městská policie“ nebo „MP“) je orgánem obce. 
Městská policie byla zřízena zastupitelstvem statutárního města České Budějovice obecně 
závaznou vyhláškou č. 1/1992 dne 7. července 1992. Věcná i místní působnost MP je 
stanovena zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 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 právním předpisem s orgány veřejné 
moci. 
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II. Personální údaje 
Ke dni 31. 12. 2021 bylo do městské policie zařazeno celkem 136 zaměstnanců. 

Rozdělení zaměstnanců dle zařazení:  

− 117 strážníků městské policie  

− 0 čekatelů 

− 14 civilních zaměstnanců 

− 5 asistentů prevence kriminality 

Věková struktura strážníků: 

− 18 strážníků ve věku 21–30 let 

− 31 strážníků ve věku 31–40 let 

− 47 strážníků ve věku 41–50 let 

− 18 strážníků ve věku 51–60 let 

− 3 strážníci ve věku nad 61 let 

Vzdělání strážníků: 

− 99 strážníků se středoškolským vzděláním s maturitou 

− 2 strážníci s vyšším odborným vzděláním  

− 8 strážníků s bakalářským vzděláním 

− 8 strážníků s úplným vysokoškolským vzděláním 

V roce 2021 bylo přijato celkem 5 zaměstnanců, z toho 4 na pozici strážníka obecní policie 
a 1 na pozici civilního pracovníka. Pracovní poměr v tomto roce ukončilo 11 zaměstnanců, 
z toho 10 na pozici strážníka a 1 asistent prevence kriminality. 

 

III. Řízení Městské policie České Budějovice 

 V roce 2021 byla Městská policie České Budějovice řízena primátorem statutárního města 
Ing. Jiřím Svobodou. Koordinátorem Městské policie České Budějovice je Ing. Vilém Vávra.  

IV. Služebny Městské policie České Budějovice 

Hlavní služebna Městské policie České Budějovice sídlí v ulici Jar. Haška 2. V budově se 
nachází Centrální operační středisko (viz kapitola V. 1.1.), z něhož určení zaměstnanci řídí 
všechny hlídky v terénu, pracoviště obsluhy městského kamerového dohlížecího systému (viz 
kapitola V. 1.2.), přestupkové oddělení (viz kapitola VI.), výdejna výstroje i výzbroje, tělocvična 
a vybavené fitness centrum určené k výcviku strážníků a rozvíjení fyzické zdatnosti a 
administrativa. Hlavní služebna poskytuje kompletní zázemí pro strážníky. 
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Další služebny se stanovenými úředními hodinami pro veřejnost: 

− Ant. Barcala 404/38 v budově Komunitního centra na sídlišti Máj 

− Ledenická 651/8 v Suchém Vrbném 

Tyto služebny poskytují mimo úřední hodiny základní zázemí pro strážníky a umožňují jim 
zpracování administrativní agendy.  

Za účelem zajištění zázemí strážníkům při výkonu služby v terénu (především z družstva 
obvodních dohledů) byly v jednotlivých obvodech zřízeny služebny, které slouží jako zázemí 
pro strážníky: 

− Lannova tř. 117/63 

− Kulturní dům Vltava 

− Základní škola L. Kuby 

− areál Dopravního podniku v Nemanicích 

V. Odbor hlídkové služby 

V. 1. Oddělení přímého výkonu služby 

 Do oddělení přímého výkonu služby bylo ke konci roku 2021 zařazeno 101 strážníků, kteří 
zabezpečují místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly dle zákona o obecní policii. 
Oddělení přímého výkonu se člení na:  

V. 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.  

V. 1.2. Městský kamerový dohlížecí systém 

 Dispečink městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) je umístěn na 
pracovišti COS. MKDS v současné době disponuje 64 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 jak strážníci, tak civilní zaměstnanci zařazení do dvanáctihodinových směn s nepřetržitým 
provozem.  
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V. 1.3. Družstva turnusové služby  

 V roce 2021 zabezpečovalo přímý výkon služby 66 strážníků                                                                             
ve 4 družstvech turnusové služby. Družstva turnusové služby řídí a koordinují velitelé 
družstva. Družstva se střídají v nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáctihodinových směnách. 
Turnusové hlídky zajišťují kontrolní činnost v rámci celého katastrálního území 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 dle aktuální potřeby a situace 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. Každé družstvo turnusové 
služby disponuje minimálně jednou dvoučlennou hlídkou strážníků vyškolených k odchytu 
zvířat.    

 V roce 2021 byla kontrolní a hlídková činnost strážníků zařazených do družstva turnusové 
služby ovlivněna tzv. koronavirovou krizí. Rozvržení služeb bylo přizpůsobenou aktuálnímu 
stavu a situaci. Kontrolní činnost byla zaměřena od jara 2021 mimo jiné na důslednou kontrolu 
dodržování aktuálních krizových opatření Vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR (viz čl. VIII odst. 4).  
   

V. 1.4. Dopravní družstvo 

 Činnost dopravního družstva koordinuje a řídí velitel dopravního družstva. V roce 2021 
bylo dopravní družstvo složeno z 15 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) – ke konci roku tuto činnost vykonávalo 5 
strážníků ve dvousměnném provozu 

− 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 ve dvousměnném provozu 

− pěší hlídky zaměřené na kontrolu dodržování pravidel silničního provozu – tuto činnost 
vykonávali 3 strážníci, 

− měření rychlosti vozidel – tuto činnost vykonávali 4 strážníci ve dvousměnném provozu 

 Při měření rychlosti používala městská policie v roce 2021 radarový měřič rychlosti typu 
LTI 20/20 TruCAM. V roce 2021 bylo určeno celkem 37 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. V roce 2021 byla místa k měření rychlosti rozšířena o tři úseky (uvedeny pod bodem 33, 
34 a 35).  
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 Místa a úseky určené Policií ČR k měření rychlosti Městskou policií České Budějovice jsou 
zveřejněny a pravidelně aktualizovány na webových stránkách Městské policie České 
Budějovice. 
   
