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Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 16 

Autor: mrk 

 

 

Muž neustále zaměstnává strážníky 
České Budějovice 

Smutným rekordmanem je muž, který pravidelně končí na budějovické protialkoholní 

záchytné stanici. Hlídka městské policie k němu v letošním roce vyjížděla už 26krát. 

Šestačtyřicetiletý bezdomovec přespává v chodbě jednoho domu na sídlišti Máj, a snaží se tak 

být nablízku bývalé partnerce. Minulý týden se naopak usídlil u lékárny na sídlišti Šumava, 

podnapilý téměř nebyl schopen chůze, a tak opět skončil na záchytce. To vše se stalo přes den 

a už večer byl opět u bytu na Máji, odkud ho museli strážníci znovu vyprovodit. 

 

Pondělí, 26. března 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: kam 

 

 Parkoviště muži nestačilo 
České Budějovice – V sobotu v půl jedné ráno řidiči nestačilo na otočení auta parkoviště a najel 

na chodník. Všimli si ho strážníci. Když ani nedal znamení o změně směru jízdy při vjíždění na 

hlavní silnici, pojali podezření, že je pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Podezřelého 

zastavili a podrobili ho orientační dechové zkoušce na alkohol. Jejich domněnka se potvrdila. 

Muž nadýchal 1,42 a 1,33 ‰. Muž přiznal, že vypil několik piv. 
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Úterý, 27. března 2018 

Zdroj: Právo, str. 10 

Autor: kal 

 

Na záchytce jako doma 
Už pošestadvacáté od začátku letošního roku vyjížděla hlídka městské policie k 

šestačtyřicetiletému opilci z krajského města, který přespává na chodbě domu na sídlišti Máj. 

Údajně se tak snaží být nablízku své bývalé partnerce, která ale o jeho přízeň nestojí. 

"Tentokrát si ustlal v prostorách lékárny na sídlišti Šumava a odmítal odejít. Strážníci přivolali 

záchrannou službu k posouzení jeho zdravotního stavu," řekla mluvčí českobudějovického 

městské policie Věra Školková. Lékař muže na místě prohlédl a nechal ho převézt na 

protialkoholní záchytnou stanici. 

Úterý, 27. března 2018 

Zdroj: TV Jéčko 

Autor: redakce 

 

 Strážníci zasahovali u sporu manželů  
Jindřich ŠVEJDA, moderátor 

-------------------- 

V sobotu odpoledne zasahovali strážníci městské policie u sporu mezi manželským párem na 

sídlišti Máj v Českých Budějovicích. Dlouhodobé neshody, při kterých muž obvykle vyhrožuje 

své manželce i dceři, tentokrát u ženy vyvolaly obavu o jejich zdraví. 

redaktor 

-------------------- 

Obětí měla být 52letá žena, která se svěřila, že podobná situace se dlouhodobě opakuje. 

Psychický nátlak zatím naštěstí nikdy neskončil fyzickým napadením, agresor však na strážníky 

nečekal a před jejich příjezdem z bytu utekl. 43letý muž byl dopaden o chvíli později nedaleko 

od domova a byl předán k dalšímu šetření Policii České republiky. 
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Úterý, 27. března 2018 

Zdroj: TV Jéčko 

Autor: redakce 

 

Nábor na post městských strážníků 
Jindřich ŠVEJDA, moderátor 

-------------------- 

České Budějovice zvýší od 1. května plat strážníkům městské policie o 1.500 korun. Průměrná 

mzda tak vzroste na 36.100 korun. Město si od lepších podmínek slibuje, že o pozici strážníka 

bude na trhu práce větší zájem. 

Jindřich ŠVEJDA, redaktor 

-------------------- 

Českobudějovické policii chybí v současnosti do ideálního počtu 12 strážníků. Kromě 

zmiňovaného navýšení mezd město nabízí i další bonusy. Jedná se například o náborový 

příspěvek ve výši 20 tisíc korun. Město chce do konce letošního roku přijmout 12 chybějících 

strážníků a ještě navýšit počet o 10 dalších nových členů. 

