Zápis ze setkání s občany__________________
28. dubna 2016 u nádraží

Přítomni: Ing. Tomáš Mach,Ph.D. (starosta), PhDr. Pavel Fojtík (místostarosta), Zdeněk
Vocásek (radní pro investice), Mgr. Tomáš Danzer (radní), Mgr. Olga Vendlová(tisková mluvčí
MěÚ Nymburk)
Radní se u hlavního nádraží v Nymburce setkali s větší účastí, než v březnu v centru města.
Sešlo se zde s nimi třináct občanů Nymburka a jejich dotazy se týkaly vedle konkrétních
upozornění a žádostí na opravy především parkování v okolí nádraží. Jejich stížnosti se
shodovaly na tom, že v ulicích poblíž nádraží nechávají zaparkovaná auta lidé, kteří tam
nebydlí. To se týká především těch, kteří pokračují v cestě vlakem. „Víme o tom
a dlouhodobě usilujeme o vytvoření dalšího parkoviště u nádraží. První úspěch máme
v podobě manipulační plochy, jako provizorního řešení situace a následně město požádá
o dotaci na parkoviště. Souviset bude samozřejmě dopravní značení v dotčených ulicích
a represe ze strany městské policie. Musíme dát lidem možnost parkovat a poté auta zmizí
z ulic a křižovatek,“ vysvětlil aktuální kroky města starosta Tomáš Mach. Radní Zdeněk
Vocásek k tomuto tématu připomněl připravené zavedení nového parkovacího systému
v centru města a k manipulační ploše doplnil: „Nyní byla odstraněna manipulační kolej
z připravované plochy pro parkování u nádraží, takže se zdá čistá, ale pod povrchem se
nacházejí sítě, se kterými se musí počítat v dalších krocích.“
Občané naopak chválili dostatek odpadkových košů. Snad až dlouhý úsek v Masarykově ulici,
kde po celé délce chodníku četně naráželi na psí exkrementy. Což ovšem neomlouvá
pejskaře, kteří mají být připraveni a nepořádek odnést do nejbližšího koše.
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.
Další setkání radních s občany se uskuteční 26. května v lokalitě Jankovice. Sraz příchozích je
v 17 hodin u Jednoty.

Úkoly vyplývající z tohoto setkání:
Bod Věc
1. Autobusové nádraží
 oprava obruby ostrůvků (vyvrácené dlažební
kostky)
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Odpovědný

Termín

Radoň

Do 30. 6. 2016

Ul. U Nádraží
 oprava obrubníku (podél bytových domů)

Radoň

Do 30. 9. 2016

Ul. Boženy Němcové
 elektřinu zavést do země – oslovit ČEZ
 k úvaze vysazení zeleně

ČEZ
Ing. Janda

Posouzení09/2016

Ing. Klicpera

r. 2019-20

Ul. Petra Bezruče
 vyřešit parkování – vyřeší výstavba parkoviště
u nádraží ve vazbě na územní plán města

Ul. Maršála Koněva
 špatný povrch – polovina ulice je před obnovou Radoň
Ul. Masarykova
 narovnat ohnutou dopravní značku Zákaz stání
 na křižovatce s ulicí Maršála Koněva obnovit
přechody pro chodce
Ul. Palackého
 holubi zanáší okapy a špiní omítky




8.

prověřit kanalizaci u bývalé Slávie – zápach
doplnit stromky před Dělnickým domem
jednotné řešení kolostavů naproti MěKS

Ul. V Kolonii
 potřeba opravy dlaždic na chodníku u učiliště

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

Do 31. 7. 2016

Ing. Janda
Ing. Janda

Do 3.6.2016
Do 31.7.2016

Vlastníci
nemovitostí
VaK, Časar
Ing. Janda
soukromé

Průběžně

Radoň

Do 31.7.2016

6/2016
Do 04/2017

