Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Informace týkající se opatření k eliminaci přestupků z vyhlášky č. 1/2014 a zákona č.
65/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, počtů a statistik hlídek městské policie
„Žádost o poskytnutí informací týkajících se opatření k eliminaci přestupků z vyhlášky č. 1/2014
(dále jen „OZV“) a zákona č. 65/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále počtů a statistik
hlídek městské policie v příslušných Vámi označených oblastech.“
K uvedené žádosti povinný subjekt sděluje následující:
K otázce č. 1:
Strážníci městské policie v rámci své hlídkové činnosti provádějí pravidelnou kontrolu Vámi
uvedených lokalit, dále lokalit, v nichž se zdržují osoby bez domova, strážníci pravidelně zajištují
podnapilé osoby (nejen osoby bez domova) a tyto převážejí do příslušného zařízení, případně
vykazují z místa apod. Městská policie má o pohybu osob bez domova na území statutárního města
přehled a mnoho těchto osob velice dobře zná, protože s nimi opakovaně jedná. Strážníci zjišťují,
zda tyto osoby neporušují pravidla občanského soužití nebo nenarušují veřejný pořádek. V případě,
že strážníci zjistí, že došlo k protiprávnímu jednání, činí úkony potřebné k nápravě stavu. Je
pochopitelné, že shlukování osob bez domova v určitém prostoru vyvolává u ostatních obyvatel
města nevoli, tato situace je jim nepříjemná a mohou mít pocit ohrožení, nicméně nedochází-li ze
strany osob bez domova k porušování právních předpisů, nemá městská policie zákonné oprávnění
proti těmto osobám zasáhnout, resp. tyto z místa vykázat.
K otázce č. 2:
S ohledem na personální kapacitu městské policie slouží na Lannově třídě pouze jedna pěší hlídka
zařazená do obvodního dohledu. Hlídka střídá ranní nebo odpolední směnu. Podporou této hlídky
je turnusová autohlídka, která má na starosti střed města a mimo jiné i Lannovu třídu. V případě
plného počtu strážníků v turnuse, je k dispozici i jedna turnusová pěší hlídka, která má na starosti
střed města.
Ve středu města slouží jedna dvoučlenná a jedna jednočlenná hlídka obvodního dohledu –
ranní/odpolední směna.
V lokalitě Suché Vrbné slouží pouze jednočlenná hlídka složená ze strážníka zařazeného do
obvodního dohledu – ranní/odpolední směna. Podporou této jednočlenné hlídky je též autohlídka
BAB 110, která má na starostí níže uvedený prostor.
Ohledně kontrolní činnosti městské policie v ulici Žižkova třída sděluji, že z důvodu opakovaného
nerespektování stávajícího dopravního značení ze strany řidičů provádějí hlídky městské policie na
místě zvýšenou kontrolní činnost zaměřenou na nedodržování DZ B1.
V období od 21. 6. 2017 do 28. 8. 2017 bylo sepsáno 10 oznámení na porušení OZV č.1/2014 v
části na Lannovy třídy a Nádraží. Za stejné období je sepsáno 7x oznámení z parku Na Sadech.
Vždy se jednalo o zájmové osoby, které OZV pravidelně a záměrně porušují, resp. zpravidla se
jedná o osoby bez domova.

