
ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE NYMBURK ZA ROK 2018 

Městská policie Nymburk je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku 

v rámci katastrálního území města Nymburk a plní další úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o 

obecní policii, v platném znění nebo zvláštním zákonem. Zastupitelstvu města Nymburk předkládá 

zprávu o své činnosti za rok 2018. 

Všichni strážníci vlastní příslušná osvědčení o odborné způsobilosti a v souladu s právními předpisy je 

organizován jejich výcvik a proškolování včetně absolvování kurzu a zkoušek z odborné způsobilosti 

před komisí Ministerstva vnitra ČR. 

V roce 2018 Městská policie je ve složení 12 strážníků, 5 operátorů kamerového systému, 4 asistenti 

Městské policie a dalších 5 zaměstnanců (dohledová služba u školských zařízení).  

Městská policie v uvedeném období zajišťovala veřejný pořádek na řadě společenských, kulturních a 

sportovních akcích pořádaných Městem Nymburk nebo ve spolupráci s ním. Dále poskytuje 

součinnost při zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci konání různých nekomerčních průvodů 

či akcí konaných na území města.  

Na žádost odboru správních činností Městského úřadu Nymburk strážníci doručovali dopisy osobám, 

které nebylo možné v denní době zastihnout nebo se nenacházely na doručovací adrese.  

Trvalou pozornost strážníci věnovali také osobám bez přístřeší i negativním jevům, které s jejich 

výskytem souvisejí. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí pravidelně mapují situaci osob bez 

přístřeší, včetně ohrožených rizikovým způsobem života. V průběhu roku byla rovněž provedena 

společná jednorázová večerní akce na jedenácti rizikových místech města. V zimním období jsou tyto 

lokality pravidelně kontrolovány městskou policií a klientům je nabízena spolupráce s odborem 

sociálních věcí. 

Městská policie ve spolupráci s Policií ČR zajišťovala bezpečnost, když docházelo k bourání lávky přes 

Labe. 

Od 29.08.2018 bylo vydané nařízení města Nymburka o placeném stání silničních motorových vozidel 

na místních komunikacích v Nymburce. Na základě tohoto nařízení je mimo jiné umožněno parkovat 

řidičům motorových vozidel na placených parkovištích po dobu 30 min. zdarma, pokud bude ve 

vozidle vyznačena doba příjezdu parkovacím kotoučem. Bohužel, spousta takto parkujících vozidel 

stále není tímto kotoučem vybavena. 

Město Nymburk koncem roku 2017 zakoupilo úsekový měřič rychlosti v obci Všechlapy. Město 

Nymburk uzavřelo veřejnoprávní smlouvu s obcí Všechlapy. Úsekový měřič posílá data při překročení 

maximální povolené rychlosti, na počítač Městské policie, kde určení a proškolení strážníci přestupky 

zpracovávají a poté je předávají na MěÚ odbor správních činností k dalšímu řešení. V roce 2018 bylo 

oznámeno na odbor správních činností 10 161 přestupků.  

 

 

 



 

PŘESTUPKY 

V roce 2018 nymburská městská policie evidovala 1 865 událostí a strážníci projednali celkem 1 324 

přestupků. Největší část z nich se týkala oblasti dopravy, přičemž nejčastější byl jejich výskyt v centru 

města a na obou sídlištích. Řidiči se svými vozidly často porušovali dopravní značení. Nejčastěji se 

jednalo o zákaz stání, zákaz zastavení nebo odstavování vozidel v obytné zóně mimo parkoviště či 

vyhrazená parkovací místa a o nesprávný způsob stání. Často rovněž docházelo k porušování 

dopravních značek Zákaz vjezdu. Stále přetrvávají problémy s řidiči, kteří na placených městských 

parkovištích nerespektují povinnost zakoupit si při příjezdu v automatu parkovací lístky a ty potom 

viditelně vystavit za čelním sklem svého vozidla. Tito řidiči zde pak parkují neoprávněně a vystavují se 

riziku postihu. Při parkování vozidel dochází také k porušování dalších předpisů, které řidičům 

ukládají dodržování minimálně pětimetrové vzdálenosti před přechodem pro chodce a před hranicí 

křižovatky, aby byl všem ostatním účastníkům silničního provozu a chodcům zajištěn dostatečný 

výhled. Strážníci se také často setkávali s porušováním zákazu stání na chodnících, kde svými vozy 

blokovali volný průchod chodců. Automobily byly také často parkovány na plochách městské zeleně, 

která se tímto nezodpovědným počínám ničí. Strážníci museli často řešit rovněž  stání vozidel ve 

vjezdech, které tím byly zablokovány a setkávali se také se stáním automobilů na autobusových 

zastávkách. Řidiči nákladních automobilů někdy odstavují svá vozidla v zóně města, kde je to 

v nočních hodinách zakázáno. Tento problém se týká zejména nákladních automobilů přijíždějících do 