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 
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) Hlinská v celém úseku 
20) Prostor autobusového nádraží Č. Budějovice 
21) Pekárenská v úseku mezi ul. Pražská tř.– Nádražní 
22) E. Rošického v celém úseku – obousměrně 
23) M. Horákové v celém úseku – obousměrně 
24) B. Němcové v celém úseku – obousměrně 
25) 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) Okružní sil. č. II/634 v úseku od křižovatky s ulicí Trocnovská po křižovatku s obslužnou 

pozemní komunikací VŠTE České Budějovice 
28) Vrbenská v celé délce ulice, obousměrně 
29) Dobrovodská v celé délce ulice, obousměrně 
30) L. Kuby v celém úseku, obousměrně – ZŠ 
31) Třebotovice sil. č. III/14611, obousměrně 
32) Kaliště sil. č. III/14611, obousměrně 
33) Dobrovodská ulice v úseku od ulice Ledenická k objektu Dobrovodská 1110/135 
34) Vrbenská ulice v úseku od křižovatky s ulicí Dobrovodská po křižovatku s ulicí Hlinecká 
35) Okružní ulice sil. č. II/634 – v celé délce ulice, obousměrně 
36) Haklovy Dvory sil. č. III/14539 pro oba směry v zastavěné oblasti obce 
37) Na Sádkách v celé délce ulice, obousměrně 
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V. 1.5. Družstvo obvodní dohledy  

 Činnost družstva obvodních dohledů koordinuje a řídí velitel družstva. Ke konci roku 2021 
bylo do tohoto družstva zařazeno 18 strážníků. Katastrální území statutárního města České 
Budějovice je rozděleno do 6 obvodů, a to pro účely stanovení rozsahu hlídkové činnosti 
obvodních hlídek. V obvodu Suché Vrbné, Rožnov, Nemanice, sídliště Vltava a sídliště Máj 
působí převážně jednočlenné hlídky, v obvodu střed vykonávají strážníci svou činnost 
zpravidla v ustálených dvoučlenných hlídkách.  

 Strážníci zařazení do družstva obvodních dohledů vykonávají hlídkovou činnost pouze 
v pracovních dnech, tj. od pondělí do pátku, s rozdělením hlídek na ranní a odpolední směnu. 
Hlídky jsou převážně pěší. V jarních, letních a podzimních měsících strážníci využívají při své 
hlídkové činnosti jízdní kola. MP má pro tyto účely k dispozici celkem 8 jízdních kol a jeden 
skútr o objemu 125 ccm. 

 Pravidelná kontrolní činnost hlídek je zaměřena na problematické lokality. Tyto lokality 
jsou vytipovány především podle počtu evidovaných událostí narušování veřejného pořádku, 
porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Do těchto lokalit patří především 
historické jádro města, letní scéna DK Slavie, park Na Sadech, Sokolský ostrov, Lannova třída, 
Palackého náměstí a okolí nebo okolí vlakového a autobusového nádraží. Při pravidelných 
obchůzkách hlídky provádějí kontroly i na autobusových zastávkách, v nádražní hale ČD i v 
prostorách autobusového nádraží. Na sídlišti Máj a dalších sídlištích se hlídky městské policie 
zaměřují především na místa, kde se schází početnější skupiny obyvatel i mladistvých a dochází 
zde k narušování veřejného pořádku nebo občanského soužití. Pravidelným kontrolním 
místem je i okolí Komunitního centra v ulici Ant. Barcala.  

 V letním období se hlídky městské policie soustředí na veřejný pořádek a na dodržování 
pravidel občanského soužití v blízkosti dětských hřišť a sportovišť na celém území města. 
Důvodem jsou časté stížnosti na hrubé jednání mládeže nebo protiprávní jednání dalších osob, 
jako je například poškozování herních prvků, požívání alkoholu apod. Ve všech městských 
obvodech se strážníci zaměřují i na výskyt černých skládek, kterých i přes výzvy k veřejnosti 
stále přibývá.  

 Pro zajištění pořádku ve všech vyjmenovaných lokalitách využívá městská policie 
v případě potřeby též 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 ve spolupráci s dopravním družstvem 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 Církevní základní školy 

− 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 
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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 L. Kuby 

− ZŠ Pohůrecká 

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

 Kromě hlídek městské policie se dohledu na přechodech pro chodce v blízkosti základních 
škol na území města věnuje dalších 11 dobrovolníků z řad veřejnosti (viz kapitola 2., str. 11). 

 Úkolem hlídek družstva obvodního dohledu je být k dispozici občanům daného obvodu. 
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.  

 V prvním čtvrtletí roku 2021 byla kontrolní a hlídková činnost strážníků zařazených do 
družstva obvodní dohledy rovněž ovlivněna tzv. koronavirovou krizí. Rozvržení služeb bylo 
přizpůsobenou aktuálnímu stavu a situaci. Kontrolní činnost byla zaměřena mimo jiné na 
důslednou kontrolu dodržování aktuálních krizových opatření Vlády ČR a mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (viz čl. VIII odst. 4).    

