;

České Budějovice;JHC;130;109;0;21;109;32;39;30;7;1;109;9;83;2;15;18177;16498;415;56;833;0;97;278;5308;4660;10;4;398;21;19;0;196;0;0;
Doplňte, prosím, údaje v oranžových a žlutých položkách, pokyny naleznete pod
tabulkami.
Název obce/městyse/města:

České Budějovice

Kraj:

JHC

Počet zaměstnanců obce zařazených do OP/MP celkem
z toho strážníků
z toho čekatelů
z toho ostatních zaměstnanců
Věková struktura čekatelů a strážníků

130
109
0
21
109

21-30

32

31-40

39

41-50

30

51-60

7

61 a více

1

Nejvyšší dosažené vzdělání čekatelů a strážníků
střední bez maturity
střední s maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské
Celkový
počet přestupků
projednaných
v blokovém řízení
z toho přestupků
proti bezpečnosti
a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené
rychlosti)
z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

109
9
83
2
15
18177
16498
415

kód
HKK
JHC
JHM
KVK
LBK
MSK
OLK
PAK
PHA
PLK
STC
UST
VYS
ZLK

kraj
Královéhradecký
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Hl. m. Praha
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
z toho přestupků proti veřejnému pořádku
z toho přestupků proti občanskému soužití
z toho přestupků proti majetku
z toho ostatních
z
toho přestupků
proti bezpečnosti
a plynulosti
Celkový
počet podezření
ze spáchání
přestupků oznámených přísl. orgánům
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené
rychlosti)
z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti
z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
z toho přestupků proti veřejnému pořádku
z toho přestupků proti občanskému soužití
z toho přestupků proti majetku
z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva
z toho ostatních
Celkový počet podezření ze spáchání jiných správních deliktů
oznámených přísl. orgánům
z toho jiné správní delikty podle zákona o obcích
z toho jiné správní delikty podle zákona o živnostenském podnikání
z toho jiné správní delikty podle tabákového zákona
z toho jiné správní delikty podle zákona o pozemních komunikacích
z toho ostatních
Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu
oznámených Policii ČR

56
833
0
97
278
5308
4660
10
4
398
21
19
0
196

0
0
0
0
0
0

188
13

Počet fyzických útoků na strážníky*
Počet případů použití služební zbraně strážníkem

0

z toho oprávněné
z toho neoprávněné
Celková výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky
Finanční náklady na činnost obecní policie za kalendářní rok**

0
0
2 955 400 Kč
63 058 027 Kč

Nepovinné údaje:
Celkový počet obyvatel obce ke konci kalendářního roku:
Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3a z. o obecní policii:
Názvy obcí se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva
podle § 3a z. o obecní policii:

0

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle § 3b a § 3c z. o obecní policii:
Názvy obcí se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva
podle § 3b a § 3c z. o obecní policii:
Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR
Provozování pultu centralizované ochrany Ano = 1/Ne = 0***
Počet rozhodnutí o odstranění vozidla
Počet osob převezených do záchytné stanice
Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu
Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob
Počet nalezených odcizených vozidel
Počet odchycených zvířat
Počet použití TPZOV podle § 17a z. o obecní policii
Počet použití TPZOV podle § 18a odst. 3 z. o obecní policii
Nepřetržitý provoz úřadovny obecní/městské policie Ano = 1/Ne = 0***

0

386
263
33
67
34
889
8798
0
1

* Zahrnuje všechny útoky, které byly oznámeny jako podezření ze spáchání přestupku nebo trestného
činu.

** Zahrnuje mzdy všech zaměstnanců obce zařazených do obecní policie včetně odvodů na soc. a zdr.
pojištění a veškeré provozní náklady.
*** Pokud úřadovna obecní/městské policie má nepřetržitý provoz, napište do příslušné kolonky 1,
v opačném případě napište nulu.
prostor pro poznámky

ID
´01
´02
´03
´04
´05
´06
sum

Do tabulky vkládejte výhradně čísla (vyjma řádku č. 4, 5, 66 a 68)!
Nechcete-li uvést některý z nepovinných údajů, ponechte kolonku prázdnou!
České Budějovice;JHC
130;109;0;21;109;32;39;30;7;1;109;9;83;2;15
18177;16498;415;56;833;0;97;278
5308;4660;10;4;398;21;19;0;196
0;0;0;0;0;0;188;;0;0;0;2955400;63058027
;0;;0;;;;386;263;33;67;34;889;8798
0;1
České Budějovice;JHC;130;109;0;21;109;32;39;30;7;1;109;9;83;2;15;18177;16498;415;56;833;0;97;278;5308;4660;10;4;398;21;19;0;196;0;0;

