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Strážníci městské policie byli oceněni za dlouholetou činnost 
21.6.2022 19:15 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Sedmi strážníkům městské policie v úterý 21. června poděkoval primátor Jiří 

Svoboda za dlouholetou činnost. Spolu s tím také další jedné zaměstnankyni. Strážníkům popřál i 

koordinátor českobudějovické městské policie Vilém Vávra. 

  

Ocenění za odsloužených 30 let obdržela Zuzana Kubešová, která byla jednou z prvních strážníků u 

vznikající Městské policie v Českých Budějovicích v roce 1991. Za 25 let byla oceněna strážnice 

Zdeňka Vránová, za 20 let byli oceněni strážníci Roman Doněk a Michaela Melnyková, za 15 let byla 

oceněna zaměstnankyně Miroslava Janečková a za 10 let byli oceněni strážníci Daniel Petrejčík, David 

Štýfal a Petr Leština. 

 

Úterý, 21. června 2022 

Zdroj: c-budejovice.cz (odkaz) 

Autor: Jana Novotná  

Primátor poděkoval městským strážníkům 
V úterý 21. června 2022 poděkoval primátor Jiří Svoboda sedmi strážníkům Městské policie České 

Budějovice a další jedné zaměstnankyni za dlouholetou činnost. Strážníky ocenil za svědomité plnění 

svých úkolů zvláště v této nelehké době a vyjádřil přání, aby svou dlouholetou činnost doplnili o další 

pracovní jubilea v řadách městské policie. Strážníkům popřál i koordinátor Městské policie České 

Budějovice Vilém Vávra. 

Ocenění za odsloužených 30 let obdržela Zuzana Kubešová, která byla jedním z prvních strážníků u 

vznikající Městské policie v Českých Budějovicích v roce 1991. 

Za 30 let byla oceněna strážnice Zuzana Kubešová. 

Za 25 let byla oceněna strážnice Zdeňka Vránová. 

Za 20 let byli oceněni strážníci Roman Doněk a Michaela Melnyková. 

Za 15 let byla oceněna zaměstnankyně Miroslava Janečková. 

Za 10 let byli oceněni strážníci Daniel Petrejčík, Mgr. David Štýfal a Petr Leština. 

 

https://www.jcted.cz/budejovicko/66145-straznici-mestske-policie-byli-oceneni-za-dlouholetou-cinnost/
https://www.c-budejovice.cz/primator-podekoval-mestskym-straznikum-1
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Primátor města poděkoval strážníkům za jejich dlouholetou činnost 
21.06.2022 

V úterý 21. června 2022 poděkoval primátor města Ing. Jiří Svoboda 7 strážníkům Městské policie České 

Budějovice a další 1 zaměstnankyni za dlouholetou činnost. Strážníky ocenil za svědomité plnění svých 

úkolů zvláště v této nelehké době a vyjádřil přání, aby svou dlouholetou činnost doplnili o další 

pracovní jubilea v řadách městské policie. Strážníkům popřál i koordinátor Městské policie České 

Budějovice Ing. Vilém Vávra. Ocenění za odsloužených 30 let obdržela Zuzana Kubešová, která byla 

jednou z prvních strážníků u vznikající Městské policie v Českých Budějovicích v roce 1992. 

Za 30 let byla oceněna strážnice Zuzana Kubešová 

Za 25 let byla oceněna strážnice Zdeňka Vránová 

Za 20 let byli oceněni strážníci Roman Doněk a Michaela Melnyková 

Za 15 let byla oceněna zaměstnankyně Miroslava Janečková 

Za 10 let byli oceněni strážníci Daniel Petrejčík, Mgr. David Štýfal a Petr Leština 

 

Čtvrtek, 23. června 2022 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Edwin Otta 

Koloběžky v Budějovicích opět u nehod, nový patent zarazí jízdu ve dvou 
23.6.2022 

Firma provozující v Českých Budějovicích elektrokoloběžky chystá několik úprav řídícího systému. Má 

rozpoznat a okamžitě zamezit zakázanou jízdu ve dvou nebo rozlišit i opilého jezdce. 

Po několika měsících relativního klidu se v Českých Budějovicích probral ze zimního spánku problém 

jezdců na koloběžkách a podobných vozítcích. Někteří bohužel opomíjejí dopravní předpisy a zbytečně 

tak ohrožují sebe i ostatní účastníky provozu. 