Obrázek č. 1: Rozdělení městských obvodů 

 
Zdroj: Městská policie České Budějovice 
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V. 2. Dobrovolníci na přechodech pro chodce 

 Dopravně bezpečnostní projekt dobrovolníků na přechodech vznikl v roce 2013. Důvodem 
vytvoření tohoto projektu byl nedostatek personálních kapacit a plnění dalších úkolů, které 
strážníkům nedovolovaly dohlížet na všech přechodech pro chodce, kde by byla jejich 
přítomnost v ranních hodinách zapotřebí. V roce 2021 zajišťovalo dohled na níže uvedených 
přechodech pro chodce 11 dobrovolníků. Dobrovolníci 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 Dukelská (před hlavním vchodem do ZŠ) 

3. přechod ZŠ Matice Školské (před budovou ZŠ) 

4. přechod ZŠ Nové Hodějovice (před budovou ZŠ) 

5. přechod ZŠ E. Destinové 

6. přechod ZŠ Máj I., II. (M. Chlajna mezi č. p. 1 a 7) 

7. přechod ZŠ Oskara Nedbala (v ulici V. Talicha) – dohled zajišťován od 10/2021 

 V roce 2021 nastoupilo na přechody pro chodce 10 nových dobrovolníků, 4 z nich svou 
činnost po krátké době ukončili. Finanční náklady na projekt dobrovolníků na přechodech pro 
chodce činily v roce 2021 celkem 175.238 Kč.  

V. 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 i 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 v roce 2013. V současné době působí 
u Městské policie České Budějovice 5 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 a Palackého náměstí.  
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VI. Odbor právní, kontrolní a přestupkový 

Odbor právní, kontrolní a přestupkový (dále jen OPKP) zabezpečuje veškerou právní 
agendu pro MP (pracovněprávní agenda, smluvní agenda, právní podpora veřejných zakázek, 
právní podpora odboru přímého výkonu služby, vymáhání neuhrazených pohledávek za 
nasazení a sejmutí technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla apod.).  OPKP rovněž 
navrhuje a vytváří vnitřní předpisy, administruje a vyjadřuje se k veškerým podáním 
adresovaným městské policii, provádí kontrolní činnost dodržování pracovních povinností 
zaměstnanců zařazených do MP, zajištuje koordinační činnost v oblasti prevence kriminality, 
zabezpečuje a realizuje interní školení, vzdělávání a výcvik strážníků MP, vede spisovou službu 
MP a zajištuje vnější komunikaci městské policie s médii. Přestupkové oddělení zpracovává 
kompletní agendu zjištěných přestupků a administruje agendu spojenou s odtahy a 
nasazenými technickými prostředky k zabránění odjezdu vozidla. V roce 2020 OPKP převzal 
kompletní agendu evidence, zpracování a účtování pokutových bloků.  

 

VYŘÍZENÁ PODÁNÍ V ROCE 2021 POČET 

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

40 

stížnosti, dotazy, podněty, žádosti 274 

vyjádření k žádostem o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,                    
o svobodném přístupu k informacím 

10 

VI. 1. Oddělení přestupkové 

Agendu přestupkového oddělení zajišťuje celkem 9 strážníků a 2 civilní zaměstnanci.  

Přestupkové oddělení: 

− řeší přestupková jednání zjištěná strážníky oddělení přímého výkonu služby v terénu 

− zpracovává administrativní agendu spojenou s vyřizováním zjištěných přestupků 
strážníky v terénu, 

− podílí se na kontrolní činnosti zaměřené na plnění pracovních povinností strážníků 
zařazených do odboru přímého výkonu služby, 

− zpracovává a třídí dokumentaci a fotodokumentaci pořízenou strážníky v terénu, 

− zpracovává a předkládá příslušnému správnímu orgánu zjištěná porušení právních 
předpisů, 

− podílí se na zpracování a předávání přestupků zjištěných pomocí kamerového vozidla 

− vede kompletní agendu evidence, zpracování a účtování příkazových bloků 
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ČINNOST PŘESTUPKOVÉHO ODDĚLENÍ V ROCE 2021 POČET 

pokuta uložená příkazem na místě / příkaz na místě nezaplacený 1 730 / 434 

vyřešení přestupku domluvou 1 901 

oznámení o podezření ze spáchání přestupku jinému orgánu 2 803 

oznámení o podezření ze spáchání přestupku jinému orgánu – vyrozumění 
o porušení pravidel silničního provozu 

3 565 

úřední záznam 3 047 

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

1 528 

nařízení odtahu – správce komunikace 92 

VI. 2. Úsek spisové služby  

 Úsek spisové služby zajišťuje 1 civilní zaměstnanec, který zabezpečuje řádnou a odbornou 
správu dokumentů vzniklých z činnosti městské policie, včetně jejich řádného příjmu, 
evidence, rozdělování, oběhu, vyřizování a archivace.   

VI. 3. Úsek prevence, interního školení, vzdělávání a výcviku 

 Na úseku prevence, interního školení, vzdělávání a výcviku působí 4 strážníci.  

Dva strážníci zajišťují pro Městskou policii České Budějovice veškeré činnosti v mediální oblasti 
a v oblasti prevence kriminality. Tito strážníci rovněž zajišťují vzdělávání strážníků. Jeden 
z těchto strážníků je pověřen vedením instruktorů výcviku.   

Dva strážníci – instruktoři výcviku jsou primárně určeni k fyzické přípravě strážníků a 
k provádění pravidelných výcviků sebeobrany. Instruktoři výcviku v součinnosti se svým 
vedoucím provádí kontrolu zásahů a úkonů prostřednictvím pořízených kamerových záznamů. 
Zjištěné nedostatky vyhodnocují a volí vhodnou formu výcviku za účelem eliminace pochybení 
v oblasti taktiky zákroku.  

V roce 2021 zajištovali instruktoři výcviku povinné testování a veškerou související evidenci u 
všech zaměstnanců zařazených do městské policie na onemocnění COVID-19. 
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VI. 3.1. Prevence kriminality  

Ke standardním činnostem 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 v oblasti prevence kriminality 

− propagace činnosti městské policie 

− organizace a dohled na činnost dobrovolníků na přechodech pro chodce 
 

Již v roce 2020 oslovili preventisté Městské policie České Budějovice s nabídkou 
přednášek prevence kriminality všechny základní školy na území města a několik mateřských 
škol, kterým byly přislíbeny přednášky v předchozím období. Značný zájem o preventivní 
činnost Městské policie České Budějovice vedl ve spolupráci s řediteli základních škol a se 
zaměstnanci určenými pro prevenci kriminality k vytvoření rozsáhlého plánu besed. Na rok 
2020/2021 se zohledněním možnosti realizace bylo naplánováno 212 besed na vybraná 
témata. Pro mateřské školy bylo prozatím naplánováno 19 besed s možností rozšíření 
preventivní činnosti na další mateřské školy v případě volné kapacity preventistů.  

