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Pátek, 14. ledna 2022 

Zdroj: Jihočeská televize (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: Kateřina Hálová 
__________________________________________________________________________ 

České Budějovice budou sledovat nové kamery 

Nových 162 kamer doplní v letošním roce městský kamerový systém v Českých 
Budějovicích. Jejich hlavním úkolem je sledování dopravy ve městě. 

JIHOČESKÝ KRAJ - Zakázka na doplnění městského kamerového systému, která vyjde 
na 107 milionů korun, se týká specifických kamer pro řízení dopravy. Tři čtvrtiny 
nákladů jsou spojeny s instalací kamer, další část na servis projektu po dobu deseti let. 

„Je to součást systému, který v paralelně běžící zakázce pořídí i Dopravně informační a 
řídící centrum,“ vysvětluje náměstek primátora Petr Holický. 

Na 63 nových míst umístí město 43 otočných a 119 statických kamer. Celkem 162 
kamer doplní stávajících 64 monitorovacích zařízení. Většina z nich je nyní umístěna v 
centru města. „Aktuálně je 42 otočných kamer, 14 pevných kamer je umístěno na 
parkovišti Jírovcova, čtyři na Senovážném náměstí a čtyři u podchodu před hřbitovem 
Sv. Otýlie,“ vyjmenovává mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková. 

Nové kamery bude město instalovat od jara do podzimu. Předpokládaný začátek 
realizace je začátek května. „Prvotní funkce těch kamer je dopravní sledování. A není 
to žádný Velký bratr, který by měl sledovat osoby,“ upozorňuje náměstek primátora 
Petr Holický. 

Složitý systém dokáže přečíst registrační značky vozidla, rozpoznat i drobné dopravní 
přestupky, určit, kde je v případě sněhové kalamity potřeba zasáhnout nebo vyhodnotit 
místa, kde se tvoří kolony. „Dopravně řídící ústředna může udělat zásah, ať už 
automatický nebo prostřednictvím dispečera, třeba na nastavení světelné signalizace 
potřebným způsobem tak, abychom uvolňovali ty kolony,“ doplňuje Holický. 

Kamerový systém nemonitoruje pouze dopravu, ale pomáhá odhalovat trestnou 
činnost. „Nově pořízené kamery v rámci městského kamerového dohlížecího systému 
nám samozřejmě pomohou i v dalším dohledu na veřejný pořádek ve městě,“ říká 
Školková. I díky kamerám se strážníkům v předchozích letech podařilo odhalit například 
drogové dealery nebo zloděje. 

https://www.jihoceskatelevize.cz/zpravy/2235
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Čtvrtek, 13. ledna 2022 

Zdroj: Mladá Fronta Dnes 

Rubrika: Jižní Čechy, str. 17 

Autor: Andrea Vašáková 
__________________________________________________________________________ 

Město dá na školení strážníků dva miliony, pořídí i nová auta   

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Ze zákona povinné kurzy stávajících strážníků městské policie, pro nové zájemce i pro 
asistenty prevence kriminality. To je výčet vzdělávacích kurzů, na 
které město České Budějovice vypsalo veřejnou zakázku ve výši 1,9 milionu korun. 
Zakázka v rozsahu tří let zajistí potřebné vzdělání pro všechny zmíněné. "Částka zakázky 
odpovídá počtu strážníků," uvedl primátor města Jiří Svoboda (ANO). Těch je podle 
mluvčí budějovické městské policie Věry Školkové aktuálně 117. 

Zatímco kurz stávajícího strážníka vyjde na 3 950 korun, za vstupní školení takzvaného 
čekatele, zahrnující 140 hodin teorie a 20 hodin praxe, město zaplatí 19 777 korun. 
Asistenti prevence kriminality slouží zejména na budějovickém sídlišti Máj. Cena kurzu 
na jejich proškolení je dva tisíce korun. Do zakázky spadají také přípravné kurzy pro 
získání zbrojního pasu, ty vyjdou na tři tisíce korun na osobu. 

"Veškeré vzdělávání se bude odehrávat přímo v Českých Budějovicích, účastníci tedy 
nebudou muset nikam dojíždět," upřesnil primátor. Potvrdil, že vše zajistí AMOS – 
Jihočeská vzdělávací společnost se sídlem v Krajinské ulici. Město má firmu 
vyzkoušenou a spolupráce s ní se v minulosti již osvědčila. Smlouvu na vzdělávání 
městských policistů s touto firmou město podepsalo v posledních dvou letech. 
Další investicí pro městskou policii je pořízení dvou služebních automobilů. Nové vozy 
s potřebným vybavením nahradí ty stávající, které slouží už pátým rokem. Využívat je 
budou moci zřejmě od listopadu tohoto roku a jejich cena je milion sedmdesát čtyři 
tisíc korun. 
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Čtvrtek, 13. ledna 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník  

Rubrika: Českobudějovicko, str. 2 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Zloděj s drogerií neutekl   

České Budějovice – Hlídka městské policie se v týdnu stala náhodným svědkem 
krádeže zboží v supermarketu na Suchovrbenském náměstí. V úterý krátce před 9. h 
prováděla hlídka v lokalitě kontrolu. Ze supermarketu se náhle ozvaly hlasité výkřiky. 
"Zloděj! – pronásledovali zaměstnanci prodejny běžícího muže. Muž se ale agresivně 
bránil dopadení a po odhození jednoho ze zaměstnanců na pokladní terminál vyběhl z 
budovy. Strážníci se hned vydali za ním," uvedla k případu mluvčí městských strážníků 
Věra Školková. 

Teprve dvacetiletý muž totiž není strážníkům neznámý. V minulosti již s ním měli 
mnohokrát co do činění. Strážníci při pronásledování přivolali motorizovanou hlídku, 
která pachateli jela v ústrety a dostihla ho zároveň s běžícími strážníky v ulici Pod 
Lékárnou. "Muž věděl, že již není úniku a dobrovolně si lehl na zem s rukama za zády. 
Na výzvy strážníků vytáhl z oděvu několik kusů drogistického zboží a ke svému činu se 
přiznal," doplnila Věra Školková. Hodnota odcizeného zboží byla vyčíslena na 450 
korun. Poté byl muž předveden na obvodní oddělení Policie ČR. 
Na náměstí Přemysla Otakara II. zase strážníci "šťastnou" náhodou objevili odcizené 
kolo. Když řešili v pondělí přestupek cyklistky, verbálně je napadl muž, který se 
pohyboval poblíž. 

