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1. Úvod 
 

V roce 2008 se ve výkazu činnosti Městské policie České Budějovice plně promítly 

důsledky reorganizace, postupně připravované od jara 2007 a plně realizované od 1. září 

2007.  

 

V roce 2008 je tak v činnosti městské policie zřejmý posun od kvantity ke kvalitě oproti 

přechodnému roku 2007, který byl mj. poznamenán značnou personální obměnou na 

vedoucích postech, mezi řadovými stráţníky i na specializovaných činnostech (odchyty 

zvířat), a roku 2006, který ve srovnání představuje dobu před reorganizací. Tento posun se 

nejzřetelněji projevil především ve výrazném sníţení událostí na úseku dopravy a nárůstu 

počtu i závaţnosti řešených událostí na úseku veřejného pořádku a občanského souţití.  

Přestoţe největší podíl na tom má nárůst kontrol osob (při nichţ stráţníci ovšem velmi 

často odhalují osoby v pátrání policie ČR), nárůst lze vypozorovat i u řešených závaţnějších 

případů v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, jako je například rušení nočního klidu, 

veřejné pohoršení, znečišťování veřejného prostředí vyhroţování a hrubé jednání i ublíţení na 

zdraví. Jedná se zde řádově o stovky či desítky a nikoli tisíce případů, důvodem ovšem je 

mnohem menší četnost těchto závaţných událostí. 

 

Tento nárůst je ovšem zřetelný a je důsledkem toho, ţe si městská policie odklonem od 

dopravní činnosti uvolnila ruce pro jiné důleţité činnosti přispívající k bezpečnosti ve městě a 

ochraně veřejného pořádku.  

 

Místo „čárkování“ pokut za parkování a botiček tak stráţníci skutečně pomáhají lidem i 

městu. 

 

 K 31.12.2008 měla MP ČB 101 zaměstnanců.      

 

 K 26.3.2009 má MP ČB 108 zaměstnanců, z toho 91 stráţníků a 17 civilistů  

                   (z toho 4 řidiči odtahového vozidla). V současné době MP ČB registruje 21 

                   zájemců do kurzu VŠERS, který proběhne v květnu 2009.    

 

2. Odbor hlídkové sluţby 
 

    Stráţníci zařazení do odboru výkonu sluţby, zabezpečují zejména místní záleţitosti 

veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii. Zejména: 

 

- přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

- dohlíţejí nad dodrţováním pravidel občanského souţití, 

- přispívají k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 

- odhalují přestupky a jiné správní delikty, 

- upozorňují na porušování obecně závazných právních předpisů (zejména vyhlášek města)    

   a činí opatření k nápravě 

 

    Při zajišťování veřejného pořádku spolupracuje Městská policie České Budějovice (dále jen 

MP ČB) s Policií České republiky ( podrobněji v bodu 1.2.). 
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2.1. Přímý výkon sluţby 
 

 

 

    Oddělení přímého výkonu sluţby se skládá z : 

 

 

  

1.1.1. centrálního dispečinku 

  

1.1.2. městského kamerového dohlíţecího systému 

 

1.1.3. čtyř turnusových směn 

 

1.1.4. obvodních dohledů 

 

1.1.5. psovodů 

 

1.1.6. pracovníků odtahů 

 

 

. 

    Město České Budějovice je rozděleno do šesti obvodů s nastálo přidělenými stráţníky. 

Turnusový výkon sluţby (4 směny střídající se nepřetrţitě po 12 hodinách) je zajištěn v 

obvodech Centrum a Máj, zbylé čtyři obvody zajišťují  stráţníci rozdělení do osmihodinových 

ranních a odpoledních směn 

 

 

 

 

    V porovnání s rokem  2006, 2007 došlo v roce 2008 k nárůstu řešení událostí 

v přímému výkonu sluţby například v oblastech:   

 

 

 

- v r. 2006 bylo řešeno v oblasti veřejného pořádku a občanského souţití 13 490 

událostí 

- v r. 2007 bylo řešeno v oblasti veřejného pořádku a občanského souţití 13 502 

událostí a v r. 2008 23 931 událostí, coţ je nárůst oproti r. 2007  o 10 429 řešených 

událostí. 

- v r. 2006 bylo provedeno 12 329 kontrol osob 

- v  r. 2007 bylo provedeno 12 032 kontrol osob a v r. 2008 celkem 22 372 kontrol 

osob. Zde je nárůst oproti  r. 2007 o 10 340 kontrol osob. 
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- v r. 2006 bylo zkontrolováno 2 556 cyklistů 

- v r. 2007 bylo zkontrolováno 156 cyklistů, v  r. 2008 celkem 987 cyklistů, coţ je 

nárůst oproti r. 2007 o 831 kontrol. 
-  

- v r. 2006 vykazují psovodi 2 169 událostí 

- Zvýšení řešení událostí vykazují také psovodi, kdy v  r. 2007 v rámci svých 

kompetencí řešili 957 událostí a v r. 2008 jiţ 1 569 událostí. Oproti  r. 2007 tak 

zaznamenali o 612 událostí více. 
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    (Podrobné informace o počtu řešených událostech a porovnání za jednotlivá období r. 2007 

– 2008 jsou uvedeny v bodu 8. Statistika událostí MP ČB – tabulka podrobného porovnání 

činnosti Odboru výkonu sluţby MP ČB 2007 -2008). 

 

Blokové pokuty, odtahy za rok 2006 – 2008;  porovnání 2007/2008 

Za rok 2006 bylo vybráno celkem 3 082 700 Kč. 

 

Za rok 2007: 

 

uloţeno blokových pokut v hotovosti za  755 700,- Kč 

uloţeno blokových pokut na místě nezaplacených za 272 800,- Kč 

blokových pokut celkem za 1 028 500,- Kč 

poplatek za odtah celkem za 1 041 760,- Kč 

celkem vybráno (blokové pokuty celkem + poplatek za odtah celkem) 2 070 260,- Kč 

 

 Za rok 2008: 

 

uloţeno blokových pokut v hotovosti za  1 674 500,- Kč 

uloţeno blokových pokut na místě nezaplacených za 344 103,- Kč 

blokových pokut celkem za 2 018 603,- Kč 

poplatek za odtah celkem za 682 260,- Kč 

celkem vybráno (blokové pokuty celkem + poplatek za odtah celkem) 2 700 863,- Kč 
 

 

 

Porovnání rok 2007/2008: 

V roce 2008 bylo uloţeno blokových pokut celkem o 990 103,- Kč více neţ v roce 2007. 

V roce 2008 byl uloţen poplatek za odtah celkem o 359 500,- Kč méně neţ v roce 2007. 
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Celkem vybráno (blokové pokuty + poplatek za odtah) – porovnání 2007/2008 - graf 
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V roce 2008 bylo vybráno celkem (blokové pokuty + poplatek za odtah) o 630 603,- Kč více 

neţ v roce 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statistika hlavních událostí r. 2008
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Události r. 2006, 2007, 2008 
 

 

 

události a 

přestupky 

specifikace celkem  

r. 2006 

celkem 

r. 2007 

celkem 

r. 2008 

 

DOPRAVA 

pouţití TPZOV 11860 405 53 

pouţití TPZOV Jihočeská 

parkovací 
- 5002 9050 

nařízení odstranění vozidla 

(dokončený odtah) 
2555 624 426 

nedokončený odtah - 120 49 

asistence u dopravní 

nehody 
50 31 35 

záznam o dopravním 

přestupku 
1374 1952 2095

  

kontroly cyklistů 2555 156 987 

výzva pro nepřítomného 

pachatele přestupku 
4024 3504 6885 

porucha na parkovacím 

automatu 
64 29 16 

Doprava za daná 

období celkem: 

 22479 11823 19596 

VEŘEJNÝ 

POŘÁDEK, 

OBČANSKÉ 

SOUŢITÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

události a 

přestupky 

prodej alkoholu 

mladistvým 
19 45 31 

noční klid 578 620 610 

veřejné pohoršení 253 312 357 

znečištění veřejného 

prostranství 
107 128 161 

zničení,poškození značení, 

věci 
2 16 53 

neoprávněný zábor 9 11 17 

skládky a odpadky 47 113 66 

omezení výkonu práv 12 7 26 

rasismus a xenofobie 2 1 2 

specifikace celkem 

r. 2006 

celkem 

r. 2007 

celkem 

r. 2008 

 
vyhroţování, hrubé 

jednání 
70 118 110 

VEŘEJNÝ  

POŘÁDEK, 

OBČANSKÉ  

SOUŢITÍ 

 

ublíţení na cti 6 1 4 

ublíţení na zdraví 24 54 59 

kontrola osoby 12329 12032 22372 

nezajištěný objekt 9 18  21 

nezajištěné vozidlo 23 26 42 

Veřejný  

pořádek, občanské 

souţití za daná 

období celkem: 

 13490 13502 23931 

MAJETKOVÉ  škoda na majetku 152 174 187 

neoprávněné uţívání 13 23 8 

Majetkové za 

daná období 

celkem:  

 165 197 195 

ZJIŠTĚNÉ  

TRESTNÉ ČINY 

PŘEDANÉ PČR 

skutek nebo podezřelý 

pachatel TČ 
105 135 98 

Zjištěné trestné 

činy předané PČR 

 105 135 98 
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za daná období 

celkem: 

PÁTRÁNÍ pátrání po osobách a 

věcech 
10 47 123 

Pátrání za daná 

období celkem: 

 10 47     123  

UDÁLOSTI 

OHROŢENÍ 

první pomoc 28 29 43 

poţár 25 32 24 

mimořádná událost 37 25 34 

výhrůţky hromadným 

ohroţením 
1 1 7 

Události ohroţení 

za daná období 

celkem:  

 91 87 108 

události a 

přestupky 

specifikace celkem 

r. 2006 

celkem 

r. 2007 

celkem 

r. 2008 

 

ZVÍŘATA 

kontrola majitele 925 137 653 

odchyt zvířete 680 575 543 

zranění zvířetem 12 15 14 

volné pobíhání 108 136 216 

uhynulé zvíře 420 86 125 

nebezpečné zvíře 24 8 18 

Zvířata za daná 

období celkem: 

 2169 957 1569

  

VEŘEJNÁ 

SPRÁVA 

 

doprovody 195 211 212 

doručované dopisy 119 52 59 

sběr infekčního materiálu 48 221 298 

Veřejná správa za 

daná období 

celkem:  

 362 484 569 

JINÉ UDÁLOSTI nález 288 367 414 

Jiné události za 

daná období 

celkem: 

 288 367 414 

UDÁLOSTI 

CELKEM: 

 39159 27572 46603 



 

 

2.1.1. Centrální dispečink 

 
    Velitel směny a zástupce velitele směny - nepřijímá pouze podněty na linku156, ale určuje 

hlídkám ve své směny úkoly, sám aktivně dohlíţí na jejich plnění, v případě většího zásahu 

situaci řeší přímo na místě.  