V roce 2021 nám bohužel omezení z důvodu šíření onemocnění COVID-19 umožnilo 
realizovat plánované přednášky v oblasti prevence kriminality pouze v omezeném rozsahu.  

Akce realizované v rámci prevence kriminality a prezentace MP ČB  
 

DATUM NÁZEV AKCE 

21. července 2021 beseda v dětském centru Šikulka 

28. července 2021 beseda v dětském centru Šikulka 

29. července 2021 
společná akce s Týmem silniční bezpečnosti v rámci projektu Na kole jen 
s přilbou, Sokolský ostrov 

13. srpna 2021 beseda v dětském centru Caplík, Fr. Ondříčka 

10. září 2021 Bambifest, areál u Sportovní haly 

16. září 2021 Den čisté mobility, Nám. Přemysla Otakara II. 
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VI. 3.2. Tisková činnost, prezentace v médiích  

Oblast tiskové činnosti městské policie a komunikace v mediální oblasti v roce 2021 
zahrnovala: 

− zpracování 198 tiskových zpráv – prezentace médiím, zveřejnění tiskových zpráv na 
webových stránkách Městské policie České Budějovice a na stránkách sociální sítě FB 

− týdenní zpracování souhrnu tiskových zpráv a monitoringu tisku pro primátora města 

− reportáže pro televizní a rozhlasové vysílání  

− týdenní monitoring tisku z prezentace 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 vnitra, dopravy… 

− zpracování Zprávy o činnosti Městské policie České Budějovice za rok 2021 

− zpracování statistických údajů Městské policie České Budějovice za rok 2021 pro 
potřeby MV ČR v souladu s ustanovením § 2 písm. i) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii, ve znění pozdějších předpisů 

 

V září 2020 byl spuštěn provoz stránky Městské policie České Budějovice na sociální síti 
Facebook. V roce 2021 bylo na stránce zveřejněno 196 příspěvků. K provozu stránky patří i 
aktualizace aktuálně platných organizačních informací a správa komentářů k vloženým 
příspěvkům.  

Prostřednictvím sociální sítě Facebook zveřejňuje Městská policie České Budějovice výzvy 
k náboru nových strážníků a dobrovolníků na přechodech pro chodce. Touto cestou též přijímá 
nabídky k obsazení příslušných pracovních míst.  
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VI. 3.3. Vzdělávání strážníků 

VI. 3.3.1. Pravidelné kurzy 

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

Školení a kurzy realizované v roce 2021: 

− základní kurzy a 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 nové čekatele 
a strážníky před skončením platnosti osvědčení o odborné způsobilosti 

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

− střelecká příprava – výcvik zajišťuje minimálně 1x ročně hlavní zbrojíř Městské policie 
České Budějovice s dlouholetou praxí, výcvik probíhá formou povinné ostré střelby na 
cvičné střelnici i nácvik zacházení se zbraní – pro všechny strážníky městské policie 

− kurz první pomoci – pro všechny strážníky městské policie 

− školení o pravidlech silničního provozu platných pro jízdu na elektrokoloběžkách - 
Kpt. Mgr. Jiří Ondruška, Policie ČR – odbor dopravní policie 

− školení zaměřené na jednání se sebevrahem – Mgr. Tomáš Adámek, psycholog HZS 
JČK České Budějovice 

− 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 na doklady cizinců, realizované odborem cizinecké policie Krajského 
ředitelství Policie Jihočeského kraje – pro všechny strážníky městské policie, 
nedokončeno z důvodu krizových opatření 

− školení strážníků pro výkon činnosti v sociálně vyloučených lokalitách, 
AMOS Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o. – pro strážníky z družstva obvodních 
dohledů 

 
VI. 3.3.2. Interní vzdělávání a výcvik 

 Vedle výše uvedených pravidelných vzdělávacích kurzů zajišťuje úsek prevence, interního 
školení, vzdělávání a výcviku veškeré činnosti související s interním vzděláváním a výcvikem 
strážníků. Strážníci jsou pravidelně seznamováni se zásadními legislativními změnami 
týkajícími se činnosti městské policie.  
 Od počátku roku 2021 bylo interní vzdělávání strážníků spojeno s výcvikem zaměřeným 
na taktické dovednosti při služebních zákrocích, sebeobranu, používání donucovacích 
prostředků v souladu s právními předpisy a celkovou fyzickou zdatnost. Tato nová koncepce 
nahradila dřívější samostatnou teoretickou výuku právních norem. 
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 Při tvorbě obsahové stránky nové koncepce interního vzdělávání a výcviku určení 
zaměstnanci spolupracovali s instruktory Policie ČR. Cílem bylo, aby taktika zákroku strážníků 
byla jednotná se zákroky Policie ČR. 

 
Výcviky jsou rozděleny do dvou částí: 

• Prakticko-teoretická část 

• Modelové situace 

Prakticko-teoretická část výcviku je rozdělena do pěti bloků: 

• Teorie – ustanovení §18 zákona 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů (donucovací prostředky) 

• Praktická část – donucovací prostředky 

• Ozbrojený pachatel 

• Vozidlo s modifikací na autobus 

• Vstupy 

Modelové situace jsou teoretickou částí výcviku, kdy bylo připraveno dvacet modelových 
situací a nespočet jejich modifikací, se kterými se strážníci nejčastěji setkávají. Součástí 
modelových situací je videorozbor a analýza kamerových záznamů z osobních kamer strážníků. 
Cílem je zlepšení komunikace strážníků, zvládání stresových situací a efektivní aplikace 
právních norem do praxe. 