Když následně chtěl z místa odjet, všiml si jeden ze strážníků, že má kolo, které se 
podobá bicyklu odcizenému před dvěma dny. Prokázala to kontrola. I tento muž skončil 
na služebně policie. 
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Středa, 12. ledna 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Zloděje z drogerie chytili strážníci po běžeckém souboji 

Na kradené kolo upozornil jiný muž tím, že se začal hádat s městskými policisty. 

Hlídka českobudějovické městské policie se v úterý ráno stala náhodným svědkem 
krádeže zboží v supermarketu na Suchovrbenském náměstí. "Pachatel se dal i se svou 
kořistí na útěk. Zaměstnanci prodejny se ho marně snažili zastavit, pachateli však byli 
v patách přítomní strážníci. Spolu s motorizovanou hlídkou ho dopadli v ulici Pod 
Lékárnou," uvedla k zásahu tisková mluvčí Městské policie České Budějovice Věra 
Školková a dodala, že dvacetiletý muž následně skončil v rukou policistů na obvodním 
oddělení Policie ČR. 

V úterý 11. ledna krátce před devátou hodinou ranní prováděla hlídka městské policie 
kontrolní činnost na Suchovrbenském náměstí. Uvnitř zdejšího supermarketu se náhle 
ozvaly hlasité výkřiky. "Zaměstnanci prodejny se slovy „zloděj“ právě pronásledovali 
běžícího muže. Muž se však agresivně bránil dopadení a po odhození jednoho ze 
zaměstnanců na pokladní terminál vyběhl z budovy. Strážníci ho začali okamžitě 
pronásledovat," uvedla k případu Věra Školková. 

Strážníkům neutekl 

Teprve dvacetiletý muž totiž nebyl strážníkům neznámý. V minulosti již s ním měli 
mnohokrát co do činění. Strážníci při pronásledování muže na místo přivolali 
motorizovanou hlídku, která mu jela v ústrety a dostihla ho zároveň s běžícími strážníky 
v ulici Pod Lékárnou. "Muž věděl, že již není úniku a dobrovolně si lehl na zem s rukama 
za zády. Na výzvy strážníků vytáhl z oděvu několik kusů drogistického zboží a ke svému 
činu se přiznal," doplnila Věra Školková. Hodnota odcizeného zboží byla později 
vyčíslena na 450 Kč. Strážníci poté muže předvedli na obvodní oddělení Policie ČR, kde 
celý případ předali do rukou policistů. 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zlodeje-z-drogerie-chytili-straznici-po-bezeckem-souboji-20220112.html


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

2. TÝDEN 2022 

5 
 

 

Na policii skončil počátkem týdne i jiný muž. Původně se dostal podle Věry Školkové do 
křížku se strážníky kvůli verbálnímu útoku. Ukázalo se ale, že z místa incidentu chce 
odjet na odcizeném kole.  

V pondělí 10. ledna ve dvě hodiny ráno projednávala hlídka městské policie na náměstí 
Přemysla Otakara II. přestupek s neosvětlenou cyklistkou. Náhle se za hlasitých projevů 
začal ke strážníkům přibližovat neznámý muž. Vyhrožoval strážníkům a s hrubými 
urážkami na jejich adresu se snažil přistoupit až do jejich těsné blízkosti. Na zákonné 
výzvy, aby odstoupil a místo opustil, však nereagoval a pokračoval ve svém projevu. 
Strážníci proti němu vzápětí použili donucovací prostředky a nasadili mu služební 
pouta. Muž se mezitím zklidnil, proto mu strážníci pouta sejmuli a přestupek proti 
veřejnému pořádku s ním vyřešili na místě pokutou. 

"Tím však případ neskončil. Muž zamířil k odstavenému jízdnímu kolu, na kterém před 
událostí přijel. Jeden ze strážníků však náhle zbystřil. Jízdní kolo totiž odpovídalo 
bicyklu odcizenému jeho partnerce před dvěma dny před obchodním centrem na 
Pražské třídě. Že se skutečně jedná o odcizené kolo, se okamžitě po ověření výrobního 
čísla potvrdilo," uvedla k případu Věra Školková. Strážníci proto na místo přivolali 
hlídku Policie ČR, která muži jízdní kolo odebrala. Případem se budou dále zabývat 
policisté z obvodního oddělení Policie ČR – město. "Osmačtyřicetiletý muž bude mít 
jistě co vysvětlovat," doplnila Věra Školková. 
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Středa, 12. ledna 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Budějovicko 

Autor: Renáta Kollarczyková, mluvčí města 
__________________________________________________________________________ 

Téměř devět let dbali jako dobrovolníci o bezpečí dětí na přechodu 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V roce 2013 uviděli v médiích výzvu městské policie pro 
dobrovolníky, kteří by pomáhali s dohledem u přechodu pro chodce v blízkosti 
základních škol. František Kubák přesvědčil svou manželku Jarmilu a společně se k 
dobrovolné službě přihlásili. Jejich silná motivace pomáhat dětem s bezpečným 
příchodem do školy je provázela téměř devět let, kdy řídili pohyb chodců u Základní 
školy Dukelská. V úterý 11. ledna přijali manželé Kubákovi pozvání náměstka primátora 
Ivo Moravce, který jim na radnici poděkoval za jejich záslužnou činnost spolu s 
ředitelem ZŠ Dukelská Zdeňkem Hniličkou a Vilémem Vávrou, koordinátorem činnosti 
městské policie. 

„Poslouchal jsem příběhy, se kterými se manželé při každodenní službě setkávali a těší 
mne, že jim tato práce přinášela radost a pocit zadostiučinění. Vzpomínali na své 
začátky a školení u městské policie a záchranářů, kurz první pomoci a praxi na 
dopravním hřišti. Vybavili se pomůckami a ochrannými vestami a denně stáli ve školní 
dny od sedmi do osmi hodin ráno u přechodu za jakéhokoli počasí a pomáhali dětem s 
bezpečným přechodem. A to za jakéhokoli počasí a při dojíždění ze sídliště Vltava. 
Kupodivu je zaráželo spíše chování některých neukázněných cyklistů, než řidičů nebo 
dětí. Po letech je zastavily až zdravotní potíže. Takže klobouk dolů, zaslouží si naši úctu 
a poděkování, které se jim mimochodem dodnes dostává od rodičů, zaměstnanců školy 
i z řad městské policie," sdělil Ivo Moravec. 

