Zápis ze setkání občany
4. května 2017 Habeš
Přítomni: PhDr. Pavel Fojtík (starosta), Mgr. Adriena Gabrielová (1. místostarosta), Ing. arch. Jan Ritter (2. místostarosta), Mgr. et Mgr. Ivan
Černovský (radní), Ing. Marek Velechovský (radní), Simona Lazarová (vrchní strážník MP), Roman Poláček a Daniel Kovář (strážníci MP
okrsku č. 3), Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí MěÚ Nymburk)
Na setkání s vedením města, radními a zástupci Městské policie Nymburk přišlo v lokalitě Habeš kolem šestnácti místních obyvatel. Setkání
začalo v 17 hodin před budovou nymburského nádraží a vedlo ulicemi Petra Bezruče, Boženy Němcové, Maršála Koněva, U Cukrovaru, U vlečky
a Palackého třídou zpět k nádraží.
Starosta PhDr. Pavel Fojtík přivítal všechny občany, kteří přišli na setkání v této lokalitě. „Všechny přítomné vítám na v pořadí druhém setkání
občanů s námi. Cílem těchto setkání je získat od vás plno postřehů, protože vy znáte tuto lokalitu nejlépe. Pro nás jsou všechny vaše připomínky
a poznatky velmi důležité, všechny si zapíšeme a následně je budeme řešit,“ uvítal občany starosta Pavel Fojtík. Dále zmínil otevření
manipulační plochy a informoval o dalších možnostech parkování včetně systému Park & Ride („zaparkuj a jeď“). Společně s místostarostou
Janem Ritterem přiblížili občanům informace o jednáních týkajících se celkové rekonstrukce nymburského nádraží. „Jedná se o čtyři do určité
míry samostatné akce, které spolu ale více, než úzce souvisí a je potřeba věnovat maximální úsilí jejich koordinaci – 1. modernizace tratě, 2.
úprava výpravní haly a budov nádraží, 3. parkoviště P+R a 4. přednádražní veřejný prostor,“ informoval místostarosta.
Zásadní připomínky a postřehy se vázaly k parkování v přilehlých ulicích. Obyvatelé si postěžovali na spoluobčany, kteří nedodržují dopravní
značení a špatně parkují přímo před budovou české pošty, v křižovatkách nebo před vjezdy k rodinným domům. Dalšími tématy byly: špatný
stav chodníků, úpravy komunikací a úklid nejen okolo nádraží. Z těchto témat již tradičně vyplynuly úkoly, jejichž cílem je zvelebovat město a
udržovat jej čisté a příjemné pro život občanů dané lokality.
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 11. května v Jankovicích. Sraz příchozích je vždy v 17 hodin.

Úkoly vyplývající z tohoto setkání:
Bod
1. ul. Petra Bezruče

2.

3.

4.

Věc

častější kontroly parkování (nedodržování DZ, v křižovatkách, před vjezdy)
možnost DZ - zákaz stání před nádražím
strojní číštění ulic - lepší koordiance Policie a TS
úklid celého prostoru před nádražím (vč. Parkoviště a autobusových zastávek)
úmístění košů na psí exkrementy
před nádražím kontrola odpadkových košů ( popř. přidání)
před nádražím čištění děšťové kanalizace
ul. U Nádraží
úklid chodníku, vozovky a parku
umístění košů na odpadky + na psí exkrementy
špatné umístění billboardů - bez souhlasu obyvatel protějšího domu (Jednota) - prověřit
možnost posunutí nebo odstranění
ul. Boženy Němcové
častější kontroly parkování (nedodržování DZ, v křižovatkách, před vjezdy)
umístění košů pro psí exkrementy
čištění dešťové kanalizace (neodtéká)
žádost o zhotovení nového chodníku
prověřit umístění el. vedení do země (pravá strana)
prověřit možnost osázení ulice zelení
zjistit kdo dělal opravu asfaltu – kanál voda před č. p. 933 (opravit)
není víko (díra v silnici) – voda kanál, opravit před č. p. 763 a 832
ul. Maršála Koněva
opravit ohnuté dopravní značení (přechod) před č. p. 670

Odpovědný

Termín

MP
MP
TS, MP
TS
TS, OSMM
TS, OSMM
TS

Plněno průběžně
Plněno průběžně
Plněno průběžně
Plněno průběžně

TS
TS, OSMM
Bude řešeno po uplynutí
nájemní smlouvy

11/2017
11/2017

MP
TS, OSMM
TS
TS, OSMM
ČEZ
TS prověření
VaK
VaK

Plněno průběžně

TS

Splněno

11/2017
11/2017
11/2017

11/2017
Plněno průběžně
6/2018
Předáno
11/2017
Předáno
Předáno

5.

6.

7.
8.

9.
10.

reklamace asfaltového povrchu před instalatérskými potřebami - praskliny
ul. U Cukrovaru
úklid hřiště
odvézt hromadu suti u živého plotu (u dětského hřiště)
ul. U Vlečky

OSMM

prověříme

TS
TS

Splněno
Splněno

2x se propadla silnice – prošetřit (zahladit)
čistění kanalizace
ul. Masarykova
čištění dešťové kanalizace
Habeš - Veslák
opravit cestu (zavést díry) k zahrádkářské kolonii
zahrádkářská kolonie – umísit vanu na biodpad
ul. Palackého třída – lokalita nádraží
oprava chodníků díry (nový povrch)
Lokalita
vymýt kontejnery (zápach)
kontrola - případně čištění dešťové kanalizace
zahrádkářská kolonie pod nadjezdem – umísit vanu na bioodpad (p. Pánek)

TS, VaK
TS

Splněno
Splněno

TS

Splněno

TS
TS

Splněno
Splněno

TS

2018

TS
TS
TS

Splněno
Splněno
Plněno průběžně

MP – Městská policie Nymburk, OSMM – Odbor správy městského majetku, TS – Technické služby města, VaK – Vodovody a kanalizace,
MP – Městská policie Nymburk
Zapsal: Mgr. Petr Černohous
Garantem: PhDr. Pavel Fojtík