Nová koncepce vzdělávání strážníků zahrnuje intenzivní dvoutýdenní kurz pro nové 
strážníky. Kurz je zaměřen na sebeobranu, donucovací prostředky, modelové situace, 
nezbytnou agendu pro výkon služby, postupy pro zadokumentování přestupkového jednání, 
práce s technickým prostředkem k zabránění odjezdu vozidla, manipulace se zařízením 
určeným ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu, ovládání a komunikace přes radiostanici 
apod. Po absolvování intenzivního kurzu jsou strážníci zařazeni na jeden měsíc k vybraným 
zkušeným strážníkům v turnusové směně, kteří mají za úkol seznamovat nové strážníky 
s výkonem služby v praxi.  

 Strážníci absolvují 1x za rok povinné testy fyzické způsobilosti. K výcviku využívá městská 
policie své vlastní prostory, kterých mohou strážníci využívat i v rámci samostatné fyzické 
přípravy.  
 

V roce 2021 se uskutečnilo 151 výcviků, kterých se zúčastnilo 424 strážníků.  

Pro nové strážníky proběhly čtyři 14denní kurzy obsahující celkem 40 výcviků. 
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VI. 3.4. Činnosti v rámci projektu Asistent prevence kriminality 2021 

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 projekt s názvem Asistent prevence kriminality 2021, jehož cílem je zaměstnání 
5 asistentů prevence kriminality (dále jen „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 za rok 2021 v rámci 
projektu Asistent prevence kriminality 2021 zpracovány následující dokumenty: 

− Závěrečná zpráva mentora o činnosti APK v roce 2020 

− Vyhodnocení projektu Asistent prevence kriminality za rok 2020 

o Finanční část obsahující údaje o celkové výši vynaložených prostředků 
s rozčleněním na prostředky státního rozpočtu a prostředky rozpočtu obce 

o Věcná část obsahující vyhodnocení efektivity vynaložených prostředků a sil ve 
vztahu k praktickým dopadům projektu  

− Vyhodnocení měření efektivity dopadů s údaji o udržitelnosti uvedenými v popisu 
projektu Asistent prevence kriminality za rok 2020 

− Finanční vypořádání projektu Asistent prevence kriminality za rok 2020 

− Bezpečnostní analýza kriminality obce pro účely žádosti o poskytnutí dotace MV ČR 
na projekt Asistent prevence kriminality - 2021 

− Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu určeného na prevenci kriminality 
pro realizaci projektu Asistent prevence kriminality - 2021 

 

 Na projekt Asistent prevence kriminality 2021 poskytlo Ministerstvo vnitra ČR dotaci ve 
výši 582.120 Kč. Za neuskutečněné školení APK byly MV ČR vráceny finanční prostředky 
z přidělené dotace ve výši 25.800 Kč. Finanční spoluúčast města České Budějovice na projekt 
činila 1,420.623,57 Kč. Celkové náklady na tento projekt byly vyčísleny na 1,976.943,57 Kč. 
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VII. Odbor servisní a ekonomický  

VII. 1. Oddělení servisní a ekonomické 

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

 Servisní oddělení v současné době zajišťuje provoz 12 služebních vozidel (viz kapitola 1.2. 
Vozový park Městské policie České Budějovice).  

 Městská policie od roku 2020 disponuje 4 platebními terminály, které jsou využívány 
strážníky městské policie pro platby pokut na místě.  

VII. 1.1. Plnění rozpočtu Městské policie České Budějovice v roce 2021 

 Náklady na činnost Městské policie České Budějovice pro rok 2021 činily celkem 
112,265.561,37 Kč. Za pokuty uložené příkazem na místě bylo zaplaceno celkem 2,850.600,- 
Kč. Za pokuty na místě nezaplacené bylo zaplaceno 765.493,91 Kč. Na manipulačních 
poplatcích za nasazení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla bylo 
vybráno 2,443.026,46 Kč. Za odtahy vozidel bylo v roce 2021 zaplaceno 815.356,- Kč. 

VII. 1.2. Vozový park Městské policie České Budějovice 

PŘEHLED SLUŽEBNÍCH VOZIDEL POČET 

Škoda Yetti 4 

Škoda Octavia 1 

Škoda Karoq 3 

Škoda Kamiq 1 

VW Caddy 1 

VW Transporter 2 

skútr Kentoya 1 

přívěsný vozík Agados Handy  1 
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Graf č. 1 – Celkové náklady na vozový park, rok 2018 – 2021 

 
 
Graf č. 2 – Náklady na pohonné hmoty, rok 2018 - 2021 
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Graf č. 3 – Náklady na opravy a údržbu služebních vozidel, rok 2018 - 2021 

 
 
Graf č. 4 – Celkový počet ujetých kilometrů, rok 2018 - 2021 
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VIII. Činnost Městské policie České Budějovice v roce 2021 

VIII. 1. Celkový počet přestupků řešených dle kvalifikace přestupku 

NÁZEV PŘESTUPKU POČET PŘESTUPKŮ 

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 54 

Znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci 18 

Rušení nočního klidu 160 

Veřejné pohoršení 10 

Znečištění veřejného prostranství nebo zanedbání povinnosti 
jeho úklidu 

88 

Poškození nebo zábor veřejného prostranství, veřejného objektu 
nebo zařízení 

1 762 

Ostatní přestupky proti veřejnému pořádku 4 

Přestupky proti veřejnému pořádku celkem 2 096 

P
ře

st
u

p
ky

 n
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ú
se

ku
 p

ro
vo

zu
 n

a 
p

o
ze

m
n

íc
h

 k
o

m
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n
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íc

h
 

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

24 738 

Přestupky na úseku provozu na pozemních komunikacích jiným 
jednáním chodce 

169 

Přestupky na úseku provozu na pozemních komunikacích jiným 
jednáním cyklisty 

2 884 

Přestupky spáchané překročením nejvyšší dovolené rychlosti  1 472 

Ostatní dopravní přestupky 831 

Dopravní přestupky celkem 30 094 
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NÁZEV PŘESTUPKU POČET PŘESTUPKŮ 
P
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Přestupky proti pořádku ve státní správě a územní 
samosprávě (porušení nařízení a obecně závazných 
vyhlášek města) 