„Strážníci městské policie dohlížejí na přechody pro chodce v blízkosti základních škol 
na šesti frekventovaných komunikacích, a kromě toho provádějí dozor v ranních a 
dopoledních hodinách u některých vybraných škol za účelem eliminace konfliktního 
jednání či šikany. Nemohou být ale z personálních důvodů u všech základních škol ve 
městě, proto nám s touto službou pomáhají u dalších sedmi ZŠ dobrovolníci, jejichž 
činnost vítají především rodiče malých dětí i ředitelé škol. Poděkování patří i mnoha 
dalším dobrovolníkům, kteří nám stále pomáhají a někteří z nich již téměř tolik let, jako 
manželé Kubákovi," řekl Vilém Vávra s tím že nábor nových dobrovolníků, kteří by 
dohlíželi na bezpečnost dětí na přechodech je stále aktuální. Stačí zavolat na číslo 387 
021 522. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/62266-temer-devet-let-dbali-jako-dobrovolnici-o-bezpeci-deti-na-prechodu/
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Středa, 12. ledna 2022 

Zdroj: c-budejovice.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Jana Novotná 
__________________________________________________________________________ 

Téměř devět let dbali o bezpečí dětí 

V roce 2013 uviděli v médiích výzvu městské policie pro dobrovolníky, kteří by pomáhali 
s dohledem u přechodu pro chodce v blízkosti základních škol. Pan František přesvědčil 
svou manželku Jarmilu a společně se k dobrovolné službě přihlásili. Jejich silná 
motivace pomáhat dětem s bezpečným příchodem do školy je provázela téměř devět 
let, kdy řídili pohyb chodců u Základní školy Dukelská. 

V úterý 11. ledna přijali manželé Kubákovi pozvání náměstka primátora Ivo Moravce, 
který jim na radnici poděkoval za jejich záslužnou činnost spolu s ředitelem ZŠ Dukelská 
Zdeňkem Hniličkou a Vilémem Vávrou, koordinátorem činnosti městské policie. 

„Poslouchal jsem příběhy, se kterými se manželé při každodenní službě setkávali, a těší 
mne, že jim tato práce přinášela radost a pocit zadostiučinění. Vzpomínali na své 
začátky a školení u městské policie a záchranářů, kurz první pomoci a praxi na 
dopravním hřišti. Vybavili se pomůckami a ochrannými vestami a denně stáli ve školní 
dny od sedmi do osmi hodin ráno u přechodu a pomáhali dětem s bezpečným 
přechodem. A to za jakéhokoli počasí a při dojíždění ze sídliště Vltava. Kupodivu je 
zaráželo spíše chování některých neukázněných cyklistů než řidičů nebo dětí. Po letech 
je zastavily až zdravotní potíže. Takže klobouk dolů, zaslouží si naši úctu a poděkování, 
které se jim mimochodem dodnes dostává od rodičů, zaměstnanců školy i z řad městské 
policie,“ sdělil Ivo Moravec. 

„Strážníci městské policie dohlížejí na přechody pro chodce v blízkosti základních škol 
na šesti frekventovaných komunikacích, a kromě toho provádějí dozor v ranních a 
dopoledních hodinách u některých vybraných škol za účelem eliminace konfliktního 
jednání či šikany. Nemohou být ale z personálních důvodů u všech základních škol ve 
městě, proto nám s touto službou pomáhají u dalších sedmi základních škol 
dobrovolníci, jejichž činnost vítají především rodiče malých dětí i ředitelé škol. 
Poděkování patří i mnoha dalším dobrovolníkům, kteří nám stále pomáhají a někteří z 
nich již téměř tolik let jako manželé Kubákovi,“ řekl Vilém Vávra s tím, že nábor nových 
dobrovolníků, kteří by dohlíželi na bezpečnost dětí na přechodech, je stále aktuální. 
Stačí zavolat na číslo 387 021 522. 

https://www.c-budejovice.cz/temer-devet-let-dbali-o-bezpeci-deti
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Středa, 12. ledna 2022 

Zdroj: tn.cz (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: Vladimír Hoť 
__________________________________________________________________________ 

Řidiči si musí dávat pozor. České Budějovice mají nový kamerový 

systém   

České Budějovice připravují velké rozšíření kamerového systému. Hlavním důvodem 
je lepší sledování dopravy. Kamery budou totiž součástí nového systému řízení 
provozu. Město za ně zaplatí přes 100 milionů korun. 
 

Středa, 12. ledna 2022 

Zdroj: Právo 

Rubrika: Jihozápadní Čechy 

Autor: Pavel Orholz 
__________________________________________________________________________ 

Strážníci tahali auto z dětského hřiště   

Z hlubokého terénu hřiště na českobudějovickém sídlišti Máj vyprošťovali včera 
hasiči Škodu Fabii. Její šofér prý v noci nezvládl řízení i orientaci a zaparkoval zcela 
mimo vyhrazená místa. 

Právu to potvrdila mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. "Vyšetřováním 
jsme zjistili, že v tomto případě nehrál roli alkohol, ale řidič prostě nezvládl na sídlišti 
řízení a skončil v hlubokém terénu na dětském hřišti," uvedla Školková. 
Překvapení tak byli dopoledne rodiče i jejich děti, které zaskočil nový prvek vedle 
prolézaček. Na místo přivolali hasiče, kteří vytáhli auto až pomocí navijáku. "Auto 
nakonec musela odvézt odtahová služba na odstavné 
parkoviště dopravního podniku města," doplnila Školková. Řidič tak za svoji 
nešikovnost zaplatí cenu odtahu, což je v Budějovicích 1815 korun. 

