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Strážníci v Českých Budějovicích se dočkají nového zázemí. Stavba se 

ale prodraží o desítky milionů   

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Město České Budějovice plánuje rekonstrukci areálu 
v ulici Jaroslava Haška, ve kterém sídlí městská policie. Vzhledem ke zvyšující se ceně 
stavebního materiálu a práce se ale stavba prodraží až o 85 milionů oproti původním 
odhadům. O navýšení ceny jednali radní na svém posledním zasedání, zásah 
do rozpočtu ale ještě musí schválit zastupitelé. 

Areál městské policie v ulici Jaroslava 
Haška Českých Budějovicích projde rekonstrukcí za 185 milionů korun.  

"Jde o to, že s těmito finančními prostředky jsme v rozpočtu města nepočítali. Kvůli 
růstu ceny stavebních prací jsme částku za rekonstrukci areálu upřesnili a je potřeba, 
aby zastupitelstvo peníze uvolnilo. Návrh předložíme na květnovém zasedání, 
„uvedl náměstek primátora Petr Holický. 
Předpokládaná cena úpravy areálu, ve kterém sídlí Městská policie České Budějovice, 
by měla být 185 milionů včetně daně. Původně odhadovaná částka byla sto milionů. 
"Stavbu jsme chtěli zahajovat už v letošním roce, nějaká minimální částka na to v 
rozpočtu je. Nicméně právě kvůli nárůstu nákladů je třeba si ještě velice dobře 
rozmyslet, jakým způsobem celou tuto i další investiční akce město ufinancuje, „dodal 
náměstek. 

V areálu městské policie jsou v současné době tři stavební objekty. "Je tam 
administrativní budova, k tomu je přistavěná věž. V dolním traktu stojí další budova, 
která slouží především jako šatny a sociální zázemí. A třetí budova slouží jako technické 
zázemí, jsou tam sklady, výměník a garáže, „popsal Petr Holický. 

Objekty uvnitř areálu budou v rámci rekonstrukce zbourány a vyroste tam jedna 
společná budova, která bude plnit všechny potřebné funkce. "Rekonstruovat budeme 
postupně, strážníci tedy nebudou potřebovat jiné prostory. Městská policie sice má 
místo i v jiných objektech, to jsou ale spíše denní místnosti pro hlídky, které se pohybují 
v terénu, „zakončil náměstek primátora Holický. 
 

https://www.jcted.cz/budejovicko/64830-straznici-v-ceskych-budejovicich-se-dockaji-noveho-zazemi-stavba-se-ale-prodrazi-o-desitky-milionu/
https://www.jcted.cz/budejovicko/64830-straznici-v-ceskych-budejovicich-se-dockaji-noveho-zazemi-stavba-se-ale-prodrazi-o-desitky-milionu/


 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
17. týden 2022 

2 
 

 

Čtvrtek, 28. dubna 2022 

Zdroj: mpolicie.c-budejovice.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 

__________________________________________________________________________ 

Městská policie České Budějovice navštívila mateřskou školu L. Kuby 

 

Ve středu 27. dubna navštívila preventistka Městské policie České Budějovice 
mateřskou školu L. Kuby v Rožnově. Besed se zúčastnily nejmenší děti ze třídy Berušek, 
starší děti ze třídy Myšek a předškoláci ze třídy Žabek. Naše společné setkání jsme 
zaměřili na nebezpečné situace a představení činnosti městské policie. 

Dětem jsme nastínili, s jakými nebezpečími se mohou setkat, jak jim předejít, a jak je 
co nejlépe řešit. Hlavním tématem byla komunikace s cizími lidmi, ohrožení, případně 
napadení psem nebo nález injekční stříkačky. S menšími dětmi jsme si názorně 
předvedli chůzi přes přechod pro chodce. S výukovými kartičkami jsme si se staršími 
dětmi zopakovali telefonní linky tísňového volání a řekli jsme si, za jakých okolností 
mohou děti těchto telefonních čísel využít. Zdůraznili jsme rozdíl mezi strážníkem a 
policistou s názornou ukázkou uniformy strážníka a vzhledu služebního vozidla městské 
policie. Dětem jsme ukázali běžné vybavení strážníka na služebním opasku, jako jsou 
pouta, teleskopický obušek, ruční radiostanice apod. Kromě toho jsme dětem přinesli 
ukázat i speciální výbavu používanou při bezpečnostních opatřeních – neprůstřelnou 
vestu. Vše si mohly děti samy vyzkoušet. Za účast od nás děti obdržely malou pozornost 
ve formě reflexních odrazek. S díky a příslibem dalšího setkání jsme se rozloučili. 

  

http://mpolicie.c-budejovice.cz/mestska-policie-ceske-budejovice-navstivila-materskou-skolu-l-kuby
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Útěk na půdu 

 

České Budějovice 

V úterý večer prováděla hlídka českobudějovické městské policie kontrolní činnost v 
okolí Palackého náměstí. Na náměstí strážníci spatřili skupinu osob, z níž náhle vyběhl 
mladík a dal se na útěk. Mladý muž byl totiž celostátně hledaný. Zaběhl do jednoho z 
domů, odkud přes zahrady utíkal dále. Díky svědkovi události se strážníci dostali k 
objektu, kde se měl mladík ukrýt. Tam hledaného pronásledovali až do půdního 
prostoru. 
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Českobudějovičtí strážníci během dvou hodin vypátrali hned dva 

celostátně hledané nezletilce. Jeden z nich se ukryl na půdě 
 

Celostátně hledaný mladík se v úterý večer bavil se svými společníky na Palackém 
náměstí. Zábavu však narušila právě přijíždějící hlídka městské policie. Jakmile mladík 
strážníky spatřil, dal se na útěk. Jeho dopadení nebylo bez potíží, mladík se totiž schoval 
až na půdě jednoho z domů. Svému osudu však neušel. 

V úterý 26. dubna v půl deváté večer prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost 
v okolí Palackého náměstí. Uprostřed náměstí strážníci spatřili skupinu osob, z níž náhle 
vyběhl mladík a dal se na útěk. Strážníkům byl důvod jeho jednání jasný. Jednalo se 
totiž o jim známého sedmnáctiletého mladíka, po kterém policisté vyhlásili celostátní 
pátrání. Mladý muž však neváhal a zaběhl do jednoho z domů, odkud přes zahrady 
utíkal dále. Na správnou stopu zavedl strážníky svědek události. Do objektu, kde se měl 
mladík ukrýt, je vpustil jeden ze zdejších obyvatel. Strážníci mladíka pronásledovali až 
do půdního prostoru, kde se dotyčný snažil ukrýt. V poutech ho následně převezli na 
Obvodní oddělení Policie ČR – město, kde dotyčného předali do rukou policistů. 

O dvě hodiny později se stejné hlídce městské policie podařilo vypátrat dalšího 
celostátně hledaného nezletilce. Patnáctiletý mladík se v té době pohyboval u 
obchodního centra Mercury. Odpor však oproti svému staršímu předchůdci nekladl. I 
jeho strážníci okamžitě předali do rukou policistů k dalšímu opatření. 

 

 

 

 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/ceskobudejovicti-straznici-behem-dvou-hodin-vypatrali-hned-dva-celostatne-hledane-nezletilce-jeden-z
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Pondělí 25. dubna – Pátek 29. dubna 2022 
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https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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