
Zpráva o činnosti městské policie za rok 2015 

 

Místní záležitosti veřejného pořádku 

V roce 2015 zajišťovala městská policie místní záležitosti veřejného pořádku na 
území města Nymburka a plnila další úkoly podle zákona o obecní policii 
v celkovém počtu třinácti strážníků a pěti operátorů kamerového systému.  Na 
městské policii byla zajištěna nepřetržitá služba a strážníci v průběhu roku 
reagovali na více než dva a půl tisíce nahlášených nebo zjištěných událostí. 

Linka 156 

Novinkou v činnosti městské policie bylo zřízení bezplatné linky - 156. Od 
1.4.2015  přijímá městská policie na této tísňové lince kolem dvou stovek 
telefonních hovorů měsíčně. Strážníci a proškolení operátoři jsou připraveni 
reagovat na oznámení a v mezích zákonných možností a svých pravomocí 
občanům pomoci nebo poradit. 

 

Strážníci 

Všichni strážníci si v roce 2015 úspěšně prošli povinným psychotestem.  Dva 
strážníci absolvovali prolongační kurz k obnovení osvědčení strážníka ve Školícím 
středisku v Mělníku. Strážníci se pravidelně zdokonalují v sebeobraně a střelbách 
a zvyšují svou fyzickou kondici.  Všichni přítomní úspěšně složili testy ověřující 
fyzickou způsobilost strážníka. Protože všichni strážníci nymburské městské 
policie mají minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, personální změny 
v souvislosti se změnou zákona o obecní policii se městské policie nedotkly. Pět 
strážníků se stalo pravidelnými dárci krve. 



 

Pracovníci na přechodech 

Od dubna se městská policie rozrostla o pracovníky pověřené k zastavování 
vozidel v blízkosti základních a mateřských škol, aby děti mohly bezpečně přejít 
vozovku. Jsou to uchazeči o zaměstnání, kteří nenašli uplatnění a jsou 
dlouhodobě v evidenci úřadu práce. Na pěti pracovních pozicích se vystřídalo 
celkem osm osob. Nakonec se podařilo nalézt pět pracovníků, kteří vykonávají 
svou práci svědomitě a zodpovědně. V ranní a polední době vykonávali tito lidé 
dohled u přechodu pro chodce v ul. V Kolonii, Kolínská, Zbožská, Tyršova, 
Okružní, později také na Boleslavské třídě. 

Asistenti městské policie 

V září byli přijati ještě dva další pracovníci a počet se rozšířil na celkový stav sedm 
osob. Noví pracovníci se rozmístili do Palackého třídy a ul. Smetanova a tři z nich 
se stali asistenty městské policie. Úkolem asistentů je kromě dohledu u přechodů 
i přispívání k zajišťování veřejného pořádku ve stanovených lokalitách. Asistenti 
sepisují závady na městském zařízení, na dopravním značení, kontrolují dětská 
hřiště, zjišťují nedovolené odkládání odpadků na veřejných prostranstvích a další 
záležitosti z oblasti veřejného pořádku. Všechna zjištění jsou předávána 
strážníkům městské policie a ty pak zajišťují jejich nápravu. 

Kamerový systém 

Nedílnou součásti městské policie je městský kamerový systém s třinácti 
kamerovými body.  Operátoři jsou v přímém spojení se strážníky a ihned vysílají 
hlídku ke zjištěným událostem. Mezi úspěšné akce při této spolupráci patří 
zjištění vandalství dvou mladíků, kteří ničili odpadkový koš a okap na domu a 
jejich následné dopadení hlídkou městské policie. Operátor kamerového 
systému si také všiml zloděje dvou jízdních kol u hlavního nádraží nebo opilého 
muže, který manipuloval s pistolí na Náměstí Přemyslovců. Kamerový systém 
také přispívá k odhalení podomního a pochůzkového prodeje. Pro přestupková a 
trestní řízení vyhotovili operátoři jako důkazní prostředky 49 záznamů. Ve 207 
případech se na kamerový systém obrátila Policie ČR s žádostí o prohlédnutí 
archivovaného záznamu nebo o přímou součinnost. 