 

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/452449-ridici-si-musi-davat-pozor-ceske-budejovice-poridili-novy-kamerovy-system
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Středa, 12. ledna 2022 

Zdroj: Mladá Fronta Dnes 

Rubrika: Jižní Čechy, str. 11 

Autor: Andrea Vašáková 
__________________________________________________________________________ 

Kamery pomohou řídit dopravu v Budějovicích   

Přes sto padesát kamer nechá radnice instalovat na místa, kde bývají zácpy. Dispečeři 
pak navedou auta do volných ulic. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 Nekonečné kolony v centru i na hlavních příjezdových trasách. Tak zná dopravu 
v Českých Budějovicích většina řidičů. Tento stav má zlepšit rozšíření a modernizace 
kamerového systému, na který město vypsalo veřejnou zakázku za 107 milionů korun. 
Část nákladů by mohly pokrýt finance z evropských dotací. 
Aktuálně dohlíží na dopravu a veřejný pořádek ve městě 64 kamer. Nově do systému 
přibude 63 míst, na nichž vybraná firma nainstaluje 43 otočných a 119 pevných kamer. 
Osadí je na domy, na trakční sloupy, sloupy pro semafory a veřejné osvětlení, ale i na 
zcela nová místa. 

"Kamery budou hlídat zejména dopravně zatížené oblasti města a provoz na největších 
křižovatkách – například Na Sadech, Mánesově třídě nebo na Mariánském náměstí," 
vypočítal budějovický primátor Jiří Svoboda (ANO). Nová technika by podle něho 
mohla pomoci také na dalších kritických místech, kterými jsou příjezdové cesty z Prahy, 
Českého Krumlova nebo Strakonic. 

Na základě vyhodnocení aktuální dopravní situace bude díky novému systému možné 
například přizpůsobit intervaly na semaforech. V případě havárie nebo zablokování 
nějaké komunikace nebude problém zajistit rychlé nastavení objízdných tras. 
Zlepšení špatné dopravní situace vítá také 26letý Zdeněk, jenž 
do Českých Budějovic dojíždí denně za prací. "Ve městě se často stává, že bývá ucpaná 
jen nějaká jeho část. Hodně k tomu dochází třeba na Senovážném náměstí. Pokud by 
tento nový systém dokázal zajistit v těchto místech plynulejší provoz, určitě by to 
hodně pomohlo," naznačil. 

Lepší a přehlednější regulaci dopravy by ocenil také ředitel Zdravotnické záchranné 
služby Jihočeského kraje Marek Slabý. 
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"V důsledku silného provozu Na Sadech, kolem vlakového nádraží nebo v ulici Na 
Dlouhé louce často dochází k velmi rizikovým situacím. Jsou to komunikace, kam se 
najíždí z několika směrů, a jsou tam složitě řízené semafory. Právě proto může dojít k 
tomu, že naše sanitky ostatní motoristé přehlédnou. Většina nehod, které jsme měli, 
byla právě z tohoto důvodu," konstatoval Slabý. 

Kamerový systém bude součástí plánovaného dopravně-informačního řídicího centra, 
na němž se bude podílet městská a státní policie, firma FCC Group zajišťující svoz 
odpadu i dopravní podnik (DP). "Vznikne v budově v našem areálu v Horní ulici, což je 
naše druhá vozovna, kde máme trolejbusy. Odtud budou provoz řídit dopravní 
dispečeři," řekla mluvčí podniku Barbora Smudková. 

Mimořádné události v ulicích nebo hustější provoz způsobují také zpoždění linek MHD. 
"Dopravní zácpy jsou bohužel v Budějovicích časté, nicméně je prakticky nemožné s 
nimi konkrétně počítat a například zapracovávat je do jízdních řádů. Když bude mít DP 
přístup k novému systému kamer, mohli bychom být schopni vyvodit v některých 
případech efektivnější dispečerská rozhodnutí pro řízení provozu," dodala mluvčí. 
Systém bude možné podle primátora využít také na jiné záležitosti. Záznamy z již 
fungujících kamer pomáhají strážníkům při řešení různých deliktů. "Policisté díky nim 
odhalili několik případů distribuce drog a jiných omamných látek," připomněl Svoboda. 
Dále například při sněhové kalamitě bude město moci lépe vyhodnotit, která místa jsou 
nejvíce zasažená a vyslat tam potřebnou techniku. Částku 107 milionů korun, která 
zahrnuje nejen nákup samotných přístrojů, ale také jejich instalaci, servis nebo pořízení 
náhradních dílů, plánují radní financovat také prostřednictvím evropských dotací. 
Předpoklad je prozatím takový, že by tímto způsobem mohli získat více než polovinu 
potřebných prostředků. Rozšíření a modernizace dohledového systému je součást 
projektu, který město zahájilo již před několika lety v návaznosti na možnost čerpání z 
prostředků Evropské unie. "V minulosti už jsme na náklady související s dopravou takto 
získali více než 600 milionů korun. Šlo o rozšíření vozového parku o nové trolejbusy, 
minielektrobusy nebo autobusy na zemní plyn," vypočítal primátor. 
Na radnici předpokládají, že vybraná firma začne s instalací nového zařízení na jaře a 
potrvá jí to zhruba půl roku. 

63 míst v Českých Budějovicích firma osadí novými kamerami. Budou otočné i pevné. 
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Středa, 12. ledna 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko/ Jižní Čechy 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Oheň krotili strážníci i hasiči   

České Budějovice – V pondělí večer oheň poškodil v Českých Budějovicích osobní 
automobil. Plameny krotili strážníci i hasiči. 

"I strážníci městské policie se často stávají svědky mimořádných událostí, jejichž řešení 
není právě jejich denním chlebem. To se stalo například v pondělí večer, kdy 
hlídka městské policie zaregistrovala hořící osobní vozidlo na Pražské třídě," uvedla k 
zásahu poblíž křižovatky Pražské třídy a Strakonické ulice tisková 
mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková. 

"Hlídka městské policie prováděla kontrolní činnost na Pražské třídě. V blízkosti 
křižovatky se Strakonickou ulicí strážníci náhle spatřili hořící osobní vozidlo. Neváhali a 
zamířili k němu. Za pomoci ručního hasicího přístroje se poté snažili požár hasit až do 
příjezdu jednotky Hasičského záchranného sboru, kterou přivolal svědek události," 
přiblížila okolnosti zásahu Věra Školková. 

Mluvčí městské policie dodala, že v průběhu hašení požáru hasičskou jednotkou a 
následného šetření případu strážníci zajistili místo zásahu proti vstupu osob a 
usměrňovali dopravu. 

Podle tiskové mluvčí HZS JČK Venduly Matějů se zatím prověřuje, co mohlo být příčinou 
požáru, který vznikl při provozu automobilu. 

