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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE NYMBURK ZA ROK 2016 

                                       
Městská policie Nymburk završila v roce 2016 dvacátý rok své činnosti. Hlavním úkolem, 
kterého se městská policie držela, bylo zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. 
Na výsledné činnosti se podílelo celkem 14 strážníků, 5 operátorů kamerového systému a 
svou prací přispělo i 9 ostatních zaměstnanců – asistenti městské policie a osoby 
dohlížející na bezpečnost dětí a mládeže v blízkosti školských zařízení. Strážníci i 
operátoři kamerového systému pracují v nepřetržitém směnném režimu. Městská policie je 
zde pro občany 24 hodin denně.  
 
Komunikace s občany  
Občané města se na strážníky obrací s mnoha záležitostmi.  Jedná se o oznámení o 
špatném parkování, volném pohybu psů, uhynulém zvířeti na veřejném prostranství, 
poškození majetku nebo o zjištěných závadách. Na tato oznámení strážníci ihned reagují, 
vysílají do míst hlídku a činí opatření k nápravě. Při podávání oznámení využívají občané 
nejvíce bezplatnou telefonní linku 156. Nejčastějšími oznámeními na této lince byla v roce 
2016 oznámení občanů o zápachu na nymburském Zálabí. Bylo jich více než jeden tisíc.  
Strážníci tato oznámení zapsali do příslušných tabulek a předali odboru životního 
prostředí. Mnoho oznamovatelů přijde přímo na služebnu městské policie, napíše e-mail 
nebo vhodí vzkaz do schránky důvěry městské policie.  

 
Přestupky 
Za zjištěné přestupky uložili městští strážníci blokové pokuty v celkové výši 145 100,- Kč. 
Z této částky zaplatili přestupci na místě 126 700,- Kč a zbývající částka byla předána 
ekonomickému odboru k vymáhání. Nejvíce strážníci pokutovali za dopravní přestupky při 
porušení dopravních značek – zákaz vjezdu, zákaz zastavení, zákaz stání, stání na 
vyhrazeném parkovišti nebo na chodníku či silniční vegetaci.  Strážníci zaslali k vyřízení 
344 oznámení o podezření ze spáchání přestupku nebo správního deliktu příslušným 
orgánům.  Dalšími častými přestupky byly přestupky proti majetku, zejména krádeže ve 
velkých prodejnách a přestupky proti veřejnému pořádku. Od října začali strážníci povinně 
při projednávání některých přestupků nahlížet do celostátního registru přestupků a učinili 
osm zápisů do tohoto registru.  
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Veřejný pořádek  
Strážníci byli v roce 2016 vybaveni detektorem kovu, kterým kontrolují dětská hřiště a 
pískoviště, zda se zde nenacházejí injekční stříkačky a jiné nebezpečné předměty. 
Injekční stříkačky nebyly naštěstí na těchto místech nalezeny, ale strážníci je nacházejí 
v zákoutích parků, v keřích nebo na chodnících. Tyto předměty jsou vždy sebrány a 
předány do sdružení Lexus. Při kontrole veřejného pořádku spolupracují s asistenty 
městské policie, kteří zjišťují závady a nedostatky a předávají je strážníkům. Asistenty 
městské policie můžete potkat například na městském hřbitově, v okolí dětských hřišť 
nebo na hlavním nádraží.  
 
Trestné činy 
Městská policie spolupracuje na dobré úrovni s Policií České republiky. Strážníci vyjíždějí 
na oznámení v případech, kdy Policie ČR je nucena plnit úkoly mimo katastr města. 
Společně se účastní preventivních akcí, jako jsou například kontroly heren a ubytoven. 
Strážníci oznámili Policii ČR osm podezření ze spáchání trestného činu. Jednalo se o 
rvačky, výtržnictví, poškozování cizí věci nebo řízení v opilosti. Strážníci byli společně s 
policisty úspěšní při dopadení pachatelů vloupání do vozidel. Našli jednu pohřešovanou 
osobou a předali ji Polici ČR. Další oblastí vzájemné spolupráce těchto dvou složek je 
kamerový systém. 

 
Kamerový systém 
Kamerový systém je nedílnou součástí práce městské policie. Kamerový systém se skládá 
ze třinácti kamerových bodů rozmístěných v rizikových lokalitách města. Operátoři 
kamerového systému zaznamenali 476 mimořádných událostí a v úzké spolupráci předali 
informace strážníkům. Na kamerový systém přišel 161 požadavek na zpětné vyhledávání 
kamerového záznamu nebo o přímou součinnost.  K úspěšným zjištěním kamerového 
systému patří nalezení pachatelů trestné činnosti, neoprávněné odkládání pneumatik u 
separačního dvora, úmyslné ničení dopravního značení na sídlišti nebo konzumace 
alkoholických nápojů na veřejnosti osobami mladšími 18 let.  
 
