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Městská policie České Budějovice navštívila mateřskou školu 

Čéčova   
 

Ve dnech 25. a 26. května navštívila preventistka Městské policie České Budějovice 
mateřskou školu Čéčova. Besed se zúčastnily všechny děti ze sedmi tříd včetně 
předškoláků. 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 dětmi jsme si názorně předvedli, jak 
strážníci zastavují vozidla před přechodem pro chodce a dohlížejí na jejich bezpečnost. 
S předškoláky jsme se naučili 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, a dokonce 
usednout za volant služebního vozidla městské policie. Za účast od nás děti obdržely 
malou pozornost ve formě reflexních odrazek. S díky a příslibem dalšího setkání jsme 
se rozloučili. 

 

  

https://mpolicie.c-budejovice.cz/mestska-policie-ceske-budejovice-navstivila-materskou-skolu-cecova
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Středa, 25. května 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Strážníci českobudějovické městské policie absolvují kurz první 

pomoci 
 

První pomoc musejí strážníci Městské policie České Budějovice zvládat bez zaváhání. 
Každý den se totiž pohybují v ulicích města, a tak se často dostanou k člověku v nouzi 
mezi prvními. Nejednou se již českobudějovickým strážníkům díky znalosti první 
pomoci podařilo zachránit lidský život. 

V těchto týdnech strážníci absolvují pravidelný kurz první pomoci, který jim pomůže 
obnovit jejich znalosti a dovednosti. Dva odborně vyškolení lektoři z řad strážníků své 
kolegy seznamují se základy první pomoci, které doplňují praktickými příklady. V první 
části kurzu se strážníci učí přístupu k bezvědomému či zraněnému, přivolání 
zdravotnické záchranné služby a zásady správné resuscitace jak u dospělého člověka, 
tak i u dítěte. Druhá část kurzu je věnována základním postupům první pomoci při 
ošetřování krvácivých zranění. Strážníci si následně osvojují správné dovednosti v praxi. 
Při nácviku první pomoci používají i speciální zdravotnické pomůcky. Ty mají v průběhu 
služby k dispozici všechny motorizované hlídky městské policie a při jejich použití je 
důležité vědět, jak je správně použít. 

  

http://mpolicie.c-budejovice.cz/straznici-ceskobudejovicke-mestske-policie-absolvuji-kurz-prvni-pomoci


 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
21. týden 2022 

3 
 

 

 

 

Úterý, 24. května 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: Jakub Bartoš 
__________________________________________________________________________ 

Budějovice chtějí rozmístit do ulic přes 150 nových kamer 
 

Město České Budějovice chystá rozmístění více než 150 kamer, které budou 
monitorovat dění v ulicích. Vedení radnice chce nyní zjistit informace o případných 
nabídkách ze strany dodavatelů. O záměru informovalo vedení města. Zakázka se bude 
vypisovat opětovně, nyní je ale na programu předběžná tržní konzultace, která mu 
upřesnit případnou cenu zakázky.  Cílem je osadit celkem 63 kamerových bodu. Na nich 
bude 43 otočných kamer a 119 fixních. Budou na trakčních a kamerových sloupech, 
sloupech veřejného osvětlení a světelné signalizace a na domech. „Součástí zakázky je 
doplnění optických a radiových sítí, které využívá městská policie i dopravní podnik a 
doplnění serverovny na městské policii o nové servery, síťové prvky a software, který 
bude integrován se stávajícím systémem, a také správa a údržba dodaného zařízení. 
Datové výstupy bude využívat rovněž nové dopravní informační a řídící centrum, které 
vzniká v areálu dopravního podniku v Horní ulici,“ uvedl v tiskové zprávě náměstek 
primátora Petr Holický (ANO).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/34963-budejovice-chteji-rozmistit-do-ulic-pres-150-novych-kamer.html
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Úterý, 24. května 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 
__________________________________________________________________________ 

Muž si v autobuse zdříml na podlaze. Výsledek dechové zkoušky byl 

alarmující 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Na zemi v autobusu si v sobotu 21. května odpoledne „ustlal“ 
sedmačtyřicetiletý muž. A nebylo se co divit, byl totiž značně znaven alkoholem. 
Dechová zkouška u něj prokázala skoro čtyři promile. Řidiči českobudějovické městské 
hromadné dopravy se dotyčného nedařilo probudit. Vyvést muže tak museli strážníci 
městské policie. 

Událost se stala na lince č. 5. „Strážníci autobus zastihli v zastávce na Senovážném 
náměstí. Muže spícího na podlaze se jim po chvíli podařilo probudit a vyvést ho ven. 
Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala alarmující 
výsledek 3,82 promile. O několik minut později ulehl dotyčný na lůžko protialkoholní a 
protitoxikomanické záchytné stanice," doplnila tisková mluvčí městské policie Věra 
Školková. 
 

  

https://www.jcted.cz/65478-muz-si-v-autobuse-zdriml-na-podlaze-vysledek-dechove-zkousky-byl-alarmujici/
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Pondělí, 23. května 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Opilá řidička bourala na parkovišti, ale vzápětí ji dostihli strážníci   

 

Městská policie České Budějovice (MPČB) posílí kontroly parkovacích ploch v modrých 
zónách ve večerních hodinách. Podle Věry Školkové, tiskové mluvčí MPČB, jsou 
kontroly běžnou činností strážníků. Ověřuje se, jestli na plochách, které jsou v modrých 
zónách vyhrazeny obyvatelům nebo podnikatelům z lokality, nestojí vozidla bez 
oprávnění a také, jestli mají vozidla případně uhrazenou hodinovou taxu. 