"Na Pražské třídě v Českých Budějovicích zasahovala profesionální jednotka 
z českobudějovické stanice. Vůz hořel v motorovém prostoru. Hasiči požár uhasili 
vysokotlakým proudem," popsala likvidaci ohně Vendula Matějů. Vzniklá škoda zatím 
nebyla stanovena, příčina vzniku požáru je v šetření. 
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Středa, 12. ledna 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník, Jindřichohradecký deník, Písecký deník, 

Českokrumlovský deník, Prachatický deník, Strakonický deník, Táborský 

deník 

Rubrika: Jižní Čechy 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Budějovice nakoupí kamery za sto milionů   
 

České Budějovice – Jihočeská metropole pořídí nové kamery pro městský 
bezpečnostní systém. Podle primátora Jiřího Svobody město počítá pro novou 
zakázku s částkou 107 milionů korun. 

Cílem je zajistit obsazení 63 míst, kde bude 43 otočných a 119 fixních kamer a mít 
desetiletý servis. "Kamery budou umístěny třeba na sloupech trakčního trolejového 
vedení, na sloupech světelné signalizace nebo na domech," přiblížil 
záměr radnice Jiří Svoboda a dodal, že budou propojeny do řídicího 
centra městské policie. V současnosti slouží v Českých Budějovicích v rámci 
bezpečnostního systému 64 kamer, z toho je 42 otočných dohlížejících na veřejný 
pořádek, dále je 14 pevných umístěno na parkovišti Jírovcova, čtyři na Senovážném 
náměstí a čtyři v podchodu u hřbitova sv. Otýlie. 

Nová zařízení mají mimo jiné umět automaticky rozlišit nákladní vozidla od osobních, 
chodce od cyklistů, monitorovat dopravní přestupky – třeba přejetí hranice křižovatky 
na červenou nebo sledovat kolony vozidel. Monitorovat mají ulici Na Sadech, 
Mánesovu ulici nebo příjezdy do města. "Místa, kde máme poměrně silnou intenzitu 
dopravy," vysvětluje primátor. V horizontu několika let totiž České Budějovice chtějí 
zřídit nové řídicí centrum dopravy v areálu dopravního podniku. Úkolem centra má být 
například usměrňování aktuálního provozu pomocí změn signálů na semaforech, aby 
město bylo snáze průjezdné. Zároveň primátor dodal, že bude posílen kamerový 
systém, který už dnes pomáhá při práci městské policii. 
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Úterý, 11. ledna 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Požáry 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Plameny z hořícího auta v Pražské třídě krotili strážníci i hasiči 

V pondělí večer oheň poškodil v Českých Budějovicích osobní automobil. 

Hořící osobní automobil v pondělí 10. ledna 2022 večer zachraňovali v Českých 
Budějovicích strážníci městské policie i hasiči Hasičského záchranného sboru 
Jihočeského kraje. 

"I strážníci městské policie se často stávají svědky mimořádných událostí, jejichž řešení 
není právě jejich „denním chlebem“. To se stalo například v pondělí večer, kdy hlídka 
městské policie zaregistrovala hořící osobní vozidlo na Pražské třídě," uvedla k zásahu 
tisková mluvčí městské policie České Budějovice Věra Školková. 

Všimla si ho hlídka 

"V pondělí 10. ledna v osm hodin večer prováděla hlídka městské policie kontrolní 
činnost na Pražské třídě. V blízkosti křižovatky se Strakonickou ulicí strážníci náhle 
spatřili hořící osobní vozidlo. Neváhali a zamířili k němu. Za pomoci ručního hasicího 
přístroje se poté snažili požár hasit až do příjezdu jednotky Hasičského záchranného 
sboru, kterou přivolal svědek události," přiblížila okolnosti zásahu Věra Školková a 
dodala, že v průběhu hašení požáru hasičskou jednotkou a následného šetření případu 
bylo zajištění místa zásahu proti vstupu osob a usměrňování dopravy pro hlídky 
městské policie samozřejmostí. 

Podle tiskové mluvčí HZS JČK Venduly Matějů se zatím prověřuje, co mohlo být příčinou 
požáru, který vznikl při provozu automobilu. 

"Na Pražské třídě v Českých Budějovicích zasahovala profesionální jednotka 
z českobudějovické stanice. Vůz hořel v motorovém prostoru. Hasiči požár uhasili 
vysokotlakým proudem," popsala likvidaci požáru Vendula Matějů. Vzniklá škoda zatím 
nebyla stanovena, příčina vzniku požáru je v šetření. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/pozary/plameny-z-horiciho-auta-v-prazske-tride-krotili-straznici-i-hasici-20220111.html
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Úterý, 11. ledna 2022 

Zdroj: Mladá Fronta Dnes (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství/ České Budějovice  

Autor: Karel Hrdina 
__________________________________________________________________________ 

Muž s kolem urážel strážníky, jeden z nich poznal partnerčin 

ukradený bicykl 

Nečekané setkání s jízdním kolem, které někdo ukradl jeho přítelkyni, zažil strážník v 
Českých Budějovicích. Když s kolegou projednával přestupek s neosvětlenou cyklistkou, 
přišel k hlídce muž a začal strážníky urážet tak agresivně, že mu na chvíli nasadili pouta. 
Když se muž uklidnil, strážníci mu pouta sundali a uložili pokutu. Výtečník pak odešel k 
bicyklu, na kterém přijel. Strážník záhy zjistil, že kolo patří jeho partnerce. 

V pondělí ve dvě hodiny ráno projednávala hlídka městské policie na náměstí Přemysla 
Otakara II. přestupek s neosvětlenou cyklistkou. Náhle se za hlasitých projevů začal 
přibližovat neznámý muž. 

Strážníkům vyhrožoval a s hrubými urážkami na jejich adresu se snažil přistoupit až 
těsně k nim. Na jejich výzvy, aby odstoupil a místo opustil, nereagoval. 

„Strážníci proti němu použili donucovací prostředky a nasadili mu pouta. Muž se 
mezitím zklidnil, proto mu strážníci pouta sejmuli a přestupek proti veřejnému pořádku 
s ním vyřešili na místě pokutou,“ uvedla mluvčí strážníků Věra Školková.  

