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Úterý,  3. dubna 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: mat 

 

Pivo kradl na kolečkových bruslích 
 

České Budějovice – Mladého muže na kolečkových bruslích, který v rukou držel přepravky plné 

piva, spatřili o páteční noci českobudějovičtí strážníci. 

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. Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, 

která si případ převzala. 

 

Středa,  4. dubna 2018 

Zdroj: idnes.cz (odkaz) 

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 korun. Přibudou i asistenti prevence kriminality. 

https://budejovice.idnes.cz/straznici-ceske-budejovice-chybeji-penizel-plat-prilakat-pmi-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180403_084918_budejovice-zpravy_khr
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V Českých Budějovicích se už delší dobu nedaří navýšit počet strážníků na plný stav. Osmnáct 

jich loni přišlo a naopak sedmnáct odešlo. Nástupní plat teď není ani 20 tisíc korun a práce je 

často náročná a také nebezpečná. 

Vedení města se rozhodlo, že se letos pokusí zaplnit všech dvanáct prázdných míst. A poté 

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

Pomoci k tomu má 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 jednání minulé pondělí 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. Městská policie řešila v roce 

2017 celkem 35 911 přestupků. 

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 

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. Zajímá 

vás dění v krajích? 

Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.  

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. 
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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 5 751 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. 

 

Středa, 4. dubna 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: zz 

 

Zmatený senior pláchl z nemocnice  
České Budějovice – Muže v pantoflích a nemocniční košili procházejícího se v 15 h na 

Velikonoční pondělí ulicí Boženy Němcové viděli při průjezdu strážníci. Řekl jim, že hledá svého 

otce. Šlo o 93letého pacienta dlouhodobě hospitalizovaného v krajské nemocnici. Strážníci ho 

převezli do zdravotnického zařízení a předali do rukou lékařů. 

 

Čtvrtek, 5. dubna 2018 

Zdroj: Právo, str. 12 

Autor: kal 

 

Ukradl pivní přepravky  
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Mladý muž na kolečkových bruslích, který v rukách držel několik pivních 

přepravek, zaujal hlídku českobudějovické městské policie. Ta si ho všimla před několika dny 

ve čtyři hodiny ráno, jak uhání Pražskou třídou. 

"Když noční bruslař, který držel několik přepravek od piva, strážníky spatřil, nabral na rychlosti 

a zmizel v křovinách u železniční trati. Strážníci mezitím u plotu areálu jedné společnosti, 

odkud bruslař vyjížděl, našli další pivní přepravky. Okamžitě kontaktovali pracovníka ostrahy 

areálu a oznámili mu své podezření z krádeže," uvedla mluvčí českobudějovické městské 

policie Věra Školková. 
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Mladík měl v křoví u plotu schovaných celkem dvacet osm pivních přepravek, které si chtěl na 

bruslích odvézt. Policisté zjistili, že se jednalo o jednoho z brigádníků, kteří sem v noci chodí 

pracovat. Osmnáctiletý mladík se ke krádeži přiznal. 

 

Pátek, 6. dubna 2018 

Zdroj: 5plus2, str. 3 

Autor: Lukáš Marek 

 
 

Městu schází strážníci  
Nový strážník obdrží náborový příspěvek 20 tisíc korun, po roce dalších 10 tisíc. Budějovická 

radnice 

zvyšuje rozpočet městské policie o sedm milionů. 

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. Proto se vedení města 

rozhodlo, že se letos stav pokusí naplnit. Aktuálně je prázdných dvanáct míst. A poté chce 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," vysvětlil primátor Jiří Svoboda (ANO). 

Cílem je mít 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 rozpočet na 

fungování českobudějovických strážníků zvýší o více než 7,2 milionu korun. Loni byl téměř 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. 

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4 Strážníky lákají na vyšší platy 

DOKONČENÍ ZE STR. 3 
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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 

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 Palackého 

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. 

Budějovičtí strážníci pak loni 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. 

Nejčastěji zasahujeme v centru Českých Budějovic, na Lannově třídě, kolem nádraží, ale často 

třeba i na Palackého náměstí a v jeho okolí. 

