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Výroční zpráva Městské policie Nymburk za rok 2020 
 

Činnost Městské policie Nymburk v roce 2020 významně ovlivnila 
celosvětová pandemie onemocnění Covid - 19 a následně vyhlášené 
nouzové stavy. Poprvé byl nouzový stav vyhlášen dne 12. 3. 2020 a 
postupně se prodlužoval až do 17. 5. 2020. Druhý nouzový stav byl 
vyhlášený 5. října a byl postupně prodloužen až do konce roku 2020. 
Součástí vyhlášeného nouzového stavu bylo i nařízení vlády pro orgány 
státní správy a samosprávy o minimalizování kontaktu s veřejností. 
Městská policie pro minimalizaci rizika nákazy a jejího  případného 
rozšíření mezi strážníky a pro udržení nepřetržité služby, přistoupila 
k rozdělení strážníků do čtyř skupin. Tyto skupiny se střídaly odděleně, bez 
možnosti dlouhodobějšího kontaktu. Díky těmto nastaveným změnám 
nebyla činnost městské policie přerušena. Další změnou bylo, že zjištěné 
dopravní přestupky byly zadokumentovány a pokud nešly vyřešit na místě 
spáchání přestupku, byly předány na odbor správních činností, bez 
možnosti vyřešení přestupku na služebně městské policie.  

Ke konci roku městská policie po výběrovém řízení pořídila nové 
služební vozidlo Škoda Octavia kombi. Dosavadní vozidlo mělo najeto více 
jak 210tis km a bude v průběhu roku 2021 nabídnuto k odprodeji.  

V uplynulém roce byl počet strážníků 13 a operátoři kamerového 
systému 4. Jeden operátor kamerového systému odešel v průběhu roku 
do starobního důchodu. Od září 2020, byl upraven počet asistentů 
dohledové služby na přechodech pro chodce v blízkosti školských zařízení. 
Jejich počet byl snížen na tři pracovníky. Stalo se to z důvodu snížení 
dotací a dotačních titulů z úřadu práce.  

Vrchní strážník pravidelně předkládá měsíční výpis činnosti 
starostovi města a následně se tento přehled poskytuje zastupitelům na 
řádném zastupitelstvu města. Městská policie Nymburk pravidelně 
informuje na své stránce na Facebooku širokou veřejnost o své činnosti, 
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nalezených psech a zveřejňuje zde i nálezy, které se předají městské policii 
na služebně nebo jsou vhozeny do schránek důvěry. Celkový počet nálezů 
byl v uplynulém roce 214. Městská policie Nymburk nalezla i 94 zvířata. 
Jednalo se převážně o psy, které strážníci vrátili zpět jejich majitelům. 
Dalších 115 oznámení městská policie přijala ohledně ztráty věcí a zvířat. 
 
Prevence a účast na akcích 
 
 V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a zavedením 
mimořádných opatřeních nemohli strážníci v roce 2020 zrealizovat 
všechny plánované projekty. Za omezeného režimu představili veřejnosti 
projekty dva. 
Strážníci vydali stolní rodinnou hru pod názvem „Nástrahy města aneb na 
služebnu cesta“. Cílem hry je projít herní pole, na kterém se hráči setkávají 
s různými nástrahami a povinnostmi. Strážníci zábavnou formou 
upozorňují na bezpečný postup při nálezu odhozené injekční stříkačky, 
povinnost nosit při jízdě na kole přilbu, zákaz podlézání závor na 
železničním přejedu a jiné skutečnosti, se kterými se mohou děti 
v běžném životě potkat. Herní plán je situován přímo na plán města. 
Prvních třicet her bylo rozdáno před vánočními svátky nejrychlejším, kteří 
správně odpověděli na facebookových stránkách města na otázku, jaká je 
tísňová linka na městskou policii. Další hry budou předány při plánovaných 
akcích městské policie.  
V letních měsících navštívili strážníci tři nymburské mateřské školy. 
Besedy v těchto školkách bývají ze strany dětí vždy velice vítány. Základem 
společných setkání předškolních dětí a strážníků byl důraz na dopravní 
výchovu a její neustálé opakování.  Dále si děti se zájmem vyzkoušely 
výstroj strážníků a prohlédly si jejich vybavení. Nejvíce zábavy si malí 
posluchači užili při vlastním tréninku odchytu toulavých zvířat.  
 
