
ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE NYMBURK ZA ROK 2010  

Městská policie Nymburk zajišťovala v roce 2010 místní záležitosti veřejného 

pořádku na území města Nymburk převážně v sedmičlenném kolektivu strážníků. 

V měsíci září se tento počet o jednoho strážníka dočasně snížil a v měsíci listopadu 

byl do pracovního poměru přijat jeden nový strážník. 

Strážníci po celý rok vykonávali službu v pracovní dny v denní době, v pátek a 

sobotu dohlíželi na dodržování veřejného pořádku v době noční. Podle potřeby 

strážníci sloužili i dvanáctihodinové směny. Jejich pracovní činnost byla rozšířena 

o služby při konání kulturních a sportovních akcí. Na žádost odboru správních 

činností strážníci předváděli osoby k dořešení přestupků v dopravě nebo přestupky 

proti občanskému soužití. Dále strážníci zajišťovali ochranu osob při správním 

řízení. 

Součástí městské policie je stále pět operátorů kamerového systému, kteří dohlíželi 

na bezpečnost v ulicích města ve dvanáctihodinových směnách nepřetržitě. Při 

zjištění porušení veřejného pořádku spolupracovali se strážníky městské policie a 

v jejich nepřítomnosti oznamovali zjištěné události Policii České republiky.   

PŘESTUPKY 

Městská  policie zaznamenala v průběhu roku 1 828 událostí. Strážníci  projednali 

celkem 1 571 přestupek. Z tohoto počtu bylo nejvíce přestupků spáchaných 

v dopravě. Nejvíce přestupků v dopravě bylo zjištěno v centru města a na sídlišti. 

Řidiči svými vozidly nejčastěji porušovali dopravní značení - zákaz stání, zákaz 

zastavení nebo zaparkovali v obytné zóně mimo vyhrazené parkovací místo, na 

vyhrazeném parkovišti, porušili stanovený způsob stání, zákaz vjezdu. Na 

placeném parkovišti si nezakoupili parkovací lístek anebo nedodrželi vzdálenost 5 

m před přechodem pro chodce a 5 m před křižovatkou, stání na chodníku, stání ve 

vjezdu, stání na autobusové zastávce, porušili zónu zákazu stání pro nákladní 

automobily v době noční. Na místě se nepodařilo vyřešit 127 dopravních přestupků, 

které strážníci následně postoupili ke správnímu řízení. Z důvodu vzniklé překážky 

silničního provozu vozidlem je možnost nařídit odtah. Strážníci podle potřeby 

zajišťují vozidlo technickým prostředkem k zabránění odjezdu vozidla. Řidiči 

těchto vozidel se dopustili přestupku tím, že porušili dopravní značení. Ve dvou 

případech hlídka zjistila řidiče, který neměl příslušné řidičské oprávnění k řízení 

motorového vozidla. Tyto přestupky byly postoupeny ke správnímu orgánu. 

V časných ranních hodinách provedli strážníci několik kontrol zaměřených  na 

neosvětlené cyklisty. Občasné kontroly byly provedeny v restauracích, hernách, 

barech a diskotékách na podávání alkoholu mladistvým. Pokud bylo v nějakém 

restauračním zařízení nebo herně zjištěno podávání alkoholu barmanem 

mladistvým, tak tento přestupek byl řešen na místě blokovou pokutou. Když se 

jednalo o právnickou osobu, tak tento správní delikt byl postoupen správnímu 

orgánu. Hlídky městské policie řeší volné pobíhání psů a znečištění veřejného 



prostranství.  Strážníci uložili za přestupky blokové pokuty v celkové výši 77 000,- 

Kč. Na místě byly uloženy blokové pokuty nezaplacené ve výši 52 000,- Kč. 

 

 

 

 

TRESTNÉ ČINY 

Městská policie během tohoto roku oznámila na PČR podezření z trestného činu. 

Jednalo se o podezření z trestného činu sprejerství, které podněcovalo hanobení 

národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob.   