Středa, 28. března 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Ell Plate 

 

Město chce přijmout dvanáct nových strážníků. Od května jim zvedne 

platy 
 středa, 28. března 2018, 06:41 

Strážníci městské policie dostanou od 1. května přidáno. Město si tak od lepších podmínek 

slibuje, že bude o pozici strážníka větší zájem. Českobudějovické městské policii totiž do 

ideálního stavu chybí dvanáct strážníků. 

Plat strážníků v Českých Budějovicích by měl od 1. května vzrůst o 1500 korun. Průměrná mzda 

tak bude oproti dosavadním 34 600 korun zvednuta na 36 100 korun měsíčně. Nástupní plat 

řadového strážníka přitom činí 15 tisíc korun. I proto se město rozhodlo přidávat náborový 

příspěvek dvacet tisíc korun. Po roce práce potom dalších deset tisíc korun. Město si od lepších 

podmínek slibuje, že o pozici strážníka bude na trhu práce větší zájem. „Povolání městského 

strážníka není atraktivní, musí mít maturitu, být fyzicky i psychicky zdatní a hlavně bezúhonní. 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/18977-mesto-chce-prijmout-dvanact-novych-strazniku-od-kvetna-jim-zvedne-platy.html
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Zájem o tuto práci není prostě velký. Doufáme, že nové podmínky povedou ke zlepšení 

situace,“ uvedl primátor Jiří Svoboda. Dvanáct nových strážníků a deset dalších nových členů 

Město by chtělo do konce srpna přijmout dvanáct chybějících strážníků. V loňském roce 

zaměstnávala českobudějovická městská policie 128 lidí. Z toho bylo 102 strážníků. Nynější 

stav čítá 111 strážníků a sedm asistentů prevence kriminality. Díky navýšení mezd a přijímání 

nových zaměstnanců se zvýší náklady na činnost městské policie o více než sedm milionů na 

85 milionů korun. Jen pořízení základní výstroje pro jednoho strážníka stojí téměř 41 tisíc 

korun. Výstroj pro asistenta prevence kriminality přijde na více než 21 tisíc korun.  
 

Středa, 28. března 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: zz 

 

 Muže ze záchranky našli strážníci 
České Budějovice – Strážníci v neděli před 22. hodinou pátrali po 64letém muži z 

Českokrumlovska, jehož zdravotnická záchranná služba přivezla k ošetření do 

českobudějovické nemocnice. "Pacient, který byl dle záchranářů ve vážném zdravotním stavu 

ohrožujícím život, se však před vstupem na chirurgickou ambulanci rozhodl, že ošetření 

nepotřebuje," popsala mluvčí městské policie Věra Školková. 

Po pár minutách strážníci uprchlíka našli na zastávce MHD na Lidické třídě a hned zavolali 

záchranku. 

Pro jistotu ho v sanitě doprovodili až do nemocnice a předali lékařům. 

Středa, 28. března 2018 

Zdroj: Právo, str. 13 

Autor: kal 

 

 

Pacient utekl z nemocnice  
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Čtyřiašedesátiletý muž, kterého před několika dny ve vážném stavu 

přivezli do českobudějovické nemocnice zdravotníci, ze zařízení utekl. Před vstupem na 

chirurgickou ambulanci se zkrátka sám rozhodl, že žádné ošetření nepotřebuje, a odešel. Podle 

zdravotníků byl v tak špatném stavu, který ho ohrožoval na životě. 

Lékaři proto o pomoc požádali policii. "V neděli 25. března krátce před desátou hodinou 

večerní přijalo operační středisko českobudějovické městské policie žádost o pomoc při 
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pátrání po muži z Českokrumlovska," uvedla Věra Školková, mluvčí českobudějovické městské 

policie. A okamžitě se rozjela pátrací akce. Po pár minutách našli muže na zastávce městské 

hromadné dopravy na Lidické třídě. 