Pátek, 6. dubna 2018 

Zdroj: Hitrádio FAKTOR, zprávy v 17:00 

 

 

Agresivní muž obtěžoval dvě ženy  
Zuzana KUKLOVÁ, redaktorka 

Agresivní muž pod vlivem drog obtěžoval dvě ženy před hobby marketem v Českých 

Budějovicích. Po příjezdu strážníků seděl na zemi s poraněnou hlavou a odmítal spolupracovat. 

Po spoutání ho odvezli na záchytku. 
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Pátek, 6. dubna 2018 

Zdroj: ČT1, události v regionech 

Autor: Martin Štěpánek 

 
 

České Budějovice nemají dost městských strážníků 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 

České Budějovice nemají dost městských strážníků a tak chtějí tuto práci 

zatraktivnit. Radnice zvýšila rozpočet městské policie o 7 milionů korun, což umožní, aby 

všichni strážníci dostali od května přidáno a novým uchazečům město nabízí náborový 

příspěvek. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

V Českých Budějovicích se už dlouho snaží zvýšit počet městských policistů. Zatím se to příliš 

nedaří. 

David ŠTÝFAL, mluvčí Městské policie České Budějovice 

V loňském roce odešlo 12 strážníků, nabrali jsme 13 nových. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

Práce strážníka je poměrně náročná a nebezpečná. Zájemce odrazuje hlavně nízký nástupní 

plat. 

David ŠTÝFAL, mluvčí Městské policie České Budějovice 

Pokud přijde nováček, je v roli čekatele, kdy opravdu to finanční ohodnocení není takové. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

První výplata není ani 15 tisíc. Simona Poutníková nastoupila k městské policii před rokem. 

Neodešla, přestože brala málo peněz. 

Simona POUTNÍKOVÁ, strážnice, MP České Budějovice 

Ten první měsíc to bylo 10 tisíc čistého a poté 14 tisíc. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

Vedení města chce naplnit plánovaný stav policistů. Místo 111 strážníků jich ale má jen 99. 

Jiří SVOBODA, primátor Českých Budějovic /ANO/ 
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Chybí nám jich 12, ty potřebujeme přijmout a nad tento počet 111, chceme přijmout 10 

nových. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

Budějovice se snaží získat 22 městských policistů a dva asistenty prevence kriminality. Nové 

strážníky lákají na peníze. 

  

Jiří SVOBODA, primátor Českých Budějovic /ANO/ 

Dostane 20 tisíc náborového příspěvku na začátku a po roce služby. To je v podstatě motivace, 

aby nám neutekl, dostane dalších 10 tisíc. 

Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor 

Státní policisté mají nejen vyšší plat, ale i nárok na výsluhy. Město chce strážníky udržet. Od 

května se plat všech strážníků městské policie v Českých Budějovicích zvýší měsíčně o 1500 

korun. Radnice letos na fungování městské policie přidá 7 milionů. Od vyššího počtu strážníků 

si slibuje posílení bezpečnosti a preventivní činnosti. Martin Štěpánek, Česká televize, České 

Budějovice. 

 

Sobota, 7. dubna 2018 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

 

Ztracený bišonek se vozil po Budějovicích autobusem 
 

7.4.2018 13:13  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Malý pes se v pátek ráno zaběhl v ulicích krajského města. Dokonce se 

svezl i autobusem městské hromadné dopravy. Nakonec se o něj postarali strážníci. V pátek 6. 

dubna před půl devátou ranní vyjížděla hlídka na oznámení řidičky autobusu na Pražskou třídu, 

kde na ně ve voze městské hromadné dopravy čekal malý bišonek. Vystrašený pes se bez 

odporu vydal do rukou strážníků. Ti vzápětí zjistili, že pes má identifikační čip. Podle něj zjistili 

jeho majitele, kterého se jim však nepodařilo v místě bydliště zastihnout. Bišonek prozatím 

skončil v městském útulku, než se o něj jeho přihlásí jeho majitel. 