V jihočeské metropoli lze vidět celou škálu prohřešků - jízdu na koloběžkách na chodnících, na 

elektrokoloběžkách jezdce, kterým nebylo ani 18 let (což v jihočeské metropoli firmy provozující 

elektrokoloběžky nedovolují, na jiných elektrokoloběžkách mohou jezdit i uživatelé mladší než 18 let) 

a třeba na rušné čtyřproudé komunikaci mezi kamiony na elektrokoloběžce dokonce dvojici na jednom 

stroji. Nebo dospělého, jak na elektroskejtu jede Lannovou třídou v objetí s dítětem. 

Nehody, které způsobí jezdci na elektrokoloběžkách přitom mohou být i velmi vážné. Stroje jezdí 

i vysokou rychlostí a mají relativně velkou váhu. V červnu například v jihočeské metropoli uživatelé 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/primator-mesta-podekoval-straznikum-za-jejich-dlouholetou-cinnost
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/kolobezky-v-budejovicich-opet-u-nehod-novy-patent-zarazi-jizdu-ve-dvou-20220623.html
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elektrokoloběžek byli účastníky dvou dopravních nehod se zraněním, jak již Deník informoval. Policie 

ČR nyní hledá svědky karambolů. 

Podle obrazových materiálů poskytnutých Policií ČR (ve fotogalerii Deníku) se zřejmě jednalo o jezdce 

na sdílených elektrokoloběžkách Bolt, kteří asi nebyli ani zletilí, a navíc jeli ve dvou. To zakazují 

i pravidla užívání strojů, jak je nastavila samotná firma. Podle jihočeského policejního mluvčího Milana 

Bajcury byl bohužel při jedné z nehod těžce zraněn chodec. Dvě dívky, které se zase střetly s cyklistkou 

poblíž Čéčovy ulice, ani nenahlásily nehodu a z místa odjely. "Dopravní policisté v posledních týdnech 

vyšetřují zvýšený počet obdobných nehod," upozorňuje Milan Bajcura. 

 

V Budějovicích u Sportovky postaví parkovací dům pro auta i kola 

Podle Davida Štýfala, tiskového mluvčího Městské policie České Budějovice, už od začátku roku do 

dubna vykonali strážníci dva tisíce kontrol cyklistů. "Teď už to bude přes tři tisíce určitě," dodal David 

Štýfal s tím, že problému se už nyní městská policie věnuje maximálně. Strážníci při těchto kontrolách 

věnují pozornost nejen cyklistům, ale i jezdcům na koloběžkách všech druhů, sdílených i soukromých. 

Předpisy totiž porušují i jezdci, kteří využívají své soukromé koloběžky. 

"Nemají přilby, jezdí po chodníku," vyjmenovává David Štýfal hlavní prohřešky a přitom dodává, že 

mnozí jezdci si ani neuvědomují, jaké mají na koloběžce povinnosti. "Spousta lidí ani neví, že nejsou 

chodcem, ale cyklistou," upozorňuje David Štýfal. Neznalost zákona ovšem neomlouvá. Podobných 

nehod, jako jsou ty, k nimž nyní policisté hledají svědky, ale může v příštích týdnech přibývat. 

"Všeobecně, s pěkným počasím, lidé vyrazí ven," říká David Štýfal. 

Omezena rychlost v centru 

Problémy se sdílenými elektrokoloběžkami, například ohledně míst, kde stojí, vedly už před časem 

v Českých Budějovicích k podepsání společného memoranda mezi městem a provozovateli. Stanovena 

byla mimo jiné i maximální rychlost strojů v centru města na 15 kilometrů v hodině a jiné zásady. Podle 

náměstka primátora Iva Moravce se zhruba před třemi týdny sešla pravidelná pracovní skupina, kde 

zaznělo, že se situace zlepšila a zásadní stížnosti nebyly zaznamenány. "Teď se nehod vyrojilo víc. Jsme 

s provozovateli v kontaktu," říká Ivo Moravec. 

Náměstek primátora dodává že pokud by nadále docházelo k porušování předpisů nebo dohodnutého 

memoranda, může město sáhnout k omezením. I když za nehody nesou odpovědnost jezdci, kteří 

porušili pravidla, a ne provozovatel. Může třeba dojít k omezení počtu koloběžek, aby městská policie 

měla lepší možnost kontrolovat situaci. "Pokud nebudou reagovat kooperativně, můžeme také říci, že 

v Českých Budějovicích pro ně není místo," popisuje krajní možnost Ivo Moravec. 