 

Nálezy 

Na služebnu městské policie občané přinesli nebo do schránek důvěry vhodili 

celkem 221 nález. Z toho se podařilo předat 145 nálezů zpět majiteli. Jednalo se 

především o osobní doklady, peněženky a klíče. Nejčastěji využívaná schránka 

důvěry je u hlavního nádraží v Nymburce. Na služebnu městské policie přicházejí 

také často lidé oznámit ztrátu a v případě, že jejich věc někdo na služebnu odevzdá, 

stálá služba je ihned kontaktuje. Ztrát bylo v roce 2010 nahlášeno celkem 107.  

  
                                           



VRAKY 

V roce 2010 zjistili strážníci městské policie na místních komunikacích a silnicích 

města celkem 24 motorová vozidla, která splňovala zákonné podmínky pro 

kvalifikaci pojmu „vrak“. Z tohoto počtu bylo po uplynutí zákonné lhůty k 

odstranění vraku předáno na dořešení na odbor správy a rozvoje majetku města 17 

vozidel. Dalších 7 vozidel bylo odstraněno z místní komunikace majiteli na vlastní 

náklady.   

PSI 

Celkem strážníci odchytli nebo od nálezců převzali 62 psy. Nejvíce psů volně 

pobíhalo v centru města a na sídlišti. Především se jednalo o psy opuštěné, kterých 

se jejich majitel rozhodl zbavit. Případy volně pobíhajících psů, kteří utekli, 

nebývají tak časté. Velký vliv na to, že si lidé ze záchytných kotců berou psy, 

má skutečnost, že tato možnost je zcela bezplatná a k psu je vydán i očkovací  

průkaz. Další podíl na tom má inzerce psů ve vývěsce městské policie a na 

internetových stránkách. Městská policie má odborně vyškolené dva strážníky na 

odchyt zvěře. Strážníci mají týdenní pohotovost a jsou nepřetržitě k dispozici 

celých 24 hodin.  

ZÁVADY 

Během roku 2010 bylo hlášeno celkem 125 závad. Závady byly hlášeny na 

Technické služby, Vodovody a kanalizace nebo na Správu a údržbu silnic. Tyto 

závady zjistila hlídka městské policie při hlídkové činnosti nebo byly oznámeny 

občany na služebně městské policie osobně, telefonicky, e-mailem a 

prostřednictvím chatu. Nejčastěji se jednalo o poškozené nebo vyvrácené dopravní 

značky, zničené odpadkové koše, poničené lavičky, výmoly ve vozovce a v 

chodníku, chybějící poklopy od kanálů.   

PREVENCE KRIMINALITY 

Městská policie připravila tři projekty, se kterými se zapojila do Krajského 

programu prevence kriminality v roce 2010. Dva projekty byly podpořeny a město 

Nymburk tak získalo dotaci v celkové výši 180 000,- Kč.  

První projekt s názvem Bezpečná pomoc byl vytvořen pro záchranáře a další osoby, 

které pomáhají lidem s rizikovým chováním a stávají se často obětí jejich 

agresivního chování. Byli to ti, kteří při výkonu zaměstnání přichází do styku s 

agresivními nebo opilými osobami a psychicky nemocnými lidmi.  Cílem projektu 

byla ochrana zdraví a života těchto osob, které se každodenně vystavují velkému 

riziku.  Podstatou tohoto projektu byla výuka sebeobrany proti  možnému  

napadení,  kterou zajistil Ladislav Hodač, instruktor bojových umění s dlouholetou 



praxí v zahraničí a zástupce organizace Missing-Link Martial Arts Federation, 

AVSE pro Českou republiku se svými pomocnými instruktory. Projektu se 

zúčastnilo celkem 12 osob, které si zdárně osvojily zásady taktického jednání s 

rizikovými lidmi a provedly nácvik základních obranných technik. Přestože kurz 

sebeobrany nebyl plně obsazen, cíl projektu – ochrana zdraví a života těchto osob – 

byl zcela naplněn.  

