
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

                                                                                                               konané dne 13.02. 2019 

 

 

Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2018 

 

Rada města projednala dne 05.02.2019  usn. č. 79 

Rada města  

I. b e r e  n a  v ě d o m í  

Informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2018 

II. p ř e d k l á d á  

Informativní zprávu o bezpečnostní situaci ZM dne 13.02.2019 na vědomí  

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo města 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  

Informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2018 

 

 

 

 

                                                                                       Podpis předkladatele : 

 

                                                                                       Podpis starosty nebo místostarosty : 

 



 

Městská policie Lysá nad Labem                                             Rada města Lysá n. L. 

          dne  05.02.2019 

 

Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2018 

 

Zpráva se předkládá z důvodu:    

 

Informativní zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2018 

Zprávu vypracoval: 

Bc. Luděk Přibyl      

               

Zprávu předkládá: 

Bc. Luděk Přibyl        

Do rady města bude přizván: 

--- 

Návrh usnesení: 

Rada města 

  

b e r e   n a   v ě d o m í  

informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2018. 

 

         

 

 

                                                                                              Podpis předkladatele: 

 

     

 Podpis starosty nebo místostarosty: 

 

     

 Podpis tajemníka:  

      

  

 



 

Důvodová zpráva. 
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ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI 

V LYSÉ NAD LABEM ZA  ROK  2018. 

 

 

                                                                       I. 

                                                               ČINNOST. 

 

     V roce 2018 bylo strážníky Městské policie řešeno celkem 9.201 událostí. Z toho bylo 

1701 přestupků řešeno v blokovém řízení, 7 538 přestupků bylo oznámeno příslušnému 

správnímu orgánu . ( 7.166 radar Starý Vestec)
1
. Dále bylo Policii ČR oznámeno 29 

důvodných podezření ze spáchání trestného činu a u 11 osob bylo zjištěno podezření z řízení 

pod vlivem alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky  . Rovněž bylo v roce 

2018 zadrženo 7 pachatelů trestných činů, zjištěny 2 vraky vozidel.  

 

     Strážníci předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 6 osob. Ve spolupráci s Policií 

ČR bylo řešeno 56 případů. Na požádání orgánů státní správy a samosprávy bylo doručeno 72 

doporučených dopisů a dále bylo provedeno 5 prověrek k trvalému pobytu.  Při výkonu 

služby bylo zkontrolováno 87 podezřelých osob a městským kamerovým dohlížecím 

systémem bylo zjištěno a objasněno 22 případů porušení zákona. Rovněž strážníci zjistili 60 

závad na veřejném osvětlení, 34 závad na dopravním značení a 10 záborů veřejného 

prostranství. Na závady veřejného osvětlení byla upozorněna firma Václav Bílek, na závady 

dopravního značení upozorněn Odbor správy majetku a investic Města Lysá n.L a Správa 

údržby silnic Mnichovo Hradiště. Zábory veřejného prostranství byly řešeny s příslušným 

zakladatelem. Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do útulku celkem 120 psů a  

koček. 

     Při výkonu služby byla jednomu majiteli psa uložena bloková pokuta za znečištění 

veřejného prostranství . Jedná se o dlouhodobě problematický jev , při kterém je bohužel 

složité dokazování přestupku konkrétnímu pachateli.   

 

    Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací, je na MěP Lysá nad Labem využíván 

Pult centrální ochrany (PCO), který monitoruje 99 objektů (školy, podniky, prodejny, rod. 

domy) na katastru města.  

 
          

      

                                                                             

                                                           
1
 Viz statistický přehled příloha č.1 



 

     Mimo předešlou uvedenou činnost MěP Lysá nad Labem zajišťovala veřejný pořádek při 

konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. Dále zajišťuje výkon alternativních 

trestů v Lysé nad Labem.  V roce 2018 nedošlo v Lysé nad Labem k žádné mimořádné 

události. 

II. 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ. 

 

     Stávající počet strážníků je stanoven na  15 + 1. V  roce 2017 byl ukončen pracovní poměr 

s jedním zaměstnancem . Tímto vznikl u městské policie početní podstav jednoho strážníka. 

Tento stav trvá i nadále . Na uvolněné místo je vypsáno výběrové řízení. 

 

Bc.Luděk Přibyl velitel městské policie 

Strážník Přidělený okrsek 

Beneš A – Byšičky,Dvorce I. 