Budějovický radní Viktor Vojtko nabídku na post ministra školství odmítl 

Odpovědnost dospělých 

Podle Lucie Krahulcové, která firmu Bolt zastupuje v Českých Budějovicích, se firma snaží nehodám a 

problémům maximálně předejít. "Vypůjčit si náš stroj lze až po dosažení plnoletosti, tudíž naše 

koloběžky dětem či náctiletým, kteří byli účastníky obou nehod, musely odemknout rodiče, starší 

sourozenci nebo kamarádi," upozorňuje Lucie Krahulcová na adresu posledních nehod. 

"Je nám líto, že k nehodám došlo, bezpečnost provozu našich koloběžek je totiž naší hlavní prioritou. 

Proto naše uživatele opakovaně poučujeme o pravidlech bezpečného pohybu v městském provozu, 
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včetně doporučení nosit helmu nebo povinnosti jezdit po cyklopruzích či krajnici," říká Lucie Krahulcová 

a dodává, že se také stále zavádí další bezpečnostní prvky a funkce strojů samotných. "Mezi ty 

nejnovější patří právě rozpoznávání jízdy ve dvou, která výrazně zvyšuje riziko nehody a je proto 

nepřípustná. Unikátní systém, o jehož patentovou ochranu jsme požádali, je založen na akcelerometru 

koloběžky, který vedle zrychlení stroje rozpozná také náhlé změny hmotnosti, které naznačují jízdu ve 

více lidech. V průběhu léta budou systémem vybaveny také stroje v Českých Budějovicích tak, aby na 

nich již nebylo možné jezdit ve dvou," uvedla Lucie Krahulcová. 

Blízkému spolupracovníkovi operace Antropoid věnovali pamětní desku 

Odmítnou opilce 

"Další zajímavou inovací, kterou letos zavedeme v Česku, je test reakčních schopností, jehož účelem je 

vyhodnotit, zda-li je jezdec střízlivý. Testujeme také například systém prevence smykového brzdění, 

který rozpozná zablokování zadního kola stroje," připojila Lucie Krahulcová. 

Sdílených elektrokoloběžek je nyní ve městě k zapůjčení několik set. Město chce řešit například 

i způsob parkování. Nyní lokalitu parkovacího místa určuje elektronický systém, ale záleží na uživateli, 

jak potom konkrétně stroj umístí. Aby se omezilo třeba nevhodné stání napříč chodníkem, měly by už 

během léta vyznačit správný způsob odstavení samolepky. 

 

Čtvrtek, 23. června 2022 

Zdroj: c-budejovice.cz (odkaz) 

Autor: Renáta Kollarczyková  

Primátor na dopravní konferenci zmínil rizika používání 

elektrokoloběžek 
Dnes se v českobudějovickém hotelu Clarion koná v pořadí už 10. ročník Dopravní konference 

s BESIPem a Fondem zábrany škod v Jihočeském kraji. Letošním tématem konference jsou nehodové 

lokality v Jihočeském kraji a bezpečný dopravní prostor všeobecně. 

Primátor Jiří Svoboda v této souvislosti zmínil rizika spojená s užíváním elektrokoloběžek. 

„V posledním roce začaly v našem městě půjčovat elektrokoloběžky dvě společnosti, hustota provozu 

v centru města se tak zvýšila a bohužel už dochází také k úrazům, dokonce i smrtelným. Městská policie 

dohlíží na dodržování pravidel, ale není možné obsáhnout jejich veškerá porušení. Na 

elektrokoloběžkách jezdí často nezletilí, bez helmy, po chodníku, jezdci nedodržují pravidla silničního 

provozu a situaci dost často podceňují. S touto problematikou se zabývají i další města a pokud tato 

konference nalezne nějaká doporučení, určitě je uvítáme,“ sdělil primátor, který nad konferencí 

převzal morální záštitu. 

  

https://www.c-budejovice.cz/primator-na-dopravni-konferenci-zminil-rizika-pouzivani-elektrokolobezek
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Městská policie na Dobrodružství s technikou 
23.06.2022 

Městská policie České Budějovice se ve středu 22. června zúčastnila jedinečné akce pro děti a mládež, 

kterou pořádala Jihočeská hospodářská komora. V pavilonu T českobudějovického Výstaviště se konala 

akce Dobrodružství s technikou. Stejně jako i v minulých letech tuto akci navštívilo několik tisíc 

návštěvníků. 