612 

Přestupky podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek 

221 

Přestupky proti občanskému soužití 43 

Přestupky proti majetku 60 

Přestupky podle krizového zákona 593 

Přestupky podle zákona o ochraně veřejného zdraví 1 020 

Přestupky podle zákona o mimořádných opatřeních při 
epidemii onemocnění COVID-19 

19 

Přestupky podle zákona na ochranu zvířat proti týrání 200 

Ostatní přestupky 129 

PŘESTUPKŮ CELKEM 35 087 

 

Graf č. 5 – Celkový počet řešených přestupků, rok 2020 – 2021 
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Graf č. 6 – Vybrané přestupky, rok 2020 - 2021 

 

Graf č. 7 – Vybrané přestupky proti veřejnému pořádku, rok 2020 - 2021 
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Graf č. 8 – Přestupky proti majetku, rok 2020 - 2021 

 

Graf č. 9 – Přestupky proti občanskému soužití, rok 2020 - 2021 
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Graf č. 10 – Přestupky spáchané porušením obecně závazných vyhlášek města, rok 2020 - 2021 

 
 

Graf č. 11 – Kontroly provedené v souvislosti s omezením provozu pohostinských zařízení dle 
obecně závazné vyhlášky Statutárního města České Budějovice o veřejném pořádku 

 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

OZV O OCHRANĚ 
VEŘEJNÉHO 
POŘÁDKU, 

VEŘEJNÉ ZELENĚ A 
ČISTOTY VEŘ. 

PROSTR.

OZV O PRAVIDLECH 
POHYBU PSŮ A 

JINÝCH ZVÍŘAT NA 
VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍCH

OSTATNÍ OZV NAŘÍZENÍ TRŽNÍ 
ŘÁD

CELKEM

477

47 2 6

533517

69
19 7

612

Přestupky proti pořádku ve státní správě a územní 
samosprávě, rok 2020 - 2021

rok 2020 rok 2021

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC CELKEM

926 887 830 915 890
670 680

5 798

rok 2021

Kontroly provedené v souvislosti s omezením provozu 
pohostinských zařízení dle OZV o veřejném pořádku



 
____________________________________________________________________________ 

Stránka 27 z 37 

 

 

Graf č. 12 – Přestupky podle zákona o ochr. zdraví před škodlivými účinky NL, rok 2020 - 2021 

 

Graf č. 13 – Přestupky řešené v souv. s krizovými a mimořádnými opatřeními, rok 2020 - 2021 
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Graf č. 14 – Dopravní přestupky podle pachatelů, rok 2020 – 2021 

 

Graf č. 15 – Přestupky spáchané překročením nejvyšší povolené rychlosti, rok 2020 – 2021 
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VIII. 2. Celkový počet přestupků dle způsobu řešení 

 ZPŮSOB ŘEŠENÍ PŘESTUPKU POČET PŘESTUPKŮ 

pokuta uložená příkazem na místě – na místě zaplacená 14 999 

pokuta uložená příkazem na místě – na místě nezaplacená 3 128 

domluva 10 507 

oznámeno příslušnému orgánu k dořešení 6 453 

PŘESTUPKŮ CELKEM 35 087 

Graf č. 16 – Počet přestupků dle způsobu řešení, rok 2021 
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VIII. 3. Komentář ke statistice činnosti Městské policie České 
Budějovice 

Městská policie České Budějovice řešila v roce 2021 celkem 35 087 podezření ze 
spáchání přestupku (graf č. 5). Strážníci vyřešili 18 127 přestupků příkazem na místě a udělili 
10 507 domluv. 6 453 událostí předali příslušným orgánům k dalšímu řešení (graf č. 16). 

Do činnosti Městské policie České Budějovice se v prvním čtvrtletí roku 2021 výrazně 
promítla nepříznivá epidemiologická situace, která v České republice nastala v důsledku šíření 
onemocnění COVID-19 v roce 2020. Po vzoru ostatních složek IZS přijala i Městská policie 
České Budějovice ve své organizaci příslušná opatření k zamezení šíření tohoto onemocnění. 
Ta obnášela především rozdělení strážníků na dvě samostatné směny a prioritní zaměření 
činnosti na dodržování platných krizových a mimořádných opatření. Rozdělení strážníků do 
dvou samostatných skupin bylo zavedeno z důvodu zachování činnosti a akceschopnosti 
městské policie, jakož i veškeré agendy k zajištění její činnosti. 

I v tomto roce patřily mezi nejčastěji páchané přestupky na úseku provozu na pozemních 
komunikacích. Z celkového počtu řešených přestupků tvořily dopravní přestupky 85,8 %. 
Nejčastěji se jednalo o 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. Strážníci řešili v roce 2021 
celkem 30 094 dopravních přestupků (graf č. 14). Strážníci určení k měření rychlosti radarem 
řešili 1 472 přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti v obci (graf č. 15). 

Pěší hlídky se též zaměřovaly na stupňující se frekvenci přestupků ze strany cyklistů. Mezi 
ně patřili ve značném počtu jezdci na elektrokoloběžkách. Strážníci nejčastěji řešili jízdu na 
jízdním kole či koloběžce bez povinného osvětlení za snížené viditelnosti, jízdu po chodníku 
nebo porušení dopravního značení. V roce 2021 vyřešili 2 884 přestupků spáchaných cyklisty. 
Chodci nejčastěji porušovali pravidla silničního provozu chůzí na červený signál STŮJ nebo 
přecházením vozovky mimo určená místa (graf č. 14). V roce 2021 se jednalo o 169 odhalených 
přestupků chodců. 

