Zápis ze setkání občany
27. dubna 2017 v centru Nymburka
Přítomni: PhDr. Pavel Fojtík (starosta), Mgr. Adriena Gabrielová (1. místostarosta), Ing. arch. Jan Ritter (2. místostarosta), Simona Lazarová
(vrchní strážník MP), Zdeněk Jílek (strážník MP okrsku č. 1), Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí MěÚ Nymburk)
Na setkání přišlo okolo patnácti obyvatel lokality, se svými připomínkami, dotazy a problémy v místě, kde žijí. Zástupci vedení města čekali na
občany před nymburskou radnicí, kde setkání začalo. Nechyběli ani zástupci lokálních médií: Nymburského deníku. Setkání začalo v 17 hodin a
vedlo přes Náměstí Přemyslovců dále ulicemi U staré sladovny, Eliščina třída, Tyršova, Hradební a Malé Valy.
Starosta PhDr. Pavel Fojtík přivítal všechny občany, kteří přišli na první setkání v tomto roce. „Vítáme vás všechny, kteří jste přišli na první
letošní setkání v centru města. Budeme rádi, když nám řeknete všechny své postřehy a připomínky. Pro nás jsou to objektivní a aktuální
informace o místě kde bydlíte. Všechny poznatky si zapíšeme a budeme se jimi zabývat a snažit se je vyřešit k vaší spokojenosti. Ještě bych vás
informoval o úpravě a prořezu zeleně na náměstí a o novém parkovacím systému, který bude spuštěn od 1. září a má pomoci rezidentům
snadněji zaparkovat,“ uvítal a informoval občany starosta Pavel Fojtík.
Zásadní připomínky a postřehy se vázaly k parkování a dopravní situaci v ulicích Hradební a Malé Valy. Obyvatelé si postěžovali na spoluobčany,
kteří špatně parkují a stěžují tím pohyb chodců, nebo překračují povolenou rychlost. Nový parkovací systém v centru, dopravní řešení Náměstí
Přemyslovců, dotace na opravu budov v městské památkové zóně. Dalšími tématy byly: špatný stav chodníků, úprava zeleně, běžné úpravy
komunikací a jejich úklid. Tato témata byla předmětem debaty prvního letošního Setkání občanů s radními v ulicích Nymburka. Z nich již
tradičně vyplynuly úkoly, jejichž cílem je zvelebovat město a udržovat jej čisté a příjemné pro život v celé lokalitě.
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 2017 pokračují 4. května v lokalitě Habeš (sraz před nádražím ČD) a 11. května v Jankovicích (sraz u Jednoty). Sraz
příchozích je vždy v 17 hodin.

Úkoly vyplývající z tohoto setkání:
Bod Věc
1. ul. Malé Valy
častější kontroly parkování (přednost rezidenti)
kontrola rychlosti při průjezdu ulicí
kontrola stavu dvou stromů před č. p. 465 a 306/28
prořezat zeleň zasahující do telefonních drátů a veřejného osvětlení před č. p. 315
zjištění možnosti telefonních drátů do země před č.p. 320/29

2.

3.

Odpovědný

Termín

MP
MP, OSMM
TS, OŽP, OSMM
TS
Není v majetku města

Průběžně plněno
Průběžně plněno
07/2017
07/2017
Upozornění správci
sítě (7/2017)
Průběžně plněno

zamezit častému průjezdu ulicí
ul. Hradební
zamezit častému průjezdu ulicí
možnost pozdějšího svozu odpadu z důvodu hluku

MP

oprava dlažební kostky (uprostřed) před č. p. 511
výměna vybledlé značky při vjezdu do ulice z ul. Tyršova (zákaz vjezdu)
prověřit povolení malby na fasádě sokolovny (památkáři)
u bývalé pojišťovny opravit dvě propadající místa v dlažbě
ul. Eliščina třída

TS

kontrola - cyklisté jezdí po chodníku
nerespektování dopravního značení (zákaz zastavení) při výjezdu do ul. Boleslavská třída

OŠKaPP
TS

Průběžně plněno
Nelze (návaznost a
parkující auta)
07/2017
Splněno
07/2017
07/2017

MP
MP

Průběžně plněno
Průběžně plněno

MP
TS

MP – Městská policie Nymburk, OSMM – Odbor správy městského majetku, OŽO – Odbor životního prostředí, TS – Technické služby města,
OŠKaPP – Odbor školství, kultury a památkové péče
Zapsal: Mgr. Petr Černohous
Garantem: PhDr. Pavel Fojtík