Stánek městské policie se těšil velkému zájmu a bylo co nabídnou. Pro návštěvníky bylo připraveno 

služební vozidlo městské policie Škoda Karoq a služební skútr Kentoya Maximus, který měl obrovský 

úspěch u nejmenších účastníků. Návštěvníci se mohli seznámit s prací městské policie, prohlédnout si 

radar, nebo vyzkoušet dräger (přístroj na měření alkoholu v dechu). Strážníci celý den odpovídali na 

nespočet otázek týkajících se překročení nejvyšší povolené rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu nebo 

jiných návykových látek, jízdě na elektrokoloběžkách či kolech.  Návštěvníkům byl také představen 

projekt Týmu silniční bezpečnosti Na kole jen s přilbou. Dětem strážníci vysvětlovali, jak se mají 

zachovat při nálezu injekční stříkačky nebo jiného infekčního materiálu a jak by měl vypadat hovor na 

tísňové lince. Součástí vystavovaných předmětů byl takzvaný Drogový kufr se vzorníkem omamných 

a psychotropních látek, který budou preventisté městské policie využívat při besedách 

v českobudějovických školách. 

Pro návštěvníky byla připravena celá řada odměn z reflexních materiálů, cyklomapy Šumavy, reklamní 

předměty jako klíčenky, propisky, osvětlení na kolo, odrazkové přívěšky a mnoho dalších dárkových 

předmětů. 

  

Další akcí, kde bude preventivní program městské policie představen je Zábavný den bezpečnosti. Akce 

bude probíhat ve středu 29. června v Dopravně obchodním centru Mercury od 13:30 do 17:30 hodin. 

Budeme se těšit na Vaší návštěvu. 

 

  

https://mpolicie.c-budejovice.cz/mestska-policie-na-dobrodruzstvi-s-technikou
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V Budějovicích přibývá nehod na elektrokoloběžkách, policie řeší i tři 

denně 
23. června 2022 15:55 

Na tichém dopravním prostředku se řítí rychlostí až kolem 25 kilometrů v hodině. Stroj často využívají 

dvojice i nezletilé děti, přitom by neměly. Sdílené elektrokoloběžky, které zaplavily České Budějovice, 

jsou příčinou stále většího počtu dopravních nehod. Řešení se snaží najít policie i provozovatel služeb 

Elektrokoloběžky si lze zapůjčit po celém městě pomocí mobilní aplikace, kterou často využívají i 

nezletilé děti. Ty by však na koloběžkách neměly vůbec jezdit. 

Jen za poslední dva týdny policisté řešili dvě vážné nehody, v nichž právě nezletilí řidiči figurují. První 

nehoda se stala na cyklostezce mezi ulicemi Průběžná a Čéčova. Dvě dívky jedoucí na jedné koloběžce 

se tam čelně střetly s protijedoucí ženou na kole. Ta následně potřebovala pomoc lékaře. 

Dívky se při nehodě dopustily několika přestupků. „Nebylo jim osmnáct, na koloběžce neměly jezdit ve 

dvou a nehodu navíc ani nenahlásily,“ vyjmenoval jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura s tím, že 

policisté nyní dávají dívkám možnost, aby se jim samy přihlásily. Pokud tak neučiní, kontaktují policisté 

provozovatele a informace o zapůjčení elektrokoloběžky si vyžádají. 

Podobnou srážku odnesl minulý týden chodec, který šel po okraji cyklostezky od Rudolfovské k Lannově 

třídě. K zemi ho poslala dvojice chlapců mladších patnácti let na jedné koloběžce. Muž se při pádu těžce 

zranil a museli ho ošetřit záchranáři. 

Nehod, ve kterých figurují elektrokoloběžky, je však zejména v historickém centru města daleko více. 

Mluvčí Bajcura uvedl, že každý den musí policisté řešit dva až tři takové střety. 

Děje se tak i přesto, že aplikace uživatele informuje o základních bezpečnostních předpisech, které 

musejí lidé dodržovat. V určitých částech města, kde je zvýšený počet chodců, mají pak koloběžky 

omezenou maximální rychlost z 25 kilometrů za hodinu jen na 15. 