 

Čtvrtek, 29. března 2018 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 14 

Autor: Lukáš Marek 

 

Budějovicím chybějí strážníci. Do služby je mají přilákat peníze 
Nový strážník obdrží náborový příspěvek 20 tisíc korun, po roce dalších 10 tisíc, přidáno 

dostanou všichni. Budějovická radnice zvyšuje roční rozpočet městské policie o více než sedm 

milionů. Přibudou i asistenti prevence kriminality. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE Osmnáct jich loni přišlo a naopak sedmnáct odešlo. V Českých 

Budějovicích se už delší dobu nedaří navýšit počet strážníků na plný stav. Nástupní plat teď 

není ani 20 tisíc korun a práce je často náročná a také nebezpečná. Přesto se vedení města 

rozhodlo, že se letos stav pokusí naplnit. Aktuálně je prázdných dvanáct míst. A poté ještě o 

dalších deset městských policistů a dva asistenty prevence kriminality jejich počet navýšit. 

Pomoci má k tomu nábor, ve kterém hrají motivační roli peníze. "Při nástupu získá nováček 

příspěvek dvacet tisíc korun a dalších deset tisíc korun po roce služby. Chceme se tím trochu 

pojistit, aby hned neutekl do jiného zaměstnání, a zmenšila se tím fluktuace," vysvětlil 

primátor Jiří Svoboda (ANO). 

O úpravách rozhodli českobudějovičtí radní na pondělním jednání a vstupují v platnost už 1. 

května. Cílem je 135 zaměstnanců a z toho asi jen 15 civilních. Novinek platných od května je 

více a přidáno dostanou všichni městští policisté, jejich platy se zvednou o 1 500 korun 

měsíčně. "Průměrná mzda tak poté bude 36 100 korun," upřesnil Svoboda. Celkově se pak 

rozpočet na fungování českobudějovických strážníků zvýší o více než 7,2 milionu korun. Loni 

byl bezmála 86 milionů. Třeba jen vybavení a výstroj pro nového člena stojí přes 40 tisíc. Pokud 

se jedná o asistenta prevence kriminality, který nemá zbraň, pak je to přes 21 tisíc. 

Vedení města si od posílení počtu strážníků slibuje zvýšení bezpečnosti i preventivní činnosti, 

navýšení rozpočtu se pak projeví třeba i v nákupu další kamery do systému. Otočná bude nově 

v Riegrově ulici na Pražském předměstí. V místě, kde si lidé už delší dobu hodně stěžovali na 

problematické soužití s částí nepřizpůsobivých obyvatel. Celkem jich tak na území Českých 

Budějovic bude městská policie mít sedmatřicet. 

Zajímavé je věkové složení strážníků. Například ve věku 21 až 30 let je jich ve službě 22, ve 

věku 31 až 40 let 40. K dispozici už je také kompletní zpráva o činnosti za loňský rok. Městská 
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policie řešila v roce 2017 celkem 35 911 přestupků. Oproti roku 2016 je to o 3 594 přestupků 

méně. 

"Nejčastěji zasahujeme v centru, na Lannově třídě, kolem nádraží, ale třeba i na Palackém 

náměstí a v okolí," vyjmenoval před časem mluvčí budějovických strážníků David Štýfal. 

Dokazují to i čísla, v centru to bylo 20 630 přestupků, následuje Pražské předměstí s méně než 

4 500 přestupky, pak Rožnov a sídliště Máj, kde je to přibližně 1 500 případů. Na opačném 

konci jsou Haklovy Dvory a Třebotovice, kde se dá počet zásahů spočítat na prstech jedné ruky. 

Nejčastějšími prohřešky jsou ty dopravní, špatné parkování, stání na chodníku, nerespektování 

značek. Hlídky také loni radarem změřily a následně řešily 792 případů překročení nejvyšší 

dovolené rychlosti v obci. 

Strážníci pak vyřešili 18 113 přestupků pokutou uloženou na místě, 7 665 přestupků 

napomenutím a 5751 přestupků oznámili věcně příslušnému správnímu orgánu. "Na 

blokových pokutách vybrali téměř 4,5 milionu korun. Na manipulačních poplatcích za nasazení 

a odstranění botiček na vozidla to bylo dalších skoro 1,2 milionu korun," dodal primátor Jiří 

Svoboda. 

---  

36 tisíc korun bude od května průměrná mzda u budějovické městské policie. 