Ing. Moravec B  - Litol  II. 

Kačík                 C  - Litol  I. 

Štusová D  - Lom 

Rohlík E  -  Sídliště 

Ambrož F  -  město – střed 

Kaplan G  - Kačín 

Roubíček H   -zámek 

Skořepa I    - Školní  nám. 

Zitová J   -  Poděbradova  

Bc.Zita K  - Havlíčkovo nám. 

Tůma  L  - nádraží 

Bieda M – Litol  I./1 

Gromanová O – Byšičky,Dvorce II. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. 

 

ROZPOČET. 

 

     Rozpočtové provozní výdaje a příjmy byly průběžně plněny mimo položek 5011 platy 

zaměstnanců navýšení o 662 000,- ; 5031 povinné pojištění na soc.zabez. navýšení o 175 

000,- ; 5032 povinné pojištění na veř.zdravotní pojištění navýšení o 63 000,- Kč. K navýšení  

těchto položek došlo z důvodu  nárůstu platů, vyplacení odměn a proplacení přesčasů.  

 

Rozpočtové příjmy za rok 2018: 

 

Uložené blokové pokuty celkem:                               374.600,- Kč 

Z toho pokuty placené v hotovosti                                        265.400,- Kč 

Z toho pokuty na místě nezaplacené                                     109.200,-   Kč   

Z toho k vymáhání                                                                  58.300.-   Kč 

 

     Nezaplacené pokuty jsou vymáhány upomínkou ze strany MěP Lysá n.L.  a formou 

exekuce Finančním odborem MěÚ Lysá n.L. 

 

PCO:         262 334,- Kč 

Příjmy celkem       636.934,- Kč 

 

Rozpočtové výdaje za rok 2018:   
 
 

Bezpečnost a veřejný pořádek     
 

Oděvy 150.000 129.098 20.902 

Knihy a tisk 40.000 22.645 17.355 

Drobný hmotný majetek  140.000 68.163 71.837 

Materiál 40.000 35.229 4.771 

Pohonné hmoty 100.000 77.399 22.601 

Služby telekomunikací 60.000 74.136 -14.136 

Poštovní služby 5.000 1.299 3.701 

Služby peněžních ústavů pojištění 10.000 0 10.000 

Školení a vzdělávání 115.000 40.400 75.000 

Nákup služeb 65.000 53.793 11.207 

Opravy a údržba 277.000 186.548 90.452 

Nákup kolků 20.000 5.400 14.600 

Platy zaměstnanců 6524.000 6524.000 0 

Povinné zdravotní pojistění 587.000 587.000 0 

Povinné sociální pojištění 1631036 1631036 0 

Náhrady mezd v době nemoci 30.000 25.227 4.773 

Stroje, přístroje,zařízení 513.000 507.474 5.526 

Celkem 10307000 9968.847 324.017 
 

    

       

        

       

        

        

  



 

IV. 

 

OSTATNÍ. 

 

     Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad. Ze strany občanů nejsou zásadní 

připomínky k práci MěP. V roce 2018 mezi nejčastější žádosti občanů v daných okrscích 

k příslušným strážníkům byla upozornění na nefunkční veřejné osvětlení, poškozené dopravní 

značení, špatný stav komunikací, chodníků a veřejné zeleně, rušení veřejného pořádku  

v určité lokalitě. Dále mezi časté žádosti občanů patří provádění měření dovolené rychlosti a 

to zejména v ulicích Poděbradova, Sojovická, Čechova, K Milovicům, Na Zemské stezce, 

Dobrovského sady, Družstevní, Mírová, Čs.armády a Komenského . V těchto ulicích je 

měření rychlosti prováděno namátkově. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně 

odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům. Tyto nedostatky jsou 

přetrvávajícího charakteru. 

      Spolupráce mezi MěP a složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) je na velmi 

dobré úrovni. Městská policie spolupracuje se všemi složkami IZS ,Sborem dobrovolných 

hasičů Lysá n.L., Hasičským záchranným  sborem Nymburk, Policií ČR a RZS. Jedná se o 

spolupráci zejména při zajištění místa činu krizových situací, jako jsou např. požáry, dopravní 

nehody, pátrací akce, škodní události se škodou značného rozsahu,  apod. V roce 2018 byla 

poskytnuta asistence složkám IZS celkem ve 158 případech. 

