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          Městská policie v Nymburce oslavila v roce 2006 desáté výročí 
své činnosti. Z tohoto důvodu připravili strá�níci pro občany akce, 
které by činnost městské policie přiblí�ili veřejnosti. Nejvíce 
zájemců při�lo strá�níky  nav�tívit říjnovou sobotu při příle�itosti 
konání Dne otevřených dveří. Náv�těvníci měli mo�nost prohlédnout 
si prostory a vybavení městské policie a děti si mohly formou 
zábavných úkolů slo�it zkou�ku mladého strá�níka. V dal�í 
návaznosti prováděla městská policie pro děti jízdu slu�ebním 
vozidlem s prohlídkou záchytného zařízení pro nalezené a opu�těné 
psy. Vybraní mladí náv�těvníci se měli mo�nost zúčastnit s hlídkou 
strá�níků pochůzkové činnosti v centru města, trestat neukázněné a 
odměňovat vzorné řidiče kartičkami s veselými motivy. Pro děti i 
občany připravila městská policie mnoho propagačních předmětů a 
materiálů.  
          V roce 2006 vykonávala městská policie slu�bu v počtu 7 
strá�níků. Jejich slu�ba pokrývala  převá�ně denní období, 
s roz�ířenými slu�bami při konání sportovních a kulturních akcí. 
Z důvodu nárůstu naru�ování veřejného pořádku byla slu�ba 
strá�níků upravena do pátečních a sobotních nočních hlídek. Bě�ná 
slu�ba strá�níků je rozdělena dle denního rozpisu mezi pracovníka, 
který vykonává činnost na slu�ebně městské policie a mezi strá�níky 
do  hlídky ve vozidle a pě�í hlídky, případně cyklohlídky.  Pracovník 
na slu�ebně městské policie přijímá telefonní oznámení a podněty 

 
FOTO:  Městská policie Nymburk slaví 10.výročí svého vzniku. 
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občanů, vyřizuje s občany zji�těné přestupky a provádí ve�kerou 
spisovou agendu. Dále spolupracuje s pracovníkem městského 
kamerového systému a společně směřují hlídky na riziková místa. 
Slu�ba ve vozidle se předev�ím zabývá kontrolou veřejného pořádku, 
zejména operativně reaguje na poznatky  občanů a  kamerového 
systému. Nejvíce oznámení přijímá tato hlídka ohledně volného 
pobíhání psů a parkování v rozporu s pravidly silničního provozu. 
Dále tito strá�níci ka�dý den vybírají schránky důvěry. Pě�í hlídka je 
zaměřena dle rozpisu na  lokalitu podle aktuální problematiky. Jedná 
se o místa, kterým je třeba věnovat zvý�enou pozornost z důvodu 
poru�ování veřejného pořádku nebo nárůstu dopravních přestupků. 
Na tuto hlídku se v ulicích města často obracejí lidé se �ádostí o  
pomoc nebo občané z jiných obcí, kteří potřebují radu.  
          Nejvíce přestupků v roce 2006 projednávali  strá�níci 
v dopravě. Celkem bylo odhaleno 2 345 dopravních přestupků. Při 
jejich zji�tění bylo v 64 případech u�ito technického prostředku 
k zabránění odjezdu vozidla.  Odta�eno bylo 11 vozidel, která tvořila 
překá�ku silničního provozu. Nejvíce přestupků v dopravě bylo 
spácháno v centru města � na Náměstí Přemyslovců, na Kostelním 
náměstí, v Palackého třídě, v Dlouhé třídě, v ul. Tyr�ova. Druhým 
kritickým místem jsou nymburská sídli�tě, která jsou přeplněna 
�patně parkujícími vozidly. Strá�níci z tohoto důvodu  navrhují vznik 
nových parkovacích míst a úpravu dopravního značení. Od 
1.července v souvislosti s novou právní legislativou oznamují 
strá�níci odboru správních činností ulo�ení blokové pokuty za 
přestupek, který je zařazen do bodového systému. Celkem těchto 
oznámení zaslali strá�níci 106. Jednalo se předev�ím o přestupky - 
zákaz vjezdu a parkování v obytné zóně. V obou případech zaplatil 
řidič společně se sankcí i jedním trestným bodem. Strá�níci také 
provedli několik kontrol na řádné osvětlení jízdních kol. V tomto 
směru se situace zlep�ila a cyklisté ji� ve vět�ině případů povinnost 
být při jízdě osvětlen respektují.  
          Strá�níci dále projednávali 60 dal�ích přestupků z úseku 
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, proti veřejnému 
pořádku, proti občanskému sou�ití, proti majetku nebo poru�ením 
obecně závazné vyhlá�ky města. Do těchto přestupků v�ak nejsou 
započítány mnohá oznámení občanů k dané problematice, která po 
pro�etření strá�níky, nebyla zji�těna jako přestupek. Největ�í nárůst 
majetkových  přestupků v tomto období byl v oblasti drobných 
kráde�í v supermarketech, kdy personál volal hlídku na místo  při 
zachycení pachatele.  
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          Strá�níci vybrali za zmíněné přestupky pokuty v celkové vý�i 
124 800,- Kč. Do této částky je započítána i suma 6 400,- Kč, která 
byla vystavena 21 přestupci k úhradě do 15 dnů a byla následně 
řádně zaplacena. 31 pokuta v celkové částce 11 700,- Kč nebyla 
v termínu uhrazena a byla předána k vymáhání na ekonomický odbor 
Městského úřadu.  U 429 přestupků se nepodařilo zjistit osobu, která 
přestupek spáchala nebo s ním tato osoba nesouhlasila a přestupek 
byl postoupen ke správnímu řízení. 
   