 

Sobota, 31. března 2018 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

 

Velikonoční střípky Městské policie v Českých Budějovicích. Zloděj na 

kolečkových bruslích a vysklené okno trolejbusu 
 

31.3.2018 13:15  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pátek 30. března krátce před čtvrtou hodinou ranní strážníci projížděli 

křižovatkou Pražské třídy a ulicí Karolíny Světlé. Strážníky zaujal netradiční obrázek. Mladík na 

kolečkových bruslích, který v rukou držel několik přepravek od piva. Jakmile bruslař spatřil 

strážníky, nabral na rychlosti a zmizel v křovinách u železniční trati. Strážníci mezitím u plotu 

areálu společnosti, odkud bruslař vyjížděl, nalezli další pivní přepravky. Okamžitě kontaktovali 

pracovníka ostrahy areálu a oznámili mu podezření z krádeže. Strážníkům se poté podařilo 

nalézt dalších 28 přepravek ukrytých v křovinách u nedalekého železničního přejezdu. 

http://www.jcted.cz/budejovicko/velikonocni-stripky-mestske-policie-v-ceskych-budejovicich-zlodej-na-koleckovych-bruslich-a-vysklene-okno-trolejbusu/
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Zaměstnanci firmy uvedli, že zde v noci pracuje několik brigádníků. Jakmile strážníci jednoho 

z nich spatřili, poznali bruslaře, který převážel pivní přepravky. Muž se ještě ani nestačil 

přezout. Vedle něj ležely odhozené kolečkové brusle. Osmnáctiletý mladík se okamžitě ke 

svému činu přiznal. Prozradil také svého druhého společníka, který mu měl prázdné pivní 

přepravky podávat přes plot areálu. Strážníci přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ 

převzala k dalšímu šetření. 

 

V pátek 30. března v jedenáct hodin večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení 

dispečera dopravního podniku. Ten sdělil, že na konečné zastávce městské hromadné dopravy 

v ulici Ant. Barcala rozbil mladík pěstí okno trolejbusu. Mladík však na strážníky nečekal. Od 

řidiče poškozeného vozu se ale strážníci dozvěděli přesný popis pachatele a díky dobré místní 

znalosti hned věděli, kam se vydat. V blízkosti bydliště podezřelého skutečně zanedlouho 

spatřili dotyčného mladíka v doprovodu dvou dívek. Mladíka prozradilo krvácející zranění na 

rukou. Na dotaz strážníků se ani nepokoušel zapírat a se strážníky se odebral k poškozenému 

trolejbusu. Jeho řidič mladíka identifikoval jako pachatele. Sedmnáctiletý mladík byl zjevně 

podnapilý. Strážníci u něj provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 1,79 

‰. Rodiče mladíka se nepodařilo zastihnout, proto strážníci na místo přivolali zdravotnickou 

záchrannou službu. Po ošetření v českobudějovické nemocnici byl mladík se souhlasem lékařů 

umístěn k pobytu na protialkoholní záchytnou stanici. Šetřením celého případu se budou 

zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR Čtyři Dvory a pracovníci z oddělení sociálně 

právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

Sobota, 31. března 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Martin Tröster 

 

Rozbil okno trolejbusu, potom utekl 
České Budějovice – Okno trolejbusu, který stál na konečné zastávce MHD v ulici Ant. Barcala, 

rozbil v pátek večer podnapilý sedmnáctiletý mladík. Pak se dal na útěk. 

31.3.2018 

K události vyjížděli v jedenáct hodin večer českobudějovičtí strážníci poté, co jim incident 

oznámil dispečer dopravního podniku. Mladík na místě činu nečekal, jeho přesný popis však 

příslušníkům městské policie poskytl řidič poškozeného trolejbusu. 

Strážníci díky dobré místní znalosti tušili, kam se vydat. Jejich tip vyšel – v blízkosti bydliště 

podezřelého zanedlouho spatřili dotyčného mladíka v doprovodu dvou dívek. Sedmnáctiletý 

výtržník měl poraněnou ruku. Podle mluvčí městské policie Věry Školkové se ani nepokoušel 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/rozbil-okno-trolejbusu-potom-utekl-20180331.html
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zapírat a strážníky doprovodil na konečnou MHD. Tam totožnost pachatele potvrdil řidič 

trolejbusu. 

