Zápis ze setkání občany
14. září 2017 Zálabí
Přítomni: PhDr. Pavel Fojtík (starosta), Ing. arch. Jan Ritter (2. místostarosta), Ing. Marek Velechovský (radní), Milan Bačovský (strážník MP
okrsku č. 6), Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí města)
Na společném setkání občanů s vedením města a Městskou policii Nymburk přišlo i přes nepříznivé počasí okolo 30 obyvatel Zálabí. Sraz byl v
17 hodin před restaurací Žofín, kde setkání začalo a vedlo ulicemi Na Bělidlech, Za Žofínem, Zálabská a Hořátevská.
Starosta města Pavel Fojtík představil zástupce města i Městské policie a přivítal všechny přítomné, kteří přišli na setkání. „Vítám všechny, kteří
dnes přišli na setkání i přes špatné počasí. Doufám, že společně probereme, co vás tady trápí, tíží a s čím vám můžeme pomoci. Všechny vaše
připomínky nebo úkoly si zapíšeme, následně prověříme a budeme je řešit,“ uvítal občany Pavel Fojtík. Dále starosta zmínil nové informace
v kauze AZOS a připomněl bezplatnou linku 156 Městské policie Nymburk, kam mohou občané hlásit zápach. Strážníci vždy hlášení prověří,
potvrdí a následně zaevidují dle příslušné normy. Odbor životního prostředí městského úřadu tuto evidenci zápachu pravidelně od ledna 2016
posílá České inspekci životního prostředí a Krajskému úřadu Středočeského kraje. Starosta společně s místostarostou Janem Rittrem ještě
přiblížili situaci okolo černé stavby Lázní Nymburk.
Zásadní připomínky a postřehy se vázaly k parkování v přilehlých ulicích. Obyvatelé si postěžovali na spoluobčany, kteří nedodržují dopravní
značení a špatně parkují, v křižovatkách nebo před vjezdy k rodinným domům. Dalšími tématy byly: špatný stav chodníků a běžné úpravy
komunikací. Cílem těchto 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 5. října v Drahelicích (u hřbitova). Sraz příchozích je vždy v 17 hodin.

Úkoly vyplývající z tohoto setkání:
Bod
1.

2.

3.

Věc
ul. Pístecká
Zaměstnanci AZOSu – častější kontroly (dodržování vzdálenosti od křižovatky a vjezdů)
častější kontroly parkování (nedodržování DZ, v křižovatkách, před vjezdy)
úklid listí na konci ulice

Odpovědný
MP
MP
TS
TS, letos oprava provedena
jinak dle běžné udžby

Termín
Plněno průběžně
Plněno průběžně
Plněno průběžně

Panelová cesta – zatáčka vyspravit
2018
ul. Na Bělidlech
Plněno průběžně
častější kontroly parkování u Lázní Nymburk (často nejsou 3m na projetí)
MP
Přechod pro chodce od lávky k restauraci Žofín
Základní problém je, že lávka nepokračuje chodníkem. Dnešní norma totiž umožňuje přechod pro chodce pouze z chodníku na chodník. Druhou
překážkou proč tam nebude chtít přechod Policie je, že se pohybujeme v zóně 30 km/h a v nízkých intenzitách automobilové dopravy.
Východiskem je stavební úprava a na sjezdu z lávky vytvořit dlouhý příčný práh s místem pro přecházení. Toto řešení zároveň naplňuje stanovisko
KOKOSu, které zpracovává Jirsa (vjezd do zklidněné ulice zóny 30 má být tvořen dlouhým příčným prahem). Zásobování pro hospodu U Kocoura
může zůstat stejně (pak by se jednalo u vyvýšenou křižovatku) nebo lépe odklonit buď hned podél mostu (nutná úprava dnes v podstatě
nepoužívané cesty) nebo kolem hvězdárny a podél Labe (zde může být problém relativně úzký průjezd mezi lávkou a truhlářstvím).
Na konci ulice dutý strom - prověřit
TS
03.2018
TS běžná údržba, letos
Oprava povrchu komunikace
oprava chodníku 30.11.2017
Oprava spádovosti při dešti neodtéká
OSMM
Prověříme stav 2018
ul. Za Žofínem
Plněno průběžně
častější kontroly parkování (nedodržování DZ, v křižovatkách, před vjezdy)
MP
V rámci běžné údržby
Oprava povrchu komunikace
TS běžná údržba
2018
Splněno
Kupy trávy na chodníku - odvézt
TS
Při větším dešti neodtéká kanalizace a voda se valí do garáží (rohu ulice Za Žofínem a Na
Bělidlech) (Následně dojde k tomu, že vyběhne splašková voda u našeho domu, ze
Předáno VaK

10.

sběrného kanálku, který je před vjezdem do garáže (viz fotografie v příloze) a pak
samozřejmě voda vnikne do garáže a dalších prostor v suterénu.). (foto)
Lokalita
Možnost pruhu pro cyklisty na lávce přes Labe
Lávka u elektrárny – umístit plechy pro vedení kola
Upozornit na zákaz chodců na kamenný most
Zamezit autům zkracování cesty skrz ulice (nejezdí přes kruhový objezd)
Za mostem umístit směrové DZ směr Praha
Možnost vybudování cestičky mezi Kauflandem a Lidlem (odkup pozemku městem)
Namalovat pruhy u křižovatek proti parkování (v blízkosti AZOSu)
Cyklostezka na písty – prořezat stromy

Nelze, nevyhovuje
konstrukce
Lávka není v majetku města
2/2018
KSÚS
04/2018
projedná se s PČR
04/2018
OSMM, projedná se s PČR
Průběžně vedeno jednání, bez zájmu spol. LIDL
Plněno průběžně
Předáno k řešení MP
plněno průběžně
TS

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