Hlavním úkolem městské policie je však dohled nad veřejným pořádkem. Strážníci v roce 
2021 vyřešili 2 096 přestupků proti veřejnému pořádku (graf č. 7). Mezi nejčastější přestupky 
patřilo poškození nebo neoprávněný zábor veřejného prostranství. Docházelo však i 
k množství případů rušení nočního klidu a ke znečišťování veřejného prostranství. 

Strážníci se též soustředili na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města. 
Ke kontrolní činnosti v této oblasti patřily pravidelné kontroly dodržování omezené provozní 
doby nočních podniků v oblastech města, stanovené obecně závaznou vyhláškou Statutárního 
města České Budějovice o veřejném pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství. 
Tyto kontroly v rámci výše uvedené obecně závazné vyhlášky města započaly v červnu 2021. 
Do té doby byla otevírací doba podniků stravovacích služeb omezena aktuálně platnými 
krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Od června do prosince 2021 provedli strážníci 
městské policie celkem 5 798 kontrol (graf č. 11). Celkem řešili 612 případů porušení některé 
z obecně závazných vyhlášek nebo nařízení města (graf č. 10). 
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K častému protiprávnímu jednání dochází i v důsledku neustálého zhoršování 
mezilidských vztahů, zvláště mezi sousedy. Nejčastěji se jednalo o ublížení na cti, hrubé 
jednání nebo úmyslné narušování občanského soužití vyhrožováním újmou na zdraví. Celkem 
se jednalo o 43 přestupků proti občanskému soužití (graf č. 9), u kterých museli zasahovat 
strážníci. Strážníci v roce 2021 zaznamenali 60 přestupků proti majetku (graf č. 8). 

Strážníci se v neposlední řadě zaměřují na kontrolu dodržování zákona o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek (graf č. 12). V roce 2021 odhalili 221 přestupků. Ve 
181 případech se jednalo o kouření nebo používání elektronické cigarety na místech, kde je to 
tímto zákonem zakázáno. 

  



 
____________________________________________________________________________ 

Stránka 32 z 37 

 

VIII. 4. Činnost Městské policie České Budějovice v nouzovém stavu 

Dne 23. prosince 2020 byl na území České republiky v důsledku dalšího šíření onemocnění 
COVID-19 prodloužen nouzový stav, který byl opakovaně prodlužován až do 11. dubna 2021. 
Kontrolní činnost Městské policie České Budějovice se v tomto období nadále ve zvýšené míře 
zaměřovala na veřejný pořádek, kontroly krizových a mimořádných opatření a omezovala 
kontroly v oblasti dopravy. 

V období od 1. ledna do 11. dubna 2021 řešila městská policie celkem 2 857 událostí. Na 
linku 156 bylo v tomto období přijato celkem 5 586 telefonních hovorů.  

Strážníci Městské policie České Budějovice za pomoci městského kamerového dohlížecího 
systému i asistentů prevence kriminality prováděli především kontroly dodržování platných 
krizových a mimořádných opatření. Mezi ně patřily především kontroly zaměřené na používání 
ochrany dýchacích cest na určených místech, zákaz volného pohybu osob, zákaz pití alkoholu 
na veřejně přístupných místech, omezení provozoven stravovacích služeb, zákaz 
maloobchodního prodeje a poskytování služeb, nebo dodržování stanovených pravidel 
v provozovnách (rozestupy, omezený počet zákazníků apod.). 

Od 7. ledna do 28. února fungovala Městská policie České Budějovice z důvodu zachování 
její činnosti v případě šíření onemocnění COVID-19 ve dvousměnném provozu.  

STATISTIKA ZJIŠTĚNÝCH PŘESTUPKŮ PODLE KRIZOVÉHO ZÁKONA A ZÁKONA O OCHRANĚ 
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ V OBDOBÍ 1. LEDNA – 11. DUBNA 2021 

Přestupky celkem Krizový zákon 
Zákon o ochraně 
veřejného zdraví 

ŘEŠENO CELKEM 1 448 528 920 

 - domluva 935 174 761 

 - pokuta příkazem na místě 226 129 97 

 - předáno přísl. orgánu 287 225 (OÚ ORP) 62 (KHS JČK) 

 

Přestupky podle druhu 

ŘEŠENO CELKEM 1 448 

 - absence ochrany dýchacích cest 918 

 - otevřená provozovna 18 

 - zákaz pití alkoholu na veřejnosti 176 

 - zákaz nočního vycházení 173 

 - zákaz volného pohybu 101 

 - shlukování osob, nedodržení rozestupů 51 

 - zákaz překročení hranice okresu 11 
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VIII. 5. Další činnost hlídkové služby Městské policie České Budějovice 

DRUH ČINNOSTI POČET ÚKONŮ 

převoz na protialkoholní záchytnou stanici 85 

doprovod při převozu osoby na PZS / do zdravotnického zařízení 90 

asistence složkám IZS (ZZS, HZS, PČR) 780 

předvedení osoby na Policii ČR 95 

podezření ze spáchání trestného činu oznámených Policii ČR 71 

sběr infekčního materiálu – počet událostí / počet kusů 380 událostí/ 1 077 ks 

použití donucovacích prostředků  65 

nasazení TPZOV  5 385 

odtah vozidla – překážka provozu na pozemních komunikacích 241 

nařízení odtahu zástupcem vlastníka komunikace 92 

odhalení řidiče motorového vozidla pod vlivem alkoholu 33 

kontrola osoby 11 645 

ověření totožnosti na žádost jiné osoby (revizor – černý pasažér) 645 

kontrola cyklisty 4 329 

kontrola psa 1 921 

pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách Policií ČR 48 

pátrání po odcizených vozidlech, registračních značkách nebo jízdních 
kolech 

8 

asistence sociálnímu odboru MM České Budějovice (OSPOD, SP) 29 

doprovod při převozu finanční hotovosti (MM, DD U Hvízdala) 8 

nezúčastněná osoba pro Policii ČR 10 

předání komunikační závady příslušnému správnímu orgánu 489 

doručení písemnosti  12 

převzetí a předání nálezu majiteli nebo příslušnému správnímu org. 501 
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Počet přijatých hovorů na linku 156 