Lidé si kupují vlastní stroje 

Nehody se však netýkají jen sdílených koloběžek. „Lidé jezdí na koloběžkách čím dál častěji. Mnozí si 

pořídili i vlastní. Nedá se tedy říct, že by za nehody mohla výhradně sdílená služba, která ve městě 

funguje,“ popsal Bajcura. 

 

Podle něj platí, že největším problémem je nezodpovědnost řidičů. „Nesmí se jezdit na přechodu pro 

chodce nebo chodníku. Ten mohou využívat k jízdě jen děti do deseti let. Mezi další časté přestupky 

patří jízda se sluchátky nebo pod vlivem návykových látek“ doplnil Bajcura. 

Policie chystá preventivní akce 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/jizni-cechy-elektrokolobezky-nehody.A220623_130902_budejovice-zpravy_tok
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/sdilene-elektrokolobezky-cyklistka-stret-divky-nehoda-stezka.A220621_142752_budejovice-zpravy_khr
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Rozdíl je rovněž v tom, že soukromé koloběžky mohou s přilbou řídit i děti. Ty sdílené jsou určené pouze 

pro ty, jimž už bylo osmnáct let. Přestože mívají nehody na koloběžkách převážně lehké následky, 

policie upozorňuje, že stroje jezdí takovou rychlostí, že může snadno dojít i k daleko vážnějším 

poraněním, než jsou jen boule, odřeniny a modřiny. 

Jako smutný příklad může sloužit nehoda téměř sedmdesátiletého muže, který při jízdě na koloběžce 

po Budějovicích nezvládl řízení, vjel do nerovnosti na silnici, přepadl přes řídítka a vážně si poranil 

hlavu. Svým zraněním pak po několika dnech v nemocnici podlehl. 

Policie se situaci snaží řešit zvýšenou pozorností hlídek v terénu i pomocí preventivních akcí, které 

pořádá v ulicích města. Úvodní podobná akce se uskutečnila už začátkem dubna a zapojila se do ní 

státní i městská policie. 

Řidiče policisté poučili o bezpečnosti, pravidlech či možných rizicích, jimž je nutné předcházet. „Situace 

se ale dál zhoršuje, proto plánujeme podobné akce zopakovat,“ podotkl Bajcura. 

Častými nehodami koloběžek se zabývají i účastníci dopravní konference, která se dnes koná v 

českobudějovickém hotelu Clarion. 

„V posledním roce začaly v našem městě půjčovat elektrokoloběžky dvě společnosti, hustota provozu 

v centru se tak zvýšila. Městská policie dohlíží na dodržování pravidel, ale není možné obsáhnout jejich 

veškerá porušení. Na elektrokoloběžkách jezdí často nezletilí, bez helmy, po chodníku, jezdci 

nedodržují pravidla silničního provozu a situaci dost často podceňují,“ shrnul na konferenci primátor 

Jiří Svoboda. 

Větší bezpečnost řeší i provozovatel 

Problému s nezodpovědnými řidiči jsou si vědomi i zástupci sdílených služeb, které jsou v městě 

provozovány. „Bezpečnost provozu našich koloběžek je naší hlavní prioritou. Naše uživatele opakovaně 

poučujeme o bezpečnostních pravidlech, včetně doporučení nosit helmu nebo povinnosti jezdit po 

cyklopruzích či krajnici,“ uvedla za společnost Bolt Lucie Krahulcová s tím, že své služby chtějí v tomto 

ohledu ještě vylepšit. 

„Mezi plánované vylepšení patří i rozpoznávání jízdy ve dvou, která výrazně zvyšuje riziko nehody a je 

proto zcela nepřípustná. Unikátní systém, o jehož patentovou ochranu jsme požádali, je založen na 

akcelerometru koloběžky, který vedle zrychlení stroje rozpozná také náhlé změny hmotnosti, které 

naznačují jízdu ve více lidech. V průběhu léta budou systémem vybaveny také stroje v Českých 

Budějovicích tak, aby na nich již nebylo možné jezdit ve dvou,“ doplnila Krahulcová. 

Další novinkou má být i test reakčních schopností, který služba plánuje zavést ve vybraných lokalitách. 

Ten by měl prověřit, zda-li uživatel koloběžky není pod vlivem omamných látek. 

