
Zápis ze setkání občany

 

11. května 2017 - Jankovice  

Přítomni: PhDr. Pavel Fojtík (starosta), Ing. arch. Jan Ritter (2. místostarosta), Simona Lazarová (vrchní strážník MP), Leoš Jeřábek (strážník MP 
okrsku č. 4), Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí MěÚ Nymburk) 

Starosta města PhDr. Pavel Fojtík společně s místostarostou Ing. arch. Janem Ritterem čekali na občany u Jednoty, kde setkání začalo. Na 
v pořadí třetí setkání s občany tentokrát v Jankovicích přišlo okolo dvaceti obyvatel se svými připomínkami, dotazy a nápady. Setkání začalo v 
17 hodin a vedlo ulicemi Jankova, Tomáše Černého, Ke Strouze, Polní a U Lidušky.  

Starosta zahájil setkání a přivítal občany, kteří přišli na setkání v Jankovicích, a představil přítomné i zástupce Městské policie Nymburk. 
„Všechny vás vítám na setkání, zde v Jankovicích. Přišli jsme sem, pro všechny vaše připomínky a postřehy protože právě vy znáte svou lokalitu 
nejlépe. Veškeré informace, poznatky, stížnosti a nápady si zapíšeme a budeme je řešit. Vím, že je zde zásadní problém v podobě parkování a 
proto hledáme kompromis mezi chodci a řidiči, kteří chtějí zaparkovat,“ uvítal občany starosta Pavel Fojtík. Společně s panem místostarostou 
ještě informoval o projektu revitalizace Jankovic a řešení připomínek ze strany občanů právě k tomuto projektu. Nejvíce připomínek k projektu 
se týká právě zohlednění parkování a zeleně.   

Obyvatelé na setkání si postěžovali na špatně parkující spoluobčany, kteří tak stěžují pohyb chodců a výhledu do křižovatek. Zásadní témata se 
vázala k parkování, kultivaci zeleně a strouhy, svozu odpadu, běžné úpravě komunikací a úklidu. Všechna témata byla předmětem debaty 
setkání občanů s radními v Jankovicích. Z nich již tradičně vyplynuly úkoly, jejichž cílem je zvelebovat město a udržovat jej čisté a příjemné pro 
život v celé lokalitě. 

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.  

Setkání radních s občany 2017 pokračují 8. června v lokalitě Všechlapský vrch (sraz na hřišti). Sraz příchozích je vždy v 17 hodin.  

http://www.bezpecnynymburk.cz/


Úkoly vyplývající z tohoto setkání: 

Bod Věc Odpovědný Termín 

1. ul. Sadová      

• zlepšení osvětlení v lokalitě  ORI  V rámci revitalizace 
sídliště 

• častější svoz odpadu včetně podzemních kontejnerů  TS  Průběžně plněno 

• sběr odpadu okolo stanoviště kontejnerů (zůstává odpad po svozu)  TS  Průběžně plněno 

• úklid stanoviště kontejnerů  TS  Průběžně plněno 

• zamezit šíření odpadků při svozu  TS  Průběžně plněno 

2. ul. Jankova     

• údržba miliorační stoky (prohloubení)  Povodí Labe  Předáno 

• rekultivace stoky – úprava zeleně, sekání a úklid odpadků  Povodí Labe, TS  Předáno 

• sekání břehů   Povodí Labe  Předáno 

• možnost stoku svést do potrubí  Povodí Labe  Předáno 
• odtok kanálu (neodtéká) před č. p. 2057   VaK, TS Plněno průběžně  

• opravit propadající se silnici před č. p. 2057 (u kanálu)   VaK, TS  Předáno 

• zápach kanalizace – čištění  VaK  Předáno 

• prověřit kanalizaci – funkčnost, po připojení nové zástavby zřejmě nestačí – silný zápach  VaK  Předáno 

• doplnit značení ulic (názvy)  TS, OSMM 11/2017  

• kontrola parkování v křižovatkách  MP  Průběžně plněno 

• dopravní řešení křižovatky Jankova x Ke Strouze (špatná viditelnost)  Zamítnuto dopravním inspektorátem 
  

• prověřit možnost výměny bio popelnice za vice objemovou  Nelze   

3. ul. Jasmínova     

• častější kontroly parkujících vozidel (chodník)  MP  Průběžně plněno 

4. ul. Tomáše Černého     

• doplnění veřejného osvětlení Požadavek předán 
k projednání ORI 

 2018 

• zjistit možnost výsadby stromů  TS prověřit  11/2017 



• zjistit homologaci protihlukové stěny (Certifikát)  OSMM 11/2017  

5. ul. Ke Strouze     

• rozšíření parkoviště pro bytové domy Požadavek předán 
k projednání ORI 

 2018 

• vybudování stanoviště pro kontejnery (přístřešek-zápach, samovolný pohyb kontejnerů)  OSMM, TS  06/2018 

• zamezit šíření odpadků při svozu  TS  Průběžně plněno 

6. ul. Polní     

• častější kontroly parkujících vozidel   MP  Průběžně plněno 

7. Lokalita     

• revitalizace sídliště – více zeleně na jižní straně (z důvodu letního žáru) Aktualizovaný 
návrh 

 splněno 

• zohlednit parkování x zeleň     

• posílit kamerový systém Požadavek předán 
k projednání ORI 

 2018 

• Topolová x Zbožská – není přechod pro chodce přes Zbožskou  Projednat s PČR  11/2017 

8. Navíc     

• úprava cyklostezky u poříční policie – předláždění   TS  11/2017 

 

MP – Městská policie Nymburk, OSMM – Odbor správy městského majetku, TS – Technické služby města, VaK – Vodovody a kanalizace,  

MP – Městská policie Nymburk  

Zapsal: Mgr. Petr Černohous 

Garantem: PhDr. Pavel Fojtík 