Přestupky 

Za přestupky uložili strážníci blokové pokuty v celkové výši 140 400,- Kč. Z této 
částky bylo 93 000,- Kč vybráno hotově na místě a zbývající částka 47 400,- Kč 
byla předána k vymáhání na ekonomický odbor. Nejvíce strážníci pokutovali 
řidiče za parkování v centru města, konkrétně na Náměstí Přemyslovců, v Dlouhé 
třídě nebo v Palackého  třídě. Časté jsou kontroly strážníků v ul. Komenského, 



kde je před školou umístěna dopravní značka zakazující vjezd. Mezi místa, kde 
občané nejčastěji vyžadují zásah policie patří - parkování na chodníku 
v Jankovicích, stání na vyhrazeném parkovišti nebo stání na vjezdu do garáže 
nebo na pozemek. Tento poslední případ strážníci operativně řeší, málokdy se 
však podaří z provozních důvodů uskutečnit odtah prostřednictvím odtahové 
služby. Strážníci oznámili příslušným orgánům 242 přestupky a jiných správních 
deliktů, které nemohli na místě projednat v blokovém řízení. Hlídky městské 
policie jsou často volány k drobným krádežím do velkých prodejen. Často se 
těchto krádeží dopouští osoby bez přístřeší, které blokovou pokutu nezaplatí. 

Trestné činy 

Městská policie předala Policii ČR pět oznámení o podezření ze spáchání 
trestného činu. Jednalo se o jízdu pod vlivem návykové látky, vloupání do 
novinového stánku, vykradený nápojový automat, krádež zboží v prodejně 
Albert a nebezpečné vyhrožování. V těchto případech byla policii předána i 
osoba ze spáchání trestného činu podezřelá. 

Prevence kriminality 

Prevence kriminality je důležitou součásti práce městské policie. Městská policie 
realizovala v roce 2015 tři velké projekty. Každoročním projektem zaměřeným 
na začátek trestní odpovědnosti je projekt s názvem 15+, kde strážníci besedují 
s dětmi v 9. ročnících základních škol. O prázdninách uspořádali strážníci týdenní 
letní tábor pro děti z nymburského dětského domova. Dále potom zrealizovali 
první příměstský tábor pro děti vybrané sociálním odborem.  Městská policie 
přijala pozvání do Mateřské školky Růženka a do základní školy v Sadské, kde 
prezentovala dětem svou práci. Strážníci též pravidelně chodí besedovat s dětmi 
do speciální školy a dětského domova. Dlouhodobá je i spolupráce se seniory z 
Klubu důchodců. 

 



Nálezy 

Na služebnu městské policie občané přinesli nebo vhodili do schránek důvěry 
celkem 229 nalezených věcí. Jednalo se především o peněženky, doklady, klíče a 
mobilní telefony. Pokud se strážníkům podařilo majitele zjistit, byla mu věc 
vrácena. V evidenci nálezů zůstává 56 nalezených věcí, o které se nikdo 
nepřihlásil. Seznam nalezených věcí najdete na úřední desce nebo na webu 
Bezpečný Nymburk (městská policie)   

Odchyt zvířat 

V průběhu roku odchytili strážníci na území města celkem 77 psů. Z tohoto počtu 
byli 54 nalezenci vráceni svému majiteli a pro 23 zbývajících byl nalezen nový 
domov. Strážníkům se podařil odchyt hada v Tyršově ulici a podíleli se také na 
odchytu ovcí v ul. Na Rejdišti a na Sportovním centru. Strážníci převzali 
nalezenou andulku, poštolku a netopýra.  

 

 

Činnost dle zákona o obecní policii: 

- kontrola veřejného pořádku 

- kontrola rušení nočního klidu – časté výjezdy na oznámení občanů 

- kontroly a pomoc osobám bez přístřeší, spolupráce se sociálním odborem 

- spolupráce s Policií ČR 

- usměrňování dopravy u dopravních nehod 

- otevření bytu – ohrožení zdraví nemocného muže 

- 346 zkontrolovaných osob (různé události) 



- nalezena jedna osoby v pátrání 

- kontrola podomního a pochůzkového prodeje na území města 

- kontrola nakládání s odpadem 

- předvedení osob 

 

Z další činnosti: 

- poskytnutí první pomoci zraněné osobě 

- sběr použitých injekčních stříkaček, předání do centra Laxus o.s. 

- 12 případů převozu podnapilé osoby do protialkoholní záchytné stanice 

- evidence hlášení občanů o zápachu po městě 

- kontroly osvětlení cyklistů 

- kontroly heren a barů, kontroly hracích automatů, spolupráce s 
ekonomickým odborem 

- kontrola kouření mladistvých osob, oznámení na sociální odbor 

- každodenní výběr schránek důvěry 

- doručování písemností 

- akce pro děti a veřejnost 

 

 