 

Linka 156 

 
V r. 2006 bylo na linku tísňového volání 156 MP ČB přijato  42 098 tel. hovorů.  

V r. 2007 bylo na linku tísňového volání 156 MP ČB přijato  34 710 tel. hovorů.  

V r. 2008 bylo na linku tísňového volání 156 MP ČB přijato 40 348 tel. hovorů. 
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2.1.2. Městský kamerový dohlíţecí systém 

 

 
    . 

 

    26.12.2006 byl spuštěn zkušební provoz dohlíţecího kamerového systému v Českých 

Budějovicích, který obsahoval 23 kamer. 17 kamer bylo umístěno na místech vyhodnocených 

Policií ČR a městskou policií jako problémové oblasti s největším počtem trestné a 

přestupkové činnosti. Zbytek kamer byl zaměřen na výjezdové dopravní tahy a jedna kamera 

byla umístěna kvůli monitoringu zásahů při fotbalových utkáních na stadionu SK České 

Budějovice. Systém byl do ostrého provozu spuštěn v květnu 2007. 
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    V roce 2008 byl kamerový systém dále rozšířen celkem o čtyři kamery, z toho dvě přibyly 

v lokalitě sídliště Máj. Na posílení kamerového systému v této oblasti získala městská policie 

dotaci ve výši 1 mil. korun. V současné době má městský kamerový systém v Českých 

Budějovicích 27 kamer. 

    Obsluha kamerového systému předává své poznatky veliteli směny, který na místo 

zjištěného přestupku nebo trestného činu vysílá hlídku MP popřípadě ostatní sloţky IZS. 

 

 

Kamerový systém České Budějovice 

 

 
Bod číslo Popis lokality 

K1 Piaristická 1 

K2 Dr. Stejskala 113/2 

K3 Komerční banka, Hroznová 247/32 

K4 Plovárna 

K5 Senováţné náměstí - trolejový sloup č. 142 

K6 Mariánské nám. Husova - trolejový sloup č. 229 

K7 Dlouhá louka, Husova - trolejový sloup č. 276 

K8 Stoţár OBI 

K9 Přednádraţní komunikace - trolejový sloup č. 36  

K10 Lannova 201/20 

K11 Fr. Ondříčka 979/8 

K12 Husova - trolejový sloup č. 400 

K13 Netolická 1180/10 

K14 Křiţovatka Milady Horákové, Barcala - trolejový sloup č. 43 

K15 V. Volfa 1334/31 

K16 Chlajna 1291/19 

K17 Výpadovka na Strakonice, návěští 

K18 Praţská ul., Nemanice - sloup trolejového závěsu č. 21  

K19 Za křiţovatkou na Okruţní - návěští Rudolfovská ul. 

K20 ZŠ v Nových Hodějovicích - poblíţ přechodu, u sloup veř. osvětlení 

K21 Směr Český Krumlov - návěští 

K22 Dynamo - stadion, střecha severozápadní tribuny 

K23  J. Štursy 

K24 Chlajna 1280/7 

K25 V. Volfa 1302/17 

K26 Česká - budova radnice (na adrese nám. Přemysla Otakara II., č. 2) 

K27 Fr. Ondříčka 976/6 

 

 

Technickým cílem systému je monitorování veřejných prostranství a zejména: 

 

 Zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetku  

 Odhalování trestných činů a přestupků  

 Vizuální kontrola rizikových oblastí v záběru kamer  

 Vizuální monitoring bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě  

 
 





2.1.3. Turnusy 
 

 
    Kaţdá směna se skládá ze tří hlídek v obvodu Centrum a tří hlídek v obvodu Máj. Sluţba je 

zajištěna tak, ţe v kaţdém uvedeném obvodu slouţí jedna autohlídka a dvě pěší hlídky. 

 

 

2.1.4. Obvody 
 

 

     Hlavním účelem zavedením obvodních dohledů Městské policie České Budějovice jsou 

stálé hlídky v obvodu, a tím zlepšení jejich místní znalosti.  

 

Obvod Roţnov 
 

Vymezení obvodu: 

 

    Tento obvod je tvořen Mánesovou ulicí aţ k Vltavě, dále po pravém břehu Vltavy souběţně  

s Lidickou třídou aţ na konec katastru města. Po jiţním okraji katastru hranice pokračuje aţ 

za Nové Hodějovice, které obepíná, a na sever se táhne podél ţelezniční tratě aţ na úroveň 

Mánesovy ulice.   

 

Charakterizace: 

 

    Oblast je tvořena vilovou zástavbou, je zde málo panelových domů. Velkou část území 

pokrývá Linecké předměstí, kde je nemocnice, poliklinika, záchranná sluţba a úřady, s tím 

souvisí i hustá frekvence dopravy a pohybu lidí. Prochází tudy ţeleznice a okolí řek Malše a 

Vltavy zde tvoří odpočinkovou zónu města. Na Lidické třídě je řada obchodů a restaurací. 

Oblasti Nové Roudné a Mladé jsou tvořeny především vilami a rodinnými domky se 

zahradami. 

 

Místa prioritního dohledu: 

 

- bytová zástavba Krumlovského předměstí, okolí Polikliniky Jih 

 

Zajištění hlídkové činnosti: 

 

    Ranní a odpolední směny, konané formou: 

- pěší hlídka 

- cyklohlídka 
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Obvod Roţnov 

     

   V ranních hodinách stráţníci dohlíţejí na bezpečnost dětí na  přechodu pro chodce u 

základních škol v ulici Matice školské, nebo v ulici Boţeny Němcové. 

 

   V městské části Roţnov řešila hlídka stíţnosti na znečišťování pozemní komunikace od 

nákladních motorových vozidel. Tyto  stíţnosti se týkají i městské čtvrti Nové Roudné. Na 

těchto místech probíhá masivní výstavba rodinných domů a výstavba ţelezničního koridoru. 

Stíţnosti také směřovaly na parkování motorových vozidel a jízdu nákladních vozidel, kde je 

to dopravní značkou zakázáno. 

 

   V městské čtvrti Linecké předměstí se hlídka zaměřila na stíţnosti na parkování 

motorových vozidel a neoprávněné zábory veřejného prostranství. 

 

   V městské čtvrti Mladé v souvislosti s výstavbou nového mostu nad ţelezniční tratí, hlídka 

řešila řidiče, kteří se dopouštěli přestupkového jednání, dále hlídka řešila stíţnosti na 

parkování motorových vozidel na chodnících. Stejné stíţnosti řešila hlídka i v Nových 

Hodějovicích. 

 

   Stíţnosti v uvedených lokalitách se netýkají jen dopravní problematiky, ale také chování 

mládeţe, která se podle stíţností občanů chová velmi nevhodně /kouření tabákových výrobků, 

velký hluk při hře/. Proto hlídka monitorovala na základě stíţností problematické lokality. 

Hlídka rovněţ monitorovala pohyb drogově závislých osob v okolí polikliniky Jih. Hlídka zde 

nacházela infekční materiál a postarala se o jeho odklizení. 

 

    Mezi běţné činnosti hlídky patří téţ kontrola cyklistů a kontrola osob venčících psy. 
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Obvod Suché Vrbné 
 

Vymezení obvodu: 

 

   Hranice obvodu je tvořena ţelezniční tratí od viaduktu na Rudolfovské, za nádraţím se stáčí 

směrem k Pohůrce přes kalojem, protíná Ledenickou a Dobrovodskou ulici, pokračuje 

severním směrem přes Hlinsko, kolmo přes Rudolfovskou ulici aţ k Rudolfovskému potoku, 

kde se otáčí směrem k Okruţní ulici, vede kolem areálu Bellisu přes ulici U Sirkárny zpět k 

viaduktu. Samostatnou část obvodu tvoří obce Třebotovice a Kaliště. 

 

Charakterizace: 

 

   Obvod je charakteristický obytnou i průmyslovou zástavbou. V Suchém Vrbném jsou 

kromě obytné zástavby soustředěny převáţně spediční firmy a obchodní sklady, bydlení je 

tvořeno rodinnými a činţovními domy, jsou zde také nově vystavěné řadové domky. 

Specifickou oblastí jsou Třebotovice a Kaliště, jejichţ okolí tvoří louky a les. 

