Zápis ze setkání občany
15. září 2016 v lokalitě U HŘBITOVA

Přítomni: Ing. Tomáš Mach, Ph.D. (starosta), PhDr. Pavel Fojtík (místostarosta), Zdeněk
Vocásek (uvolněný radní), Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí MěÚ Nymburk)
Okolo dvaceti obyvatel lokality přišlo na setkání se zástupci vedení města. Starosta Ing.
Tomáš Mach, Ph.D. přivítal všechny občany, kteří přišli na setkání před hlavním vchodem na
hřbitov se svými připomínkami, dotazy a problémy v místě, kde žijí. „Vítáme vás všechny na
tomto setkání za město Nymburk. Zástupci vedení města jsou tu a nyní můžete přijít se všemi
pochvalami, připomínkami a nápady, které jste si na nás připravili. Všechno si zapíšeme a
příští rok se znovu opět sejdeme,“ uvítal občany starosta Tomáš Mach. Občané vznesli různé
stížnosti a připomínky i včetně návrhů na jejich řešení ze strany města.
Setkání začalo v 17 hodin před hřbitovem a vedlo ulicemi Lipová, Hronětická, Kostomlatská,
Doubravská, Drahelická, Feuersteinova.
Hlavními tématy byly: současná situace a rekonstrukce ulice Lipová, hluk a zápach
z technických služeb v ranních hodinách, úprava a sekání zeleně. Přítomní si také postěžovali
na spoluobčany, kteří neuklízejí po svých čtyřnohých mazlíčcích a na zapáchající a propadlou
kanalizaci 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. 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 6. října v lokalitě Boleslavská třída. Sraz
příchozích je v 17 hodin u Semaforu.

Úkoly vyplývající z tohoto setkání:
Bod Věc
Odpovědný
1. Ul. Lipová
 rekonstrukce celé ulice – 1/2017 žádost o dotaci Klicpera
IROP
 Zhodnotit v projektu, kde se vysadí lípy
Aktualizace
projektu
VaK
 levá strana ulice - přípojky na městskou vodu
TS
 TS – hluk a zápach z automobilů mezi 4. a 5.
hodinou ranní včetně So a Ne
TS
 odkrytý kabel osvětlení (u křižovatky
v zahrádkách)
Řešeno v rámci
 jednosměrka ulice Lipová směr od hřbitova
projektové
dokumentace
DZ osazeno  Prověření dopravní značky křižovatka ulice
Městská policie
Lipová a V Zahrádkách - nerespektování
dopravního značení
TS
 Čp. 685 velké biopopelnice před pro bytovku
2. Ul. Drahelická
VaK
 od č.p. 2176 celá řada domů – zapáchající
kanalizace
3. Ul. Kostomlatská
 č.p. 2193 řadové domy – při silném dešti se valí VaK
voda z kanalizace
4. Ul. V Zahrádkách
TS
 úklid ulice
TS
 sekání seleného pruhu podél silnice
 srovnání dlažby a propadlé kanalizace (chodník) TS
před (sklenářství p. Tobiáš)
5. Ul. Doubravská
TS
 Křižovatka ulic Doubravská a Drahelická prostříhat zeleň při výjezd do křižovatky (břízy)
TS
 Narovnat značku u křižovatky s ul.
Kostomlatskou
6. Ul. Drahelická
TS
 Prověřit strom - ostříhat, případně vykácet
(bezpečnost – není výhled z křižovatky
Doubravská a Drahelická)
 Propadlá kanalizace - naproti benzínové pumpě VaK
VaK
 chybí víko kanálu (je zde provizorní) - naproti
benzínové pumpě
7. Ul. Feuersteinova
VaK
 kanalizace – silný zápach
8.

Ul. Okružní

Termín
2018
06/2017
Splněno –
projednáno s TS
Splněno
06/2017
Plněno průběžně

Splněno
Předáno VaK Splněno
Předáno VaK Splněno
Splněno
Splněno
Splněno

Splněno
Splněno

Splněno
Předáno VaK
Předáno VaK

Předáno VaK Splněno



křižovatka ul. Tyršova, Okružní a Lipová od
Okružní, namalovat čáru na křižovatce

Ul. U Růžáku
 č.p. 1861 - prostříhat zlatý déšť
10.
 Rozhlas v celé lokalitě špatně slyšet –

Janda

10/2017
V řešení úprava
DZ včetně
přechodu pro
chodce

9.



TS – neodborné prořezávání zeleně a její ničení




Kamenný most – umýt světla
Deratizace kanálu v této lokalitě

Zapsal: Mgr. Petr Černohous
Garantem: PhDr. Pavel Fojtík

Splněno
1/2018 (dotace a
rekonstrukce po
celém městě)
Projednáno s TS Splněno
TS
Ritter

VaK

Splněno
Předáno VaK