Tabulka- pokuty za přestupky � r.2006                 
Blokové pokuty vybrané na místě v hotovosti 106 700,- Kč  
Blokové pokuty na místě nezaplacené    18 100,- Kč Celkem 

124 800,- Kč 
Blokové pokuty řádně zaplaceny v zákonné 
lhůtě (vydány pokutové bloky � na místě 
zaplacené) 

- 6 400,- Kč   
 

Blokové pokuty předány k vymáhání  -11 700,- Kč -18 100,- Kč 
Do současné doby vybráno v hotovosti 
(vyúčtování pokutových bloků za rok 2006) 

 106 700,- Kč 

 
       V roce 2006 bylo hlídkou strá�níků odchyceno a na slu�ebnu 
městské policie předáno celkem 70 psů. Ve 38 případech se podařilo 
prostřednictvím inzerce psa na vývěsce a internetových stránkách 
města umístit psa do péče náhradního  majitele. Jednalo se 
předev�ím o �těňata a hlídací plemena. Pro svého psa si do 
záchytných kotců pro nalezené psy při�lo 28 majitelů.  Vzhledem 
k tomu, �e nebyli tito psi řádně označeni identifikační známkou, 
nemohli je strá�níci majitelům ihned vrátit. Při preventivních 
kontrolách, zda majitelé psů řádně platí poplatek , bylo zji�těno, 
vět�ina má tento poplatek řádně zaplacen, psa v�ak známkou 
označuje jen malá část z nich. Z důvodu velkého nárůstu volně 
pobíhajících psů zakoupila městská policie přívěsný vozík pro 
bezpečnou přepravu odchycených zvířat. Mimo volně pobíhajících  
psů oznamují občané na slu�ebnu městské policie také zvířata 
poraněná a uhynulá. V této zále�itosti spolupracují strá�níci 
s veterinárním lékařem MVDr.Vladimírem Hodačem.  
         Strá�níci v roce 2006 prováděli kontrolu podávání alkoholu 
mláde�i v barech a zábavných podnicích. Při těchto kontrolách 
pou�ívali nový vlastní digitální  detektor alkoholu. U mladistvých 
byla v mnoha případech zji�těna přítomnost  alkoholu, o čem� byli 
informování zákonní zástupci mladistvého. Osoba, která v�ak 
mladistvým alkohol podala zpravidla zji�těna nebývá. V případech, 
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kdy mladistvý vypoví, �e mu byl alkohol v podniku podán, obsluha 
vět�inou se spácháním přestupku nesouhlasí a případ je postoupen 
ke správnímu řízení.  Zmíněným detektorem alkoholu byli při noční 
slu�bě hlídkou městské policie zkontrolováni  dva podnapilí řidiči a 
předáni Policii ČR z důvodu podezření ze spáchání trestného činu �
řízení pod vlivem návykové látky dle § 201 Trestního zákona.  
         Městská policie převzala od občanů celkem 109 nalezených 
věcí. Jednalo se nejvíce o peně�enky a klíče. V 81 případě byly věci 
vydány svému majiteli, u dokladů pak orgánu, který je vydal. Ve 28 
případech se nepodařilo zjistit majitele nalezené věci.  Na slu�ebnu 
městské policie nahlásili 63 občané ztrátu nějakého předmětu.  
V tomto směru jsou velice vyu�ívány schránky důvěry městské 
policie , do kterých nálezci věci vhodí a nemají starosti s jejich 
dal�ím předáním. Nejvíce je vyu�ívána schránka důvěry u hlavního 
nádra�í. 
         Při pochůzkové činnosti objevili strá�níci v ulicích města 
odstavených 14 vozidel, která splňovala podmínky pro označení jako 
�vrak�. Tato vozidla byla označena výzvou, provedena 
fotodokumentace a předána odboru správy a rozvoje majetku 
k dal�ímu řízení.  
         Ke správnímu orgánu bylo k jednání předvedeno 7 osob. Ve 
velké míře se také daří strá�níkům doručovat do vlastních rukou 
občanů zásilky, které jsou bě�nou cestou obtí�ně doručitelné. 
Strá�níci při doručování písemností uplatňují své místní znalosti.   

