Zápis ze setkání občany
27. října 2016 v lokalitě ZÁLABÍ
Přítomni: PhDr. Pavel Fojtík (starosta), Mgr. Adriena Gabrielová (místostarostka), Ing. Ladislav Gabriel (radní), Mgr. et Mgr. Ivan Černovský
(radní), Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)
Na setkání v lokalitě Zálabí přišlo okolo 30 obyvatel se svými připomínkami, dotazy a problémy. Zástupci vedení města čekali na občany u
vchodu do kavárny Cafe Kopecký, kde setkání v 17 hodin začalo a vedlo ulicemi Kolínská, Dlabačova, Kovanická, U Početky, Pístecká.
Starosta Pavel Fojtík přivítal všechny občany a přiblížil jim program setkání. „Společně s paní místostarostkou Adrienou Gabrielovou a radními
Ivanem Černovským a Ladislavem Gabrielem vás tu všechny vítám. Vaše veškeré připomínky a úkoly si zapíšeme a poté je prověříme. Drobné
nedostatky odstraníme v co nejkratší době. Co se týká firmy AZOS, tak vedeme intenzivní jednání v několika směrech. Doufáme, že změny na
kraji přinesou i výraznější posun při řešení celého problému. A občané na Zálabí si konečně oddychnou“ informoval občany starosta Pavel
Fojtík. Občané vznesli různé stížnosti a připomínky, ale i pochvalu za umístění veřejného osvětlení v prostoru spojovací cestičky mezi ul. U
Početky a Pístecká.
Zásadní připomínky se vázaly ke špatnému stavu povrchů vozovky, nedostatku parkovacích míst v ul. Dlabačova a zamezení rychlému průjezdu
automobilů v ul. Kovanická. Zazněly také požadavky na prořezání okrasných dřevin i stromů, včetně zhodnocení jejich stavu dendrologem a
možnosti pokácení. Dalšími tématy byly např. doplnění veřejného osvětlení, špatný stav chodníků a běžné úpravy komunikací.
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.

Úkoly vyplývající z tohoto setkání:
Bod Věc
1. ul. Dlabačova
 doplnění zámkové dlažby, obytný dům č. p. 2208 nový povrch k
autobusové zastávce




2.

3.

4.
5.

možnost umístění zpomalovacích prvků
projednání projektové dokumentace – parkování
projednání projektové dokumentace – zakomponování místa pro
kontejnery
ul. Kovanická
 umístění zpomalovacích prvků
(hotová dokumentace – prověřit)
ul. U Starého Labe
 vyřešit díru na cestě před č. p. 2157 (chráněna pouze provizorním
plechem) + oprava povrchu této cesty
ul. Kolínská
 špatné parkování na šikmých pruzích
ul. U Početky
 umístění zrcadla - není vidět při vjezdu do ulice přes zástěnu nádob na
odpad
 umístění veřejného osvětlení na zelený pruh na začátku ulice (majetek
města)
 spravení povrchu komunikace
 před č. p. 1732 – oprava povrchu vozovky
 před č. p. 1947 – prověřit strom (pokácení), ničení komunikace – prověřit
vlastnicky cestu ke garážím
 možnost omezení provozu auto myčky v nočních hodinách

Odpovědný

Termín

Není místní komunikací (část není
v majetku města)
ORI (zpracována PD)
ORI (zpracována PD)
ORI (zpracována PD)

Splněno
Splněno
Splněno

ORI (zpracována PD)

Splněno

TS Nymburk

Splněno

MP

Průběžně plněno

SMM + projednání s PČR

6/ 2017

SMM, ORI

2018 - není
investiční akcí 2017
5 / 2017
5 / 2017
3 / 2017

TS Nymburk
TS Nymburk
Povolení ŽP
Interní audit (R. Poklopová), předáno
Krajské hygienické stanici

2 / 2017

6.

 výjezd z ulice na ul. Pražská – defekty na silnici – oprava KSÚS
ul. Pístecká
 prostříhat zeleň u spojovací uličky pro pěší
 konec ulice – možnost úpravy či nového povrchu panelové cesty


7.
8.

9.

před č. p. 2082 - prověřit prořezání a prořezání stromu (a vysazení
nového) + další stromy prověřit
 Prověřit sekání trávy na konci ul. Pístecka
 Prověřit velkoobchod ptáček - doprava kamiony, obytná zóna, ničení
komunikace (nevyužitý vchod zpředu)
ul. Pražská
 výjezd z ulice z ul. U Početky – defekty na silnici – oprava KSÚS
u žel. přejezdu
 defekty na silnici – oprava KSÚS
 chybí chodník a veřejné osvětlení
 možnost přemístění značky z prostoru pro pěší
Lokalita
 úklid cyklostezek
 špatné usazení vík kanálů - drážky ve směru jízdy

Zapsal: Mgr. Petr Černohous
Garantem: PhDr. Pavel Fojtík

Předáno KSÚS
TS Nymburk
TS Nymburk
TS Nymburk, ŽP
TS Nymburk
SMM, Projednání případné úpravy DZ
s DI PČR

Splněno
Splněno, v rámci
běžné údržby
Průběžně plněno
Splněno
6 / 2017

Předáno KSÚS
Předáno KSÚS
ORI řešit v PD, předat požadavek na
investiční akci
Projednání DZ s DI PČR
TS Nymburk
TS Nymburk

2017
6 / 2017
Průběžně plněno
7 / 2017 – řešeno
v rámci realizace
stavby