Tím však případ neskončil. Když muž zamířil k odstavenému jízdnímu kolu, na němž 
přijel, jeden ze strážníků zbystřil. Poznal totiž bicykl, který někdo před dvěma dny 
ukradl jeho partnerce před obchodním centrem na Pražské třídě. 

Ověření výrobního čísla jeho domněnku jen potvrdilo. „Strážníci proto přivolali hlídku 
státní policie, která muži kolo odebrala. Případem se budou dále zabývat policisté z 
obvodního oddělení. Osmačtyřicetiletý muž bude mít co vysvětlovat,“ uzavřela 
Školková. 

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/straznik-ukradene-kolo-agresivni-muz-pritelkyne-budejovice.A220111_101855_budejovice-zpravy_khr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=budejovice&utm_content=main
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Úterý, 11. ledna 2022 

Zdroj: Seznam.cz (odkaz) 

Rubrika: Zprávy/ Regiony/ Jihočeský kraj 

Autor: ČTK 
__________________________________________________________________________ 

České Budějovice plánují výrazné rozšíření kamerového systému 

 

České Budějovice plánují na 63 nových místech instalovat přibližně dvě stovky 
kamer. 

Odhadované náklady na jejich nákup, instalaci a servis činí přibližně 107 milionů korun. 
Novinářům to dnes řekl primátor Jiří Svoboda (ANO). Město na projekt vypíše veřejnou 
zakázku. 

Podle Svobody budou kamery prioritně sledovat dopravu. Primátor uvedl, že na 
základě vyhodnocení situace lze například regulovat semafory na světelných 
křižovatkách. „Vzhledem k tomu, že doprava v Českých Budějovicích je zásadním 
problémem, což všichni víme, tak se to snažíme řešit všemi dostupnými prostředky. 
A pro to, abychom to mohli řešit a řídit, potřebujeme informace, a to i ty vizuální, které 
získáme prostřednictvím kamer,“ řekl Svoboda. 

Podle informací městské policie je nyní ve městě 64 kamer. Svoboda dodal, že systém 
lze kromě dopravy využít i na jiné záležitosti. „V případě sněhové kalamity třeba 
můžeme vyhodnotit, která místa ve městě jsou nejvíce zasažená. Navíc se kamery 
v minulosti osvědčily i při řešení přestupků nebo deliktů. Například se díky nim podařilo 
odhalit distribuci omamných látek,“ uvedl primátor. 

Nové kamery budou z velké části na trakčním vedení. Především budou monitorovat 
situaci na velkých křižovatkách, jako je například na Mánesově třídě nebo Na Sadech. 
„Budou poskytovat poměrně podrobné informace. Například jde s jejich pomocí 
přečíst registrační značku na vozidle i identifikovat lidi,“ řekl českobudějovický 
primátor. 

Dodal, že město na projekt hodlá využít dotaci z Evropské unie, která by z velké části 
pokryla náklady. „Kamery budou poskytovat informace pro dopravní informační řídící 
centrum, které bude v dopravním podniku. Není to povinnost, kterou musíme 
prostřednictvím nějakého nařízení plnit. Chceme tím jen pomoci ke snadnějšímu řešení 
některých nouzových situací a systém bude sloužit i pro potřeby městské a státní 
policie,“ řekl. 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-jihocesky-kraj-ceske-budejovice-planuji-vyrazne-rozsireni-kameroveho-systemu-185428
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-jihocesky-kraj-ceske-budejovice-planuji-vyrazne-rozsireni-kameroveho-systemu-185428
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Úterý, 11. ledna 2022 

Zdroj: Budějcká Drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: Jakub Bartoš 
__________________________________________________________________________ 

V Budějcích rozšíří kamerový systém. Zakázka vyjde na více než 100 

milionů 
 

Téměř 200 nových kamer by se mělo objevit v ulicích Českých Budějovic. Vedení 
města je chce rozmístit na celkem 63 nejrůznějších míst. Radní včera schválili vypsání 
veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou 107 milionů korun. 

O záměru informoval primátor Jiří Svoboda (ANO). „Předpokládaná hodnota je 107 
milionů korun a zahrnuje samotnou dodávku i servis po dobu 10 let. Nové kamery budou 
na 63 místech,“ sdělil. 

V Budějovicích se objeví téměř 200 nových kamer, přičemž 43 z nich bude možné 
otáčet. Hlavním důvodem je monitorování dopravy. Nová technika se totiž stane 
součástí systému, jenž bude mít na starosti řízení dopravy v krajském městě.  

Kromě toho chce radnice zařízení využívat i k dalším aktivitám, jako je například 
sledování míst, kde je potřeba uklidit. „Poslouží také státní a městské policii při řešení 
nejen přestupků,“ uvedl primátor.  

Kamery budou na nejrůznějších místech. „Půjde hlavně o lokality s intenzivní dopravní 
zátěží, tedy frekventované ulice či příjezdy do města,“ zmínil Svoboda s tím, že je 
vybraná firma naistaluje na trakční vedení či veřejné osvětlení.  

Radní včera schválili vypsání veřejné zakázky. Město chce na investici získat dotaci, 
která má pokrýt zhruba 60 až 70 procent nákladů.  

 

  

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/33603-v-budejcich-rozsiri-kamerovy-system-zakazka-vyjde-na-vice-nez-100-milionu.html
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Úterý, 11. ledna 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Budějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 
__________________________________________________________________________ 

Strážník při službě objevil partnerčino ukradené kolo. Přijel na něm 

muž, který mu předtím vyhrožoval a skončil v poutech 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Kuriózní dohru mělo v pondělí 10. ledna dvě hodiny po půlnoci 
projednávání přestupku hlídkou městské policie v centru jihočeské metropole. Na 
Náměstí Přemysla Otakara II. strážníci řešili přestupek s neosvětlenou cyklistkou. 

Náhle se za hlasitých projevů začal ke strážníkům přibližovat neznámý muž (48). 
„Vyhrožoval strážníkům a s hrubými urážkami na jejich adresu se snažil přistoupit až do 
jejich těsné blízkosti. Na zákonné výzvy, aby odstoupil a místo opustil, však nereagoval 
a pokračoval ve svém projevu. Strážníci proti němu vzápětí použili donucovací 
prostředky a nasadili mu služební pouta," popsala mluvčí městské policie Věra 
Školková. Muž se mezitím zklidnil, proto mu strážníci pouta sejmuli a přestupek proti 
veřejnému pořádku s ním vyřešili na místě pokutou. 