Zákroky a činnost MP 

Městské policii Nymburk se podařilo v uplynulém roce několik 
mimořádných zákroků. Mimo jiné se podařilo zadržet 3 osoby, které byly 
v databázi hledaných nebo pohřešovaných osob. Dále se městské policii 
podařilo zadržet a předat Policii ČR 16 pachatelů podezřelých z trestných 
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činů. Jednalo se o pachatele podezřelé z vloupání do objektů, motorového 
vozidla, poškození cizí věci, řízení pod vlivem návykové látky a pokusu o 
těžké ublížení na zdraví. Hlavním úkolem městské policie je zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, kde několikrát postihovala 
například odkládání odpadu mimo vyhrazená místa, rušení nočního klidu, 
porušení vyhlášky města o nedovoleném pálení odpadu a listí. Jelikož jsou 
strážníci mnohokrát na místě oznámení první, poskytují tak i první pomoc 
zraněným osobám nebo osobám v bezvědomí. V jednom takovém 
případě byl použit i defibrilátor a následně byla nutná i nepřímá masáž 
srdce až do příjezdu záchranné služby. Opakovaně poskytovali například 
pomoc seniorům, kteří spadli a nemohli se sami a ani za pomoci rodinných 
příslušníků zvednout. Motoristům strážníci několikrát pomohli odtlačit 
nepojízdná vozidla mimo křižovatku a nastartovat přes startovací kabely. 
V několika případech také předcházeli krádežím informováním 
zapomětlivých řidičů, že dostatečně nezajistili svá vozidla, tím že 
zapomněli např. otevřená okénka u svých vozů. Cyklistům zase pomáhali 
se zámkem při ztraceném klíčku od uzamčeného jízdního kola. Pravidelně 
sbírají kadávery zvířat (uhynulá zvířata) a předávají je k likvidaci na 
veterinární kliniku. Dále sbírají nalezené injekční stříkačky a pravidelně si 
značí místo nálezu pro pozdější využití v rámci zvýšení kontrol a spolupráci 
s odborem sociální péče a centrem adiktologických služeb (Laxus). Byly 
sebrány a předány k odborné likvidaci 53 injekční stříkačky. 
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Řešené přestupky 
V roce 2020 řešila Městská policie Nymburk celkem 2 238 přestupků a 
oznámení. V celkovém součtu strážníci udělili 285 příkazů na místě 
v celkové výši 96 500,- Kč. V případě nezastižení přestupce při spáchání 
přestupku, nedostavení  se přestupce na služebnu městské policie nebo 
jeho nesouhlasu s přestupkem, oznamuje městská policie přestupek 
příslušnému orgánu (např. správní orgán, nebo odbor životního prostředí) 
k dalšímu řízení. Těchto případů bylo celkově 11 201, z toho bylo 10 828 
překročení stanovené rychlosti v obci Všechlapy, kde je platná 
veřejnoprávní smlouva na měření rychlosti. V uplynulém roce se řešily i 
přestupky ohledně vyhlášeného nouzového stavu a jím nařízených 
povinností. Nejčastěji se řešilo nařízení o povinnosti nosit zakryté dýchací 
cesty 30x, uzavřené restaurace a podávání alkoholických nápojů výdejním 
okénkem a následná konzumace alkoholu na veřejnosti 18x, zákaz 
shlukování 20x, uzavžené sportoviště 14x a zákaz vycházení 7x. Většinou 
tyto přestupky byly řešeny domluvou. Pouze ve dvou případech přestupce 
nesouhlasil a bylo nutné jej oznámit příslušnému orgánu. 

 
 
Spolupráce 
Městská policie velmi úzce spolupracuje s Policií České republiky. 
Spolupráce probíhá na úrovni velitelů v rámci pravidelných schůzek, 
v rámci zasedání krizového štábu a řešení krizových situacích. 
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Nejvýraznější a nejdůležitější spolupráce, ale nastává mezi jednotlivými 
hlídkami přímo v terénu při řešení jednotlivých případů. V několika 
případech byli strážníci na místě spáchání trestného činu první a tudíž 
museli zadržet pachatele podezřelé z trestného činu a udělat další 
neodkladné úkony na místě, jako například zajištění místa tresného činu, 
svědky události apod. a  vše předat policii. Dále probíhá spolupráce 
s Nemocnicí Nymburk a Rychlou záchrannou službou Středočeského 
kraje, kdy spolupráce spočívá zejména ve zvládnutí agresivních pacientů 
nebo při převozu osob na protialkoholní stanici a do psychiatrické 
léčebny.  
 
Školení 

Strážníci v maximální míře, kterou dovolovala epidemiologická 
situace, absolvovali střeleckou přípravu, výcvik sebeobrany a taktiku 
zákroku pod dohledem policejního instruktora. Každý rok také probíhá 
školení odborné způsobilosti řidičů a zdravotní výchova. Většina strážníků 
má také osvědčení z kurzu první pomoci (včetně AED), odborné 
způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat, sběr kadáverů 
(uhynulá zvířata), certifikát na život zachraňující úkony a taktickou první 
pomoc.  

 
Cíle na příští rok 

Městská policie Nymburk plánuje v roce 2021 přijmout do svých řad 
tři strážníky. Tím by se naplnil plánovaný stav strážníků. Dále městská 
policie chystá rozšíření preventivních programů a přípravu podkladů na 
možné čerpání dotací z vyhlášených dotačních titulů z Ministerstva vnitra 
a Krajského úřadu.  


