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Sobota, 17. prosince 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 
___________________________________________________________________________ 

Personální změny počkají 

České Budějovice – Nového šéfa městské policie začne příští rok ve výběrovém řízení 
hledat nové vedení českobudějovické radnice. Dosavadní velitel odešel po vzájemné 
dohodě. Některá výběrová řízení na pozice na magistrátu nebo ve městem zřizovaných 
organizacích už po podobných odchodech probíhají. 
Podle primátorky Dagmar Škodové Parmové se do konce roku žádné jiné personální 
změny dít nebudou. 

 

Čtvrtek, 15. prosince 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 
___________________________________________________________________________ 

České Budějovice chystají změnu ve vedení městské policie   
 

Nové vedení Českých Budějovic se dohodlo s koordinátorem českobudějovické 
městské policie Vilémem Vávrou na ukončení jeho pracovního poměru. Na uvolněné 
místo bude na začátku roku 2023 vypsáno výběrové řízení. 

"Dívám se na činnost městské policie jiným, odlišným pohledem. Z vlastní zkušenosti 
vím, že pokud někdo řídí tak důležitý celek po delší dobu, může se stát, že mu zajeté 
koleje brání v dalším rozvoji. Pak je logicky na řadě změna ve vedení," říká náměstek 
primátorky Lubomír Bureš, do jehož kompetence vedení městské policie spadá. 

Cílem změny je podle Jany Novotné z kanceláře primátorky nastavení nových 
mechanismů fungování městské policie tak, aby její činnost byla efektivnější a 
reflektovala potřeby občanů, podnikatelů a návštěvníků v oblasti bezpečnosti a 
pořádku v krajském městě. Cílem je zaměřit se zejména na bezpečnost v problémových 
lokalitách, kterou občané velmi citlivě vnímají, ale také na řešení černých skládek, 
bezpečnost a plynulost dopravy nebo noční pořádek v okolí barů. 
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Podle Lubomíra Bureše by se například měla změnit práce s městským kamerovým 
systémem, jak uvedl pro média Lubomír Bureš. Kandidáti na post šéfa městské policie 
by pak měli přinést nový pohled na její fungování, to bude významné v hodnocení při 
výběrovém řízení, zmínil mimo jiné Lubomír Bureš. 

Třicet let 

Městskou policii zřídilo dne 7. července 1992 zastupitelstvo Statutárního města České 
Budějovice obecně závaznou vyhláškou. Městskou policii tehdy tvořilo jen 
několik strážníků, kteří neměli s touto prací žádné zkušenosti. Od té 
doby strážníků přibylo, nyní jich slouží přes sto, změnily se jejich povinnosti, oprávnění 
i rozsah jejich činnosti a vybavení. 

Letos v létě se konal slavnostní ceremoniál k výročí. Tři strážníci sloužili v tu dobu u 
městské policie od počátku, mimo jiné i Vilém Vávra. V současnosti patří k městské 
policii specializace jako například školení odborníci na odchyt zvířat, pravidelný dozor 
nad přechody u vybraných škol a všeobecný dozor nad bezpečností ve městě. 

 

Lidské životy i kuriozity 

Strážníci za dobu existence městské policie mnohokrát zachránili lidské životy, ale 
dokázali vyřešit i kuriózní situace. V Českých Budějovicích už z města vyháněli 
divočáka, od jezu u papíren odháněli losy, kteří sem zbloudili při pravidelném tahu 
nebo se nedávno podíleli na odchytu telat, která se na sídlišti Vltava dostala z 
odstaveného přepravníku. 

Českobudějovičtí strážníci se v průběhu letošního roku setkali i s "hromadnými" 
výskyty infekčního materiálu. Například 95 kusů injekčních stříkaček sebrala 
hlídka městské policie na oznámení náhodného nálezce u dětského hřiště v Rožnově. 
Desítky injekčních stříkaček pohromadě byly v průběhu roku nalezeny i v parku Na 
Sadech, na sídlišti Vltava, na Zátkově nábřeží, v opuštěné budově blízko vlakového 
nádraží, v obchodním centru na Pražské třídě nebo v Tylově ulici. Těžko uvěřitelný byl 
pro obyvatelku Vodňanské ulice nález 20 injekčních stříkaček v domovní schránce. Od 
začátku roku 2022 do konce měsíce září sebrali strážníci v 
ulicích Českých Budějovic celkem 908 kusů použitých injekčních stříkaček. 
V roce 2021 řešili městští strážníci celkem 35 087 podezření ze spáchání přestupků. 
Nejčastější byly dopravní přestupky, které tvořily 85,8%. Šlo například o neoprávněné 
parkování na vyhrazených místech, stání a zastavení vozidel tam, kde je to zakázáno, 
nebo nerespektování dopravních značek a překročení rychlosti. Strážníci řešili i přes 
dva tisíce přestupků proti veřejnému pořádku, především poškození veřejného 
prostranství a také jeho znečištění i neoprávněný zábor a rušení nočního klidu. 

