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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 
 

Odbor správních činností Městského úřadu Nymburk, který je příslušný k vyřizování žádostí podaných 

dle zákona o svobodném přístupu k informacím podle Článku 2 odst. 1 vnitřního předpisu č. 4/2017, 

Vám na základě žádosti o poskytnutí informace, podané v souladu s § 13 odst. 1 zákona o svobodném 

přístupu k informacím dne 19.08.2022, požadované informace (po sdělení podkladů odbory výstavby, 

správy městského majetku a životního prostředí) v plném rozsahu sděluje a požadované materiály  

v příloze zasílá. 

Požadované informace: 

1) Kdy bylo v ulici Malé Valy umístěno a zkolaudováno parkovací stání na hranici parcel č. 167/1 

a č. 167/15.  

Parkovací stání v ulici Velké Valy (včetně stání, které se nacházejí vedle pozemků parc. č. 167/1 

a 167/14) byla povolena 03.11.2003 a zkolaudována 16.12.2004 (pozn. povinného subjektu – 

pozemek 167/15 je v žádosti uveden patrně omylem, na hranici tohoto pozemku není v koordinační 

situaci parkovací stání zakresleno). 

2) Která konkrétní úřední osoba psala zadání projektové dokumentace s názvem „Nymburk ul. Malé 

Valy – zpomalovací prvky“, datované dubnem 2022, zpracovatel HIGWAY DESIGN, s.r.o., 

poskytnutí kopie tohoto zadání. 

Na základě jednání komise pro dopravu a bezpečnost (dále jen „komise“) ze dne 09.06.2021, 

č. 02/2021, usnesením č. 50, bylo doporučeno vypracování návrhu na řešení dopravní situace v ulici 

Malé Valy a následně byl na jednání komise dne 18.10.2021, č. 04/2021, usnesením č. 70, 

odsouhlasen předložený návrh opatření (viz příloha). Dalším podkladem pro jednání komise a pro 

zadání projektové dokumentace bylo vyjádření Dopravního inspektorátu Policie České republiky, 

Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Nymburk, ze dne 03.04.2020 (viz 

příloha). 

Dle doporučení komise byl vedení města předložen návrh smlouvy včetně zadání projektové 

dokumentace, smlouva byla podepsána 08.03.2022 (viz příloha) 
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3) Kdo navrhl a schválil pořízení této projektové dokumentace, jaká je cena této projektové 

dokumentace a jaké jsou odhadované náklady na realizaci stavby „Nymburk ul. Malé Valy – 

zpomalovací prvky“. 

Posouzení nabídek proběhlo na základě výběrového řízení dne 09.02.2022. Cena projektové 

dokumentace je 153.000 Kč bez DPH, náklady na realizaci jsou 426.582 Kč i s DPH. 

4) Z jakého důvodu nebylo vyhověno žádosti většiny občanů dotčené části ulice Malé Valy na 

umístění značky zákaz vjezdu s povolením vjezdu dopravní obsluze. 

Navrhovaná změna místní úpravy provozu v ul. Malé Valy nebyla odsouhlasena odborem správy 

městského majetku povinného subjektu, jakožto příslušným silničním správním úřadem. 

5) Jakým způsobem je řešen únik splaškových vod do vodoteče „Velké Valy“, ke kterému dochází 

opakovaně při intenzivnějších deštích zhruba v místech křižovatky ulic Poděbradská a Masarykova. 

Ve velké části města jsou odpadní vody odváděny jednotnou kanalizací na Čistírnu odpadních vod 

Nymburk (dále jen „ČOV“). V jednotné kanalizaci jsou odváděny odpadní vody společně se 

srážkovými vodami. Vzhledem ke kapacitě ČOV a samotných stok jsou na jednotné kanalizaci 

budovány dešťové oddělovače, aby se zabránilo přetížení kanalizační soustavy. Jeden z těchto 

dešťových oddělovačů se nachází i v křížení ulic T. G. Masaryka a Poděbradská s vyústěním do 

Velkých Valů. Z tohoto důvodu v případě větších srážkových úhrnů může dojít k přímému vypouštění 

naředěných odpadních vod do Velkých Valů. Zároveň se v křížení ulic Masarykova a Raisova nachází 

čerpací stanice odpadních vod. Tato čerpací stanice je napojena na dálkový systém hlášení poruch. 

V případě poruchy (výpadek elektrické energie, ucpání čerpadel, přeplnění čerpací stanice, atd.) 

dojde prostřednictvím SMS k nahlášení chyby a mělo by dojít k okamžité opravě čerpací stanice ze 

strany provozovatele. Při poruše může dojít dočasně a krátkodobě k úniku odpadních vod přímo do 

Velkých Valů. 

Odbor životního prostředí povinného subjektu provádí namátkovou kontrolu Velkých Valů průběžně 

a případné nahlášení úniku odpadních vod do Velkých Valů okamžitě řeší s vedoucím střediska 

Nymburk společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. Stejně tak tomu bylo 03.07.2020, 

17.07.2020 i 13.05.2022. V případě zjištění výskytu větších tukových částic (jako tomu bylo při 

nahlášení dne 03.07.2020) by došlo k jejich okamžitému odstranění. Vodoprávní úřad opakovaně 

apeluje na provozovatele, aby prováděl pravidelné kontroly čerpacích stanic ve městě a stejně tak 

prováděl údržbu a především čištění jednotných kanalizačních stok. 

Vzhledem k výše uvedenému musíme konstatovat, že vypouštění naředěných odpadních vod během 

vyšších srážkových úhrnů prostřednictvím dešťového oddělovače na jednotné kanalizaci je 

vypouštění „legální“. 

 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Jiří Myška 
vedoucí oddělení přestupkových agend 
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