                     
                 FOTO: Den otevřených dveří s městskou policií.  

         Mezi dal�í činnosti strá�níků patří zaji�ťování veřejného 
pořádku při mimořádných událostech. Příkladem toho  byla povodeň 
na jaře, kdy strá�níci, i v omezeném počtu, byli schopni zajistit 
nepřetr�itou  hlídkovou slu�bu kolem zatopených oblastí  nebo úhyn 
ryb na Labi, kdy informovali občany o mo�ném nebezpečí. Strá�níci  
také dohlí�í na dodr�ování veřejného pořádku při konání sportovních 
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a kulturních akcí, jak tomu bylo i při příle�itosti konání nymburského 
posvícení, Dne dechové hudby nebo Přístavních slavností.  Při bě�né 
kontrolní činnosti během nočních slu�eb provedli kontrolu 72 osob a 
z míst veřejnosti přístupných vykázali několik bezdomovců a 
podnapilých osob.  Hlídky strá�níků se také podíleli při usměrňovaní 
dopravy při dopravních nehodách převá�ně v centru města.  
         Strá�níci jsou v neustálém kontaktu s občany jak v ulicích 
města, tak prostřednictvím internetového chatu,  na kterém se 
objevuje mnoho velmi podnětných příspěvků. Občané tak mají 
mo�nost v anonymitě polo�it strá�níkům dotaz nebo vyjádřit svůj 
názor.  Na v�echny příspěvky týkající se činnosti městské policie 
nebo veřejného pořádku strá�níci ihned reagují, byť se někdy stávají 
snadným terčem kritiky.  Mnohdy se tak stává, proto�e mají občané 
nedostatek zákonných znalostí a zkreslený pohled na pravomoci 
strá�níků. Strá�níci se sna�í v�emi mo�nými prostředky tuto bariéru 
odstranit a proto budou neustále pokračovat v akcích pro veřejnost, 
programech a výrobě materiálů pro děti.      
       Městská policie pro�la desetiletým vývojem, při kterém se její 
slu�by občanům neustále  zlep�ovaly, rostl počet strá�níků a zlep�ilo 
se jejich vybavení.  Nejen zákonnou  povinností, ale i krédem 
strá�níků je pomoc občanům, ať se jedná o vzniklý dopravní 
problém, volně pobíhajícího psa  nebo o tí�ivou �ivotní situaci.  Sami 
strá�níci se sna�í ve své práci neustále zdokonalovat,  podstupují 
fyzické a psychologické testy, výcvik sebeobrany, �kolení První 
pomoci, kurz na odchyt zvířat. Městská policie v Nymburce se sna�í 
pracovat na profesionální úrovni a měst�tí strá�níci věří, �e jejich 
činnost je pro město Nymburk a jeho občany velmi prospě�ná. Pro 
celý kolektiv strá�níků je tedy výzvou, �e mohou tuto smysluplnou 
práci vykonávat od roku 1996 právě v tomto městě. 
 

 
                                     FOTO: výcvik sebeobrany        