Tím však případ neskončil. „Muž zamířil k odstavenému jízdnímu kolu, na kterém před 
událostí přijel. Jeden ze strážníků však náhle zbystřil. Jízdní kolo totiž odpovídalo 
bicyklu odcizenému jeho partnerce před dvěma dny před obchodním centrem na 
Pražské třídě. Že se skutečně jedná o odcizené kolo se okamžitě po ověření výrobního 
čísla potvrdilo," zmínila mluvčí. Strážníci na místo přivolali policejní hlídku, která muži 
bicykl odebrala. Případem se budou dále zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie 
ČR – město. 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/62237-straznik-pri-sluzbe-objevil-partnercino-ukradene-kolo-prijel-na-nem-muz-ktery-mu-predtim-vyhrozoval-a-skoncil-v-poutech/
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Úterý, 11. ledna 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Budějovicko 

Autor: Věra Školková, tisková mluvčí MP České Budějovice 
__________________________________________________________________________ 

Muž pod vlivem drog urážel a napadal zdravotníky i strážníky, skončil 

v poutech 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Hlasitě sténající muž, ležící u budovy pošty na Senovážném 
náměstí, vzbudil v neděli 9. ledna v noci pozornost kolemjdoucích. Ti v obavě o jeho 
zdraví přivolali na místo rychlou záchrannou službu. Na blízku byli v té době strážníci 
městské policie, kteří se muže ujali až do příjezdu zdravotníků. Pacient pod vlivem 
omamných a psychotropních látek se však pokusil napadnout zdravotníky a poškodit 
zařízení sanitního vozu. Strážníci proti němu museli zasáhnout a nasadit mu služební 
pouta. Za jejich asistence v sanitním vozidle byl třiatřicetiletý muž převezen do 
zdravotnického zařízení. 

V neděli krátce před půl jednou ráno projížděla hlídka městské policie Senovážným 
náměstím, kde strážníci spatřili mávajícího muže a ženu. Ti je zavedli k hlasitě 
sténajícímu muži ležícímu na zemi, který měl vykazovat známky zdravotní příhody. Jak 
se vzápětí ukázalo, stav muže byl zjevně způsoben vlivem omamných a psychotropních 
látek. Na místo již mezitím mířila zdravotnická záchranná služba, kterou přivolali 
přítomní svědci ještě před příjezdem strážníků. 

Strážníci po jejím příjezdu muži pomohli nastoupit do sanitního vozidla. Ten však začal 
verbálně napadat zdravotníky i strážníky a zákonné výzvy, aby zanechal svého jednání, 
měly opačný účinek. Muž totiž začal kopat do zařízení sanitního vozu a ohrožovat 
přítomné zdravotníky. Strážníci okamžitě zasáhli a za donucovacích prostředků muži 
nasadili služební pouta. Ten byl následně za jejich asistence převezen do 
českobudějovické nemocnice. Muže si za dohledu strážníků po dobu vyšetření převzal 
lékařský personál. 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/62232-muz-pod-vlivem-drog-urazel-a-napadal-zdravotniky-i-strazniky-skoncil-v-poutech/
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Úterý, 11. ledna 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: (d) 
__________________________________________________________________________ 

Kopal do sanitky   

BUDĚJOVICKO 

České Budějovice – Strážníci i zdravotníci museli čelit verbálním útokům i ničení 
sanitního vozu, když chtěli na vyšetření odvézt muže 
z českobudějovického Senovážného náměstí. 

 

Úterý, 11. ledna 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko, Jižní Čechy – str. 2 

Autor: (d) 
__________________________________________________________________________ 

V sanitce se začal rozčilovat   

České Budějovice – Projednávání přestupku skončilo včera ve dvě hodiny 
na náměstí Přemysla Otakara II. nečekaným incidentem. 

Hlídka strážníků podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové 
projednávala přestupek s neosvětlenou cyklistkou. 

"Náhle se za hlasitých projevů začal ke strážníkům přibližovat neznámý muž. 
Vyhrožoval strážníkům a s hrubými urážkami na jejich adresu se snažil přistoupit až do 
jejich těsné blízkosti," uvedla Věra Školková a doplnila, že muž na zákonné výzvy, aby 
odstoupil a místo opustil, nereagoval a pokračoval ve svém projevu. 
Strážníci proti dotyčnému vzápětí použili donucovací prostředky a nasadili mu služební 
pouta. "Muž se mezitím zklidnil, proto mu strážníci pouta sejmuli a přestupek proti 
veřejnému pořádku s ním vyřešili na místě pokutou. Poté ho z místa propustili," dodala 
Věra Školková. 
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Incident, kdy byli napadáni strážníci i zdravotníci, se odehrál také v neděli 
na českobudějovickém Senovážném náměstí. Strážníci spatřili mávajícího muže a ženu. 
"Ti je zavedli k hlasitě sténajícímu muži ležícímu na zemi, který měl vykazovat známky 
zdravotní příhody. 

Jak se ukázalo, stav muže byl zjevně způsoben vlivem omamných a psychotropních 
látek," uvedla Věra Školková. 

Na místo již mezitím mířila zdravotnická záchranná služba. Muž však po nástupu do 
sanitního vozidla začal verbálně napadat zdravotníky i strážníky a následně začal i kopat 
do zařízení sanitního vozu. Skončil proto v poutech a potom v nemocnici v péči 
zdravotníků. 

 

Úterý, 11. ledna 2022 

Zdroj: Právo 

Rubrika: Jihozápadní Čechy 

Autor: Lucie Kándlová 
__________________________________________________________________________ 

Feťák napadl zdravotníky   

 

Sténající muž ležící u budovy pošty na českobudějovickém Senovážném náměstí 
vzbudil v neděli v noci pozornost kolemjdoucích. Ti proto přivolali strážníky i 
záchranku. 