Druhý projekt programu nesl název Za jeden provaz – za správný konec a byl určen 

pro děti z Dětského domova v Nymburce.  Cílem projektu bylo nasměrování těchto 

dětí ke správnému využití volného času, rozvíjení jejich přirozeného zájmu o sport  

a  vytvoření nových příležitostí pro všechny účastníky. Program byl rozdělen do 

dvou hlavních částí. První částí  byl   pobytový letní tábor v Meziměstí v Javořích 

horách  na Broumovsku a druhou neméně atraktivní částí byla výuka lezení na 

umělé lezecké stěně s pohybovými a sportovními aktivitami a kurzem první 

pomoci.  Tato část probíhala převážně v tělocvičně nymburské Sokolovny pod 

pedagogickým vedením instruktora lezení Ivana Mezlíka. Účastníci si osvojili 

základní znalosti a dovednosti z oblasti první pomoci, během praktických nácviků 

si vyzkoušeli postupy při záchraně lidského života a ošetření některých typů 

zranění. Všichni účastníci si z projektu odnesli nejen spoustu nových praktických 

dovedností z oblasti lezeckého sportu a první pomoci, ale také nové zážitky, 

zkušenosti a poznání sebe i druhých. Nově chápou smysluplné využití volného času 

i možnosti řešení krizových situací pomocí komunikace.  Vzhledem k pozitivním 

ohlasům účastníků a zpětné vazbě lze konstatovat, že projekt splnil očekávání jeho 

tvůrců, a lze s jistotou říci, že projekt byl úspěšný a smysluplný.   

V oblasti prevence kriminality působili strážníci i nad rámec dotačních projektů. 

Pro žáky 9. tříd základních škol a kvart gymnázia připravili besedy, na kterých 

studenty seznámili s počátkem trestní odpovědnosti a s povinnostmi, které pro ně 

z trestní odpovědnosti vyplývají. Každá dvouhodinová beseda byla zakončena 

písemným testem, kde si strážníci ověřili jejich získané vědomosti. Pro vybrané 

nejúspěšnější žáky uspořádali strážníci výlet do Policejního muzea v Praze a víkend 

s malou školou sebeobrany v Masarykově táboře v Soběšíně. 

Na požádání zavítali strážníci s besedou mezi nejmenší posluchače do Mateřské 

školy v Kostomlatech, kde dětem vyprávěli o práci strážníka a zodpověděli mnoho 

zvídavých otázek. Ve spolupráci s Turistickým informačním centrem a rádiem Nira  

zahájila  městská policie prázdniny zábavnou akcí pro děti „ Hurá na prázdniny“ a 

pod městskými hradbami připravila hry, soutěže, projížďky na člunu a rady, jak si 

správně počínat o prázdninách. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



KAMEROVÝ SYSTÉM 

Operátoři kamerového systému dohlíželi prostřednictvím městských kamer      na 

veřejný pořádek na třinácti místech. Při své činnosti zaznamenali mnoho 

mimořádných událostí, které operativně vyhodnotili jako rizikové a oznámili 

strážníkům nebo Policii ČR.  Operátoři také mnoha trestným činům předešli.  
 

 

KAMEROVÝ  

SYSTÉM 

Skladba událostí 

Opilci, bezdomovci, 

rvačky 

53 

Výtržnosti, 

jiné narušení veř.pořádku 

55 

Volné  pobíhání psů 68 

Podezřelá  vozidla 23 

Krádeže jízdních kol, 

poznatky 

32 

Dopravní  nehody 30 

Problémy v dopravě 60 

Nedovolený  výlep 

plakátů 

7 

Ostatní 87 

  Počet požadavků  na 

vyhledávání záznamů  

183 

  

  

 

V roce 2010 došlo ke změnám ve vedení městské policie. S odchodem pana 

Ladislava Kutíka z postu starosty města odešel zároveň i velitel strážníků, který stál 

v roce 1996 u založení městské policie v našem městě a který ji jako starosta 

úspěšně po celou dobu řídil. Z důvodu nástupu vrchního strážníka Simony 

Lazarové na mateřskou dovolenou byl zastupováním pověřen strážník Tomáš 

Řehák. 

Strážníci městské policie jsou i nadále připraveni zajišťovat ve městě místní 

záležitosti veřejného pořádku a působit v oblasti prevence kriminality tak, aby 

město Nymburk bylo pro občany bezpečným a klidným městem.  


