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Strážníci v Budějovicích získali nové zázemí. Zkrátí se díky tomu doba 

zásahu 
 

Městská policie České Budějovice se dočkala další služebny. K centrále na ulici Jaroslava Haška a dalším 

služebnám na sídlišti Máj a v Suchém Vrbném přibyly nové prostory na Žižkově třídě v přízemí 

Mercury centra. 

Českobudějovičtí strážníci získali nové zázemí, zkrátí se doba zásahu v problémové lokalitě v okolí 

nádraží v krajském městě. | Video: Lenka Pospíšilová 

Jak zmínil primátor Jiří Svoboda, prostory ve spodní části dopravně obchodního centra má město 

v nájmu a nahradí bývalé zázemí na Lannově třídě. „Lokalita kolem vlakového a autobusového nádraží 

si vyžaduje zvýšený dohled. Přítomnost těch, kteří dbají na veřejný pořádek a usměrňují dopravu, je 

zde opravdu nezbytná,“ uvedl. 

Hlídkovou činnost strážníků 24 hodin denně posilují kamery městského kamerového systému, nyní 

podle ředitele Mercury centra Jiřího Ludačky od září začnou fungovat i nové kamery s výrazným 

rozlišením a pokrytím ploch i v obchodním domě. „Do rekonstrukce centra a bezpečnostních opatření 

jsme značně investovali,“ informoval. 

Počítá i se zavedenou úzkou spoluprací soukromé hlídací firmy, strážníků a státní policií „Slibujeme si 

od toho bezpečnější prostředí, situace v této městské části totiž není úplně ideální,“ potvrdil Ludačka. 

Drtivá většina návštěvníků je dle jeho slov bezproblémová. Omezený okruh lidí však páchá přestupky 

i trestnou činnost. „Největší problém vnímám v zimním období u bezdomovců, v létě jsou to skupinky 

mladistvých, nejčastěji dochází ke krádežím,“ upřesnil ředitel. 

Zrychlí zákroky 

Největší výhodou je podle mluvčího městské policie Davida Štýfala zrychlení zákroků proti pachatelům. 

„V těchto lokalitách často dochází k narušování veřejného pořádku, požívání alkoholu či žebrání na 

místech zakázaných obecně závaznou vyhláškou města, narušování občanského soužití, či drobné 

majetkové kriminalitě,“ dodal Štýfal. 

V místě je podle něj několik ubytoven, kde žijí problémoví občané. „Nová služebna nám pomůže posílit 

hlídkovou činnost, výhodou bude to, že se motorizované hlídky nebudou muset vracet na základnu, 

vyřídí si zde veškerou administrativu pomocí pevného počítače. Zatím zde nebudou hodiny pro 

veřejnost, ty jsou zvažovány do budoucnosti,“ popsal s tím, že tamní prostor má ušetřit hlavně čas. 

Každoročně městská policie eviduje několik oznámení od hlídačů bezpečnostní agentury, kteří 

potřebují pomoc s agresivním návštěvníkem. „Zkrátí se tak dojezdová doba a samotná přítomnost 

služebny a hlídek bude mít preventivní efekt. Může to odradit problémové osoby od shlukování a 

protiprávní činnosti,“ uzavřel David Štýfal s tím, že jde podle něj i o strategicky dobré umístění. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-v-budejovicich-ziskali-nove-zazemi-zkrati-se-doba-zasahu-20220817.html
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Strážníci dnes získali nové zázemí v Mercury centru 
V Dopravně obchodním centrum Mercury na Nádražní ulici byla dnes oficiálně otevřena nová služebna 

Městské policie České Budějovice. Zázemí bude sloužit strážníkům pro vyřízení nejnutnějších 

záležitostí. Prozatím nebude určeno kontaktu s veřejností. Slavnostního přestřižení pásky se dopoledne 

zúčastnil primátor Jiří Svoboda a ředitel DOC Mercury Jiří Ludačka. 

„Otevření tohoto zázemí je důkazem dobré spolupráce města a centra Mercury, které nám vyšlo vstříc 

a samo prostory k využití městské policie nabídlo za velmi výhodných podmínek. Cílem je častější 

dohled strážníků a zvýšení bezpečnosti nejen v okolí Mercury, ale také na Lannově třídě, Palackého 

náměstí, v Nádražní ulici a ulicích v blízkosti obou nádraží, kde bohužel dochází k častějším projevům 

rušení veřejného pořádku, požívání alkoholu i majetkové kriminalitě,“ řekl při slavnostním zahájení 

provozu Jiří Svoboda. 

„Tato služebna na velmi frekventovaném místě v blízkosti nádraží nám pomůže ušetřit čas, který jsme 

dosud museli věnovat cestám na domovskou služebnu v ulici Jaroslava Haška. Hlídkovou činnost 

strážníků zde v okolí posilují také kamery městského kamerového dohlížecího systému. Ke kontrolám 

v ulicích tak může nyní docházet mnohem intenzivněji,“ uvedl David Štýfal, mluvčí městské policie. 

