
Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 
 
- Místní záležitosti veřejného pořádku 
V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území 
města Nymburka a plnění dalších úkolů dle Zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii 
podílelo celkem 13 strážníků. Strážníci pracovali celý rok v nepřetržitém provozu ve 
dvanáctihodinových směnách. Při výkonu své činnosti zaznamenali a projednali jako 
každoročně přes více než dva tisíce událostí.  
 

- Kamerový systém 
K zajišťování veřejného pořádku přispívá velkou měrou městský kamerový systém. 
Jeho pět operátorů je ve stálém kontaktu s hlídkou městské policie a společně tak 
dohlíží na veřejný pořádek v ulicích Nymburka. Během roku operátoři zaznamenali a 
vyhodnotili 134 mimořádné události, které neprodleně předali strážníkům městské 
policie k dořešení. Mezi nejúspěšnější společné akce patří zamezení pokusu o 
vloupání do prodejny s mobilními telefony na Boleslavské třídě, které zaznamenal 
v nočních hodinách operátor kamerového systému a informaci ihned hlídce městské 
policie předal. Strážníci následně jednoho pachatele dostihli na Náměstí Přemyslovců, 
omezili ho na osobní svobodě a předali Policii České republiky. Za tento úspěšný 
zákrok dostali strážníci i operátor od Policie České republiky písemné poděkování. 
Kamerový systém také pomohl mladému muži, kterého v ul. Komenského v polední 
době fyzicky napadla skupina mladistvých chlapců. Strážníci na místě rychle zakročili a 
přestupek proti občanskému soužití předali příslušnému odboru městského úřadu. 
Operátor kamerového systému byl také svědkem dopravní nehody, kdy mladá řidička 
v noci nabourala na Náměstí Přemyslovců do jiného vozidla a při couvání srazila na 
zem chodkyni. Zde opět následoval rychlý zásah strážníků a předání záležitosti 
záchranné službě a Policii České republiky. Dále byli operátoři kamerového systému 
svědky toho, jak řidič rychle jedoucího vozidla na Boleslavské třídě vjel na chodník a 
vyvrátil zde sloupky oddělující vozovku od chodníku. Strážníkům také ihned předali 
oznámení, že v Palackého třídě došlo ke krádeži přepravky s pečivem nebo že  
opilému muži odcizili tašku s osobními věcmi. Se žádostí o zpětné vyhledání záznamu 
se během roku na operátory obrátili policisté a strážníci ve 192 případech. Kamerový 
systém, který je v našem městě provozován od roku 2005, je tedy nedílnou součástí 
při dohledu nad veřejným pořádkem v ulicích města. V současné době má třináct 
kamerových bodů a nejvíce mimořádných událostí je zaznamenáno na Náměstí 
Přemyslovců a před budovou hlavního nádraží. Kamerový systém si zaslouží finanční 
prostředky především na zkvalitnění pořizovaného záznamu.  
 

- Přestupky 
V oblasti přestupků odhalili strážníci nejvíce přestupků v silniční dopravě a to 
spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci a 
vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou zakázáno. Nejčastěji tyto 
přestupky strážníci projednávali v centru města - na Náměstí Přemyslovců, Kostelním 
náměstí, v Dlouhé třídě, Palackého třídě nebo v okolí hlavního nádraží. Strážníci 



celkem zjistili 1317 dopravních přestupků. Jednalo se především o porušení zákazu 
zastavení, zákazu stání, stání na vyhrazeném parkovišti, stání v obytné zóně, 
parkování na chodníku nebo porušení dopravní značky zákaz vjezdu. Mezi 
nejproblematičtější lokalitu v souvislosti s parkováním vozidel patří stále sídliště 
Jankovice, kde chybí parkovací místa a okolí hlavního nádraží. Při řešení dopravních 
přestupků naráží strážníci často na problém s odtahem vozidla. Strážníci toto 
oprávnění mají, pokud vozidlo stojí na vyhrazeném parkovišti nebo tvoří překážku 
silničního provozu. Nasmlouvaná odtahová služba však v mnoha požadovaných 
případech není schopna odtah zrealizovat a tak strážníci nemohou některé přestupky 
radikálně v co nejkratší době vyřešit. Druhým nejčastějším přestupkem, který 
nymburští strážníci řeší, je přestupek proti majetku. Jsou to především drobné 
krádeže v prodejnách Kaufland a Albert, kam je hlídka městské policie často 
pracovníky bezpečnostních služeb volána. Těchto krádeží se dopouští většinou osoby 
bez přístřeší a pokuty jsou od těchto přestupců těžko vymahatelné. Třetími nejčastěji 
projednávanými přestupky jsou přestupky proti veřejnému pořádku, které spočívají 
například ve znečišťování veřejného prostranství nebo rušení nočního klidu. Strážníci 
uložili na místě blokové pokuty v celkové výši 133 610 Kč. Částka 85 410 Kč byla 
vybrána na místě, zbývající pokuty byly předány ekonomickému odboru k vymáhání. 
Strážníci oznámili příslušným orgánům 189 přestupků a jiných správních deliktů, které 
nemohli projednat na místě v blokovém řízení.  

