
   Zápis ze setkání občany

 

9. června 2016 v lokalitě Sídliště  

 

Přítomni: Ing. Tomáš Mach, Ph.D. (starosta), PhDr. Pavel Fojtík (místostarosta)  

Po necelém roce se radní města opět setkali s obyvateli městské části Sídliště. Na sraz  

u Dřeváku přišlo okolo třiceti lidí ze Sídliště, se svými připomínkami, dotazy a problémy  

v místě, kde žijí. Nechyběli ani zástupci lokálních médií: Nymburského deníku. 

Setkání začalo u restaurace Dřevák a vedlo ulicemi Mládežnická, Jurije Gagarina, Vítkovická, 

Karla Čapka, Hrnčířova, Alfonse Muchy, Generála Antonína Sochora. 

Starosta Ing. Tomáš Mach přivítal občany na setkání u Dřeváku a připomněl úspěšné 

dokončení prvních etap revitalizace sídliště včetně otevření nového dětského hřiště 

Nezlobiště. „Čtvrtá etapa sklidila úspěch a své ovoce, kdy odezvy od občanů byly dobré  

a zpětné reakce na to co se zde dělo také. Radě města se podařilo zajistit úklid a pořádek na 

sídlišti a některé úseky jsou již vyklizené. Ohledně zeleně se město dohodlo s technickými 

službami,“ shrnul aktuální kroky města starosta Tomáš Mach. Občané vznesli různé stížnosti a 

připomínky i včetně návrhů na jejich řešení ze strany města. Na začátek zaznělo  

i poděkování od obyvatel za už provedené úpravy Sídliště.  

Zásadní připomínky se vázaly ke stavbě parkovacích ploch v ulici Vítkovická a Karla Čapka, 

dále přidání nových laviček v této lokalitě a nové výsadbě stromů. Naopak zazněly  

i požadavky na kácení uschlých či jinak nevyhovujících stromů. Přítomní si postěžovali také 

na spoluobčany, kteří špatně parkují (na zeleni, na chodnících) a stěžují tím pohyb chodců, 

nebo nedodržují zákazy vjezdu. Dalším tématem bylo nevyhovující umístění kontejnerů na 

odpad v ulici Generála Antonína Sochora a připomínky k provozovatelům heren a nonstop 

podnikům.  

Pro akutní řešení problémů je všem Nymburákům k dispozici bezplatná linka 156 Městské 

policie Nymburk a web www.bezpecnynymburk.cz, kde najdou aktuality od nymburských 

strážníků a policistů, z dopravy a dalších oblastí pro bezpečnost ve městě. Mohou sem 

zároveň psát své dotazy a najdou zde i aplikaci na webu Technických služeb města Nymburk, 

kam lze vkládat text a fotografie problematického místa či závady.  

Další setkání radních s občany se uskuteční 15. září v lokalitě u hřbitova. Sraz příchozích je 

v 17 hodin před hřbitovem.  

  

http://www.bezpecnynymburk.cz/


Úkoly vyplývající z tohoto setkání: 

Bod Věc Odpovědný Termín 

1.  Sídliště 

 požadavek na více laviček – vytipování nových 

míst (v blízkosti hřiště, zelené plochy)  

 

 neustálé parkování na zeleni  

 vyznačit přechody pro chodce 

 

Ing. Janda  

 

 

MP 

Ing. Janda 

 

Splněno, další 

požadavky plněny 

průběžně  

Průběžně plněno 

Splněno 

2.  Nezlobiště 

 požadavek na doplnění písku u kolotoče  

 doplnit značky zákazu  

 basketbalový koš a malý, velký panáček – 

oprava, oddělit pro malé a velké děti 

 více odpadkových košů 

 doplnění hracích prvků pro malé děti (1-3 let), 

zakomponovat koutek  

 

TS 

 

 

 

 

 

 

Opravy řešeny 

v rámci 

reklamací, příp. 

běžnou údržbou. 

 

Nové hřiště vedle 

3/2018 

3.  Ul. Generála Antonína Sochora 

 č.p. 2078 nevyhovující umístění kontejnerů na 

odpad - zápach 

 žádost o pokácení dvou uschlých stromů   

 

 

 

Ing. Janda 

 

Původní místo 

 

Splněno 

4.  Ul. Vítkovická 

 výměník – (hluk a smog), návrh na jiné využití 

(parkoviště), prověřit možnost odkoupení  

p. Michl  

 

PhDr. Fojtík 

 

Prodej v jednání. 

Bude předloženo 

do zastupitelstva. 

5.  Ul. Jurije Gagarina  

 č.p. 1914 a 1915, po rekonstrukci vchodu zde 

chybí rohože – zjistit   

 

Ing. Klicpera 

 

Řešeno se správci 

domů – vráceny  

6.  Ul. Mládežnická 

 úprava dětského pískoviště 2x  

 č.p. 1982 – vchod úprava, nájezd 

 

Ing. Janda 

Ing. Janda 

 

Splněno 

Splněno 

7.  Ul. Alfonse Muchy 

 výsadba stromů (zelená plocha) 

 

 

 kanál – odtok dešťové vody (zjistit odtok 

dešťové a splaškové vody)  

 tři stromy (Mirabelka) prověřit, příp. pokácet 

 

Ing. Janda 

 

 

Ing. Klicpera 

 

Ing. Bednář 

 

Řešeno v rámci 

podzimní výsadby 

 

Řešeno v rámci 

reklamací 

Splněno 

8. Ul. Hrnčířova 

 výsadba stromů (zelená plocha) 

 

 oprava zámkové dlažby 

 

Ing. Janda 

 

Ing. Klicpera 

 

Řešeno v rámci 

podzimní výsadby 

Splněno 

9. Ul. Letců R.A.F (skleník, Za Větrem) 

 městská policie – pravidelné kontroly a podávání 

hlášení (stav lidí, nepořádek), pochůzky 

 zjistit placení odpadů obou podniků 

 

S. Lazarová 

 

Henclová 

 

Průběžně plněno 

 

Prošetřeno 

v rámci kontrolní 



činnosti.  

10. Ul. Zbožská 

 u bazénu - propadlé víko kanálu 

 

Krajská správa 

a údržba silnic 

 

Splněno 

  

Zapsal: Mgr. Petr Černohous 

Garantem: PhDr. Pavel Fojtík 