 

Místa prioritního dohledu: 

 

- Suchovrbenské náměstí a okolí 

 

Zajištění hlídkové činnosti: 

 

   Ranní a odpolední směny, konané formou: 

- pěší hlídka 

- cyklohlídka 

 

 

 
 

Obvod Suché Vrbné 
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    V ranních hodinách se hlídka věnovala bezpečnému přecházení na Ledenické třídě. V době 

výluky autobusu po dohodě s ředitelem školy dohlíţela hlídka na přechod před ZŠ Suché 

Vrbné. 

 

    Činnost obvodové hlídky je zaměřena především na největší problémy týkající se této 

lokality. Jde především o zakládání černých skládek. K nejproblematičtějším místům patří 

tzv. Slaměný dvůr, účelová komunikace za prodejnou Moto Kawasaki, Vrbenská ulice, oblast 

garáţí v ulici Heleny Malířové. K těmto místům patří Suchovrbenské náměstí, kde je největší 

výskyt infekčního materiálu. Dalším takovým místem je les mezi Novými Třebotovicemi a 

Třebotovicemi. V těchto místech jsou prováděny kaţdodenní namátkové kontroly a poznatky 

společně s fotodokumentací, předává hlídka na přestupkové oddělení k dalšímu zpracování. 

 

    V dané lokalitě je značný problém se sprejery. Hlídka své poznatky předává na OO PČR 

Suché Vrbné. 

  

    Dalším problémem je řešení dopravních přestupků, které hlídka řeší zejména na podnět 

občanů. 

 

    Stále více stíţností přibývá na chování mládeţe na Suchovrbenském náměstí. Zde hlídka 

provádí kontroly ve spolupráci se sociálním odborem MM ČB. 

 

 

Obvod Nemanice 
 

Vymezení obvodu: 

 

    Hranice je vymezena pravým břehem Vltavy od Voříškova Dvora aţ do Českého Vrbného. 

Dále protíná kolmo ulici A. Trägera, pokračuje kolem areálu Dolní Světlíky, přes Praţskou 

třídu a po trase Rudolfovského potoka aţ k Vrátu, kde se stáčí směrem k Okruţní. Dále vede 

za areálem Bellisu po ţelezniční trati souběţně s Rudolfovskou ulicí přes Okruţní, ulici U 

Sirkárny aţ k ţelezničnímu viaduktu. Od viaduktu vede po ulicích Nádraţní a Strakonické 

zpět k Voříškovu Dvoru. 

 

Charakterizace: 

 

    Pro obvod Nemanice je charakteristická velká koncentrace rozsáhlých areálů výrobních 

podniků a přepravních firem, včetně Dopravního podniku města České Budějovice. Bydlení v 

této oblasti je charakterizováno bytovou výstavbou, rodinnými domky, zahrádkářskou kolonií 

a garáţemi. 

 

Místa prioritního dohledu: 

 
    -bytová zástavba v Nemanicích 

 

Zajištění hlídkové činnosti: 

 

     Ranní a odpolední směny, konané formou: 

- pěší hlídka 

- cyklohlídka 
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Obvod Nemanice 

 

     Obvod Nemanice zahrnuje jak rodinnou zástavbu, tak i průmyslové oblasti. Hlídka se při 

své činnosti snaţí rovnoměrně zaměřovat na všechny části obvodu, proto v maximální míře 

vyuţívá sluţebních kol. 

 

    V roce 2008 se hlídce podařilo prosadit na základě stíţností a podnětů občanů, osazení 

sloupků proti vjezdu motorových vozidel na Praţskou třídu u křiţovatky s OBI. Hlídka 

rovněţ zdokumentovala stav dětského hřiště v ulici U Tří Dubů a na základě podnětu hlídky 

byla provedena jeho částečná oprava. Po upozornění hlídky se podařilo odstranit starý 

ţelezniční vagón v blízkosti garáţí na Okruţní ulici, kde se zdrţovaly problematické osoby. 

Hlídka dále zjistila porušené oplocení v areálu firmy Memco, coţ hlídka nahlásila 

zodpovědné osobě uvedené firmy. 

 

    V případě ranní směny hlídka dohlíţí na bezpečnost a plynulost silničního provozu na 

přechodu pro chodce v Nemanicích. Na území obvodu stráţníci monitorují stav dopravního 

značení, odstavených vraků, veřejného osvětlení apod..  

 

    Zjištěné nedostatky hlídka neprodleně oznamuje na OS MP. Velkým problémem v této 

lokalitě je zakládání černých skládek a to zejména na Okruţní a Suchomelské ulici. I v tomto 

případě jsou zjištěné skládky spolu s fotodokumentací předávány k řešení příslušnému odboru 

MM. 

 

    Zvýšenou kontrolu hřbitova Sv.Otýlie a blízkého okolí, provádí hlídky zejména v době 

svátků, kdy  v areálu hřbitova monitoruje pohyb osob. 

 

    Hlídka rovněţ předává informace o nálezu infekčního materiálu. 
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Obvod Vltava 
 

Vymezení obvodu: 

 

    Hranice tohoto obvodu začíná na Dlouhém mostě, pokračuje Husovou třídou, po ulici E. 

Rošického aţ na Zavadilku, dále obepíná lokalitu Haklovy Dvory a Nové Dvory s přilehlými 

rybníky a baţantnicí, protíná výpadovku na Písek a přes České Vrbné podél levého břehu 

Vltavy opět končí u Dlouhého mostu. 

 

Charakterizace: 

 

    Převáţně panelové sídliště, obklopené rozlehlými plochami bývalého vojenského cvičiště, 

Vávrovskými a Vrbenskými rybníky, baţantnicí a satelitní zástavbou v Haklových Dvorech a 

Českém Vrbném. 

 

Místa prioritního dohledu: 

 

- náměstí sídliště Vltava (prostor před KD Vltava) a okolí 

 

Zajištění hlídkové činnosti: 
 
    Ranní a odpolední směny, konané formou: 

- pěší hlídka 

- cyklohlídka 

 

 
 

 

 

 
 

Obvod Vltava 
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    Obvodní hlídka se při ranních směnách nejvíce věnuje této problematice: 

Přechodu u ZŠ Oskara Nedbala, který je velmi frekventovaný jak ţáky uvedené školy, tak 

provozem vozidel. Dále hlídka provádí častější kontroly zejména u ZŠ Vltava a ZŠ Vltava. 

V této lokalitě hlídka nejvíce dohlíţí na pohyb mládeţe a to i v odpoledních hodinách 

z důvodu sprejerství a veřejného pořádku. 

 

    Na ţádost řiditele školy hlídka provádí kontrolu přechodu pro chodce, kde parkují často 

vozidla. Asi nejvíce stíţností je v daném obvodu na parkování motorových vozidel a 

znečištění veřejného prostranství při opravách panelových domů, a proto se na tuto 

problematiky hlídka nejvíce zaměřuje. 

 

    Mezi priority hlídky patří kontrola bezdomovců před OD Tesco a lávky, která vede z ulici 

Plzeňská k OMW. Zvýšená pozornost je v odpoledních hodinách věnována dětským hřištím, a 

pohybu mládeţe a DM hvízdal. Jedná se zejména o sběr infekčního materiálu, poţívání 

alkoholu a kouření tabákových výrobků mladistými. Hlídka se dále věnuje při akcích na 

českobudějovickém Výstavišti kontrole parkujících vozidel a veřejnému pořádku. 

Pravidelné kontroly hlídka provádí i na Českovrbenských rybnících. 

 

    Hlídka se zapojila do kampaně Na kole jen s přilbou a to jak při své běţné činnosti tak při 

různých akcích pořádaných městskou policií odborem prevence. 

 

 

Obvod Centrum 

 
Vymezení obvodu: 

 

    Hranici obvodu tvoří pravé nábřeţí Vltavy od Mánesovy ulice aţ po Strakonickou ulici, 

dále hranice pokračuje po Strakonické ulici, přes Nádraţní, kolem Mercury centra a končí 

opět na Mánesově ulici. 

 

Charakterizace: 

    Jedná se o historickou zástavbu s velkým mnoţstvím obchodů, restaurací, kulturní centrum 

města, jsou zde sídla firem a mnoţství úřadů. Pohybuje se zde velké mnoţství osob a turistů, 

na to navazuje hustá frekvence dopravy, především zásobování. 

 

Místa prioritního dohledu: 

    - náměstí Přemysla Otakara II., Lannova třída, Palackého náměstí 

 
Zajištění hlídkové činnosti: 
 

    Ranní a odpolední směny, konané formou: 

- pěší hlídka 

- cyklohlídka 

 
 



 21 

 

 
 

Obvod Centrum 

 

    Obvodní hlídka pravidelně zajišťuje v období školního roku bezpečný přechod osob na 

přechodu Rudolfovská v úseku ZŠ Štítného a Církevního gymnázia. Hlídka úzce spolupracuje 

s vedením těchto škol a po vzájemné domluvě provádí kontroly v poledních  a odpoledních 

hodinách z důvodu konfliktů mezi ţáky. Preventivně hlídka působí v okolí ZŠ Nová, 

Kubatova, Nerudova, Dukelská. 

 

    Pravidelná kontrolní činnost hlídky se týká problematických lokalit – Háječek, podium 

Slávie, Sokolský ostrov, Lannova třída, Voříškův Dvůr, Palackého náměstí. Jsou to místa, se 

zvýšeným výskytem osob závislých na alkoholové i nealkoholové toxikomanii a 

bezdomovců. Hlídka úzce spolupracuje s domem sv. Pavla v Riegrově ulici. 

