Zápis ze setkání s občany__________________
8. října 2015 v lokalitě Zálabí
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. Vlastimil Janda (vedoucí odboru správy městského majetku), Tomáš Řehák
(zástupce vrchního strážníka Městské policie Nymburk), Mgr. Olga Vendlová (tisková mluvčí
MěÚ Nymburk)
Přes dvacet obyvatel Zálabí se sešlo s radními, zaměstnanci městského úřadu a zástupci
Městské policie Nymburk u hřiště se svými připomínkami, dotazy a problémy v místě, kde
žijí. Foto ze setkání v sekci Galerie.
Kvůli dešti se setkání odehrálo pod přístřeším restaurace Na Žofíně. Starosta avizoval hned
v úvodu, že chce dát prostor dalším tématům, nejen permanentně řešenému zápachu. To
vyvolalo odpor poloviny přítomných a ukázalo na druhou část místních, které nezajímal ani
tak zápach, jako spíše údržba dešťové kanalizace, oprava chodníků a veřejného osvětlení
nebo vodovodního řadu. Občané navrhli doplnění přechodu pro chodce u lávky,
odpadkových košů a upozornili na pár temných míst, kam by bylo dobré doplnit veřejné
osvětlení. Na řadu přišlo také téma parkování nebo kácení stromů a dotaz na náhradní
výsadbu, který sice zahrnoval celé město, ale bude zodpovězen. Všechny body zaznamenala
mluvčí radnice a budou opět zveřejněny na webu města a postupně plněny. V závěru zůstala
část obyvatel diskutovat s vedením města o situaci kolem provozovny AZOS a zápachu.
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.
Setkání s občany budou pokračovat opět v příštím roce, kdy radní navštíví historické centrum
města a další nové lokality, než započnou druhé kolo setkávání a kontroly již vykonaného.

Úkoly vyplývající z tohoto setkání:
Bod Věc
1. Ul. Pístecká
 oprava vodovodního řadu
 propadá se povrch vozovky (omezit
vjezd nákladních aut)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Odpovědný Termín
VaK
Janda

r. 2016

Ul. Zálabská
 údržba dešťové kanalizace
 rozbitý kryt veřejného osvětlení

Janda
Radoň

11/2015
Výměna krytů v celé ulici
do konce 11/2015

Ul. Zátiší
 údržba dešťové kanalizace

Janda

11/2015

Janda
Janda

11/2015
r. 2016
5/2016
2016

Ul. Na Bělidlech
 údržba dešťové kanalizace
 v případě sněhové pokrývky protahovat
prostor pod lávkou
 doplnit přechod pro chodce od lávky
k protějšímu chodníku
 doplnění odpadkových košů (v celé
lokalitě)
Ul. Pražská
 údržba dešťové kanalizace
 návrh prodloužení chodníků od pivovaru
a AZOSu k železničnímu přejezdu a
doplnění lamp, viz mapka
 vyjeté koleje v povrchu vozovky za
přejezdem – vyzvat kraj
Ul. Za Žofínem
 rekonstrukce propadlé smíšené
kanalizace
Ul. Kolínská
 údržba chodníků na mostě (prorůstá
tráva)
 oprava propadnutého chodníku před
vilou Tortuga

Radoň

SUS
Janda
Klicpera
SUS
Janda

2016/2017
Dle priorit
Dle priorit vedení města
10/2015

VaK

SUS
Janda

Ul. Sedláčkova
 uvolněná dlažba na chodnících, propadlý Janda
povrch
VaK
 údržba kanalizace
Klicpera
 doplnit veřejné osvětlení (u MŠ)
Janda

6/2016

6/2016

2016/2017
Dle priorit

9.

Ul. Dlabačova
 projednat PD na chodníky

Klicpera

10. Ul. U Závor
 parkování aut zamezuje v průjezdu ulicí Lazarová
 doplnění – posílení dopravního značení Janda
11. Opakované rušení nočního klidu hudebními
Lazarová
produkcemi z restaurací U Kocoura a Na Žofíně

Zapsala: Mgr. Olga Vendlová
Garantem: PhDr. Pavel Fojtík

DSP hotová, upraví se dle
občanů kontejnerová stání
a zažádá se SÚ
o stavební povolení.
Častá kontrola
12/2015
Pravidelně kontrolováno
městskou policií, v případě
hluku volat 156

