
 

 

 
Městský úřad Nymburk    tisková mluvčí Mob.: 607 084 588        10. 12. 2015 v Nymburce______________________________________ 
Mgr. Olga Vendlová  olga.vendlova@meu-nbk.cz Tel.: 325 501 359 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Městská policie Nymburk má za sebou 25. rok své činnosti 

plný nasazení i kuriozit 

Jaký byl rok 2021 pro naše strážníky v číslech a případech? Nejvyšší číslo ve statistikách 

přinesli řidiči, kterým radar na Všechlapském vrchu naměřil 10 759 překročení povolené 

rychlosti. Ve službě se střídalo 12 strážníků ve čtyřech pracovních týmech a pomáhalo jim 

16 kamerových bodů po městě. Na tísňové lince 156 přijali 2 237 telefonických oznámení. 

Na pokutách vybrali 87 400 Kč. Strážníci odchytili a převzali 88 zvířat, převážně psů. 

Celkem zaevidovali 252 nálezů a jeden velmi neobvyklý dokonce stihli vrátit dřív, než si 

majitelka ztráty všimla.  

Při zajišťování veřejného pořádku řeší městská policie každoročně široké spektrum událostí. 

„Městská policie dokáže kromě odhalování a řešení přestupků pomoci i z ohrožení života. 

Velice si jejich práce vážím a oceňuji také dobrou spolupráci našich strážníků s Policií ČR. 

V loňském roce strážníci nalezli a předali sedm hledaných a pohřešovaných osob a v sedmi 

případech zjistili pachatele trestné činnosti a předali je svým policejním kolegům,“ zhodnotil 

starosta Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  

Nejzajímavější události z policejního deníku roku 2021 shrnuje Simona Lazarová, 

zástupkyně vrchního strážníka:  

Srpnové noci krátce před půlnocí zaznamenal operátor kamerového systému, že ul. Tyršova 

jede na jízdním kole muž s krumpáčem. Operátor vyhodnotil, že se jedná o tutéž osobu, 

která ve večerních hodinách ohrožovala nemocniční personál a ničila cizí majetek. 

Neprodleně proto informoval hlídku městské policie. Ta si na muže počkala v areálu 

nemocnice, kde ho v jeho plánovaném protiprávním jednání za použití přiměřených 

donucovacích prostředků zastavila. Muž byl předán z důvodu podezření ze spáchání 

trestného činu Policii České republiky. 

V září přijali strážníci telefonické oznámení od muže z Mělníka, který vyjádřil obavu o svou 

dvaaosmdesátiletou sestru. Ta se mu dle jeho slov neozývá, přestože jsou domluveni na 

pravidelném telefonním hovoru. Strážníkům sdělil, že sestra je diabetička a má strach o její 

zdraví. Na uvedené adrese strážníkům nikdo neotevíral. Oknem si však všimli, že u vstupních 

dveří leží seniorka na zemi. Hrozila důvodná obava, že je ohrožena na životě, a proto strážníci 

vlezli k nehybné ženě oknem a přivolali na místo lékařskou pomoc.  

O měsíc později vyjížděli strážníci k podnapilému muži, který seděl na recepci Zimního 

stadionu a odmítal prostor opustit. Muži byla naměřena hodnota 5,03 ‰ alkoholu v dechu. 

Během komunikace se strážníky začal upadat do bezvědomí. Strážníci muži poskytli první 

pomoc a přivolali na místo záchrannou službu.  
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Vážných případů přibývá. Naštěstí jsou tu i události úsměvné. Strážníci například zachránili 

paní uklízečku, která se omylem zabouchla ve firmě, kde prováděla pracovní činnosti. Jiná 

hlídka zasahovala v případu, kdy opilý muž usnul v prodejně masa a uzenin. Strážníci také 

vyprostili káčátko, které uvízlo v kanálu nebo zaháněli čínské prase na útěku. Členové hlídky 

se postarali o čtyřletého chlapce, který se ztratil v davu lidí na nymburském posvícení, jehož 

rodiče hlásili událost až o půl hodiny později. Někdy dokážeme i téměř nemožné. Například 

doručit až do domu v předvánočním shonu balíček hovězího masa hospodyňce, která ho 

cestou z řeznictví ztratila, a ještě si toho ani nestačila všimnout.  

Za všechny případy se šťastným koncem jsme opravdu velmi rádi.  

 

31. 1. 2022 v Nymburce 

 