 



 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
50. týden 2022 

3 
 

 

 

Čtvrtek, 15. prosince 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 
___________________________________________________________________________ 

Vymění šéfa městské policii   
 
BUDĚJOVICKO 
 
České Budějovice – Nové vedení jihočeské metropole chce změnit 
práci městské policie a dohodlo se s 
koordinátorem českobudějovické městské policie Vilémem Vávrou na ukončení 
pracovního poměru. Na uvolněné místo bude vypsáno výběrové řízení. "Dívám se na 
činnost městské policie jiným, odlišným pohledem. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud 
někdo řídí tak důležitý celek po delší dobu, může se stát, že mu zajeté koleje brání v 
dalším rozvoji. Pak je logicky na řadě změna ve vedení," říká náměstek 
primátorky Lubomír Bureš, do jehož kompetence městská policie spadá. Jako příklad 
požadované změny uvedl Lubomír Bureš pro média jiný způsob práce s městským 
kamerovým systémem. Cílem změn je podle Jany Novotné z kanceláře primátorky 
nastavení nových mechanismů fungování městské policie tak, aby její činnost byla 
efektivnější a reflektovala potřeby občanů, podnikatelů a návštěvníků v oblasti 
bezpečnosti a pořádku. Cílem je zaměřit se zejména na bezpečnost v problémových 
lokalitách, ale také na řešení černých skládek, bezpečnost a plynulost dopravy nebo 
noční pořádek v okolí barů. Strážníků nyní slouží v Českých Budějovicích více než 
stovka. Letos od ledna do září například sebrali v ulicích města na 900 injekčních jehel. 
V loňském roce řešili 35 087 podezření ze spáchání přestupků, z 85 procent v oblasti 
dopravy. 
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Čtvrtek, 15. prosince 2022 

Zdroj: Mladá fronta Dnes 

Rubrika: Jižní Čechy, str. 13 

Autor: tok 
___________________________________________________________________________ 

Končí šéf městské policie Vávra   

České Budějovice 
 
Na pozici koordinátora českobudějovické městské policie končí Vilém Vávra, který u ní 
slouží od jejího založení v roce 1992. Důvodem k jeho odchodu má být rozdílný pohled 
na činnost sboru, jehož součástí je přes 100 strážníků. Radnice věří, že změna vedení 
pomůže k nastavení nových mechanismů, aby činnost městské policie byla efektivnější 
a víc odrážela potřeby občanů. Na pozici vypíše město výběrové řízení začátkem roku 
2023. 

 

 

Středa, 14. prosince 2022 

Zdroj: Deník Právo 

Rubrika: Jihozápadní Čechy, str. 12 

Autor: Lucie Kándlová 
___________________________________________________________________________ 

Vyjel do ulic bez řidičáku   

Za dopravní přestupek zastavila 87letého seniora hlídka českobudějovické policie. 
Vyjížděl ze Žižkovy třídy a nerespektoval zákaz vjezdu. Když ho strážníci vyzvali k 
předložení řidičského průkazu, vyšlo najevo, že žádný nevlastní, protože má uložen 
zákaz řízení všech motorových vozidel. 

Proč se vydal do ulic jihočeské metropole, tak bude senior vysvětlovat na policii. 
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Sobota, 10. prosince 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality  

Autor: Mgr. Věra Školková 
___________________________________________________________________________ 

Seniorka se doma zranila, její příbuzná a strážníci jí zajistili potřebnou 

pomoc   

V minulém týdnu českobudějovičtí strážníci pomohli muži po pádu v jeho bytě dostat 
se do rukou zdravotníků. V sobotu se opakoval podobný případ s ženou, která se ve 
svém bytě zranila a nebyla schopna pohybu. Dvaasedmdesátileté seniorce se brzy 
dostalo potřebné pomoci. 

V sobotu 10. prosince v půl druhé odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na 
oznámení o nemohoucí ženě v bytě na sídlišti J. Opletala. O pomoc volala příbuzná 
dotyčné seniorky, která bohužel neměla přístup do bytu. Strážníci se od ní na místě 
dozvěděli, že její příbuzná je uvnitř bytu zraněná a není schopna otevřít 
dveře. Strážníci proto na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu a jednotku 
hasičského záchranného sboru. Po otevření bytu hasiči si obyvatelku převzali 
zdravotníci, kteří ji převezli do českobudějovické nemocnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mpolicie.c-budejovice.cz/seniorka-se-doma-zranila-jeji-pribuzna-straznici-ji-zajistili-potrebnou-pomoc
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Pondělí, 12. prosince – Pátek, 9. prosince 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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