
 
 
Osoby bez přístřeší na území města Nymburka 
 
Počet osob bez domova na území města a jejich situaci trvale monitoruje odbor sociálních věcí i městská 
policie. Jejich počet kolísá. Aktuálně je jich osmnáct, a to je oproti loňskému podzimu, kdy bylo evidováno 
osm osob, podstatný nárůst. Farní charita poskytuje těmto lidem v nelehké životní situaci základní pomoc. 
Funguje zde i středisko denní hygieny, zdarma tady poskytují oblečení a potravinové balíčky. Naprostá 
většina příjemců této materiální pomoci nepůsobí svým pobytem ve městě problémy.  

Bohužel, to se nedá říci o rodině, která obývala karavan na městských pozemcích v prostoru doků 
v Drahelicích. Sociální situace matky se zletilým synem je řešena dlouhodobě. Nutno říci, že veškeré návrhy 
Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Nymburce, které byly rodině předloženy, tato odmítala. Nejde 
jen o to, že životní podmínky dvojice obývající karavan jsou pro normální život nevhodné. Neúnosné je 
především chování obyvatel karavanu, které pokládají obyvatelé z okolních domů za nepřijatelné a 
dokonce nebezpečné. Vyostřená situace s problematickým chováním matky a jejího syna v lokalitě 
drahelických doků zaznamenala posun. Minulý týden proběhla schůzka přímo v docích, následovalo několik 
schůzek s občany i obyvateli karavanu. Starosta poslal osobní dopis občanům Drahelic a město podniklo 
kroky k nápravě. Pod tlakem okolností, na základě šetření městských strážníků a podnětů občanů, předalo 
Město Nymburk záležitost do rukou právní kanceláře. Ta následně předala rodině výzvu k opuštění 
pozemku. Nakonec došlo k dohodě a karavan opustil doky v pátek 25. října. Nutno ale podotknout, že tím 
nepovažujeme věc za vyřízenou. Přesun karavanu z bodu A do bodu B neřeší situaci rodiny jako takovou. 

Městská policie: Z šetření Městské policie, která vyjížděla ke karavanu opakovaně, vyplývá, že pobyt rodiny 
na tomto místě narušoval veřejný pořádek a občanské soužití v lokalitě. Občané mají z těchto lidí strach, 
žádali městskou policii o pomoc s vyřešením situace. V.J. je velmi konfliktní, uráží a slovně napadá 
kolemjdoucí chodce i cyklisty. Mezi matkou a synem dochází k častým konfliktům, nebezpečné je i volné 
pobíhání psa, který majitele neposlouchá a nezná základní povely. Dochází ke znečišťování veřejného 
prostranství odkládáním odpadků kolem karavanu a jejich pálením. Město současně apeluje na všechny 
Nymburáky, kteří mohou podat svědectví či jakékoliv informace v této věci, aby kontaktovali MP Nymburk 
nebo Policii ČR. Bohužel, bez součinnosti a pomoci občanů nemůže ani Policie konat. Instituce musí 
postupovat v souladu s předpisy a dodržovat zákonné postupy , procesy a termíny, které často 
neodpovídají představám laické veřejnosti. 

Odbor sociálních věcí pracuje s rodinou paní J. již od roku 2014. Po nastěhování do karavanu v roce 2018 
jsou odborem sociálních věcí  rodině předávány kontakty na ubytovací zařízení v Nymburce i v okolních 
obcích. Odbor aktivně vyhledává možnosti ubytování, telefonicky zajišťuje možnosti v ubytovacích 
zařízeních a je v kontaktu s realitními kancelářemi. Paní J. přes veškerou snahu pracovníků odboru 
dlouhodobě odmítá ubytování na ubytovnách v okolních obcích i přímo v Nymburce. Dále odmítá jakýkoliv 
nabídnutý pronájem bytu či domku mimo město.  

Farní charita Nymburk. Do spolupráce na řešení situace rodiny je aktivně zapojena Farní charita Nymburk, 
která na doporučení odboru sociální péče poskytuje rodině hygienické zázemí, případně i potravinovou 
pomoc.  

 

Problém s bezdomovectvím a s pomocí osobám bez zázemí je stále aktuálnější a je nutné hledat 
systematické řešení. Vedení Městského úřadu v Nymburce si tuto věc uvědomuje a jednání na toto téma již 
probíhají.  