 

    Při pravidelných obchůzkách hlídky provádějí kontroly haly ČD, autobusového nádraţí, 

podzemních garáţí v Mercury centru. 

 

    Vzhledem k narůstajícím stíţnostem občanů Praţského předměstí, se soustředí odpolední 

činnost hlídky na dohlíţení veřejného přádku a dodrţování pravidel občanského souţití 

v oblastech dětského hřiště v Neplachově ulici, parku Staroměstská, okolí azylového domu 

Filia v Nerudově ulici a oblast Průběţné ulice. Řeší se zde generační problémy, hrubé chování 

mezi mládeţí. 

 

    Podle potřeb OS MP provádí hlídka činnost související s dopravou v centru města.Věnuje 

se v rámci kontrolní činnosti cyklostezkám ve svém obvodu. 

 

    Hlídka pravidelně dochází do oblasti garáţí a zahrádek ve staré Nádraţní ulici, kde dochází 

zvláště v jarním období k častému rozvodnění potoka a vyplavení těchto objektů a pozemků. 

Monitoruje vzniklé skládky a přispívá k jejich včasnému úklidu. Zároveň v těchto místech 

provádí preventivní kontrolní činnost. 

 

    Zajišťuje dohled při konání veřejně přístupných akcí ve svém obvodě. Provádí pravidelné 

kontroly sociálního odboru MM. 

 



 22 

 

2.1.5. Psovodi 
 

    V kaţdé směně slouţí hlídka psovodů sloţená z psovoda se psem a odchytáře. 

 

    V současné době má MP dva psy se zkouškou a dva psy tuto zkoušku budou absolvovat 

v dubnu 2009. Tato hlídka se věnuje hlavně problematickým místům, které prochází spolu se 

psem, nebo odchytu zvířat na území města České Budějovice. 

    Sluţební psy vyuţívá městská policie ke kontrolám rizikových míst, jako jsou např.: 

hřbitovy, opuštěné objekty, místa, kde se zdrţují problémové osoby. Psovodi provádějí se psy 

také kontroly sídliště Máj a jiných vytipovaných lokalit. K rychlému přemístění psovoda 

slouţí sluţební vozidlo, které je vybaveno přepravním boxem pro sluţební psy. Pro ustájení 

sluţebních psů slouţí moderní kotce, kde má kaţdý pes vlastní výběh a zateplený úkryt. 

 

    Sluţebního psa je stráţník oprávněn pouţít namísto nebo vedle donucovacích prostředků 

podle § 19 Zákona 553/1991 Sb.  O obecní  policii. Způsobilost psa k pouţití u obecní policie 

musí být osvědčena Policií ČR, rovněţ kaţdý psovod Městské policie České Budějovice musí 

mít sloţenou zkoušku o odborné způsobilosti k vykonávání této činnosti u komisaře PČR. 

    Kaţdý psovod je povinen zúčastňovat se výcviku a systematickou přípravou zdokonalovat 

sluţebního psa pro praktický výkon sluţby, na který dohlíţí hlavní psovod. Cílem výcviku je 

se co nejvíce přiblíţit reálné situaci, která můţe nastat při výkonu sluţby, proto se výcvik 

provádí v různém prostředí a neprovádí se jen na cvičišti 

       

         Kaţdý pes musí být neustále procvičován a psovod neustále opakuje cviky 

k zdokonalování psa. 

        Psovod Městské policie také plní úkoly spojené s odchytem zvířat, proto musel sloţit 

zkoušku o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých, zdivočelých a synantropních zvířat a 

provozování útulku pro zvířata v nouzi. 
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2.1.6. Pracovníci odtahů 

 
    Odtahy vykonávají čtyři civilní zaměstnanci MP ČB, kteří na přivolání hlídky MP ČB 

zajistí poţadovaný odtah. V době kdy neprovádějí odtahy, doplňují obsluhu kamerového 

dohlíţecího systému. Tito pracovníci prochází speciálním školením. 

 

 

2.2. Spolupráce s PČR 
 

 

    I v tomto roce spolupracovala městská policie České Budějovice s policií České republiky. 

Kaţdý měsíc se setkávají zástupci vedení PČR a městské policie s primátorem města Mgr. 

Jurajem Thomou. Na těchto pravidelných schůzkách společně analyzují největší problémy 

města a stráţníci a policisté se těmto problémům věnují při zvýšených kontrolách. 

 

    Obvodní dohledy MP ČB spolupracují s příslušným obvodním oddělením PČR. 

Kaţdodenně konzultují situaci v místě a navzájem si předávají poznatky.  

 

    Spolupráce nadále pokračuje při zajištění sportovních akcí ve městě. Zde jsou úkoly 

takové, ţe stráţníci městské policie monitorují situaci okolo stadiónů a ve městě a policie 

České republiky je připravena zakročit na stadionu, v případě výtrţností. Novinkou v tomto 

roce, byly společné hlídky při velkých bezpečnostních akcích, které byly zaměřeny na 

vykrádání vozidel, sklepů a loupeţných přepadení. MP a PČR pravidelně prováděli kontrolu 

velkých parkovišť při různých sportovních a společenských a kulturních akcích, nebo před 

státními svátky. 

 

Hokejová utkání: 

 

8.1. HC Mountfield   Karlovy Vary 

10.1. HC Mountfield   Slavia Praha 

22.1. HC Mountfield   Ústečtí Lvi 

27.1. HC Mountfield   Vítkovice 

3.2. HC Mountfield   Sparta Praha 

13.2. HC Mountfield   Znojmo 

17.2. HC Mountfield   Litvínov 

5.3. HC Mountfield   Kladno 

6.3. HC Mountfield   Kladno 

12.3. HC Mountfield   Kladno 

21.3. HC Mountfield   Karlovy Vary 

22.3. HC Mountfield   Karlovy Vary 

1.4. HC Mountfield    Karlovy Vary 

9.9. HC Mountfield   Slavia Praha 

12.9. HC Mountfield   Vítkovice 

16.9. HC Mountfield   Litvínov 

21.9. HC Mountfield   Kladno 

26.9. HC Mountfield   Třinec 
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28.9. HC Mountfield   Sparta Praha 

3.10. HC Mountfield   Ml. Boleslav 

10.10. HC Mountfield   Liberec 

17.10. HC Mountfield   Znojmo 

24.10. HC Mountfield   Plzeň 

30.10. HC Mountfield   Pardubice 

16.11. HC Mountfield   Zlín 

23.11. HC Mountfield   Karlovy Vary 

30.11. HC Mountfield   Vítkovice 

 7.12. HC Mountfield   Litvínov 

 14.12. HC Mountfield   Kladno 

 26.12. HC Mountfield   Třinec 

 28.12. HC Mountfield   Sparta Praha 

 

 

Fotbalová utkání: 

 

24.2. Č. Budějovice         Jablonec 

9.3. Č. Budějovice  Kladno 

30.3. Č. Budějovice  Bohemians 

13.4. Č. Budějovice Brno 

27.4. Č. Budějovice Teplice 

10.5. Č. Budějovice Plzeň 

 10.8. Č. Budějovice   Bohemians 

22.8. Č. Budějovice   Sparta 

 14.9. Č. Budějovice   Mladá Boleslav 

28.9. Č. Budějovice   Jablonec 

 19.10. Č. Budějovice   Olomouc 

 2.11. Č. Budějovice   Ţiţkov 

 9.11. Č. Budějovice   Slavia 

23.11. Č. Budějovice   Liberec 

 

 

Ostatní spolupráce: 

 
13.2. Kontrola podávání alkoholu mladistvým a nezletilým 

16.5. Kontrola podávání alkoholu mladistvým a nezletilým 

27.6. Kontrola podávání alkoholu mladistvým a nezletilým 

11.7. Bezpečnostní akce 

12.7. Bezpečnostní akce 

14.11. Kontrola cizinců na ubytovnách 

20.11. Kontrola černých pasaţérů 

21.11. Kontrola podávání alkoholu mladistvým a nezletilým 

5.12. Opatření " Anděl" NPO II. 

5.-7.12. Kontrola parkovišť před OD 

12.-.14.12. Kontrola parkovišť před OD 
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18.12. Kontrola podávání alkoholu mladistvým a nezletilým 

19.-21.12. Kontrola parkovišť před OD 

31.12. Opatření Silvestr 2008 

 

 

 

3. Odbor právní a kontrolní 
 

 

    Právní odbor městské policie se člení na dopravní a přestupkové oddělení. 

 

    Za právní odbor bylo vedle běţné korespondence řešeno 52 stíţností na činnost městské 

policie.  

 

 

3.1. Oddělení přestupků 

 

  
    Převaţující činností přestupkového oddělení je řešení dopravních přestupků s přestupci 

včetně blokových pokut na místě nezaplacených, dále zpracovává a postupuje správním 

orgánům oznámení o podezření ze spáchání všech zjištěných přestupků a předává ostatním 

orgánům k dalšímu opatření ostatní poznatky zjištěné stráţníky.  

 

    Přestupkové oddělení dále zpracovalo a evidovalo dalších 30889 formulářů vypisovaných 

stráţníky při hlídkové činnosti ((kontrola osob, kontrola majitele psa, kontrola cyklistů, 

blokové pokuty), 2072 úředních záznamů, 472 formulářů odtahů a 25810 fotek 

k dokumentaci přestupků a ostatních oznámení.   

