Zápis ze setkání s občany__________________
25. června 2015 v lokalitě Všechlapský vrch
Přítomni: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., PhDr. Pavel Fojtík, Zdeněk Vocásek, Jaroslav Radoň, Ing.
Vlastimil Janda,Simona Lazarová,Mgr. Olga Havránková
S radními, zaměstnanci Městského úřadu Nymburk a zástupci Městské policie Nymburk se
v lokalitě Všechlapský vrch setkalo kolem čtyřiceti místních obyvatel. Nejvíce dotazů
a připomínek zaznělo v místě setkání na dětském hřišti. Stěžejní je pro občany v této lokalitě
bezpečnost při pohybu dětí i dospělých kolem hlavní silnice Nymburk – Všechlapy
a související hluk z dopravy, a celkově přimknutí této okrajové lokality k městu, ať už
cyklostezkou, dostupností prodejny potravin nebo funkčním městským rozhlasem. Místní
ocenili historicky první přímé jednání s radními a důkladný úklid před návštěvou, ti zase
ukázněnost tazatelů a smysluplnou diskuzi. Dotazy zodpovídali radní na místě s podporou
zástupců odboru správy městského majetku a Technických služeb města Nymburka.
Společně otevřeli témata a problémy, které místní trápí již delší dobu. Velkým tématem bylo
samotné místo setkání – dětské hřiště, které využívá podle místních přes dvacet dětí.
Obchůzka pokračovala ulicemi Železničářů a Velelibská až k hlavní silnici.
Také tady se místní obyvatelé snaží sami udržovat vzhled svého okolí, což radní ocenili. Při
hledání možností, jak vylepšit vybavenost nebo údržbu veřejných míst narazili také na
nejasné majetkové vztahy a probrali reálnost požadavků. „Dnešním setkáním naše
komunikace nekončí a tady u vás se také ještě uvidíme,“ připomněl starosta Ing. Tomáš
Mach, že radnice je tu pro občany. Stále platí 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.
Setkání vedení města s občany budou pokračovat po prázdninách. Opět od září se zástupci
města vypraví za občany do lokalit Drahelice, Zálabí a dalších.

Úkoly vyplývající z tohoto setkání:
Bod Věc
1. Hřiště
 požadavek na častější úklid, sekání během roku
 dovybavení herními prvky pro děti – dle možnosti
rozpočtu
 možnost multifunkčního hřiště – projekční příprava a
realizace dle investičních priorit města
Okolí
2.
 napojit lokalitu Všechlapského vrchu na účelovou
komunikaci podél obchvatu města, trasa pro pohyb

Odpovědný Termín
Radoň
Janda

Průběžně
r. 2015 -16

Klicpera

r. 2016

3.

4.

5.

mimo hlavní, frekventovanou komunikaci - realizace
dle investičních priorit města
 požadavek na vytvoření lesoparku jako hlukové i
smogové bariéry proti obchvatu – info o napojení
obchvatu Zdeněk Vocásek (stavba počítá s vlastní
hlukovou bariérou, obchvat má být zapuštěn, cca za 15
let)
Boleslavská třída
 požadavek radaru
 požadavek měření hlídkou Policie ČR také v opačném
směru, než doposud
 požadavek na řešení úprav komunikace I/38, např.: -ostrůvek, obtížného odbočování doleva do zástavby,
nebezpečný přechod pro chodce k autobusové zastávceprojednat možnosti řešení s vlastníkem komunikace
 návrh na přemístění měřáku rychlosti z nadjezdu na
Všechlapský vrch, popř. semafor
 umístění makety strážníka
 srovnat nerovnost na vozovce v ústí na Všechlapy –
upozornit SUS na zajištění opravy
 zastávka na cizím pozemku, možnosti řešení
 hluk komunikace I/38

Klicpera

r. 2016

Mach

není
v kompetenci
města

Lazarová

Mimo
kompetence
města

Janda

31.8.2015

Janda
Lazarová
SUS
Janda

30.9.2015
30.9.2015

Janda
ŘSD

30.9.2015

Ul. Velelibská
 požadavek na úpravu úzké ulice zajistit průjezdnost – Janda
řešení zjednosměrněním
Klicpera
 stavební úpravy (šířka a nový povrch ) – projekční
příprava + realizace dle schválených investičních priorit
města
Celá lokalita
 požadavek na městský rozhlas (Vocásek – bezdrátový
se plánuje v rámci protipovodňového plánu) - zájem i o
drátový – archiv současných hlášení na webu města
 zájem o biokontejnery – registrace v anketě na webu
 požadavek na kontejnery na tříděný odpad + častější
svoz – využívat aplikaci hlášení závad na webuTS
 požadavek na úpravu jízdného městské dopravy
 údržba zeleně a nezpevněné chodníky
 zjistit aktuální podmínky připojení plynu
 prověřit kontroly vody VaK, p. Časar

Zapsala: Mgr. Olga Havránková
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