Kontroly probíhají též každý všední den prostřednictvím tří vozidel parkovací služby i 
pomocí kamerového vozidla, které je určeno pro automatickou kontrolu rozsáhlých 
parkovacích zón. 

Věra Školková ale upozornila, že u vozidla s registrační značkou jiného kraje či státu 
stojícího na vyhrazeném parkovišti nejde vždy o neoprávněné parkování. Parkovací 
oprávnění je totiž vydáváno na základě trvalého pobytu majitele vozidla, nikoliv podle 
místa registrace vozidla. 

Opilá řidička 

O víkendu řešili strážníci v souvislosti s parkováním i jiný problém. Čtyřiadvacetiletá 
žena usedla v sobotu nad ránem za volant osobního vozidla. Předtím však vypila 
nejednu skleničku alkoholu. 

"V sobotu v šest hodin ráno prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost v ulici 
Ant. Barcala na sídlišti Máj. Strážníci náhle spatřili vozidlo vyjíždějící z parkoviště, jehož 
řidička měla zjevné potíže s řízením. Jakmile však spatřila hlídku městské policie, 
odbočila zpět do sídliště. Zde jí strážníci zastavili," uvedla k případu Věra Školková. 
Mluvčí městské policie dodala, že podezření na alkohol za volantem se vzápětí 
potvrdilo. 

"Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u řidičky ukázala výsledek 
1,56 ‰ a 1,64 ‰. Strážníci však zbystřili i při kontrole jejího vozidla. 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opila-ridicka-bourala-na-parkovisti-ale-vzapeti-ji-dostihli-straznici-20220523.html
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Vozidlo bylo totiž v levé zadní části poškozené. O několik minut později zjistili, že k 
poškození došlo při střetu s jiným zaparkovaným vozidlem na parkovišti, odkud žena 
vyjížděla chvíli před tím, než jí zastavila hlídka městské policie. Strážníci mezitím na 
místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření.  

Čtyřiadvacetiletou ženu nyní mimo jiné čeká obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky," doplnila Věra Školková. 

Usnul na zemi v autobusu 

V sobotu zasahovali strážníci i u spícího autobusového cestujícího. V sobotu krátce před 
čtvrtou hodinou odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení dispečera 
dopravního podniku k podnapilému muži, cestujícímu autobusem linky č. 5. "Strážníci 
autobus zastihli v zastávce na Senovážném náměstí. Muže spícího na podlaze autobusu 
se jim po chvíli podařilo probudit a vyvést ho ven. Následně provedená orientační 
dechová zkouška na alkohol u dotyčného ukázala alarmující výsledek 3,82 ‰," uvedla 
Věra Školková. Sedmačtyřicetiletý muž o několik minut později ulehl na lůžko 
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice. 
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Pondělí, 23. května 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Městská policie dohlíží na parkování v ulicích města, posílí kontroly 

ve večerních hodinách 
 

Kontroly zaměřené na oprávnění vozidel stojících na vyhrazených parkovištích, 
parkovištích s placeným provozem i v rozsáhlých parkovacích zónách patří k běžné 
činnosti strážníků českobudějovické městské policie. Intenzivní kontroly probíhají též 
každý všední den prostřednictvím 3 vozidel parkovací služby i pomocí kamerového 
vozidla, které je určeno pro automatickou kontrolu rozsáhlých parkovacích zón. 
Kontrolní činnost zaměřená na parkování vozidel především v centru města bude 
nadále probíhat ve zvýšené míře i ve večerních hodinách. 

Pro informovanost veřejnosti podotýkáme, že u vozidla s registrační značkou jiného 
kraje či státu stojícího na vyhrazeném parkovišti nepůjde vždy o neoprávněné 
parkování. Parkovací oprávnění je totiž vydáváno na základě trvalého pobytu majitele 
vozidla, nikoliv podle místa registrace vozidla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/mestska-policie-dohlizi-na-parkovani-v-ulicich-mesta-posili-kontroly-ve-vecernich-hodinach
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Pondělí, 23. května 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Opilá řidička nabourala cizí zaparkované auto. Před hlídkou strážníků 

chtěla zmizet 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Vypila nejednu skleničku alkoholu, nad ránem sedla za volant a 
vyrazila na cestu. Případ čtyřiadvacetileté opilé řidičky řešili v sobotu v šest ráno na 
sídlišti Máj v Českých Budějovicích strážníci městské policie. Předtím, než hlídka opilou 
ženu zastavila, stihla nabourat zaparkované auto. 

Pozornost hlídky městské policie upoutalo v ulici Ant. Barcala na sídlišti Máj vozidlo 
vyjíždějící z parkoviště, jehož řidička měla zjevné potíže s řízením. „Jakmile však spatřila 
hlídku městské policie, odbočila zpět do sídliště. Zde jí strážníci zastavili. Podezření na 
alkohol za volantem se vzápětí potvrdilo. Provedená orientační dechová zkouška na 
alkohol u řidičky ukázala výsledek 1,56 a 1,64 promile," popsala mluvčí budějovické 
městské policie Věra Školková. 

Strážníci však zbystřili i při kontrole jejího auta. V levé zadní části totiž bylo poškozené. 
„O několik minut později zjistili, že k poškození došlo při střetu s jiným zaparkovaným 
vozidlem na parkovišti, odkud žena vyjížděla chvíli před tím, než jí zastavila hlídka 
městské policie," podotkla Školková. 

Strážníci mezitím na místo přivolali hlídku státní policie, která si celý případ převzala k 
dalšímu šetření. Ženu teď čeká mimo jiné obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/65464-opila-ridicka-nabourala-cizi-zaparkovane-auto-pred-hlidkou-strazniku-chtela-zmizet/
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Pondělí 23. května - Pátek 27. května 2022 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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