
Zápis ze setkání občany

 

26. říjen 2017 Sídliště  

Přítomni: Mgr. Adriena Gabrielová (1. místostarosta města), Ing. arch. Jan Ritter (2. místostarosta města), Tomáš Řehák (vrchní strážník MP), 
Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí města) 

Na společném setkání občanů s vedením města a Městskou policii Nymburk přišlo okolo 20 obyvatel Sídliště. Sraz byl v 17 hodin před 
cukrárnou Jahůdka, kde setkání začalo a vedlo ulicemi Tyršova, Brigádnická, Mládežnická, Jurije Gagarina, Vítkovická.  

Místostarosta města Jan Ritter představil zástupce Městské policie a přivítal všechny přítomné, kteří přišli na setkání. „Všechny vás zde vítám a 
děkuji, že jste na setkání přišli. Všechny vaše připomínky, úkoly a nápady si zapíšeme a budeme je řešit,“ uvítal občany místostarosta, který dále 
občany informoval o plánované rekonstrukci chodníku v ulici Tyršova od železničního přejezdu až po křižovatku s ulicemi Okružní a Lipová.  

Zásadní připomínky se vázaly k probíhající VI. etapě revitalizace Sídliště a stavbě parkovacích ploch v ulici Jurije Gagarina a Vítkovická. 
Obyvatelé si postěžovali na spoluobčany, kteří nedodržují dopravní značení a špatně parkují, v křižovatkách nebo před vjezdy k rodinným 
domům. Dalšími tématy byly: dopravní situace v ulici Brigádnická, most přes Lidušku, úklid Lidušky, celková revitalizace, špatný stav chodníků a 
běžné úpravy komunikací. Zazněly požadavky na prořez stromů a úpravu projektu probíhající revitalizace. 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.  

http://www.bezpecnynymburk.cz/


 Úkoly vyplývající z tohoto setkání: 
  

Bod Věc Odpovědný Termín 

1. 

ul. Brigádnická     

Most přes Lidušku ORI 
Řešeno v rámci 
revitalizace 

Liduška - vyčistit TS, (úklid břehů) 11.2018 

Kropení ulice - více   

Dopravní zátěž ulice – možnost jednosměrky nebo slepé ulice 
ORI, Řešeno v rámci PD dle 
požadavku na inv. akci na rok 
2018 (projekt) 

Generel dopravy 

V celé ulici v chodníkách propadlá voda VaK 2018 

Kanál na křižovatce s ulicí U Růžáku – utopený a špatně vyspádováno - od čp. 1395/11 
neodtéká a zůstávají kaluže 

V rámci běžné údržby  06.2018 

Křižovatka s ulicí U Růžáku – víko kanálu (uprostřed) opravit - hluk V rámci běžné údržby  06.2018 

U Růžáku směr křižovatka s ul. Brigádnická – chybí veřejné osvětlení (alespoň 1x) 
ORI, Řešeno v rámci PD dle 
požadavku na inv. akci na rok 
2018 (projekt) 

 

2. 

ul. Tyršova   

Autobusová zastávka – není zpevněná plocha ani přístřešek nebo lavička TS + OSMM 06.2018 

V trávě zůstal dolík po předchozím značení zastávky   

3. 

ul. Mládežnická   

Čp. 1983 – nájezd pro invalidní vozík (rohový dům) ORI, není součástí PD  

Prořezat břízy mezi domy TS, běžná údržba 03.2018 

Odstranění náletů mezi domy TS, běžná údržba 03.2018 

   

4. 

ul. Vítkovická   

Křižovatka ul. Vítkovická aj. Gagarina – silnice vysoko 60 čísel na původní, kanály vysoko 
na vozovce a voda vyspádovaná k domům 

ORI VI. etatapa 

Srovnat terén v parku (díry) – park mezi domy před výměníkem ORI VI. etatapa 



Křižovatka ul. Okružní a ul. Vítkovická vysoký nájezd – snížit! ORI 11.2017 

5. 

Lokalita   

U Polikliniky značeny přechody, ale chybí DZ  TS + OSMM 11.2017 

Na schůdkách – nakreslit na křižovatce odbočovací pruh Projedná se s PČR 04.2018 

Konec u Lidušky – cesta rovně – možnost zahnout podle Lidušky - vyšlapané cesty  ORI VII. etapa 

Zjištění v projektu – parkování lokality U Růžáku 
ORI, Řešeno v rámci PD dle 
požadavku na inv. akci na rok 
2018 (projekt) 

 

Těžce naložená nákladní vozidla jezdí/ničí nové chodníky a povrchy Předáno ke kontrole MP Řešeno 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 