Prevence kriminality 
Na prevenci kriminality klade městská policie velký důraz. Přestože městská policie nemá 
pro oblast prevence kriminality speciální pracovníky, úspěšně se podařilo strážníkům  
zrealizovat  několik  projektů. Projekt s názvem „15+“ pro žáky 9. ročníků základních škol 
byl zaměřený na začátek trestní odpovědnosti. Pro děti vybrané sociálním odborem se 
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podařilo zrealizovat během letních prázdnin příměstský tábor. Děti z nymburského 
dětského domova strávili se strážníky týden na pobytovém táboře na Slapech. Služebna 
městské policie se stala jedním ze stanovišť při pořádání 6. celostátního misijního 
kongresu dětí. Strážníci vyhověli všem požadavkům na besedy a krátké přednášky a přijali 
všechna pozvání do školských zařízení. Svou měrou přispěli i při realizaci akce Radnice 
seniorům.  
 
Odchyt zvířat 
Strážníci mají speciální kurz na odchyt toulavých a synantropních zvířat na Veterinární 
fakultě v Brně. Během roku odchytli nebo převzali celkem 79 psů. Psi jsou odváženi do 
záchytného zařízení pro nalezené psy, které prošlo v roce 2016 větší rekonstrukcí. Dělalo 
se nové obvodové zdivo a střecha, opravovala se podlaha a koupily se nové psí boudy. 
Strážníkům se daří prostřednictvím facebookové stránky nacházet pro nalezené psy nové 
majitele. V průběhu roku nebyli v záchytném zařízení umístěni najednou více než tři psi. 
Při veterinární péči spolupracuje městská policie s veterinární klinikou Socrates.  Záležitost 
nalezených psů je v našem městě tedy dobře ošetřena. Strážníci však nepřebírají od 
oznamovatelů kočky, neboť se nejedná o nalezená zvířata a nemají zařízení pro umístění 
těchto zvířat.  Strážníci také převzali poraněnou kunu a předali jí do stanice pro 
handicapovaná zvířata v Pátku, s kterou dlouhodobě městská policie spolupracuje. 
Občané na městskou policii oznamují i uhynulá zvířata na veřejném prostranství - kachny, 
kočky, nutrie, zajíce, ptáky. Strážníci odpad sbírají a odváží k bezpečné likvidaci.  
 
Nálezy 
Městská policie vede agendu ztrát a nálezů. Strážníci přijali celkem 253 nalezené věci a 
obratem se jim podařilo 190 nálezů vrátit zpět svému majiteli. Jednalo se především o 
mobilní telefony, peněženky klíče. Aktuální seznam nalezených věcí je vyvěšen na úřední 
desce a na webu Bezpečný Nymburk. Zde jsou k přečtení i novinky z činnosti městské 
policie.  
 
Výčet další činnosti 

• poskytování první pomoci (2 případy - poranění hlavy, zástava srdce) 
• 4 případy převozu podnapilé osoby do protialkoholní záchytné stanice v Kolíně  
• spolupráce s ekonomickým odborem (kontroly heren a barů)  
• spolupráce s odborem správy majetku města (závady, dopravní značení, vraky) 
• spolupráce se sociálním odborem (kontrola kouření a požívání alkoholických 

nápojů mladistvými osobami, příměstský tábor, pomoc osobám v nouzi) 
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• spolupráce s Charitou U Sv. Mikuláše ( pomoc osobám bez přístřeší) 
• kontrola osob (390 osob) 
• doučování písemností  
• předvedení ke zjištění totožnosti (11 osob) 
• kontrola cyklistů a pejskařů  
• spolupráce s Hasičským záchranným sborem a Rychlou záchrannou službou  
• otevření bytu (zemřelá osoba) 
• zajišťování kulturních a sportovních akcí 
• výběr schránek důvěry a parkovacích automatů  

Městská policie vykonávala svou činnost v roce 2016 bez vážných problémů a nedostatků. 
Použití donucovacích prostředků při zákrocích a předvádění osob bylo vždy přiměřené a 
oprávněné. Během výkonu služby nedošlo k žádnému použití služební zbraně. Pracovníci 
městské policie tvoří stabilní kolektiv, zdokonalují se v oblasti výcviku sebeobrany, střeleb, 
první pomoci, absolvují odborná školení a semináře. Strážníci zastupují město Nymburk 
na běžeckých závodech a pracují na zvyšování své fyzické kondice, která je pravidelně 
ověřována formou fyzických testů. Městská policie Nymburk je do dalších let plně 
připravena k plnění všech úkolů při  zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 
dle Zákona o obecní policii.  
 

 
            Obrázek: Městská policie Nymburk 1996-2016 (symbolická oslava 20. výročí) 
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