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Výroční zpráva Městské policie Nymburk za rok 2019 
 

V květnu roku 2019 došlo k odchodu dosavadního vrchního 
strážníka Tomáše Řeháka. Na uvolněné místo byl ve výběrovém řízení 
vybrán Martin Rajl, do té doby dlouholetý strážník Městské policie 
Nymburk a Městské policie Praha. V uplynulém roce rozšířily řady městské 
policie dva strážníci. První z nich se vrátil po třech letech zpět k MP 
Nymburk a druhý přestoupil z MP Čelákovice. Celkový počet strážníků ke 
konci roku byl 13. Pod Městskou policii Nymburk dále také patří 5 
operátorů kamerového systému, 3 asistenti městské policie a 7 
pracovníků, kteří dohlížejí na přechody pro chodce v blízkosti školských 
zařízení. V roce 2019 došlo k rozšíření prostorů Městské policie Nymburk 
v budově Městského úřadu č. p. 163 o dvě místnosti. Do jedné z nich byla 
přesunuta šatna strážníků a do druhé kancelář vrchního strážníka. 

Vrchní strážník pravidelně předkládá měsíční výpis činnosti 
starostovi a následně se tento přehled poskytuje všem zastupitelům na 
řádném zastupitelstvu města. Městská policie Nymburk založila také svou 
stránku na Facebooku, kde pravidelně informuje širokou veřejnost o své 
činnosti. 
 
Prevence a účast na akcích 

Strážníci se věnují besedám s důchodci a s dětmi na základních 
školách a mateřských školkách. Tato setkání mají dle zpětné vazby velmi 
pozitivní ohlasy. Ve spolupráci s koordinátorem prevence kriminality a 
Městské policie Nymburk dochází pravidelně k forenznímu značení kol. 
Další účast strážníků a prezentace práce Městské policie Nymburk byla 
například na akcích jako jsou Radnice dětem nebo Den otevřených dveří 
Technických služeb Nymburk. Strážníci také během roku dohlíželi 
na veřejný pořádek na dalších akcích, které se zde pořádaly. Byl 
to například Majáles, Box na Labi, Open Air plácek, Dračí lodě, 
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Kinematograf bratří Čadíků nebo Kino na kolečkách. Městská policie 
se věnovala také prevenci při bezpečnostní akci zaměřené na cyklisty, 
při které bylo celkově zkontrolováno 144 osoby. V ranních hodinách byl 
kladen důraz na osvětlení za snížené viditelnosti a v odpoledních hodinách 
se kontroly zaměřovaly na jízdu po chodníku, v protisměru a ostatní 
přestupky cyklistů.  
Tři strážníci, kteří se věnují prevenci, se účastnili školení dopravní výchovy 
pro děti. 
 
Zákroky MP 

Městská policie Nymburk se může také pochlubit několika 
výjimečnými zákroky. Jednalo se například o zásah proti střílející osobě 
na sídlišti, kdy dotyčná osoba byla zpacifikována do tří minut od nahlášení 
na služebnu městské policie. V několika dalších případech došlo na rychlé 
zákroky při poskytnutí první pomoci zraněným osobám nebo osobám 
v bezvědomí. Městská policie Nymburk také dopadla osoby, které byly 
v databázi hledaných nebo pohřešovaných osob.  

Strážníkům se  podařilo Policii ČR předat 6 podezření ze 
spáchání trestného činu, při kterých byli dopadeni pachatelé přímo na 
místě trestného činu. Jednalo se o krádeže, kde byla škoda vyšší 
než 5 tisíc, nebo pachatelé krádeže, kteří byli v posledních třech letech 
pravomocně odsouzeni. V dalších případech to byly trestné činy jako 
poškození cizí věci a neoprávněné omezení na osobní svobodě.  

Městská policie Nymburk také pomáhá řidičům nastartovat vozidla 
pomocí startovacích kabelů, cyklistům zase při ztrátě klíčů od zámků 
jízdních kol. Strážníci jsou také vyškoleni ke sběru nalezených injekčních 
jehel a vede si přehled míst jejich nálezů na mapě města.  
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Řešené přestupky 

V roce 2019 řešila Městská policie Nymburk na místě spáchání 
přestupku celkem 2098 přestupků a oznámení. V celkovém součtu 
strážníci udělili 419 příkazů na místě v celkové výši 159.300,- Kč. V případě 
nezastižení přestupce při spáchání přestupku, nedostavení  se přestupce 
na služebnu městské policie nebo jeho nesouhlasu s přestupkem, 
oznamuje městská policie přestupek správnímu orgánu ke správnímu 
řízení. Těchto případů bylo celkově 13 697, z toho bylo 13 321 překročení 
rychlosti v obci Všechlapy, kde je platná veřejnoprávní smlouva na měření 
rychlosti.  
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Spolupráce 

Městská policie Nymburk velmi úzce spolupracuje s Policií ČR, která 
probíhá na úrovni velitelů, vedení města při pravidelných schůzkách a také 
při běžném výkonu služby včetně mimořádných akcí a opatření. Jedna z 
těchto bezpečnostních akcí byla kontrola heren, ubytoven a restaurací, na 
které se podílely složky jako PČR, MP, Celní správa, Hasičský záchranný 
sbor, Česká obchodní inspekce, Potravinářska inspekce a Krajská 
hygienická stanice. Strážníci také pravidelně pomáhají PČR usměrňováním 
dopravy při dopravních nehodách, při pátrání po hledaných 
nebo pohřešovaných osobách. Několikrát také strážníci spolupracovali 
při zajišťování místa trestného činu, zabránění vniknutí nepovolaným 
osobám apod. 

Spolupráce s Nemocnicí Nymburk a Rychlou záchrannou službou 
Středočeského kraje spočívá zejména při agresivních pacientech nebo při 
převozu osob na protialkoholní stanici a do psychiatrické léčebny. 
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Školení 
Strážníci pravidelně několikrát za rok absolvují 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, certifikát na život zachraňující úkony 
a taktickou první pomoc.  

 
Psi, ztráty a nálezy 

Městská policie Nymburk  má na starosti také evidenci ztrát a nálezů. 
V uplynulém roce evidovala 529 nahlášených ztrát a nálezů. Dalších 80 
případů bylo nahlášených nalezených zvířat. Jednalo se zejména o psy, 
dále to byly například kočky, nutrie a zraněná mláďata ptáků. 
 
Cíle na příští rok 

Městská policie plánuje v roce 2020 přijmout do svých řad alespoň 
jednoho strážníka, v ideálním případě i dva. 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. V roce 2020 se 
plánuje nákup nového služebního vozidla a také obměna služebních 
jízdních kol.   