Pokud test prokáže snížené reflexy, bude uživatel zablokován a jízda mu nebude umožněna. To samé 

by pak mělo platit i pro uživatele, u kterých se ukáže, že svůj účet propůjčují dětem mladším osmnácti 

let. 
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Domy, ze kterých si bezdomovci v Budějovicích dělají squaty, 

dostanou mříže 
Opuštěný a nezabezpečený dům v ulici Karla IV. obsadili bezdomovci.      

24.6.2022 14:27 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Budějovičtí radní se dohodli, že posílí zabezpečení chátrajících domů v Otakarově 

ulici číslo popisné 50 a také nedaleko náměstí Přemysla Otakara II. v ulici Karla IV. Z opuštěného domu 

si tam bezdomovci udělali squat, protože je neobydlený a volně přístupný. 

 

„Komplikovanější situace je u domu v ulici Karla IV., proto jsme se shodli na tom, že mříže necháme 

vyrobit na vlastí náklady. S vlastníkem totiž není dlouhodobě možná žádná pořádná domluva. Není to 

o tom, že bychom se nechtěli dohodnout, ale prostě to nejde," zmínil náměstek primátora Tomáš 

Chovanec. 

Vlastníkem domu je společnost sídlící v Americe, která se ale o chátrající objekt nijak nestará. Obsadili 

ho tedy bezdomovci. „Mříže by do budoucna měli dům ochránit před nelegálním vniknutím. Zároveň 

tím zrušíme i squat, který si tam udělali. Mají s tím poměrně dost práce jak policisté, tak strážníci. 

Komplikuje nám to situaci při řešení bezdomovectví v centru města," dodal náměstek. 

Strážníci dovnitř domu ani nemohou vejít, protože je někoho majetkem. „Schází se tam ta nejméně 

populární skupina bezdomovců, kteří jsou závislí na alkoholu a na drogách. Zůstávají v centru a nechtějí 

se z něj vymístit, protože mají kde přespávat. Pro ně je to výhodná pozice, ale my se obáváme toho, že 

by to nemuselo dopadnout dobře," připomněl Tomáš Chovanec. „Vlastník dlouhodobě nekoná, tak 

musíme konat my," doplnil náměstek primátora Ivo Moravec. Mříže pro zabezpečení domu by měly 

být vyrobené do tří týdnů. 

Do domu číslo popisné 50 v Otakarově ulici se zatím bezdomovci nenastěhovali. „Tam je to zatím 

dobré. S majitelem máme dvojí domluvu. Jednak, že umožní městské policii, aby průběžně tam 

vykonávala dozor a dohled, což nebývá úplně běžné. A za druhé budou po dohodě s majitelem vstupní 

dveře také zamřížované. Stávající zabezpečení je pouze formou řetězu a to není dostatečné. Ten stačí 

urazit a každý se tam může dostat. Teď už je to ale jen technickou záležitostí, do kdy se mříže vyrobí," 

poznamenal náměstek Chovanec s tím, že majitel domu od města dostal nabídku odkupu, zatím se ale 

k jeho prodeji nemá. 
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Českobudějovičtí strážníci a dobrovolníci jsou připraveni dohlédnou na 

bezpečné přecházení dětí přes přechody i v poslední školní den 
24.06.2022 

Českobudějovičtí strážníci i proškolení dobrovolníci dohlížejí na bezpečné přecházení dětí po 

vybraných přechodech pro chodce během celého školního roku. Poslední školní den je však specifický 

v tom, že většina dětí se již vidí na letních prázdninách a jejich pozornost je nižší. Tím vzniká prostor 

pro chybu a riziko možného střetu chodce s vozidlem razantně stoupá. V letošním roce připadá konec 

školního roku na čtvrtek 30. června. Strážníci budou v tento den připraveni na přechodech i v době, 

kdy budou žáci školy opouštět. Hlídky městské policie budou rozmístěny u komplikovanějších 

přechodů, zejména na čtyřproudých komunikacích. Dobrovolníci se objeví na dalších sedmi místech, 

stejně jako v předchozím školním roce. 

Na zajištění bezpečnosti děti a mládeže dohlédnou kromě strážníků i asistenti prevence kriminality u 

dalších třech základních škol.  

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/ceskobudejovicti-straznici-dobrovolnici-jsou-pripraveni-dohlednou-na-bezpecne-prechazeni-deti-pres