 

Čtvrtek, 18. srpna 2022 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Elmíra Talířová 

Strážníci převzali novou služebnu na nádraží. Ke kontaktu s veřejností 

sloužit nebude 
Českobudějovičtí strážníci včera oficiálně převzali novou služebnu v prostorách Dopravně obchodního 

centra Mercury. Nové zázemí má sloužit k častějšímu dohledu a zvýšení bezpečnosti v okolí centra, na 

Lannově třídě a přilehlých ulicích. Ke kontaktu s veřejností zatím sloužit nebude. 

Nové zázemí českobudějovické městské policie sídlí v přízemí dopravně obchodního centra. Zázemí má 

podle města sloužit strážníkům k vyřízení nejnutnějších záležitostí. Nebude zatím určeno pro kontakt s 

veřejností. „Cílem je častější dohled strážníků a zvýšení bezpečnosti nejen v okolí Mercury, ale také na 

Lannově třídě, Palackého náměstí, v Nádražní ulici a ulicích v blízkosti obou nádraží, kde bohužel 

dochází k častějším projevům rušení veřejného pořádku, požívání alkoholu i majetkové kriminalitě,“ 

řekl primátor Jiří Svoboda (ANO). Podle mluvčího městské policie Davida Štýfala pomůžou nové 

prostory ušetřit čas, který nyní strážníci věnovali přesunu na služebnu v ulici Jaroslava 

Haška. „Hlídkovou činnost strážníků zde v okolí posilují také kamery městského kamerového 

dohlížecího systému. Ke kontrolám v ulicích tak může nyní docházet mnohem intenzivněji,“ řekl během 

předávání prostor Štýfal.  

https://www.c-budejovice.cz/straznici-dnes-ziskali-nove-zazemi-v-mercury-centru
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/35800-straznici-prevzali-novou-sluzebnu-na-nadrazi-ke-kontaktu-s-verejnosti-slouzit-nebude.html
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Rekonstrukce areálu v ulici Jaroslava Haška Areál v ulici Jaroslava Haška, který nyní městská policie 

využívá, by měl projít kompletní obnovou. Ve vnitrobloku areálu by měla vyrůst úplně nová budova s 

hromadnými garážemi. „Nové řešení je koncipováno tak, aby pokrylo celkové kapacitní i kvalitativní 

nároky městské policie podle současných zkušeností i s výhledem do budoucnosti,“ uvedlo před časem 

město.  Autor: Město České Budějovice  

Rekonstrukce stávajícího objektu by měla být druhou etapou, aby nemusel být během výstavby nové 

budovy přerušen provoz služebny, která slouží mimo jiné také ke kontaktu se veřejností. „Po výstavbě 

a rekonstrukcích bude areál splňovat požadavky na kapacitu dispečinku se zázemím, kapacitu 

kanceláří, školících prostor, šaten, jídelny, výcvikových prostor, skladů, technického zázemí i dopravy v 

klidu. Na střeše bude vybudována fotovoltaická elektrárna," doplnilo město. Celá akce měla podle 

původních plánů začít letos na podzim, v červenci letošního roku nabylo podle náměstka primátora 

Petra Holického (ANO) stavební povolení právní moci. Projekt by měla v září projednat rada města, 

která rozhodne o vypsání zakázky. Nejprve se počítalo s náklady kolem 100 milionů korun, později ale 

rozpočet kvůli zvyšujícím se cenám město upravilo na 185 milionů korun.  
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Budějovičtí strážníci získali nové zázemí v Mercury centru 
ČESKÉ BUDĚJOVICE - V Dopravně obchodním centrum Mercury na Nádražní ulici byla dnes oficiálně 

otevřena nová služebna Městské policie České Budějovice. Zázemí bude sloužit strážníkům pro vyřízení 

nejnutnějších záležitostí. Prozatím nebude určeno kontaktu s veřejností. 

„Otevření tohoto zázemí je důkazem dobré spolupráce města a centra Mercury, které nám vyšlo vstříc 

a samo prostory k využití městské policie nabídlo za velmi výhodných podmínek. Cílem je častější 

dohled strážníků a zvýšení bezpečnosti nejen v okolí Mercury, ale také na Lannově třídě, Palackého 

náměstí, v Nádražní ulici a ulicích v blízkosti obou nádraží, kde bohužel dochází k častějším projevům 

rušení veřejného pořádku, požívání alkoholu i majetkové kriminalitě," řekl při slavnostním zahájení 

provozu Jiří Svoboda. 

„Tato služebna na velmi frekventovaném místě v blízkosti nádraží nám pomůže ušetřit čas, který jsme 

dosud museli věnovat cestám na domovskou služebnu v ulici Jaroslava Haška. Hlídkovou činnost 

strážníků zde v okolí posilují také kamery městského kamerového dohlížecího systému. Ke kontrolám 

v ulicích tak může nyní docházet mnohem intenzivněji," uvedl David Štýfal, mluvčí městské policie. 

 

 

https://www.jcted.cz/67398-budejovicti-straznici-ziskali-nove-zazemi-v-mercury-centru/