Dechová zkouška u mladíka ukázala výsledek 1,79 promile alkoholu. „Jeho rodiče se 

nepodařilo zastihnout, proto strážníci na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Po 

ošetření v českobudějovické nemocnici byl mladík se souhlasem lékařů umístěn k pobytu na 

protialkoholní záchytnou stanici,“ doplnila Věra Školková. 

Šetřením případu se budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR Čtyři Dvory a 

pracovníci z oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

 

Sobota, 31. března 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Martin Tröster 

 

Přepravky plné piva zloděj odvážel na kolečkových bruslích 
České Budějovice – Mladého muže na kolečkových bruslích, který v rukou držel přepravky plné 

piva, spatřili o páteční noci českobudějovičtí strážníci v Nemanicích. 

31.3.2018  

Netradiční obrázek u příslušníků městské policie vzbudil podezření. Muže na kolečkových 

bruslích s basami piva v náručí spatřili před čtvrtou hodinou ráno v křižovatce Pražské třídy 

s ulicí Karolíny Světlé. Mluvčí strážníků Věra Školková popsala, že jakmile bruslař muže 

v uniformě spatřil, nabral na rychlosti a zmizel v křovinách u nedaleké železniční trati. 

Strážníci pak u plotu areálu společnosti, odkud muž vyjížděl, našli dalších osmadvacet 

přepravek s pivem připravených k odvozu. Příslušníci městské policie tedy kontaktovali 

pracovníka ostrahy areálu, který je přivedl za brigádníky najatými na noční práci. V jednom 

z nich strážníci bezpečně poznali nočního bruslaře. Osmnáctiletý muž, vedle něhož ještě ležely 

odhozené kolečkové brusle, se k činu přiznal. „Prozradil také svého druhého společníka, který 

mu měl prázdné pivní přepravky podávat přes plot areálu,“ doplnila Věra Školková. 

Strážníci pak na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si případ převzala k dalšímu šetření. 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/prepravky-plne-piva-zlodej-odvazel-na-koleckovych-bruslich-20180331.html
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Mladý zloděj převážel kradené pivní přepravky na kolečkových bruslích 
 sobota, 31. března 2018, 18:43 

Pozornost vzbudil mladík, který v budějckých Nemanicích v pátek 30. března časně ráno na 

kolečkových bruslích převážel několik pivních přepravek. Jedněmi z těch, které neobvyklá 

scéna zaujala, byli ke smůle bruslaře i českobudějovičtí strážníci. Ti tak odhalili krádež několika 

desítek pivních přepravek přímo ze skladu výrobce zlatavého moku. 

Hlídka českobudějovické městské policie včera, v pátek 30. března krátce před čtvrtou hodinou 

ranní při běžné kontrole v Nemanicích projížděla křižovatkou Pražské třídy a ulicí Karolíny 

Světlé. V ten moment hlídku míjel muž na kolečkových bruslích. „Strážníky zaujal dost 

netradiční obrázek. Noční bruslař totiž v rukou držel několik přepravek od piva. Jakmile 

strážníky spatřil, nabral na rychlosti a zmizel v křovinách u železniční trati," uvedla mluvčí 

českobudějovické městské policie Věra Školková s tím, že strážníci mezitím u plotu areálu 

společnosti, odkud bruslař vyjížděl, našli další pivní přepravky. Poté objevili ještě osmadvacet 

přepravek ukrytých v křoví u nedalekého železničního přejezdu. Strážníci se od zaměstnanců 

společnosti dozvěděli, že tam v noci pracuje několik brigádníků. Jakmile městští policisté 

jednoho z nich uviděli, okamžitě poznali, s kým mají tu čest. 

Byl to totiž bruslař, který převážel pivní přepravky. Mladík se totiž ani nestačil přezout a vedle 

něj ležely odhozené kolečkové brusle. „Osmnáctiletý muž se okamžitě ke svému činu přiznal. 

Prozradil také svého druhého kumpána, který mu měl prázdné pivní přepravky podávat přes 

plot areálu. Případ si pak převzala k dalšímu šetření Policie České republiky," upřesnila mluvčí 

Školková.  
 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/19030-mlady-zlodej-prevazel-kradene-pivni-prepravky-na-koleckovych-bruslich.html

