Zápis ze setkání s občany__________________
24. března 2016 v centru Nymburka

Přítomni: Ing. Tomáš Mach, Ph.D. (starosta), PhDr. Pavel Fojtík (místostarosta), Zdeněk
Vocásek (radní pro investice), Mgr. Olga Vendlová (tisková mluvčí MěÚ Nymburk)
Parkování v centru města, dopravní řešení Náměstí Přemyslovců a místní podzemní chodby,
koncept Kostelního náměstí a prostranství Na Rejdišti a celkově úklid v ulicích. To byla hlavní
témata debaty prvního letošního Setkání občanů s radními v ulicích Nymburka. Před
Velikonocemi se se zástupci města sešlo pouze sedm občanů, kteří vznesli konkrétní
připomínky a postřehy. Z nich již tradičně vyplynuly úkoly, jejichž cílem je zvelebovat město
a udržovat jej čisté a příjemné pro život. Foto ze setkání v sekci Galerie.
Starosta Tomáš Mach uvedl setkání u Mariánského sloupu připomenutím revitalizace
Náměstí Přemyslovců, v níž je zásadní dopravní řešení náměstí, a zmínil se o dalších krocích,
jako je jednání s dopravním inspektorátem. Letos má být zaveden nový parkovací systém
v centru města s parkovacími automaty. Radní Zdeněk Vocásek odpověděl na dotaz k řešení
parkování na náměstí a vysvětlil, že tendence města je vytěsnit auta z centra města, čemuž
má napomoci také záchytné, levné parkoviště pod Eliškou. Místostarosta Pavel Fojtík zase
reagoval na dotaz na existenci podzemních chodeb pod náměstím. Při zastávce v Kostelní
ulici přítomní diskutovali opět o konceptu parkování a kultivaci živelně vzniklého parkoviště
v této ulici. Debata se týkala také využití a pojetí Kostelního náměstí, jehož nový koncept už
předložili například studenti ÚMPRUM ve svých pracích. Projekt na revitalizaci prostoru
Rejdiště již podle místostarosty existuje a na místě jej popsal. Vzápětí museli zástupci města
dodat, že investice musí město rozdělovat postupně a nelze zaplatit opravy všech částí města
najednou. Aktuálně probíhá revitalizace nymburských sídlišť, na kterou se zároveň daří
čerpat dotace.
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 radních s občany 2016 pokračují 28. dubna v lokalitě před nádražím ČD. Sraz
příchozích je v 17 hodin před nádražní budovou.

Úkoly vyplývající z tohoto setkání:
Bod Věc
1. Nám. Přemyslovců
 oprava dlažby před Českou spořitelnou


3.

4.

5.

6.

Termín

ČS, a.s.
(propadlý
chodník)
Radoň

Lokálně splněno
(dlažba)
4/2016



vyčistit rýhu u obrubníku podél vozovky před
restaurací Castello
zachovat průchod mezi předzahrádkou a
restaurací Castello kvůli průjezdu kočárků
(dodržet u všech předzahrádek)
(pr)ořez stromů před optikou




TS+Janda
prázdná tyč před ČSOB
doplnit chybějící obložení sloupů pod Eliškou RK+Janda



2.

Odpovědný

Ul. Soudní
 propadlý vodovodní hrneček
 zeď domu naproti Panoramě – hrozí sesuv

Plněno
Janda
Radoň

Stromy se
neprořezávají
4/2016
7/2016
(oprava zadána)

VaK
vlastníci domu
č.p. 37 (RK)

5/2016
(výzva RK)

Kostelní nám.
 úklid parčíku žáky SZŠ a VOŠZ Nymburk

Mach

5/2016

Ul. Kostelní
 úklid parkovacího plácku

Radoň

5/2016

Na Rejdišti
 zkultivovat cestu parčíkem (nový písek)

Radoň

5/2016

Ul. Jízdecká
Radoň
 vymetat odpadky u obrubníků
Radoň
 vyčistit odpadkový koš (nejen plechový
vnitřek, ale také dřevěný koš)
 chybějící značka zákaz zastavení u křižovatky Janda
s Palackého třídou (pod zákazem vjezdu, měla
vůbec smysl?)

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

4/2016
4/2016
Zrušena splněno

