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Výpis přehledu činnosti MP za Květen 2019 

Spolupráce s PČR 

� pátrání po exhibicionistovi u Doků – negativní 

� signál poplachu na Benzině – negativní 

� pátrání po invalidovi na invalidním vozíku, který nedorazil z restaurace 

domů – negativní 

� střežení osoby na obvodním oddělení PČR 

� uschované jízdní kolo po dopravní nehodě 

� PČR zajistila řidiče pod vlivem alkoholu a bez řidičského oprávnění. 

Strážníci byli požádáni o kontaktování majitele vozidla (také bez ŘO), 

který následně sehnal osobu, která vozidlo odstranila. 

� Pátrání po mladistvé pohřešované osobě  

� Spolupráce s PČR - neshody v rodině  

Spolupráce se správním orgánem  

� postoupeno 64 přestupků 

�  doručování písemností  8x 

� zpracování přestupků z radaru 

Přestupky proti občanské soužití  

� schválnost - Oznamovatel nahlásil na MP neoprávněné stání ve vjezdu. 

Mezitím, než přijela hlídka na místo události, oznamovatel se rozhodl 

potrestat řidiče sám a začal mu vypouštět pneumatiku u vozidla. Vše 

zachytil kamerový operátor a informoval hlídku směřující na místo. 

Strážníci na místě udělili řidiči zaparkovaného vozidla i oznamovateli 

příkaz na místě (bloková pokuta). 

� hrubé jednání - Napadený zaměstnanec bezpečnostní agentury na 

hlavním nádraží. Opilý agresor chodil v kolejišti a po vyzvání pracovníkem 

agentury, aby opustil prostor kolejiště, ho slovně napadl a strčil do něho. 

Poté se ho pokusil uhodit. Muž pak nastoupil do vlaku a odjel. Po 
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příjezdu strážníků, pracovník agentury agresora popsal a přestupek proti 

občanskému soužití byl poté oznámen správnímu orgánu k dořešení. 

Odkládání odpadu mimo vyhrazené místo  

� 1x vyklízení kolárny - kontrola osoby a po určité době kontrola 

odloženého odpadu od popelnic - uklizeno 

Dohled na veřejný pořádek při akcích 

Majáles, Lodě na Labi, Box na Labi, Milion chvilek pro demokracii, Polabská 

vonička, Xindl X, Ve stínu Vodárenské věže, Dětský den s Krejčíkem Honzou, 

Dětský den pod hradbami, Piknik s porodní asistentkou, Rock&Pop fest, Open 

Air plácek  

Prevence  

� 2x beseda ve školce Adélka 

Sebráno a zlikvidováno 6 injekčních stříkakaček  

� dětské hřiště Na Tržišti (Drahelice), Hlavní nádraží, Palackého třída 

Pomoc občanovi 

� otevřené okno u vozidla v ulici Boženy Němcové - vyrozuměn majitel, 

vozidlo zajištěno 

� pietní akt hasičů ul. Sedláčkova - zkolaboval hasič,  přivolána RZS 

� ul. Masarykova muž pod vlivem alkoholu, špatně dýchající, nevolnost - 

přivolána RZS 

� před hlavním nádraží - při hlídkové činnosti požádal občan o zavolání 

sanitky, že se mu špatně dýchá a má vybitý mobilní telefon 

� opilý muž s kolem na kruhovém objezdu u Kauflandu 

� ležící muž v krvi v parku u Obecního domu - poskytnuta první pomoc a 

přivolána RZS 

� ztracený klíček od zámku u kola - přestřihnutý zámek 

Oznámení o rušení nočního klidu 

� Na Katovně - letní party nemocnice Nymburk 



3 
 

� Jurije Gagarina – rušení nočního klidu v bytě (opakovaně) 

Ostatní oznámení a činnost MP 

� Zraněná poštolka - Eliščina třída - předáno záchranné stanici 

v Poděbradech 

� U Hlavního nádraží pokousaný mladík, který se snažil pomoct slečně 

nezvládající svého psa. Slečna si psa převzala od jiné osoby do péče a 

chtěla ho odvézt domů. Strážníci pomohli slečně s nasazením 

stahovacího obojku. 

� Kovanická ulice u Sportovního centra  - oznámení o bečící ovci u rybníka, 

který je v areálu rybářského svazu -vyrozuměn správce, který na místě 

zjistil, že ovce spadla z příkrého srázu cca 3m a zastavila se u rybníka a 

nemůže vylézt a přizval na pomoc HZS Nymburk  

� Silně rozrušený muž v úschovně zavazadel na Hlavním nádraží se 

dožaduje vrácení nalezeného telefonu. Obsluha v úschovně ho odmítala 

vydat bez zaplacení předepsaného poplatku ve výši 50,- Kč. Po delším 

rozhovoru (při tom si rozbil svůj druhý mob. telefon) nakonec pán 

podepsal, že dluží 50,- Kč a mobilní telefon mu pracovnice vydala. 

� 2x doprovod do banky  

� Zpracování 29 nálezů a 22 ztrát 

� Otevírání a zavírání Mohyly  

� Vybírání kas parkovacích automatů 4x 

� 3x roj včel 

� uhašen doutnající koš 

� likvidace kadáverů 4x + 1x eutanazie kočky 

� odchyt psa 9x 

� Předáno na správu majetku nedostatečné značení jízdního pruhu pro 

cyklisty v ulici 28. Října - následně předán požadavek na technické služby 

Nejčastěji řešené dopravní přestupky: 

� zákaz stání - zóna   

� zákaz stání  

� stání na placeném parkovišti bez zaplacení  

� stání na chodníku  

� zákaz zastavení  
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� strojní čištění – zákaz zastavení  

� stání na silniční vegetaci  

� stání na vyhrazeném parkovišti  

� stání na vyhrazeném parkovišti pro invalidy  

� stání ve vjezdu  

� stání v obytné zóně mimo vyhrazené místo  

Řešeno v příkazním řízení (včetně veřejného pořádku) 11.600,- Kč. 


