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Výpis přehledu činnosti MP za Srpen 2019 

Spolupráce s PČR 

� Fyzické napadení manželky  

� Spolupráce s PČR a RZS (rychlou záchrannou službou) s agresivním 

pacientem, následně asistence při převozu do Kosmonos 

� Dopravní nehoda - sražená chodkyně Boleslavská tř. - poskytnutí první 

pomoci do příjezdu RZS, usměrňování dopravy do zadokumentování 

nehody PČR 

� Dopravní nehoda ul. Zbožská na kruhovém objezdu - usměrňování 

dopravy do zadokumentování nehody PČR 

� Asistence PČR při rvačce na náměstí v nočních hodinách (během 

posvícení)  

� Asistence při převozu agresivního opilého muže na OO PČR a následně 

asistence při převozu na protialkoholní stanici Mladá Boleslav 

� Kontrola heren, ubytoven a restaurací (za účasti Policie ČR, Celní 

správy, Městské policie, Hasičského záchranného sboru, České 

obchodní inspekce, Potravinářské inspekce a Krajské hygieny) 

� Pátrání po pohřešované ženě - nalezena současně s hlídkou PČR 

v Palackého třídě 

� Pátrání po pohřešované osobě - nenalezena 

� Spolupráce při podezření z krádeže kola od Kauflandu - negativní, majitel 

ztratil klíček a piloval si vlastní zámek (pořízena fotodokumentace a KO) 

Spolupráce s lékařskou službou 

� Pomoc s vynesením nemohoucího pacienta do třetího patra 

� Dohled na oddělení nad agresivním a opilým pacientem 

� Ošetřený pacient odmítá opustit areál nemocnice - vykázán 

� Restaurace Pod Eliškou - ležící opilá osoba, vykázána 

� Útěk pacienta z nemocnice 3x (jednou pacient hlídkou zkontrolován a 

kvůli zdravotnímu stavu vrácen) 

Spolupráce se správním orgánem 

� Postoupení přestupků 21x 

� Zpracování radaru 

Město Nymburk 
Městská policie 
Náměstí Přemyslovců 163 
288 02 Nymburk 
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Oznámení o rušení nočního klidu 

� Havana (hudba) 2x, Skleník (hudba), Restaurace Dřevák (lidé před 

vinárnou), ul. Vorlíčkova (romské narozeniny), žena v bytě 3x, Bar U 

Mlejna, Sladovna - negativní, Adéla, Dělnický dům 

Dohled na veřejný pořádek při akcích 

� Přístavní slavnosti, Rockové odpoledne, Kinematograf bratří Čadíků, 

Vinný trh, taneční DJ akce na špičce 

Ostatní oznámení a činnost strážníků 

� Asistence při odběru vzorku napadeného popílku na Zálabí 6x, vzorky 

odevzdány paní Tiché a následně na odbor životního prostředí  

� Spící muž na chodníku Mládežnická 1984 - vzbuzen a odešel domů 

� Opilý řidič kamionu za Žoskou - majitel firmy měl obavu o svého řidiče, 

který se mu nehlásil. Majitel přijel na místo a požádal hlídku MP o 

spolupráci a zjištění hodnoty alkoholu v dechu u řidiče v zaparkovaném 

kamionu. Zkouška byla pozitivní (1,94‰, za pět minut 2,10‰).  

� Napadení nezletilého u dětského hřiště Jurije Gagarina - postoupení 

správnímu orgánu 

� Řidič ujíždějící na motocyklu po chodnících a travnatých plochách - 

pronásledován hlídkou MP, přes park ujel a následně po pátrání po 

svědcích dopaden doma - předáno PČR 

�  Dětské hřiště Jurije Gagarina - osoby po zavírací době 3x - vykázány 

� Nezapočítání platby přes platební terminál - benzínová čerpací stanice 

Robin Oil - zjištěn majitel vozidla a údaje následně předány obsluze 

� Neosvětlený chodec směrem do Poděbrad - chodec upozorněn na to, že 

nemá ochranné prvky a není vidět - chodci darovány reflexní pásky 

� Asistence GESu (pult ochrany) - signál požáru na zimním stadionu - 

negativní 

� Opilý spící muž - V Kolonii v chodbě domu č.p. 391a - muž ještě před 

příjezdem MP odešel směrem k nádraží, při kontrole hlídkou MP 

(2,64‰ alkoholu v dechu) si stěžoval na bolest hlavy - přivolána RZS  

� Nález injekční stříkaček 5x - hlavní nádraží (za vraty), u Katovny, Jurije 

Gagarina (3x) 

� Výběr kas z parkovacích automatů 3x 

� Doprovod do banky 

� Očkování psů na ČOV 3x - přivezení a odvoz veterinářky 

� Kontrola vody a žrádla psům na ČOV 
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� Volně pobíhající pes - 17x 

� Zpracování ztrát a nálezů 24x 

� Předáno TS - sklo na vozovce 

� Převzetí OP do zástavy oproti nezaplacení útraty v RZ baru 

� Vloupání do kůlny u hlavního nádraží - spor o užívání  

� Usměrňování dopravy při dopravní nehodě a následného úklidu TS 

� Kamerový systém - muž lezoucí nad vchodovými dveřmi do okna - 

prověřeno - syn nahluchlého majitele, který neslyšel zvonek a bouchání 

� Usměrňování provozu u kamenného mostu - diagnostika mostu 

� Neoprávněná těžba v lese za Vyrolatem (na Ladech) - negativní, paní si 

doma řezala polámané větve jabloně 

� Otevřená vrata s klíčky v zámku a venku pobíhající pes - majitel zapomněl 

zavřít vrata 

� Natažený provaz přes chodník u dětského hřiště v ulici Jízdecká – provaz 

odstraněn a následné pátrání po pachateli negativní 

� Zapomenuty klíče ve vozidlu ul. Jurije Gagarina - majitel kontaktován a 

klíče předány druhý den 

� Únik oleje z kamionu ul. Severní - Hasiči na místě 

� Kapající benzín z vozidla - prověřeno - majitelka si natankovala až po 

hrdlo a benzín vykapával 

Nejčastěji řešené přestupky  

� zákaz zastavení  

� stání na placených místech bez zaplacení nedodržení volného jízdního 

pruhu (3m - jednosměrka, nebo 6m obousměrný provoz)  

 

Řešeno v příkazním řízení (včetně veřejného pořádku) 7.200,- Kč 

 