Nymburka z jiných měst, jejichž řidiči čekají na ráno, aby mohli vyložit náklad. Na místě se nepodařilo 

vyřešit 245 přestupků, které potom strážníci postoupili ke správnímu řízení. Jestliže zaparkované 

vozidlo tvořilo překážku provozu, strážníci nařizovali jeho odtah. Velkou pozornost strážníci věnovali 

kontrole osvětlení jízdních kol za snížené viditelnosti. Stále více cyklistů zlepšuje svoji bezpečnost 

obléknutím reflexní výstražné vesty. Strážníci rovněž kontrolovali dodržování předpisů o záboru 

veřejného prostranství a odhalili řadu případů, kdy tak bylo činěno neoprávněně, tedy bez souhlasu 

městského úřadu. Další přestupky či správní delikty týkající se veřejných prostranství byly páchány 

jejich znečišťováním. Celkem strážníci za rok 2018 uložili blokové pokuty v celkové výši 118 200 Kč. 

TRESTNÉ ČINY 

Během roku bylo osmkrát zjištěno podezření ze spáchání trestného činu. Proto byla na místo 

přivolána hlídka Policie ČR, aby si pachatele převzala k dalšímu šetření. Ve čtyřech případech se 

jednalo o řízení vozidla pod vlivem alkoholu, poškozování cizí věci, útok sekerou a katanou na dva 

muže, ublížení na zdraví a loupežné přepadení. 

NÁLEZY 

Občané osobně přinesli na služebnu nebo odevzdali prostřednictvím schránek důvěry celkem 233 

nálezů. Z toho se podařilo předat zpět majiteli 76 nálezů. Nejčastěji se jednalo o osobní doklady, 

peněženky, čipy a různé druhy klíčů. Nejvíce využívaná je schránka důvěry umístěná na místech 

s frekventovaným pohybem osob u hlavního nymburského nádraží a na Náměstí Přemyslovců. Na 

služebnu se také často obracejí lidé oznamující ztráty. V případě, že jejich ztracenou věc někdo na 

městské policii odevzdá, stálá služba je neprodleně kontaktuje. Ztrát bylo v roce 2018 nahlášeno 

celkem 113. 



 

VRAKY 

V roce 2018 strážníci v katastru Nymburka zjistili 8 neoprávněně odstavených vozidel, která splňovala 

zákonné podmínky pro kvalifikaci pojmem „vrak“. Z tohoto počtu byly po uplynutí zákonné lhůty 

k odstranění vraku předáno na dořešení na odbor správy a rozvoje majetku města 2 případy 

takovýchto vozidel.  Čtyři vozidla byla z místních komunikací odstraněna majitelem. 

 

PSI 

Strážníci celkem odchytili nebo od nálezců převzali 98 psů. Nejčastěji volně pobíhali v centru města a 

na sídlištích. Mnohdy se jednalo o psy opuštěné, jejichž majitel se jich rozhodl nezákonným 

způsobem zbavit. Případy týkajících se volně pobíhajících psů, kteří svým majitelům utekli, byly méně 

časté. Nalezení psi strážníci převáželi do záchytných kotců v areálu nymburské čističky odpadních 

vod, kde se o ně starají zdejší pracovníci. Jestliže se o nalezené psy v zákonné lhůtě nepřihlásí jejich 

majitel, mohou si je bezplatně převzít noví zájemci. Poměrně velký zájem o tuto možnost je 

podporován skutečností, že zvířata lze získat zcela zdarma a jsou i bezplatně přeočkována. Zájemci 

ovšem musí souhlasit s tím, že v případě se o psa ve lhůtě čtyřech měsíců od nálezu přihlásí původní 

majitel, musí mu zvíře vrátit. O psech, kteří jsou převezeni do záchytných kotců, je veřejnost 

informována prostřednictvím webových stránek MP. Městská policie má na odchyt zvířat odborně 

vyškolené strážníky. 

ZÁVADY 

V průběhu roku 2018 bylo strážníky při hlídkové činnosti nebo občany nahlášeno celkem 91 závad. 

Občané tato hlášení oznamovali osobně nebo telefonicky. Tyto informace Městská policie předávala 

Technickým službám, Vodovodům a kanalizacím, Správě a údržbě silnic nebo příslušnému odboru 

městského úřadu. Nejčastěji se jednalo o poničené či vyvrácené dopravní značky, zničené odpadkové 

koše, poškozené lavičky, nebezpečné výmoly ve vozovce či chodnících, chybějící kanálové poklopy 

nebo nefunkční parkovací automaty. 