 

 
 

- Odchyt zvířat 
V roce 2014 byl odchycen a následně do záchytného zařízení pro nalezené psy předán 
101 nalezený pes. K odchytu psů je odborně vyškoleno deset strážníků, kteří prošli 
kurzem pro odchyt zvířat na Veterinární fakultě v Brně. V deseti případech byli 
strážníci nuceni při odchytu použít uspávací pastu, v pěti případech byla použita 
odchytová tyč. Nalezení psi bývají ihned zveřejněni na internetových stránkách města 



a sociální síti. Díky těmto krokům se v 62 případech podařilo vrátit psa svému majiteli 
a 39 psů našlo svůj domov u nových majitelů. Městská policie plánuje v záchytném 
zařízení pro nalezené psy následující úpravy – vyzdění obvodových zdí kotců z důvodu 
lepší tepelné izolace a celkové oplocení kotců, aby došlo k zamezení nežádoucího 
krmení psů návštěvníky zařízení. Strážníci také pomáhali  v  případech, kde figurovala 
další zvířata – kočky, srnec, ovce, želva, papoušci, netopýr. 
 

- Nálezy 
Městská policie vede agendu nálezů. Nevyzvednutých nalezených věcí v roce 2014 
eviduje městská policie  67. Jedná se především o klíče, jízdní kola a mobilní telefony. 
Městská policie již přebírá od občanů pouze nálezy, u kterých není znám jejich 
majitel. Ostatní nálezy je povinen nálezce dle nového Občanského zákoníku vrátit 
majiteli sám, což někteří občané mohou chápat jako neochotu ze strany strážníka 
s nálezem pomoci. Strážníci evidují také nalezené věci ze schránek důvěry městské 
policie. Na strážníky se občané často obracejí v záležitosti ztráty své věci. V mnoha 
případech je ztracená věc nalezena a předána majiteli.  
 

- Prevence kriminality 
Strážníci mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti prevence kriminality. Přestože 
v roce 2014 nezískala městská policie žádnou dotaci na požadované projekty, byly 
některé realizovány. 

Městská policie jako každý rok realizovala projekt prevence kriminality s názvem 15+ 
s přehledem. Cílem projektu je seznámit žáky devátých ročníků s počátkem jejich 
trestní odpovědnosti a povinnostmi, které z této odpovědnosti vyplývají. Projekt začal 
besedami na základních školách a gymnáziu a vítězem se stali studenti gymnázia, kteří 
obdrželi od strážníků městské policie odměnu. Celý projekt ukončili strážníci s 
vybranými žáky všech nymburských škol návštěvou Muzea Policie ČR v Praze. 
Pro seniory připravila městská policie dvě akce. První byla beseda v Klubu důchodců 
s tématem – bezpečnost seniorů, která se setkala s velkým zájmem a účastí. Druhá 
byla společná procházka seniorů a strážníků městem se zastávkami na vybraných 
rizikových místech. Během cesty zodpověděli strážníci seniorům mnoho dotazů. 
S dětmi z dětského domova strávili strážníci jednu sobotu, aby společně pomohli 
přírodě v  rámci akce Den země. Akce probíhala ve spolupráci s odborem životního 
prostředí a strážníci s dětmi společně sbírali odpadky v parcích a umístili do přírody 
ptačí budky. Děti si mohly zasoutěžit o ceny, které pro ně byly připraveny. 
 
- Činnost dle zákona o obecní policii: 

- 10 předaných důvodných podezření ze spáchání trestného činu (řízení pod 
vlivem návykové látky, krádeže) 

- hlídky strážníků na přechodech pro chodce v blízkosti základních a mateřských 
škol v ranních hodinách 

- besedy na základních a mateřských školách 
- kontroly osob bez přístřeší 
- usměrňování dopravy u dopravních nehod 



- otevření bytu – pomoc seniorce 
- pomoc občanům v mnoha oblastech 
- asistence v nemocnici u příjmu agresivního pacienta 
- okamžité předávání zjištěných závad příslušným odborům 

 
- Další činnost: 

- odvoz osob do záchytné protialkoholní stanice a psychiatrického zařízení  
- předvedení osob ke správnímu řízení 
- doručení písemností na žádost orgánu obce 
- kontrola hracích automatů v hernách s ekonomickým odborem 
- spolupráce se sociálním odborem 
- každodenní výběr schránek důvěry 
- sběr použitých injekčních stříkaček a následné předání do zařízení Laxus  
- dohled nad tísňovými tlačítky městského úřadu 
- stahování dat z informačních radarů 
- akce pro děti a veřejnost  
- výcvik sebeobrany, střelby 

 
 

-  Strážníci 
K plnění povinností a oprávnění dle zákona o obecní policii přistupují strážníci 
zodpovědně a svědomitě. Veškeré provedené zákroky a použití donucovacích 
prostředků bylo přiměřené a oprávněné. V průběhu roku 2014 nebyla přijata 
žádná stížnost na chování nebo postup strážníka. Všichni strážníci úspěšně splnili 
fyzické testy a šest strážníků absolvovalo prolongační kurz k obnovení osvědčení 
strážníka ve Školícím středisku v Mělníku, který je završen zkouškou před komisí 
Ministerstva vnitra ČR v Praze. Strážníci se pravidelně zdokonalují v sebeobraně a 
střelbách. 
Městská policie Nymburk je připravena zajišťovat veřejný pořádek v ulicích města 
a občané se na ni mohou s důvěrou obracet. 

 



 
 
 

 
 

 
 
 