 

 

3.2. Oddělení dopravy 

 
 

 

Změny v roce 2008 oproti r. 2007: 

 

- nově vzniklé oddělení dopravy + 4 stálí pracovníci přiřazení na řešení 

TPZOV/botičky/ 

- spuštění předběţné („neostré“) verze systému MEMPHIS, kde se eviduje kompletní 

dokumentace k přestupkům  

- evidence jednotlivých činností u kaţdého stráţníka + vypracovávání čtvrtletních 

statistik ke kaţdému stráţníkovi a směně 

- evidence řešení přestupků formou výzev se zaznamenáváním místa a počtu řešení 

jednotlivých přestupků  

 

    V roce 2008 byly pořízeny komunikátory, které umoţňuje on – line přenos dat z místa 

přestupku do databáze městské policie. Toto zařízení odbouralo zdlouhavé ruční 

zaznamenávání přestupků do systému městské policie 
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    Převaţující činností dopravního oddělení je řešení akutních stíţností v terénu včetně 

pořizování fotodokumentace, ostatních podkladů a stanovisek, které se týkají dopravních 

přestupků, nesprávného nebo nejasného dopravního značení, rozporů mezi pasportem a 

skutečným dopravním značením.  

 

    Další činností je metodické vedení a kontrola stráţníků zajišťujících kontroly respektování 

pravidel reţimu placeného stání v zóně placeného stání na území statutárního města České 

Budějovice. Dopravní oddělení vytváří prezentační materiály, podpůrnou dokumentaci a 

čtvrtletní statistiky pro velitele směn a vedoucího oddělení přímého výkonu sluţby.  

 

    Vedoucí oddělení se účastní jednání týkajících se dopravy ve městě, pravidelných dopravní 

porad, zpracovává a předkládá připomínky, náměty a upozornění na zjištěné problémy,  

vytváří výstupy z těchto porad. 

 
 

 

Událostí přestupkové oddělení  a oddělení dopravy r. 2008 
 

 

 

 

 

* blok na pokutu na místě nezaplacenou 

** záznam o dopravním přestupku (odesílá se na matriku MM ČB) 

 

 

 

 

 

Ostatní řešené události  celkem = 850 událostí 

vraky skládky komunikační 

závady 

dopravní 

značení 

stíţnosti doručování 

dopisů 

 

Odtahy 

273 168 101 152 80 48 28 

 

Řešeno za přestupkové oddělení celkem: 8685 + 850 =9535 událostí + kaţdodenní 

zpracovávání KO, digitálních fotografií a videozáznamů 

 

 

 

 

 

 

 

výzvy BNPNMN * ZDP** 

6885 celkem 1030 celkem z toho 123 vyřešeno 

na přestupkovém oddělení 
78 
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Předáno: 

 

 

Předaná oznámení z celého přestupkového oddělení  = celkem  2531 oznámení 

správnímu orgánu ostatním orgánům 

OP 308  + výzvy 1245 + vraky 1 + 

skládky 3 = 1557 

Oznámení 384 + nález vraků, skládek, kom. závad, 

dopravní značení, stíţnosti 590 = 974 

 

 

 
 

 

4. Odbor prevence, tisková mluvčí 
 

 
    Na počátku roku 2008 byl zpracován celoroční plán činnosti odboru prevence kriminality. 

Plán byl rozpracován po jednotlivých měsících, kdy kaţdý měsíc je věnován jinému tématu a 

jiné skupině obyvatel. Plán zahrnuje besedy od mateřských školek aţ po besedy v domech pro 

seniory. V projektu spolupracujeme v oblasti prevence i s PČR. 

 

    Podařilo se obnovit spolupráci s domem sv.Pavla /bývalý azylový dům/ a spolupracujeme 

s Jihočeským streatem. Odbor prevence kriminality úzce spolupracuje s odborem sociální věcí 

MM ČB. 

 

    Na začátku roku 2008 se odbor prevence kriminality zapojil do programu prevence 

kriminality na léta 2008 – 2011. Podařilo se získat dotaci z ministerstva vnitra v maximální 

výši 1.000.000,-Kč na rozšíření městského kamerového dohlíţecího systému.  

 

    Odbor prevence kriminality připravil prezentaci MP na výstavě Mobil salon, která byla na 

této výstavě jednou z nejvyhledávanějších. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předané události celkem = 590 

vraky skládky komunikační závady dopravní značení stíţnosti Odtahy 

215 114 89 125 19 28 
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Události odbor prevence r. 2008, tisková mluvčí 
 

 

Období  Akce Popis 

Leden 

 

Zpracování dotační ţádosti 

na MV ČR  

Projekt prevence kriminality 2008-2011 MV 

ČR 

- zpracována ţádost na poskytnutí dotace (2x 

kamera sídliště Máj) 

Pořad na rádiu Faktor, 

Gold: 

„Městská policie na lince 

156“ 

Téma: sluţebna MP ČB na Máji 

(odvysíláno: 16.1.; 17.1.;19.1.2008) 

Besedy v kině Kotva pro 

ţáky ZŠ 

Téma: problém šikany, toxikománie, 

záškoláctví 

Účast: celkem 400 ţáků 

- ZŠ Grünwaldova 

- ZŠ Oskara Nedbala 

- ZŠ Dukelská 

- ZŠ Kubatova 

- ZŠ Matice Školské 

 

Beseda I. stupeň ZŠ Téma: prevence kriminality, bezpečná cesta ze 

školy a do školy 

- ZŠ Vráto 

Náborová kampaň MP ČB Dopravní podnik a.s. ČB 

- letáky v MHD + fólie na zadních stranách 

vozidel MHD  

Rádio Faktor, Gold, Český rozhlas, Kiss ČB 

- MP3 – nábor 

Českobudějovické listy, Mladá fronta dnes 
- informace k náboru  

Únor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besedy pro ţáky II. stupně 

ZŠ – ve školách 

Téma: jak předejít přepadení, jak se zachovat 

v momentě ohroţení, dodrţování zásad 

bezpečného návratu domů, ukázky sebeobrany 

Účast:  

- ZŠ J.Š. Baara - pracoviště ul. Nová  

- ZŠ a MŠ Nerudova  

- ZŠ Pohůrecká  

Spolupráce s Výstavištěm ČB 

a.s. 

- poskytnuty nahrávky ve formátu MP3 na téma 

prevence krádeţí – kapsáři apod.) MP3 vysílány 

rozhlasem v pavilonu Výstaviště a.s. v průběhu 

akcí  

Pořad na rádiu Faktor, 

Gold: 

„Městská policie na lince 

156“ 

Téma: podomní podvodníci, falešní kontroloři 

plynu, el., zabezpečení dveří 

(odvysíláno: 20.2.; 21.2.; 23.2.2008) 

Skládací leták  

Upozornění na nesprávné 

parkování v centru ČB, 

vysvětlení, poučení. 

příprava (MP ČB)a výtisk (E.M.Grafika ČB) 

skládacího letáku „Parkování v centru Českých 

Budějovic a zbytečné botičky“  

- infocentra MM ČB 
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- řidičům z rukou stráţníka, který je řeší 

konkrétní dopravní přestupek na místě (centrum 

ČB) 

Březen 

 

 

 

 

 

 

 

Besedy pro seniory Téma: zabezpečení domů, bytů, problém 

podomních podvodníků, prevence pouličních 

krádeţí, prevence přepadení 

Besedy:  

- Domov pro seniory U Hvízdala 

- Domov pro seniory Máj 

- kino kavárna Kotva – pro širokou veřejnost 

- klub seniorů, Krajinská 40, ČB 

 

Mobil salon 2008 příprava prezentace MP ČB v rámci výstavy 

Mobil salon 2008 na Výstavišti ČB a.s. 

Získání dotace MV ČR pro 

rok 2008 

Získání dotace z projektu prevence kriminality 

MV ČR ve výši 1 mil. 50 tisíc Kč (2x kamera 

sídliště Máj + vypracování projektu) 

(Projekt prevence kriminality 2008-2011  

MV ČR) 

Spolupráce s Dopravním 

podnikem a.s. ČB 

- poskytnuty nahrávky ve formátu MP3 na téma 

prevence kapesních krádeţí v MHD (od 

1.5.2008 ve všech vozidlech MHD, důraz na 

střed města) 

Pořad na rádiu Faktor, 

Gold: 

„Městská policie na lince 

156“ 

Téma:  

- kapsáři 

- mějte své věci pod kontrolou, zavazadla 

(odvysíláno: 26.4.; 27.3.; 29.4.2008) 

Duben 

 

Projekt prevence kriminality 

měst na léta 2009 – 2011 

 

Součinnost: MP ČB, PČR, 

Magistrát města ČB, ADRA 

o.s., Jihočeský hasičský 

záchranný sbor 

- koncepce, tvorba projektu prevence 

kriminality MV ČR 2009 - 2011 

- zpracovávání analýz kriminality, statistické 

výstupy, zpráva o činnosti a komentář 

k bezpečnostní situaci ve městě z pohledu MP, 

sociálně demografická analýza města, 

institucionální analýza…  

Pořad na rádiu Faktor, 

Gold: 

„Městská policie na lince 

156“ 

Téma: nábor k MP  

(odvysíláno: 23.4.; 24.4;26.4.2008) 

Mobil salon 2008 

Termín: 4. -6. 4. 2008 

- prezentace všech činností MP ČB + 

připravené dvd prezentace 

- pracovní příleţitosti u MP ČB 

- ukázky sebeobrany + připravené dvd 

prezentace 

- prezentace historie MP ČB 

- účast na společném programu s PČR, ČČK 

Beseda: Stř. zdrav. Škola ČB  

Termín:  

14.; 15.;16.; 2 x 18.4.2008 

Téma: prevence kriminality, bezpečí ve městě, 

jak se nestát obětí trestného činu, bezpečná 

cesta domů 
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Období  Akce Popis 

Duben 

 
Beseda: Škoda klub – senioři, 

ul. Ţiţkova 

Téma: parkování v ČB 

15.4.2008 

MV ČR Praha 28.4.2008 Seminář: tvorba projektu prevence kriminality 

MV ČR 2009 - 2011 

Květen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce s Výstavištěm ČB 

a.s. 

