Zápis ze setkání s občany__________________
24. září 2015 v lokalitě Sídliště
Přítomni: Ing. Tomáš Mach (starosta), Ph.D., PhDr. Pavel Fojtík (místostarosta), Zdeněk
Vocásek (uvolněný radní), Jaroslav Radoň (radní a ředitel Technických služeb města
Nymburk), Ing. Jiří Konhefr (za odbor správy městského majetku), Leoš Jeřábek (zástupce
Městské policie Nymburk), Mgr. Olga Vendlová (tisková mluvčí MěÚ Nymburk)
Kolem dvaceti obyvatel Sídliště čekalo na radní, zaměstnance městského úřadu a zástupce
Městské policie Nymburk u Dřeváku se svými připomínkami, dotazy a problémy v místě, kde
žijí. Nechyběli ani zástupci lokálních médií: Nymburského deníku a Rádia Patriot.
Setkání začalo u restaurace Dřevák a procházka vedla ulicemi Mládežnická, Jurije Gagarina,
Vítkovická, Karla Čapka, Alfonse Muchy.
Zásadní připomínky se vázaly ke stavbě parkovacích ploch v ulici Jurije Gagarina, nedostatku
zeleně a naopak zazněly požadavky na kácení stromů. Nutnost stavby parkovacích míst
naráží na nedostatek zeleně na sídlišti. Opakovaným tématem byly kontejnery na odpad a
praktické připomínky zaznívaly k dopravnímu řešení. Ohledně kácení stromů, především
kvetoucích bříz nebo jehličnanů v bezprostřední blízkosti oken panelových domů byly
požadavky a názory občanů velmi nejednotné. Většinově se spíše než k vykácení klonily
k ořezu stromů. Bude vyzván správce uvedených domů k zaslání jednotného požadavku
Společenství vlastníků jednotek příslušného domu na úpravu stromů v sousedství jejich
nemovitosti. Přítomní si postěžovali také na spoluobčany, kteří špatně parkují (na zeleni, na
chodnících) a stěžují tím pohyb chodců, nebo nedodržují zákazy vjezdu. Ořez stromů a
zametení chodníků před paneláky přislíbil ředitel technických služeb. „Stromy a parkování
nejen v Mládežnické ulici vyřešíme v rámci V. a VI. etapy revitalizace sídliště. Vzhledem
k tomu, že k připomínkování dnes již realizované IV. etapy se evidentně nedostavili všichni
zainteresovaní, nabídneme k vyjádření občanů k chystané V. etapě veřejnou besedu,“
reagovalo vedení města. V rámci revitalizace vzniknou také nová hřiště v ulici Karla Čapka,
jedno pro malé děti a druhé pro teenagery. V ulici U Růžáku paní upozornila, že po 6. hodině
ranní cítí zápach a pociťuje pálení v krku, když chodí běhat.
Přítomní ocenili přímou, bezplatnou linku 156 Městské policii Nymburk, kam volají akutní
problémy. K dispozici všem Nymburákům je nově 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.
Páté setkání radních s občany se uskuteční ve čtvrtek 1. října 2015 u hřiště v Drahelicích. Po
zahájení v 17 hodin bude následovat prohlídka ulic Obchodní, Vagónka, Drahelická.

Úkoly vyplývající z tohoto setkání:
Bod Věc
1. Ul. Jurije Gagarina
 sušáky na prádlo – vrátit
 příliš rozestavěných chodníků a
silnic najednou – lidé nemají
kudy procházet, kontejnery na
odpad z chodníků – řešeno
v rámci kontrolního dnu 25. 9. se
stavbyvedoucím
 zajistit úklid při stavebních
pracích u stavební firmy
 křižovatka ulic J. Gagarina a
Letců R.A.F – není vidět doleva
– prověřit možnost zrcadla

2.

3.

Ul. Brigádnická
 Mostek do ulice Brigádnická –
starý povrch (součást IV. etapy
revitalizace)

Ul. Mládežnická
 důvod zákazu průjezdu?
Odstranit svislé značení?


4.

Odpovědný

Termín

Stavbyvedoucí, Splněno 25. 9. (připomínky
Ing. Klicpera tlumočeny, zapsány do staveb.
deníku)

Ing. Klicpera

Splněno
(zápis do staveb. deníku, úklid
v součinnosti s TS)

Ing. Janda

12/2015

Ing. Klicpera

Ing. Konhefr

Ing. Klicpera
podzemní kontejnery – termín
dokončení schůdků? Potřeba
osvěty mezi občany, jak správně
vhazovat odpad, aby bylo možné
využít celou kapacitu kontejnerů.

Ul. Mládežnická
 vzrostlé břízy mezi panelovými Ing. Janda
domy – nepořádek, alergeny,
stíní – pokácet/ ořezat/ zachovat
(nejednotnost občanů)
S. Lazarová
 nepořádek mezi domy, u
popelnic, také v Tyršově ul.
(bezdomovec)
 doplnit vodorovné značení pro Ing. Janda
parkování

Most přes Lidušku tj. K. Čapka
do Brigádnické projektově
zpracován, vázne stavební
povolení na smlouvách se síťaři
– řeší 2. rok p. Pokorný; most je
zahrnut do VII. Etapy Drahelic
Náklady na most – 3,5 mil. Kč
bez DPH.

Vysvětleno občanům na místě,
dopravní řešení bude zachováno
(šíře vozovky)
Dokončení stanoviště kontejnerů
dle uzavřeného Dofdatku_2 k
SoD do 15. 10. 2015

Žádost na správce do 15.10.2015
Realizace do 4/2016
Splněno
6/2016 v rámci obnovy
vodorovného značení

5.

6.

7.

8.

U Růžáku
Ing. Janda
 možnosti doplnění veřejného
Ing Klicepra
osvětlení ke garážím
Ul. Karla Čapka
 přerostlé břízy z obou stran stíní Ing. Janda
– ořez/ pokácet
+
Radoň
 poničený sušák na prádlo – na
žádost správce domu bude
odstraněn
Ul. Vítkovická
Vocásek
 před č.p. 2045 umístit žlutou
Vocásek
plochu pro požární stání
 Výměník – zamezit parkování
Avie (hluk a smog), návrh na
jiné využití výměníku
(parkoviště)
 zamést chodníky před paneláky Radoň
Ul. Alfonse Muchy
 proč kácet označené stromy?
Ul. Dvorská
 zrušit zákaz odbočení vlevo
Ul. Máchova – nádraží
 chybí odpadkové koše

Zapsala: Mgr. Olga Vendlová

Dle finančních možností r. 2016
– 2017

Žádost na správce do 15.10.2015
Realizace do 4/2016

V jednání, do jara 2016
Splněno (Avie bude parkovat
jinde, jednání
o novém využití výměníku)
Průběžně

Ing. Klicpera
Ing. Janda

Povoleno odborem ŽP, kácení
v rámci stavby (kořeny)

Ing. Janda

11/2015

Ing. Janda

Průběžně plněno v rámci
doplňování mobiliáře

