Zápis ze setkání s občany
14. května 2015 v lokalitě Jankovice
Přítomni: Ing. Tomáš Mach, PhD., PhDr. Pavel Fojtík, Zdeněk Vocásek, Stanislav Bohuslav,
Ing. Vlastimil Janda, Jan Pokorný, Leoš Jeřábek, Mgr. Olga Havránková
Někteří další zaměstnanci Městského úřadu Nymburk se schůzky zúčastnili mezi asi třiceti
občany, kteří přišli sdělit vedení města své stížnosti, postřehy o nedostatcích, ale i pochvaly.
Pozitivně hodnotili výměnu písku v dětských pískovištích a samotnou schůzku s vedením
města v místě jejich bydliště. Výčet bodů, na které se městský úřad zaměří, viz tabulka níže.
Většina připomínek zazněla u prodejny Jednoty, kde bylo setkání zahájeno. Byly odtud vidět
také nové podzemní kontejnery, které občané přijali pozitivně. Během dvou hodin skupinka
obešla sídliště s několika zastávkami. Starosta zakončil setkání před „Adélou“, kde slíbil
dohlédnutí na plnění zaznamenaných bodů a zároveň apeloval na samotné občany, protože
ohledně pořádku a hezkého prostředí ve svém okolí musí každý začít sám u sebe. Upozornil
také na možnost volat upozornění na přímou, bezplatnou linku 156 Městské policii Nymburk
nebo využívat aplikaci na webu Technických služeb města Nymburka, kam lze vkládat text
a fotografie problematického místa či závady.
První setkání s občany v ulicích Nymburka přítomní hodnotili pozitivně. Následující setkání je
plánováno na čtvrtek 4. června 2015 v lokalitě Habeš. Zahájení se odehraje na křižovatce ulic
Maršála Koněva a Na Splavech v 17 hodin. Trasa povede ulicemi Na Splavech, Hrabalova,
Poděbradská, Bobnická a U Vlečky.
Třetí setkání vedení města s občany se uskuteční ve čtvrtek 25. června 2015 na
Všechlapském vršku. Po zahájení na dětském hřišti v 17 hodin bude následovat prohlídka ulic
Železničářů, Velelibská, Všechlapská, Zdonínská.

Úkoly vyplývající z tohoto setkání:
Bod Věc
1. Přemístění stávajících kontejnerů u Jednoty
 zprovoznění podzemních kontejnerů – kontejnery na papír,
sklo a plasty – a odvoz stávajících kontejnerů;
 kontejnery na textil a elektro přemístit na jiné místo
dohodnuté s vlastníky kontejnerů.
2. Ul. Topolová
 prověřit moţnost umístění retardérů na křiţovatce s ulicí
Růţová + instalace v případě odsouhlasení
 vodorovné vyznačení parkovacích míst na komunikaci
 řešení viditelnosti na křiţovatce Topolová – Růţová
 měření rychlosti a průjezdnosti v ul. Topolové během týdne
3. Vybudování nových parkovacích míst
1. Prověření a projednání navrhovaných míst:
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 roh ul. Růţová – Topolová
 podél ulice Topolová před garáţemi
 podélně u vjezdu do dvora f. Mados
 v ulici Jasmínová, Sadová a jiné
2. Projekční příprava + realizace dle schválených priorit
rozpočtu.
Rozhlas Jankovice – doplnit do připravované ţádosti o dotací
realizace ve vazbě na dotační podmínky
Oprava chodníků
 všeobecně špatný stav chodníků v této lokalitě – letos opravy
v rozsahu 300 m2
 psí výkaly na chodnících a zeleni
Odpadkové koše – doplnit
Projednání s komisí SMaŢP a osazení v dohodnutých místech
Parkování na chodnících a neprůchodnost chodníků pro chodce
 poţadavek na častější kontrolu ze strany policie
 dopravní značení bude doplněno a upraveno
Herní prvky a lavičky - dětské hřiště Jankovice
 Doplnit herní prvky
 Projednat s komisí SMaŢP návrh na oplocení dát zprávu
Veřejná sluţba na přechodech pro chodce – časový posun
 nyní 11-14 hod. ţádost o posun – 12-15 hod.

10. Úsek cyklostezky za Jednotou – vybudování
Na základě schválených priorit rozpočt –zprac. PD + realizace
11. Ul. Sadová – doplnit zeleň,
Kde nebude stínit
12. Zájem o biokontejnery – ul. O. Polívky,
Dodání v rámci rozšíření pilotního projektu-viz tisková zpráva
13. Špatný stav laviček u Adély – prověřit
Oprava dle materiálových moţností
14. Zápach z kanalizace – řešení – lokalita ul. Jankova a okoli
15. Vyvěsit výkres z projektu pro územní řízení „Revitalizace
sídliště Jankovice“ na web města

Zapsala: Mgr. Olga Havránková
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