Spolupráce výstava Hobby 2008:  

- nahrávky ve formátu MP3 na téma prevence 

krádeţí – kapsáři apod.) MP3 vysílány 

rozhlasem v pavilonu Výstaviště a.s. 

- spolupráce v rámci hlídkové sluţby 

Beseda: sportovní hala 

LOKO ČB pro cca 70 

dospívajících dívek 

Téma: jak se nesát obětí trestného činu, ukázky 

sebeobrany – moţnosti úniku před napadením 

Beseda: MŠ 

- 20.5.2008; MŠ Vrchlického 

- 22.5.2008; MŠ Vrchlického, 

odloučené pracoviště MŠ 

Otakarova 

- 23.5.2008; MŠ Dlouhá 

- 29.5.2008; MŠ Ondříčka 

Téma: dítě a pes, moţná nebezpečí 

- ukázky výcviku sluţebního psa MP ČB 

- beseda na dané téma 

Pořad na rádiu Faktor, 

Gold: 

„Městská policie na lince 

156“ 

Téma: turistická sezóna – prevence pouličních 

krádeţí, podvodníci, kapsáři… 

(odvysíláno: 21.; 22.; 24.5.2008) 

Jihlava 21.5.2008 Seminář: projekt prevence kriminality MV ČR 

2009 – 2011, postup tvorby projektu 

Soutěţ mladých cyklistů – 

BESIP 

Termín: 27.-28.6.2008 

Spolupráce, aktivní účast  

Dětský den 

Termín: 31.6.2008 

Spolupráce s Výstavištěm a.s. 

- soutěţní stanoviště MP ČB 

Červen 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda: II. stupeň ZŠ Máj I.; 

 

Téma: drogy, šikana, záškoláctví 

- 2x beseda + dvd projekce na dané téma 

Beseda: MŠ 

- 12.6.2008; MŠ Čéčova 

- 20.6.2008; MŠ Papírenská 

- 26.6.2008; MŠ Vrchlického 

nábřeţí 

Téma: dítě a pes, moţná nebezpečí 

- ukázky výcviku sluţebního psa MP ČB 

- beseda na dané téma 

Spolupráce s Dopravním 

podnikem a.s. ČB 

Termín: od 1.5.2008 

- v MHD ČB nahrávky ve formátu MP3 na 

téma prevence kapesních krádeţí (od 1.5.2008 

ve všech vozidlech MHD, důraz na střed města) 

Pořad na rádiu Faktor, 

Gold: 

„Městská policie na lince 

156“ 

Téma:  

- alkohol mladiství - prázdniny 

(odvysíláno: 25.6.; 26.6.; 29.6.2008) 

Příprava akcí pro děti – léto 

2008 

Organizátor akce: MP ČB 

Spolupráce: Besip, PČR, ČČK, 

DDM, Magistrát města ČB 

Připravovávané akce „Letní soutěţní 

odpoledne pro děti“; od 13:00 – 17:00 hod. 

- 9.7.2008; areál Besipu ČB 

- 23.7.2008; areál Besipu ČB 

- 20.8.2008; areál DDM 
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(ceny do soutěţí), 1.JVS 

(balená voda pro děti) 

 

Červenec Program pro děti v rámci 

letních prázdnin 

 

- areál Besipu ČB 

 

Odpoledne pro děti  

- dopravní hřiště, soutěţe orientované na 

prevenci a to nejen dopravního charakteru, 

videoprojekce, besedy, diskuse, hry 

od 13:00 – 17:00 hod. 

- 9.7.2008; areál Besipu ČB 

- 23.7.2008; areál Besipu ČB 

Hypermarkety Zpracování upozornění (kapsáři, zloději, 

podvodní prodejci před hypermarkety atd.)  

- formou MP3 („Městská policie ČB 

upozorňuje…“)  

- vyuţití krátkých zvukových nahrávek přímo 

v hypermarketech 

- potvrzeno: v hypermarketu „G“ 

Pořad na rádiu Faktor, 

Gold: 

„Městská policie na lince 

156“ 

Téma:  

nábor MP ČB 

(odvysíláno: 23.7.; 24.7.; 27.7.2008) 

Srpen Program pro děti v rámci 

letních prázdnin 

 

- DDM ČB 

Odpoledne pro děti  

- dopravní hřiště, soutěţe orientované na 

prevenci a to nejen dopravního charakteru, 

videoprojekce, besedy, diskuse, hry 

od 13:00 – 17:00 hod. 

- 20.8.2008; areál DDM 

Náborový leták MP ČB - příprava  

- text, grafika, fotografie 

Pořad na rádiu Faktor, 

Gold: 

„Městská policie na lince 

156“ 

Téma:  

kapsáři + parkoviště – Výstaviště ČB a.s. Země 

ţivitelka 

(odvysíláno: 20.8.; 22.8.; 24.8.2008) 

Září 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace pro novináře Psovodi + psi 

- představeni naši sluţební psi  

- místo: před sluţebnou MP ČB Máj 

- datum: 16.9.2008 

Beseda pro seniory Téma: zabezpečení domů, bytů, problém 

podomních podvodníků, prevence pouličních 

krádeţí, prevence přepadení 

- Klub seniorů, ul. Roháče z Dubé č.11, ČB 

Výstaviště ČB a.s. 

Výstava Vzdělání a řemeslo 

Nábor, prezentace MP ČB 

17.-18.9.2008 

Beseda – Centrum pro 

sluchově postiţené (dospělí), 

ul. Novohradská, ČB 

Téma:  

jak se nestát obětí trestného činu, obrana před 

podvodníky, kdo stojí za dveřmi 

Pořad na rádiu Faktor, 

Gold: 

„Městská policie na lince 

156“ 

Téma:  

šero, cyklisté, bezpečí na silnici 

(odvysíláno: 24.9.; 26.9.; 28.9.2008) 

Mistrovství ČR ve Prezentace činnosti MP ČB + nábor 
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Září 

 

vyprošťování osob – akce na 

parkovišti před Výstavištěm 

ČB a.s. 

Říjen Praha MV ČR, Mgr. Dočkal Konzultační schůzka -projekt prevence 

kriminality 
2.10.2008 

Beseda: I. stupeň ZŠ 

Bezdrevská 

Téma: bezpečná cesta ze školy, do školy 

(doprava, bezpečí, cizí osoby…) 

2x beseda  

Seminář Systém včasné 

intervence MV ČR 

Organizace semináře v ČB 

10.10.2008 

Beseda pro seniory Téma: zabezpečení domů, bytů, problém 

podomních podvodníků, prevence pouličních 

krádeţí, prevence přepadení 

- Penzion pro seniory, Nerudova ul., ČB 

Beseda MŠ + I. st. ZŠ, ul. 

Riegrova – sluchově postiţení 

Téma: bezpečná cesta ze školy do školy + 

psovodi (ukázky se sluţebními psy) 

Beseda I. st. ZŠ Kubatova Téma: bezpečně přes silnice + bezpečně domů 

2x beseda 

Pořad na rádiu Faktor, 

Gold: 

„Městská policie na lince 

156“ 

Téma:  

dušičky 

(odvysíláno: 22.10.; 24.10.; 26.10.2008) 

Listopad Beseda – Centrum pro 

sluchově postiţené (dospělí), 

ul. Novohradská, ČB 

Téma:  

jak se nestát obětí trestného činu, obrana před 

podvodníky, kdo stojí za dveřmi 

6.11.2008 

Schůzka Krajského 

koordinátora prevence 

kriminality (Bc. Bullová) + 

MP ČB 

Téma: spolupráce, informace o programech 

prevence v Jihočeském kraji 

20.11.2008 

Beseda pro seniory Téma:  

jak se nestát obětí trestného činu, obrana před 

podvodníky, kdo stojí za dveřmi, poznej svého 

stráţníka 

- Penzion pro seniory, Nerudova ul., ČB 

Pořad na rádiu Faktor, 

Gold: 

„Městská policie na lince 

156“ 

Téma:  

Zloději, vykradači aut - vánoce 

(odvysíláno: 19.11.; 21.11.; 23.10.2008) 

Leták – psi v krajském městě Příprava letáku pro majitele psů 

- práva a povinnosti 

Náborový leták MP ČB Distribuce infocentra ČB, VOŠ Jihočeský kraj 

Prosinec 

 

 

 

 

 

 

Sbírka ošacení a obuvi 

organizovaná na úrovni MP 

ČB 

- Dům sv. Pavla České Budějovice 

- Filia, Nerudova ul. ČB (Domov pro matky 

s dětmi) 

Organizace turnaje v malé 

kopané O pohár primátora 

města 

- sobota 13.12.2008 

- účast jedenácti muţstev (PČR, MP, RZS,      

   vojsko, hasiči) 

- z vybraného startovného nakoupeny dárky pro    
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Kaţdou třetí středu v měsíci Dětská klinika – Nemocnice ČB a.s. 

