
   Zápis ze setkání občany

 

6. října 2016 v lokalitě BOLESLAVSKÁ  

Přítomni: PhDr. Pavel Fojtík (starosta), Ing. arch. Jan Ritter (místostarosta), Mgr. Bc. Marek Velechovský (radní), Mgr. Petr Černohous (tiskový 

mluvčí MěÚ Nymburk) 

Na setkání přišlo okolo patnácti obyvatel lokality, se svými připomínkami, dotazy a problémy v místě, kde žijí. Zástupci vedení města čekali na 

občany u vchodu do restaurace Semafor, kde setkání začalo. Nechyběli ani zástupci lokálních médií: Nymburského deníku.  

Starosta PhDr. Pavel Fojtík přivítal všechny občany, kteří přišli na první setkání v této lokalitě i přes nepřízeň počasí. Objasnil, jak setkání 

probíhalo v jiných lokalitách, a uvedl příklad této dobře fungující spolupráce. „Vítáme vás všechny, kteří jste přišli na toto setkání. Budeme rádi, 

když nám řeknete všechny Vaše postřehy, nedostatky a i naopak co se podařilo nebo zlepšilo. Veškeré poznatky od vás si zapíšeme a budeme se 

jimi zabývat,“ uvítal občany starosta Pavel Fojtík. Občané vznesli různé stížnosti a připomínky i včetně návrhů na jejich řešení ze strany města.  

Setkání začalo v 17 hodin u Semaforu a vedlo ulicemi V Kolonii, Dělnická, Park V Kolonii, 2. května, Husova, Purkyňova, Ferdinanda Schulze. 

Zásadní připomínky se vázaly k nedostatku parkovacích míst a dopravní situaci v celé lokalitě. Zároveň si obyvatelé postěžovali na spoluobčany, 

kteří špatně parkují a stěžují tím pohyb chodců, nebo nedodržují zákazy vjezdu. Zazněly požadavky na prořezání či zhodnoceni stavu stromů 

dendrologem. Dalšími tématy byly: špatný stav chodníků, běžné úpravy komunikací a jejich úklid.    

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 27. října v lokalitě Zálabí. Sraz příchozích je v 17 hodin u cukrárny Cafe Kopecký.  

http://www.bezpecnynymburk.cz/


Úkoly vyplývající z tohoto setkání: 

Bod Věc Odpovědný Termín 

1.  ul. V Kolonii  

 Chodníky pokračování obnovy, omlazení stromů  

 

 při rekonstrukci chodníků a výsadbě nových - změnit druh stromů 

 prostříhání stromů (osvětlení ve větvích) 

 č. p. 983, 984 –potřeba prořezání stromů 

 

TS Nymburk, ŽP, 

Město 

 

ŽP, TS 

TS 

 

Místní šetření 

3 / 2017 

 

3 / 2017 

3 / 2017 

2.  ul. Purkyňova 

 veškerá autobusová doprava touto ulicí – prověřit v návaznosti na kruhový objezd 

 nemožnost čištění ulic – parkují auta 

 

Řešení PID 2017 

MP 

 

 

Plněno průběžně 

3.  ul. Husova 

 požadavek na ponechání kruhového objezdu  

 nemožnost čištění ulic – parkují auta   

 možnost zrušení cyklo-pruhů/jednosměrky – parkování 

 

 

 č. p. 448 - předláždění a srovnání dlažby 

 v chodníku zbytek pouličního osvětlení - odstranit 

 

Středočeský kraj 

MP 

SMM 

 

 

TS Nymburk 

TS Nymburk 

 

 

Plněno průběžně 

Projednání a 

vyhodnocení 2 / 

2017  

4 / 2017 

4 / 2017 

4.  ul. Boleslavská 

 málo parkovacích míst (zaměstnanci ÚP) 

 možnost stání na zelené ploše před domem č. p. 1752 

 

 

 komín z Krušovické hospody - kouří do oken  

 změna pozice kontejneru (ul. Dělnická) – parkování 

 

 od křižovatky s ul. Husova po křižovatku s ul. V Kolonii -  oprava bílých dlaždic mezi 

vozovkou a chodníkem 

 

Zajištění parkování 

není v kompetenci 

města 

 

ŽP 

SMM 

 

Předáno KSÚS 

 

 

Předán požadavek 

ÚP 

 

 

4 / 2017 

Není jiné vhodné 

místo 



5.  ul. Park V Kolonii  

 úprava strhnuté vrstvy vozovky 

 úprava - chodníky do původního stavu 

 pískoviště - zrušení 

 prověřit stromy dendrologem (prořezání, údržba) 

 

 před č. p. 371 tyče pryč z travnaté plochy 

 

TS Nymburk 

TS Nymburk 

TS Nymburk 

TS Nymburk, ŽP 

 

TS Nymburk 

 

Splněno 

Splněno 

4 / 2017 

3 / 2017 místní 

šetření 

4 / 2017 

6.  ul. 2. května 

 není pruh pro cyklisty  

 změna DZ – u lékárny (z. zastavení na z. stání)  

 

SMM 

SMM, řešeno DZ s 

DI PČR 

 

2 / 2017 

3 / 2017 

7.  ul. 28. října  

 Větší kontroly – špatné parkování  

 pohyb aut u ZŠ Komenského – nerespektování DZ 

 možnost zrušení cyklo-pruhů/jednosměrky - parkování 

 

MP 

MP 

SMM projednat 

 

Plněno průběžně 

Plněno průběžně 

2 / 2017 

8. ul. Komenského 

 zákaz vjezdu – možnost povolení v době prázdnin  

 

SMM, řešeno DZ 

s DI PČR 

 

6 / 2017 

9. ul. Ferdinanda Schulze 

 levá strana srovnat chodníky dlažbu 

 

TS Nymburk 

 

4 / 2017 

10. Lokalita 

 Projednání cyklo-pruhů, jednosměrek a parkování 

 

SMM, projednání 

 

2 / 2017 

  

Zapsal: Mgr. Petr Černohous 

Garantem: PhDr. Pavel Fojtík 


