TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK

Městská policie Nymburk má své jednotlivé okrsky
Od března mají strážníci městské policie Nymburk město rozděleno do šesti částí, tzv.
okrsků. Každý okrsek má svého strážníka a jeho zástupce. Jednotlivé okrsky mají i svou
speciální emailovou adresu, kam mohou občané psát své stížnosti, oznámení a poznatky
týkající se veřejného pořádku v dané lokalitě.
„Doufáme, že tato změna zvýší pocit bezpečí občanů města, kteří budou znát svého strážníka
a mohou se na něho obracet s podněty z oblasti bezpečnosti, dopravy i veřejného pořádku.
Občané budou moci se strážníkem komunikovat nejen osobně v lokalitě, ale i prostřednictvím
speciálních e-mailů zřízených pro tyto účely,“ přiblížil změnu starosta PhDr. Pavel Fojtík.
Hlavním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku ve
městě. Od března mají strážníci město rozděleno do šesti částí, tzv. okrsků. Každý okrsek má
svého strážníka, kterého v jeho dlouhodobé nepřítomnosti zastupuje jiný strážník. Strážníci v
jednotlivých lokalitách dohlížejí na dodržování dopravního značení, dodržování obecně
závazných vyhlášek a nařízení, provádějí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných
prostranstvích, zjišťují vzniklé závady, činí opatření k jejich nápravě a podílí se na prevenci
kriminality.
Jedním z dalších připravovaných opatření je nákup fotopastí, které budou umístěny tam, kde
neoprávněně vznikají skládky a dochází k odkládání odpadků a odpadu mimo vyhrazená
místa. Strážníci budou při své činnosti aktivně spolupracovat i s asistenty městské policie,
které jim poskytuje úřad práce.
Pro každý „okrsek“ byla vytvořena nová e-mailová adresa, kam mohou občané psát své
stížnosti, oznámení a poznatky týkající se veřejného pořádku v dané lokalitě. K tomuto účelu
je možné využít i schránky důvěry městské policie a bezplatnou telefonní linku 156.
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OKRSEK č.1:
OKRSEK č.2:
lokalita: historické centrum města, nádraží - lokalita: Boleslavská třída, za nadjezdem,
město
Všechlapský vrch
strážník: č.0500 – Zdeněk Jílek
strážník: č.0499 – Bc.Tereza Musilová
zástupce: strážník č. 3122 – Martin Rajl
zástupce: strážník č. 0501 –
kontakt: okrsek01@meu-nbk.cz
Adriana Poupová
kontakt: okrsek02@meu-nbk.cz
OKRSEK č.3:
lokalita: Palackého třída, hlavní nádraží,
Babín, Habeš
strážník: č.0498 – Mgr. Roman Poláček
zástupce: strážník č. 0687 - Daniel Kolář
kontakt: okrsek03@meu-nbk.cz
OKRSEK č.5:
lokalita: Drahelice, hřbitov, Labská terasa
strážník: č.0485 – Tomáš Břinčil
zástupce: strážník č.1978 - Josef Kozák
kontakt: okrsek05@meu-nbk.cz

Městský úřad Nymburk
Mgr. Petr Černohous

OKRSEK č.4:
lokalita: staré sídliště, Jankovice
strážník: č.1985 - Tomáš Řehák
zástupce: strážník č. 2904 Leoš Jeřábek
kontakt: okrsek04@meu-nbk.cz
OKRSEK č.6:
lokalita: Zálabí, Komárno
strážník: č.1404 – Milan Bačovský
zástupce: strážník č.1850 – Iveta Bíšková
kontakt: okrsek06@meu-nbk.cz
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