Téma: beseda s hospitalizovanými dětmi na téma prevence 

úrazů (především dopravního charakteru) 

Průběţně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace médiím – rádia, tisk, TV 

-  tiskové zprávy médiím (aktuální informace, výjezdy, 

činnost MP + zprávy orientované na prevenci kriminality a 

bezpečí) 

- informace rádiím – zprávy ve zvukovém formátu (MP3) 

- spolupráce s regionálními i celostátními TV 

- informace o dopravní situaci ve městě ČB (upozornění na 

špatnou průjezdnost některých částí města v dopravní 

špičce, moţné objíţďky v rámci plynulosti silničního 

provozu) 

Spolupráce s rádiem Faktor, Gold ČB – díky dobré 

poslechovosti prodlouţení spolupráce do června 2009 

- samostatný pořad 

název: „Městská policie na lince 156“ 

- vysílací frekvence: středa + 2x repríza (pátek, sobota) 

- formou rozhovoru (aktuální informace + prevence                           

Strategie prevence kriminality  

na r. 2008  

- zpracování podkladů fin. vypořádání získané státní 

účelové dotace (viz. níţe bod 5. Události textem) 

- zpracování podkladů pro koncepci prevence kriminality 

MV ČR 2009-20011 

 Kontakt s OŘ PČR v oblasti prevence a mediálních 

sluţeb 

- spolupráce s mluvčí OŘ PČR Reginou Tupou 

Stráţníci měsíce – medializace  

Nábor  MP ČB + medializace 

 

 

(Více v bodu č. 6. Události textem). 

      

 

 

Prosinec 

 

  dětskou kliniku Nemocnice ČB a.s. 

Navázána spolupráce: - Jihočeský streetwork, České Budějovice 

- Dům sv. Pavla, České Budějovice 

Vánoční dárky – dětská 

klinika Nemocnice České 

Budějovice a.s. 

- dárky předány 17.12.2008 na dětské klinice     

   Nemocnice ČB a.s. 

Příprava plánu prevence 

kriminality MP ČB 

pro období 1.1.2009 – 31.12.2009 
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5. Odbor ekonomický a servisní  
 

 

    Odbor ekonomický a servisní zajišťuje pro Městskou policii České Budějovice především 

ekonomické, materiální a technické záleţitosti, které jsou náplní činnosti odboru, případně 

plní jiné povinnosti, v rozsahu stanoveném primátorem nebo stráţníkem určeným ke 

koordinaci činností – vrchním stráţníkem.  

 

V roce 2008 odbor zabezpečoval zejména: 

 

 správu majetku (nákup, pohyb, prodej, likvidace, evidence a inventarizace), 

 agendu rozpočtu (příprava, návrh, projednání, změny), 

 personalistiku a mzdovou agendu s vyuţitím příslušného programového vybavení, 

 pokladní sluţbu, 

 výstroj stráţníků (nákup výstrojních součástí, skladování, výdej a evidence dle 

příslušných směrnic, vyřazení a likvidace), 

 výzbroj stráţníků (nákup výzbrojních součástí, skladování, výdej a evidence dle 

příslušných směrnic, vyřazení a likvidace), 

 likvidaci přijatých faktur (evidence, doplnění průvodních dokladů opatřených podpisy 

odpovědných zaměstnanců, předání finančnímu odboru k zaúčtování), 

 materiálně technické zásobování, 

 provoz, správu, údrţbu a rozvoj vyuţití informačního systému, výpočetní techniky a 

datové sítě, 

 provoz, správu, údrţbu a rozvoj vyuţití radiotelekomunikačních prostředků, 

 provoz, správu, údrţbu a rozvoj MKDS, 

 správu autoprovozu -  zajištění provozuschopnosti vozidel (viz. Směrnice o provozu 

vozidel městské policie), 

 běţnou údrţbu, úklid a hygienu a drobné opravy budov a prostor vyuţívaných MPČB, 

a další specifické úkoly spojené s podporou přímého výkonu sluţby MPČB. 
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Servisní oddělení – náklady r. 2007, 2008 
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6. Události textem, poděkování  
 

 

 Stráţníci dostali další zázemí, tentokrát v Nemanicích 

 
    Po sluţebně na Máji získali stráţníci městské policie další zázemí v obvodech. V areálu 

Dopravního podniku města České Budějovice v Horní ulici 22 budou mít stráţníci slouţící 

v obvodu Nemanice od poloviny ledna 2008 k dispozici sluţební místnost s nejnutnějším 

zázemím, díky níţ se nebudou muset během sluţby vracet na základnu. 

„Hlavním účelem všech novinek u městské policie je co nejvíce zefektivnit hlídkovou 

činnost stráţníků. Pokud se nebudou muset vracet z obvodů na základnu v centru kvůli 

odpočinku, svačině nebo WC, ale budou moci tyto činnosti vykonávat ve svém obvodě, 

nepochybně jim to ušetří čas – který budou moci strávit hlídkováním na ulici. Obzvláště 

pokud je to z jejich obvodu na základnu v centru daleko, jako například z Nemanic,“ přiblíţil 

primátor Juraj Thoma. 

Na rozdíl od sluţebny na Máji, kam má přístup i veřejnost, je sluţební místnost v areálu 

dopravního podniku určena jako zázemí pouze pro stráţníky. S jednou výjimkou – v areálu je 

i odkladiště aut odtaţených městskou policií a jejich majitelé, kteří si své vozy dosud 

vyzvedávali doslova pod širým nebem, nyní budou mít k dispozici čekárnu vedle sluţební 

místnosti. Místnost pro stráţníky rekonstruoval na vlastní náklady dopravní podnik, městská 

policie ji má pronajatou.  

/ Primátor Juraj Thoma a vrchní stráţník Vilém Vávra v pátek 28.12.2007 v 9:30 hod. 

slavnostně otevřeli novou sluţebnu městské policie na nejrušnějším českobudějovickém 

sídlišti Máj. Občané ji naleznou přímo proti hlavnímu vchodu do multikina CineStar, na 

adrese Antonína Barcala 2. Sluţebnu se podařilo zprovoznit před původně předpokládaným 

termínem 1. ledna./ 

 

 

 Psovodi českobudějovické městské policie získali se svými psy 

nejvyšší bodové ohodnocení 
 

    Od 7. července 2008 se psovodi MP ČB str. Antonín Hanzal a str. Václav Bušek se svými 

psy zúčastnili 14 denního výcvikového kurzu pro psovody městských policií ve výcvikovém 

středisku PČR v Dobrotiscích u Holešova. Kurz byl ukončen 

závěrečnými zkouškami. Zkouška se skládá z oddílu poslušnosti a 

obranných prací.  

    „Zkouška z poslušnosti obsahuje celkem deset disciplín, např.: 

ovladatelnost, překonávání překáţek, aport, reakce na střelbu atd. 

Zkouška z obranných prací obsahuje např.: vyhledání osoby v přírodním 

terénu a v objektu, zákrok v rušné místnosti, zadrţení prchající osoby 

v noci, likvidace výtrţnosti – pes s náhubkem, zadrţení s protiútokem, 

prohlídka a doprovod pachatele, celkem dvanáct na sebe navazujících 

disciplín.“ Řekl str. Antonín Hanzal.  

    Také psovodi museli sloţit závěrečné přezkoušení ze znalostí a to ústní 

formou ze znalosti v oboru kynologie před odbornou zkušební komisí PČR. 

Z devíti přezkušovaných sluţebních psů městských policií ze Znojma, Kadaně, Brna, 

Karlových Varů a Českých Budějovic, se stráţník MP ČB Antonín Hanzal se svým 

německým ovčákem Baskem ze Svobodného dvora prokázal nejlepší výsledky ze všech 

http://supermapy.centrum.cz/?title=Are%C3%A1l%20DP&desc=(vozovna%20trolejbus%C5%AF)&cross=3462232:5429038&bbox=3461713.4:5428761.000000001-3462786.1999999997:5429628.600000001
http://supermapy.centrum.cz/?title=Are%C3%A1l%20DP&desc=(vozovna%20trolejbus%C5%AF)&cross=3462232:5429038&bbox=3461713.4:5428761.000000001-3462786.1999999997:5429628.600000001
http://supermapy.centrum.cz/?title=Are%C3%A1l%20DP&desc=(vozovna%20trolejbus%C5%AF)&cross=3462232:5429038&bbox=3461713.4:5428761.000000001-3462786.1999999997:5429628.600000001
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hodnocených. Nejvyšší bodové hodnocení získal jak ve zkoušce z obranných prací, 

poslušnosti, tak i v závěrečné zkoušce psovoda z teorie.  

    Druhý stráţník českobudějovické městské police Václav Bušek se svým rotvajlerem Clifem 

od Syrůvky, získal celkově druhé nejlepší hodnocení.  

    Tyto splněné zkoušky opravňují psovody českobudějovické městské policie str. Antonína 

Hanzala a str. Václava Buška k pouţívání psů k výkonu sluţby.  

    Psovodi MP ČB budou dále se svými psy pracovat na zvýšení výkonnosti pro sluţební 

vyuţití.  

    Po absolvování zkoušek jsou psi zařazeni do výkonu sluţby.  

 

   Dotace z MV ČR, odbor prevence 
 

    Dne 15. 10. 2007 usnesení číslo 1150 byla vládou České republiky schválena nová 

Strategie prevence kriminality na léta 2008 aţ 2011(dále jen „Strategie“). Strategie si klade 

za cíl nerepresivními prostředky zvyšovat pocit bezpečí občanů České republiky a sniţovat 

míru a závaţnost trestné činnosti. Zaměřuje se na sniţování majetkové a násilné kriminality a 

na eliminaci kriminálně rizikových a sociálně patologických jevů. Jednou z priorit Strategie je 

i změna organizačního systému prevence kriminality v České Republice, který se od roku 

2008 nově rozděluje na tři úrovně: republikovou, krajskou a městskou. Záměrem vytvoření  

městské úrovně bylo posílení kompetencí a odpovědnosti měst při rozhodování o podobě 

preventivních aktivit na jejich území. 