  

http://www.jcted.cz/budejovicko/ztraceny-bisonek-se-vozil-po-budejovicich-autobusem/
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Neděle, 8. dubna 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Pavel Zeman 

 

Ztracený Bišonek se vozil po městě autobusem 
České Budějovice - Nečekaný výjezd mají za sebou Českobudějovičtí strážníci, když v pátek 

ráno obdrželi oznámení řidičky autobusu městské hromadné dopravy, že se po vozidle 

pohybuje pes bez majitele. 

Jak uvedla mluvčí městské policie Věra Školková strážníci na místě zjistili, že se jedná 

o Bišonka. "Zjevně vystrašený pes se bez odporu vydal do rukou strážníků. Ti vzápětí zjistili, že 

pes má identifikační čip. Podle něj zjistili jeho majitele, kterého se jim však nepodařilo v místě 

bydliště zastihnout. Bišonek prozatím skončil v městském útulku, než se o něj jeho přihlásí 

jeho majitel," dodala Věra Školková. 
 

Neděle, 8. dubna 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: ČTK 

 

Českobudějovičtí strážníci loni řešili na šestatřicet tisíc přestupků 
 neděle, 8. dubna 2018, 13:41 

Českobudějovická městská policie loni řešila téměř šestatřicet tisíc přestupků, což je zhruba o 

tři tisíce méně než v roce 2016. Nejvíce případů zaznamenala v centru města a většinou se 

týkaly špatného parkování. Radnice loni za provoz městské policie platila téměř 86 milionů 

korun. 

„Největší počet přestupků v centru souvisí s tím, že lidé parkují tam, kde nesmí,“ uvedl 

českobudějovický primátor Jiří Svoboda. Nesprávné parkování strážníci loni v Českých 

Budějovicích řešili v téměř 33 tisících případech. Na blokových pokutách vybrali téměř 4,5 

milionu korun. Za nasazení a odstranění takzvané botičky na motorové vozidlo inkasovali více 

než 1,1 milionu korun. Překročení rychlosti naměřila městská policie řidičům automobilů v 792 

případech. Strážníci rovněž řešili přestupky 472 cyklistů. Nejčastěji jeli bez povinného osvětlení 

za snížené viditelnosti, jeli po chodníku nebo nerespektovali dopravní značení, uvedl Svoboda.  
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ztraceny-bisonek-se-vozil-po-meste-autobusem-20180408.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/19062-ceskobudejovicti-straznici-loni-resili-na-sestatricet-tisic-prestupku.html


 

  

ŠTÝFAL DAVID 9 

 

MONITORING TISKU - 14. TÝDEN 2018 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Neděle, 8. dubna 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 
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Malý bišonek vyrazil na výlet autobusem bez páníčka. Chytit ho museli 

budějčtí strážníci  
sobota, 7. dubna 2018, 13:09 

K malému bišonkovi, který se v pátek 6. dubna vydal do budějckých ulic bez svého páníčka, vyjížděla 

hlídka městské policie. Pejsek chtěl navíc na výlet vyrazit autobusem. Ztraceného psa museli strážníci 

umístit do útulku. 

Malý bišonek se zaběhl v ulicích Budějc v pátek 6. dubna ráno. Cestu si chtěl zkrátit i jízdou autobusem 

městské hromadné dopravy. Naštěstí si zvířete všimla řidička autobusu, která vše oznámila na policii. 

Na místo ihned vyrazila hlídka městské policie, která se o psa postarala. „Zjevně vystrašený pes se bez 

odporu vydal do rukou strážníků. Ti vzápětí zjistili, že pes má identifikační čip. Podle něj zjistili jeho 

majitele,“ popsala policejní mluvčí Věra Školková. V místě bydliště však strážníci majitele psa nezastihli, 

a proto bylo zvíře umístěno do městského útulku, dokud se o něj páníček nepřihlásí.  

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/19120-maly-bisonek-vyrazil-na-vylet-autobusem-bez-panicka-chytit-ho-museli-budejcti-straznici.html