 

MĚSÍC POČET HOVORŮ 

Prosinec 2021 1 772 

Listopad 2021 2 223 

Říjen 2021 2 177 

Září 2021 2 238 

Srpen 2021 2 032 

Červenec 2021 2 051 

Červen 2021 2 137 

Květen 2021 2 163 

Duben 2021 1 773 

Březen 2021 1 756 

Únor 2021 1 573 

Leden 2021 1 508 

HOVORŮ CELKEM 23 403 

VIII. 6. Odchyty zvířat 

U městské policie bylo do současné doby proškoleno 21 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. 
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Přehled odchycených zvířat dle druhu 

DRUH ZVÍŘETE POČET ODCHYTŮ DRUH ZVÍŘETE POČET ODCHYTŮ 

Pes 194 Žluva 3 

Kočka 46 Užovka 2 

Holub 37 Morče 2 

Ježek 23 Kalous 2 

Kachna 12 Sojka 2 

Netopýr 11 Sýkora 2 

Labuť 10 Kavka 2 

Rorýs 10 Drozd 2 

Srna 8 Volavka 2 

Poštolka 7 Páv 2 

Havran 7 Kukačka 2 

Kos 6 myš 1 

Králík 5 Káně 1 

Papoušek 5 Puštík 1 

Želva 4 Tetřev 1 

Vlaštovka 4 Jiřička 1 

ostatní ptáci 4 Husa 1 

Potkan 3 Lasice 1 

Hrdlička 3 Kráva 1 

Racek 3 Křepelka 1 

Straka 3 Strakapoud 1 

Andulka 3 Špaček 1 

Vrabec 3 Dlask 1 

počet živých odchycených zvířat celkem 446 

počet sebraných uhynulých zvířat (kadáverů) 299 
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VIII. 7. Přehled mimořádných opatření k zajištění veřejného pořádku 

V roce 2021 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.  

 

NÁZEV AKCE OBDOBÍ/ POČET 

hokejové zápasy Madeta Motor + riziková utkání v součinnosti s Policí ČR 20 

fotbalová utkání SK Dynamo (Střelecký ostrov) 17 

volejbalová utkání VJ Jihostroj (Sportovní hala v Českých Budějovicích) 6 

kulturní akce (společenské akce, plesy, charitativní akce…) 115 

hudební vystoupení, koncerty 96 

shromáždění (demonstrace, předvolební a petiční akce…) 26 

průvody (Masopust, Tříkrálová sbírka…) 4 

sportovní akce (běžecké závody, sportovní soutěže…) 7 

dohled na veřejný pořádek při pietní akci nebo slavnostním výročí 4 

dohled při příjezdu velvyslance nebo zahraniční delegace 6 

dohled na dopravní situaci v době vítání občánků na městské radnici celoročně 

Podzimní trhy, Italské trhy na Nám. Přemysla Otakara II., trhy na 
Piaristickém náměstí, trhy v Žižkárně – dohled na veřejný pořádek, 
prevence krádeží 

celoročně 

dohled na veřejný pořádek v době letních prázdnin na nádvoří radnice a 
náměstí Přemysla Otakara II. – hudební večery na náměstí, výstavy apod. 

letní prázdniny 

dohled na veřejný pořádek v areálu letní plovárny 1. července – 6. září 

dohled na hřbitovech Sv. Otýlie, Mladé, Třebotovice, zaměřený na krádeže 
pietních předmětů 

Velikonoce, Dušičky, 
Vánoce 

volby do poslanecké sněmovny – kontroly volebních místností, vlajek… 8. – 9. října 

dohled na přepravu vánočního stromu na Nám. Přemysla Otakara II. 14. listopadu 

dohled při provozu ledového kluziště na Nám. Přemysla Otakara II. prosinec  

zvýšený dohled na veřejný pořádek, kontroly parkovišť u obchodních center Velikonoce, Vánoce 

bohoslužby v katedrále Sv. Mikuláše  každá sobota, neděle 

Komunitní centrum Máj v době zájmových kroužků každé pondělí, středa 
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NÁZEV AKCE OBDOBÍ/ POČET 

prostory Magistrátu města České Budějovice (Sociální odbor...) celoročně 

dohled na veřejný pořádek a pomoc při regulaci přicházejících klientů 
v budově Magistrátu města České Budějovice v Kněžské a Jeronýmově ulici 
v období omezených úředních hodin 

každé pondělí a 
středu 

zvýšený dohled na přechodech pro chodce u základních škol (dohled na 
vybraných přechodech pro chodce zajišťují strážníci v průběhu celého roku) 

na začátku a konci 
školního roku, při 

znovuotevření škol 

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

každý pátek 

dohled na uzavírku při stavbě Jižní tangenty v katastru Českých Budějovic 29. září – 7. října 

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

každý den 

posílení hlídkové služby – Silvestr 31. prosince 

dohled na veřejný pořádek v souvislosti s provozem Očkovacího centra na 
Výstavišti České Budějovice 

celoročně 

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

NÁZEV AKCE DATUM 

Jihočeský Jazzfest 3. – 7. srpna 

Země Živitelka, Výstaviště České Budějovice 26. – 31. srpna 

Plachanda Open 2. září 

South Bohemia Classic – závod veteránů na Nám. Přemysla Otakara II.  10. září  

Bambifest, areál u sportovní haly 10. – 11. září 

běžecký závod Night Run  2. října 

Podzimní trhy, Nám. Přemysla Otakara II. 7. – 9. října 

běžecký závod Matonni ½ Maraton 23. října 

 