    Odbor prevence MP ČB zpracoval ţádost o státní účelovou dotaci pro rok 2008. Ve 

spolupráci s Odborem rozvoje a cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice, 

s romským koordinátorem – poradcem z Odboru sociálních věcí Magistrátu města České 

Budějovice, PČR, humanitární organizací Adra a zástupci Hasičského záchranného sboru 

Jihočeského kraje byla vytipována problematická lokalita sídliště Máj v Českých 

Budějovicích.  

    Sídliště Máj v Českých Budějovicích, oblast Čtyři Dvory, je podle statistik Policie ČR,  

Městské policie České Budějovice a výstupů z odborů Magistrátu města České Budějovice 

(správní odbor, odbor sociálních věcí) oblastí s nejvyšším nápadem trestné činnosti a oblastí 

s největšími problémy v rámci souţití obyvatel. Problém vychází z vyšší koncentrace skupin 

sociálně slabších obyvatel a souznění etnik.  

    V rámci řešení tohoto problému město České Budějovice vstupuje do městské úrovně 

projektu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na léta 2008 -2011 ve snaze zlepšit 

situaci v oblasti širší komunikace mezi obyvateli sídliště Máj i v oblasti komunikace sociální - 

tedy širšího charakteru. Cílem je poskytnout obyvatelům sídliště Máj prostor a moţnosti pro 

způsob vzájemné komunikace, a to ve všech zásadních problematických otázkách, jako jsou 

otázky sociálních rozdílů, postavení, či původu.  

    Zlepšení ve vzájemné komunikaci mezi obyvateli sídliště Máj by mohly přinést:  

programy prevence směřované do škol - besedy pro ţáky a studenty, školení pro pedagogické 

pracovníky, volnočasové aktivity, vybavení místností určených k volnočasovým aktivitám. 

(téma např.: trestněprávní odpovědnost mládeţe - drogová problematika - šikana - padělání 

symbolů měny - rasové předsudky a xenofobie -   mládeţ jako objekt trestné činnosti atd.) 

programy informativního charakteru např. v oblasti sociálních sluţeb apod. (Vybavení 

místnosti zajištěné ke konzultacím a podávání informací. Místnost bude vyhrazena na 

sluţebně Městské policie České Budějovice přímo na sídlišti Máj.)  

další aktivitou v tomto směru je prevence věnovaná seniorům - besedy, konzultace a 

informace pro seniory. Např. kurzy prevence kriminálních a sociálně patologických jevů pro 

seniory, zabezpečení majetku (poučení, instalace řetízků, kukátek do dveří atd.)  
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    Dalším dílem v mozaice řešení problémů na českobudějovickém sídlišti Máj jsou jiţ 

nyní kamery, umístěné ve vytipovaných lokalitách sídliště Máj. Proto odbor prevence 

zaţádal na pořízení kamer a příslušenství o státní účelovou dotaci v rámci  projektu prevence 

kriminality MV ČR pro rok 2008. Kamery by navazovaly na jiţ stávající MKDS (městský 

kamerový dopravní systém).  Kamerové body, kdy jeden zmapuje prostor před ZŠ Máj a 

druhý prostor v ulici N. Frýda, zapadají především do schématu prevence a dále zlepšují 

moţnosti okamţitého zásahu a pomoci MP ČB, PČR a dalších sloţek IZS. 

    Umístění kamerových bodů bylo vytipováno na základě statistik nápadů PČR a MP ČB, dle 

údajů z Magistrátu města České Budějovice, provedených dotazování občanů krajského města 

a dané lokality sídliště Máj a na základě podaných petic občanů. 

    Ţádost o státní účelovou dotaci byla úspěšná. MP ČB získala na pořízení kamer 1.00.00,- 

Kč a 50.000,- Kč na vypracování Projektu prevence kriminality na léta 2009-2011, který byl 

schválen Radou i Zastupitelstvem města. 

    /Tento projekt, na kterém spolupracovaly výše uvedené sloţky, byl na MV ČR vyhodnocen 

jako nejlépe zpracovaná koncepce prevence kriminality města na léta 2009-2011.) 

 
   Plán prevence  

 

    Odbor prevence MP ČB vypracoval celoroční program prevence. Ten se věnuje jak 

preventivně zaměřeným aktivitám pro děti a mládeţ, tak i seniorům.  

V rámci tohoto programu  například připravila českobudějovická městská policie pro děti o 

letních prázdninách (ve spolupráci s BESIP, Policií ČR, Domem dětí a mládeţe a ČČK) tři 

zábavná  odpoledne. 9. a 23. 7.  v areálu BESIP v ulici K. Světlé a 20.8. v DDM. Děti zde 

soutěţily v řešení dopravních situací, první pomoci při úrazech, odborníci jim vysvětlili, jak 

se chovat ve sloţitých situacích.  

    Naše město je vyhledávaným turistickým cílem a je v pozornosti třeba i kapsářů a zlodějů 

aut.  Na všechna nebezpečí, plynoucí právě z tohoto ruchu a vyskytující se v místech 

soustředění lidí, pravidelně upozorňujeme.  V autobusem MHD jsou cestující průběţně 

informováni spotem namluveným mluvčí MP ČB Katkou Schusterovou, aby si dávali pozor 

na své osobní věci a nenahrávali tak kapsářům. Podobná upozornění zaznívají i v průběhu 

výstav na českobudějovickém Výstavišti.  

    Zároveň s těmito výzvami posilujeme v kritických obdobích (letní sezóna, zimní trhy 

apod.) hlídkovou sluţbu v centru města a v místech kumulace turistů.  

Odbor prevence a přestupkové oddělení připravilo také v rámci celoročního programu 

prevence leták pro řidiče. Není naším zájmem „rozdat“ co nejvíce tak zvaných botiček. Jde 

nám hlavně o průjezdnost ulic a o zajištění plynulosti provozu. Řidičům jsme tak vyšli vstříc 

zpracováním a vydáním skládacího letáku, který mapuje a vysvětluje nejčastější chyby 

v parkování v centru města. Tento leták rozdávají naši stráţníci turistům i místním řidičům. Je 

také bezplatně k dostání v infocentrech magistrátu města.  

    Ve spolupráci s hitrádiem Faktor a rádiem Gold vysíláme pořad „Městská policie na lince 

156“, který je také zaměřen na prevenci kriminality. Pořad vysílají rádia od února 2008. 

 

 

 Spolupráce PČR OŘ ČB a MP ČB  v oblasti prevence 
 

    23. 1. 2008 zahájila MP ČB a  PČR Okresní ředitelství České Budějovice spolupráci 

v oblasti prevence kriminality. V kině Kotva proběhly na úvod této spolupráce dvě besedy, 

kterých se zúčastnilo celkem 420 ţáků II.stupně ZŠ. Tématem těchto besed byla problematika 

šikany, záškoláctví a alkoholové a nealkoholové toxikomanie.  
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    23. 1. 2008 se zúčastnily vybrané ZŠ v centru Českých Budějovic. Následně byly osloveny 

s nabídkou programu prevence i další základní a střední školy na území krajského města. 

Tímto způsobem ojedinělý projekt součinnosti státní a městské policie je tematicky 

rozpracován do jednotlivých akcí po celý rok 2008.  

    Projekt prevence je připraven jak pro nejmenší děti v MŠ, ţáky ZŠ, studenty středních a 

speciálních škol, tak pro jejich rodiče i seniory.  

    Cílem společného projektu prevence kriminality je oslovení co nejširšího okruhu 

veřejnosti, se záměrem nejen upozornit na sociálně patologické jevy, ale i na páchání 

majetkové a násilné trestné činnosti. Snahou je předcházet a účinně se bránit takovýmto 

protiprávním jednáním. 

 

 

 Nenahrávejte zbytečně kapsářům 

 

    Městská policie České Budějovice spolupracuje s Dopravním podnikem a.s. ČB nejen při 

kontrole černých pasaţérů, ale i v oblasti prevence kriminality.  Od 1. května 2008 

upozorňuje českobudějovická městská policie cestující v MHD  na  moţnost, ţe s nimi ve 

voze můţe cestovat i kapesní zloděj. Řidiči MHD mají k dispozici krátké zvukové nahrávky, 

na kterých mluvčí MP ČB Katka Schusterová upozorňuje cestující, aby si dávali pozor na své 

osobní věci a zbytečně kapsářům nenahrávali svou nepozorností. 

 

 

 

 Městská policie beseduje s dětmi v českobudějovické nemocnici 

 

    Oddělení prevence MP ČB spolupracuje s dětskou klinikou českobudějovické nemocnice.  

„Kaţdý měsíc besedujeme s hospitalizovanými dětmi na téma prevence úrazů. Ve středu 

23.4.2008 jsme si s nimi povídali o nebezpečí, které je kaţdodenně čeká při přecházení přes 

silnici, při jízdě na kole, kolečkových bruslích nebo skateboartu.“ Říká mluvčí městské 

policie Katka Schusterová a dodává: „S dětmi si budeme povídat i o tom, jak předejít úrazům 

doma, ve škole i na hřišti. Na konci besedy dostávají děti drobné dárky jako například zadní 

světla a pitné lahve na kola, stolní hry nebo pastelky. “ 

    Úrazy dětí jsou nejzávaţnějším zdravotním rizikem a jsou nejčastější příčinou jejich úmrtí. 

Statistiky hovoří aţ o 450 000 dětských úrazů ročně, z nichţ cca 10 % případů končí 

v nemocnicích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