 

V. 

 

PREVENCE 

 

      Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality, a to jak na úseku 

majetkových deliktů, tak i na úseku pořádku, bezpečnosti silničního provozu a protidrogové 

prevence, a to zejména formou komunikace s občany. Dále provádíme  zvýšenou kontrolu 

krizových míst a postupování zjištěných poznatků kompetentním orgánům.  V roce 2018 

provedli strážníci městské policie  besedy ve všech mateřských školách v Lysé nad Labem. 

V měsíci prosinci proběhly na základních školách besedy o nebezpečnosti zábavné 

pyrotechniky, které byly pořádány ve spolupráci s pyrotechnikem p. Cézou.  Dále byly 

provedeny besedy se seniory, a to se zaměřením na téma „Bezpečné stáří“. Tyto besedy se 

každý rok periodicky opakují.  

      V rámci větší informovanosti provozujeme na adrese www.mplysa.cz  internetové stránky 

Městské policie Lysá nad Labem, kde se mohou občané dozvědět více o činnosti městské 

policie a  zároveň  zde zjistí, do kterého služebního okrsku spadá jejich bydliště, který 

strážník má okrsek přidělený a kontakty na něj. Rovněž je zde prováděna pravidelná 

aktualizace novel a doplnění zákonů souvisejících s bezpečností ve městě. Dále bylo město 

Lysá nad Labem zařazeno do projektu bezpečná města. Na internetu je provozovaná webová 

stránka Bezpečná Lysá, která rovněž slouží občanům k lepší informovanosti. 

     Protidrogová politika je ze strany městské policie plněna hlavně v oblasti primární 

prevence, kde se společně s PČR  účastníme zejména besed ve všech školních zařízeních 

v Lysé nad Labem. V oblasti terciální prevence spolupracujeme s terénními pracovníky o. s. 

Laxus . V tomto případě se jedná o protidrogovou prevenci. Při setkáních se navzájem 

informujeme o místech, kde se scházejí drogově závislé osoby a o stavu drogové scény ve 

městě. Městská policie Lysá nad Labem rovněž zajišťuje sběr použitého injekčního materiálu, 

který je odhozen na veřejném prostranství .  

 

                                                                                                   Bc. Luděk Přibyl 

http://www.mplysa.cz/


 

                                                                                          ředitel MP Lysá nad Labem 

 
Příloha č. 1 

  

  Název obce/městyse/města: Lysá nad Labem 

Kraj: STC 

  Počet zaměstnanců obce zařazených do OP/MP 
celkem 15 

z toho strážníků 15 

z toho čekatelů 0 

z toho ostatních zaměstnanců 0 

  
Věková struktura čekatelů a strážníků 15 

21-30 0 

31-40 1 

41-50 5 

51-60 7 

61 a více 2 

  Nejvyšší dosažené vzdělání čekatelů a strážníků 15 

střední bez maturity 2 

střední s maturitou 9 

vyšší odborné 0 

vysokoškolské 4 

  Celkový počet přestupků projednaných v blokovém 
řízení 1389 

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti  
provozu na pozemních komunikacích  (vyjma překročení 
nejvyšší dovolené rychlosti) 1291 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší 
dovolené rychlosti 81 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a 
jinými toxikomaniemi 0 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 8 

z toho přestupků proti občanskému soužití 0 

z toho přestupků proti majetku 7 

z toho ostatních 2 

  Celkový počet podezření ze spáchání přestupků 
oznámených přísl. orgánům 7538 

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích  (vyjma překročení 
nejvyšší dovolené rychlosti)  336 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší 7166  



 

dovolené rychlosti 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a 
jinými toxikomaniemi 1 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 6 

z toho přestupků proti občanskému soužití 4 

z toho přestupků proti majetku 16 

z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva 0 

z toho ostatních 9 

  

  Celkový počet důvodných podezření ze spáchání 
trestného činu  
oznámených Policii ČR 29 

  
Počet fyzických útoků na strážníky* 0 

  Počet případů použití služební zbraně strážníkem 0 

z toho oprávněné 0 

z toho neoprávněné 0 

  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

 

 

 

 
 

 

Teplotní mapa událostí za rok 2018 

 

 

Legenda :  

 

 
 

 

 

https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/177649a6-2cab-4497-b85b-f938996782d7.png


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