"Muž (33) ležel na zemi. Vzápětí se ukázalo, že je pod vlivem drog. Strážníci mu pomohli 
nastoupit do sanitky, jenže muž je začal verbálně napadat a ohrožovat 
zdravotníky. Strážníci muži nasadili pouta a za jejich asistence ho zdravotníci převezli 
do českobudějovické nemocnice," informovala Věra Školková, 
mluvčí českobudějovických strážníků. 
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Pondělí, 10. ledna 2022 

Zdroj: c-budejovice.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Jana Novotná 
__________________________________________________________________________ 

 Strážníci se budou vzdělávat   

 

Rada města na svém prvním letošním jednání 10. ledna 2022 schválila zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu na poskytování vzdělávacích kurzů městské policie jednomu 
dodavateli – Jihočeské vzdělávací společnosti AMOS v souladu se směrnicí RM. 

"Tato společnost se osvědčila. Úspěšně s ní spolupracujeme od roku 2018. Organizuje 
základní kurzy pro čekatele, kde je obsahová náplň a rozsah výuky koncipován podle 
aktuálně platných zkušebních otázek ministerstva vnitra, prolongační kurzy pro 
strážníky, školení asistentů prevence kriminality a přípravný kurz k získání zbrojního 
průkazu," říká primátor Jiří Svoboda s tím, že vzdělávací program obsahuje různé 
předměty. 

"Například se jedná o trestní, přestupkové, správní a ústavní právo, kriminalistiku, 
živnostenské podnikání, krizové řízení, střeleckou přípravu, sebeobranu, psychologii, 
zákon o právu shromažďovacím i policejní etiku," dodává primátor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.c-budejovice.cz/straznici-se-budou-vzdelavat
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Pondělí, 10. ledna 2022 

Zdroj: Parlamentní listy (odkaz) 

Rubrika: Politika/ Politici voličům 

Autor: PV 
__________________________________________________________________________ 

Primátor Svoboda: Strážníci se budou vzdělávat  

 

Rada města na svém prvním letošním jednání 10. ledna 2022 schválila zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu na poskytování vzdělávacích kurzů městské policie jednomu 
dodavateli – Jihočeské vzdělávací společnosti AMOS v souladu se směrnicí RM. 

Tato společnost se osvědčila. Úspěšně s ní spolupracujeme od roku 2018. Organizuje 
základní kurzy pro čekatele, kde je obsahová náplň a rozsah výuky koncipován podle 
aktuálně platných zkušebních otázek ministerstva vnitra, prolongační kurzy pro 
strážníky, školení asistentů prevence kriminality a přípravný kurz k získání zbrojního 
průkazu,“ říká primátor Jiří Svoboda s tím, že vzdělávací program obsahuje různé 
předměty. 

„Například se jedná o trestní, přestupkové, správní a ústavní právo, kriminalistiku, 
živnostenské podnikání, krizové řízení, střeleckou přípravu, sebeobranu, psychologii, 
zákon o právu shromažďovacím i policejní etiku,“ dodává primátor. 

 

 

 

 

 

  

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Primator-Svoboda-Straznici-se-budou-vzdelavat-689083
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Pondělí, 10. ledna 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky, jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Jitka Brůha Welzlová, mluvčí města 
__________________________________________________________________________ 

Budějovické strážníky vzdělává společnost AMOS   

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Rada města na svém prvním letošním jednání 10. ledna schválila 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování vzdělávacích kurzů pro 
městskou policii jednomu dodavateli – Jihočeské vzdělávací společnosti AMOS. 

Tato společnost se osvědčila. Úspěšně s ní spolupracujeme od roku 2018. Organizuje 
základní kurzy pro čekatele, kde je obsahová náplň a rozsah výuky koncipován podle 
aktuálně platných zkušebních otázek ministerstva vnitra, prolongační kurzy pro 
strážníky, školení asistentů prevence kriminality a přípravný kurz k získání zbrojního 
průkazu," říká primátor Jiří Svoboda. 

Vzdělávací program obsahuje různé předměty. „Například se jedná o trestní, 
přestupkové, správní a ústavní právo, kriminalistiku, živnostenské podnikání, krizové 
řízení, střeleckou přípravu, sebeobranu, psychologii, zákon o právu shromažďovacím i 
policejní etiku," dodává primátor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/62221-budejovicke-strazniky-vzdelava-spolecnost-amos/
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Pondělí, 10. ledna 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Strážníci i zdravotníci museli čelit verbálním útokům 

V Českých Budějovicích musela městská policie řešit nečekané incidenty. 

Projednávání přestupku skončilo včera ve dvě hodiny na náměstí Přemysla Otakara II. 
nečekaným incidentem. 

Hlídka strážníků podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové 
projednávala přestupek s neosvětlenou cyklistkou. „Náhle se za hlasitých projevů začal 
ke strážníkům přibližovat neznámý muž. Vyhrožoval strážníkům a s hrubými urážkami 
na jejich adresu se snažil přistoupit až do jejich těsné blízkosti,“ uvedla Věra Školková 
a doplnila, že muž na zákonné výzvy, aby odstoupil a místo opustil, nereagoval a 
pokračoval ve svém projevu. 

Strážníci proti dotyčnému vzápětí použili donucovací prostředky a nasadili mu služební 
pouta. „Muž se mezitím zklidnil, proto mu strážníci pouta sejmuli a přestupek proti 
veřejnému pořádku s ním vyřešili na místě pokutou. Poté ho z místa propustili,“ dodala 
Věra Školková. 

Incident, kdy byli napadáni strážníci i zdravotníci, se odehrál také v neděli na 
budějovickém Senovážném náměstí. Strážníci spatřili mávajícího muže a ženu. „Ti je 
zavedli k hlasitě sténajícímu muži ležícímu na zemi, který měl vykazovat známky 
zdravotní příhody. Jak se ukázalo, stav muže byl zjevně způsoben vlivem omamných a 
psychotropních látek,“ uvedla Věra Školková. 

Na místo již mezitím mířila záchranka. Strážníci po jejím příjezdu muži pomohli 
nastoupit do sanitního vozidla. Ten ale začal verbálně napadat zdravotníky i strážníky 
a zákonné výzvy, aby zanechal svého jednání, měly opačný účinek. Muž totiž začal 
kopat do zařízení sanitky a ohrožovat zdravotníky. Strážníci okamžitě zasáhli a za 
donucovacích prostředků muži nasadili služební pouta. Za jejich asistence byl muž 
převezen do budějovické nemocnice. Muže si za dohledu strážníků po dobu vyšetření 
převzal lékařský personál. 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-i-zdravotnici-museli-celit-verbalnim-utokum-20220110.html
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Pondělí 10. ledna – Pátek 14. ledna 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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