
Zápis ze setkání s občany

 

5. října 2017 - v lokalitě U HŘBITOVA  

Přítomni: PhDr. Pavel Fojtík (starosta), Ing. arch. Jan Ritter (2. místostarosta), Tomáš Řehák (vrchní strážník MP), Josef Kozák (strážník MP 
okrsku č. 5), Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí města) 

Starosta města PhDr. Pavel Fojtík společně s místostarostou Ing. arch. Janem Ritterem přivítali občany, kteří dorazili na místo setkání u hlavního 
vstupu na hřbitov. Setkání začalo v 17 hodin a vedlo ulicemi Lipová, Ve Vilách, Na Tržišti a Vagónka. Na setkání, opět po roce, přišlo okolo deseti 
obyvatel se svými připomínkami, dotazy a nápady.  

Starosta zahájil setkání, přivítal všechny přítomné a představil zástupce města i Městské policie Nymburk. „Všechny vás vítám opět po roce na 
setkání v této lokalitě. Přišli jsme sem, abychom zjistili, co vše je potřeba zlepšit od minulého setkání. Děkujeme za všechny vaše poznatky, 
stížnosti a nápady, které si zapíšeme a budeme je řešit. Při setkání v roce 2013 nikdo nevěřil v rekonstrukci Lipové ulice a ta nyní probíhá. 
Některé úkoly jsou dlouhodobé a jejich řešení složitější, než se na první pohled zdá,“ uvítal občany starosta Pavel Fojtík. Občané měli mnoho 
otázek ohledně rekonstrukce Lipové ulice, což je největší probíhající akce v lokalitě. Zástupci vedení města hovořili o rekonstrukci ulice, přiblížili 
projekt, její budoucí podobu a jednotlivé etapy stavby. Nejprve se bude jednat o úsek mezi ulicemi Okružní – Hronětická, pak Hronětická - 
Doubravská a Doubravská – Feuersteinova. Rovněž informovali o termínech dokončení (duben 2018) a o spolupráci s firmou Vodovody a 
Kanalizace Nymburk, a. s., která provede výměnu páteřních rozvodů kanalizace, včetně přípojek k jednotlivým domům. 

Hlavní témata byly: probíhající rekonstrukce a budoucí vzhled ulice Lipová, zapáchající, propadlá a nedostačující kanalizace v této 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. Nebo na webových stránkách 
města najdou odkaz do aplikace pro hlášení závad, nedostatků a návrhů na zlepšení prostředí ve městě. Odkaz do aplikace najdete v sekci 
OTEVŘENÁ RADNICE. http://www.meu-nbk.cz/index.php?sekce=2&idO=55 

Setkání radních s občany 2017 pokračují 26. října v lokalitě Sídliště Drahelice (sraz u cukrárny Jahůdka). Sraz příchozích je vždy v 17 hodin.  

http://www.bezpecnynymburk.cz/
http://www.meu-nbk.cz/index.php?sekce=2&idO=55


Úkoly vyplývající z tohoto setkání: 

Bod Věc Odpovědný Termín 

1. ul. Lipová      

• zjistit jaký druh stromů bude vysazen a jeho velikost (Lípa zelená?) ORI, Pokorný Dle projektové dokumentace budou vysázeny 
lípy zelené a 1 ks dub letní. Velikost lip je cca 
15 až 25 m 

• zjistit typ dlažby pro vjezdy ORI, Pokorný Na vjezdech k nemovitostem bude 
zatravňovací dlažba 80 mm, přírodní šedá. 

• povrch komunikace a kde bude končit ORI, Pokorný Na komunikaci bude část pojízdné vozovky ze 
zámkové betonové dlažby 80mm, cyklopruh 
s hladkým povrchem a barevným odlišením. 
Od hlavní hřbitovní brány až po ulici U 
Cejpovny bude vozovka obnovena živičným 
povrchem. 

• úprava povrchu komunikace před bunkrem CO  (možnost potažení asfaltem) TS + OSMM Oprava v rámci běžné údržby 06/2018 

• ověřit výšku hotového kanálu s projektem a budoucí výškou komunikace ORI, Pokorný Dle projektu 

• prořezat suché větve na zbývajících stromech – ohrožují kolemjdoucí TS + OSMM po 
konzultaci (dle PD 
– ořez u stromů 
mimo investici) 

03/2018 

2. ul. Vagónka   

• opravit asfalt při vjezdu do ulice TS  Splněno 

• před čp. 49 – při dešti stojí voda a neodtéká, špatně vyspárovaný odtok 

dešťové vody (konzultace s projektantem) – uplatnění reklamace 
TS Splněno 

3. ul. Ve Vilách   

• vyčistit strouhu (podnik Čáslav) TS, úklid od. 
kanálu 

01. 2018 

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 