 

BESEDA V RÁMCI RADNICE SENIOREM 

Za účasti strážníka, který provádí prevenci kriminality se uskutečnila beseda na MěÚ. Za hojné účasti 

členů klubu se diskutovalo o mnoha různých rizicích a hrozbách vyskytujících se v životě seniorů. 

Hlavní pozornost byla věnována těm, které je možné snížit prevencí.  

 

                                                         KRIZOVÝ DEN NA ZŠ LETCŮ R.A.F. 

Jednalo se o školní projektový den na ZŠ Letců R.A.F., kde městská policie měla své stanoviště. 

Určený strážník informoval děti o prevenci kriminality a činnosti městských strážníků. 



 

BESEDA NA GYMNÁZIUM BOHUMILA HRABALA 

V měsíci červnu se konala beseda na ZŠ s dětma zaměřená na prevenci kriminality. Převážně se řešila 

trestní odpovědnost mladistvých a možné následky při porušování zákona.  

 

Projekt Forenzní značení jízdních kol 

Hlavním cílem projektu bylo snižování míry a závažnosti majetkové trestné činnosti ve městě, 

znesnadnění páchání protiprávní činnosti, ochrana jízdních kol a kompenzačních pomůcek občanů 

prostřednictvím nového preventivního prvku – forenzního značení a odrazení potenciálních 

pachatelů od páchání majetkové trestné činnosti, což zvýší pocit bezpečí občanů ve městě. Kola 

občanům města Nymburk v průběhu září a října 2018 označovala Městská policie Nymburk a služba 

byla poskytována zdarma v šesti předem vymezených dnech a hodinách. K zarezervování termínu 

sloužila občanům webová aplikace na stránkách „Bezpečný Nymburk“. Starší občané měli možnost 

termín zarezervovat telefonicky. Realizace proběhla bez problému a všechny vypsané termíny byly 

naplněny. Občané byli na možnost značení kol a kompenzačních pomůcek včas upozorněni masivní 

propagační kampaní v papírové i elektronické formě. Hodnocení všech účastníků projektu bylo 

veskrze kladné. Vzhledem k tomu, že Nymburk leží v rovinatém Polabí, je zde obrovská frekvence 

cyklistů a navíc dnes již velké množství lidí vlastní finančně velmi nákladná kola. Proto byla akce 

přijata velmi pozitivně a účastníci si krom možnosti nechat si označit majetek pochvalovali také to, že 

je akce zdarma a časově přístupná lidem, kteří chodí do práce (značení probíhalo i v odpoledních 

hodinách). Na celou realizaci projektu jsme měli pouze pozitivní hodnocení. Během realizace projektu 

byla služba forenzního značení poskytnuta devadesáti obyvatelům města Nymburk, bylo označeno 90 

jízdních kol a jeden elektrický invalidní vozík. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAMEROVÝ SYSTÉM 

Operátoři městského kamerového systému dohlíželi na veřejný pořádek v Nymburce nepřetržitě 

prostřednictvím čtrnácti kamer. Přitom zaznamenali mnoho mimořádných událostí, které operativně 

vyhodnotili jako rizikové a oznámili je proto strážníkům nebo Policii ČR. Operátorům se tímto 

způsobem podařilo řadě trestných činů předejít. Na požádání Policie ČR či poškozených občanů 

operátoři rovněž zpětně vyhodnocovali starší záběry kamerového systému, čímž přispívali 

k odhalování dalších protiprávních jednání.  

                                                        

KAMEROVÝ  SYSTÉM Skladba událostí 

Opilci, osoby bez 

přístřeší, rvačky 

73 

Výtržnosti, 

jiné narušení veř. pořádku 

121 

Volné  pobíhání psů 92 

Krádeže jízdních kol, 

poznatky 

31 

Dopravní  nehody 25 

Problémy v dopravě                 102 

Nedovolený  výlep 

plakátů 

0 

Krádeže ostatní 34 

Ztráty 15 

Nedovolený prodej 8 

Ostatní 130 

 Počet požadavků  na 

vyhledávání záznamů  

 

             71 
 

 

Městská policie Nymburk bude i v následujícím roce usilovně pracovat na tom, aby co nejlépe zajistila 

veřejný pořádek v katastru celého města. Velký důraz bude i nadále kladen na prevenci kriminality. 

Veškeré úsilí nymburských strážníků přitom směřuje k tomu, aby občanům nepřetržitě zajišťovali 

potřebnou pomoc a bezpečnost, včetně ochrany jejich majetku. 


