
   Zápis ze setkání s občany__________________ 

1. října 2015 v lokalitě Drahelice 

Přítomni: Ing. Tomáš Mach (starosta), Ph.D., PhDr. Pavel Fojtík (místostarosta), Zdeněk 
Vocásek (uvolněný radní), Stanislav Bohuslav (radní), Jaroslav Radoň (radní a ředitel 
Technických služeb města Nymburk), Ing. Vlastimil Janda (vedoucí odboru správy městského 
majetku), Ing. Jiří Konhefr (odbor správy městského majetku), Leoš Jeřábek (zástupce 
Městské policie Nymburk), Mgr. Olga Vendlová (tisková mluvčí MěÚ Nymburk) 

Kolem dvaceti obyvatel Drahelic se sešlo s radními, zaměstnanci městského úřadu a zástupci 

Městské policie Nymburk u hřiště se svými připomínkami, dotazy a problémy v místě, kde 
žijí. Nechyběla ani redaktorka Nymburského deníku. Foto ze setkání v sekci Galerie.  

Většina dotazů a připomínek zazněla přímo u hřiště, jen krátká procházka asi po hodině vedla 

do ulice Vagónka, kde se účastníci setkání pomalu rozešli. Přítomné přivítal starosta města 
Tomáš Mach. Pokračovali krátkou procházkou do ulice Vagónka, kde místostarosta a historik 
Pavel Fojtík připomněl vznik ulice. Lidé zde bydleli podél silnice v obezděných vagónech  
a dodnes po nich zůstaly malé parcely, na kterých stojí domy.  

Hlavními tématy byly: rekonstrukce zázemí pro sportovní hřiště (pro mladé fotbalisty), 
dopravní opatření proti rychlému průjezdu aut kolem hřiště, kde si hrají děti a nedořešené 
parkování, rozbitý povrch ulice Na Tržišti, kanalizace v ulici Vagónka, kterou město 
dlouhodobě řeší, rozbitý chodník v Drahelické ulici. Občané si stěžovali na časté parkování 
kamionů u restaurace Na Cejpovně, zákaz platí plošně v celém městě v nočních hodinách. 
Občané projevili zájem o zintenzivnění městské integrované dopravy a o městský rozhlas,  
o čemž už vedení města také jedná v souvislosti s digitálním povodňovým plánem. Radní 

Zdeněk Vocásek vysvětlil, jak je to s obchvatem kolem Drahelic a popsal jeho vývoj, aby 
vyvrátil domněnky s tím, že řešením by bylo přemostění Labe. K dotazu na opuštěné doky 

uvedl, že jsou ve vlastnictví pražské firmy, která má záměr vytvořit zde volnočasový areál. 
Hned na místě dostali občané příslib prodloužení otevírací doby hřbitova do 18 hodin. Město 

se bude na upozornění občanů zabývat úpravou terénu mezi obytnými domy a hřištěm, kde 
zůstaly nebezpečné dráty a panely pod zelení po původní skládce. Že tato okrajová část 
Nymburka není zapomenutá, připomněl Ing. Janda výčtem investičních akcí v místě za 
poslední roky: tlaková kanalizace a vodovod, prodloužení chodníku v Drahelické ulici do ulice 
Ke Skále, dešťová kanalizace Ve Vilách, cyklostezka podél Labe a veřejné osvětlení U Skály.  

Přítomní ocenili aktivitu vedení města, starosta jim připomněl bezplatnou linku 156 Městské 

policie Nymburk, kam mohou volat v případě problémů. K dispozici všem Nymburákům je 
také 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.  

http://www.bezpecnynymburk.cz/


Páté setkání radních s občany se uskuteční ve čtvrtek 8. října 2015 na Zálabí. Po zahájení  
v 17 hodin u restaurace Na Žofíně bude následovat prohlídka ulic Na Bělidlech, Hořátevská,  

Za Žofínem.   

Úkoly vyplývající z tohoto setkání: 

Bod Věc Odpovědný Termín 

1.  U Hřiště 

 zázemí pro fotbalisty (žáky), bezpečné 

branky zpět z Polabanu 

 rychlý průjezd aut kolem hřiště i přes 

dopravní značky, kontroly strážníky, 
sankce 

 řešení parkování kolem hřiště  

 

  
Bohuslav 

 
Lazarová 
 

 
Ing. Janda 

  
Jednání o rekonstrukci 

budov 
u hřiště, branky?  
průběžně 

 
 

Do 6/2016 

 

2.  

Ul. Na Tržišti  

 špatný povrch vozovky 

 zeleň mezi bytovými domy a ulicí Na 

Tržišti – dokončit rekultivaci  
 

  

Ing. Janda 

 

V rámci údržby v roce 2016 
Realizace v roce 2016 

3.  Ul. Vagónka 

 kanalizace částečně nefunkční 

   
Ing. Janda 
 

  
PD vyhotovena 2016, 
následně přednostní 

realizace 

4.  Ul. Drahelická 

 sražená dopravní značka zákaz odbočení 
před restaurací Na Cejpovně  

 rozbitý chodník, neupravený 

 návrh cyklopruhu od Penny do města 

 parkování u Makra dořešit, zakázat 

 Žádost o zintenzivnění dopravní 

obslužnosti  

 zápach z kanálu naproti Penny u 

autobusové zastávky 

  

Ing. Janda 
 
Radoň 

Ing. Janda 
 

Vocásek 
 
VaK 

  

Požadavek na KSÚS 
10/2015 
V rámci údržby do 5/2016 

Bude prověřeno do 12/2015 
Bude prověřeno do 12/2015 

Jednání o dopravní 
oblužnosti a nacenění OAD 
10/2015 

V jednání  

5.  Ul. Ve Vilách 

 přechod pro chodce – navázat chodník 

  

Ing.Klicpera 

  

Dle priorit rozpočtu 
příprava pro rok 2017 

6.  Ul. U Skály 

 požadavek na snížení rychlosti 

 požadavek na doplnění chodníku 

 

Ing. Janda 
Ing.Klicpera 

 

 

Do 12/2015 
Dle priorit rozpočtu 

příprava pro rok 2017 

  

Zapsala: Mgr. Olga Vendlová  


