
   Zápis ze setkání s občany__________________ 

4. června 2015 v lokalitě Habeš 

Přítomni: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., PhDr. Pavel Fojtík, Zdeněk Vocásek, Stanislav Bohuslav, 
Jaroslav Radoň, Ing. Vlastimil Janda, Jan Pokorný, Simona Lazarová, Tomáš Břinčil, Adriana 
Poupová, Mgr. Olga Havránková  

S radními, zaměstnanci Městského úřadu Nymburk a zástupci Městské policie Nymburk se 
v lokalitě Habeš setkalo kolem deseti místních obyvatel. Nejvíce dotazů a připomínek zaznělo 
hned při prvním zastavení na křižovatce ulic Maršála Koněva a Na Splavech. Stěžejní je pro 
občany v této lokalitě úprava zeleně, chodníků, bezpečnost při pohybu dětí na místních 
komunikacích a rychlost průjezdu aut. Připomínky, dotazy a nápady byly podnětné, řadu 
z nich dokázali radní zodpovědět na místě s podporou zástupců odboru správy městského 
majetku a odboru rozvoje a investic a Technických služeb města Nymburka. Společná diskuze 
se nesla převážně v přátelském duchu a občané ze čtvrti s převahou rodinných domů se 
zahradami ocenili biokontejnery a možnost osobní, otevřené promluvy se zástupci města. 
Obchůzka pokračovala ulicemi Na Splavech, Poděbradská, Hrabalova, kde se rozloučili 
poslední účastníci setkání. Ing. arch. Jan Ritter za Labskou stezku o. p. s. pozval pěší i cyklisty 
na břehy Mrliny a podél Vesláku, kde zajistil posekání trávy, a hovořil o potřebě dalších 
terénních úprav. Když se diskuze dostala do vzdálenějších míst, přály si především maminky 
s kočárky bezbariérovost přechodu přes Labe v místě hydroelektrárny.  

Někteří místní občané se sami aktivně podílejí na úpravě svého okolí a není jim lhostejné, jak 
vypadá prostředí za plotem vlastní zahrady, což radní chválí a dohlédnou na plnění 
zaznamenaných podnětů a úkolů pro město. Zároveň dali najevo, že ne všechny požadavky je 
reálné splnit, nebo to není přímo v moci samosprávy. „Místo, kde žijeme, bude pěkné jen 
v případě součinnosti radnice s občany. My budeme plnit úkoly, každý sám za sebe ale 
zároveň musí udržovat pořádek,“ připomněl starosta Ing. Tomáš Mach. Stále platí možnost 
volat upozornění na přímou, bezplatnou linku 156 Městské policii Nymburk nebo využívat 
aplikaci na webu Technických služeb města Nymburka, kam lze vkládat text a fotografie 
problematického místa či závady.  

Třetí setkání  vedení města s občany se uskuteční ve čtvrtek 25. června 2015 na 
Všechlapském vršku. Po zahájení na dětském hřišti v 17 hodin bude následovat prohlídka ulic 
Železničářů, Velelibská, Všechlapská, Zdonínská.   

  



Úkoly vyplývající z tohoto setkání: 

Bod Věc Odpovědný Termín 
1.  Ul. Hrabalova 

 Úprava zeleně, výsadba stromů 

na chodnících (oddělení zelení 

silnici od chodníku) 
 před č. p. 2371 přes ulici doplnit 

chodník u HUPu 

  
Ing. Janda 

Bude prověřena existence 

inženýrských sítí do 31.7., v případě 

tech. možnosti  - výsadba stromořadí 

do 4/2016 
 Do 10.7.2015 

 
2.  

Ul. Cukrovarská  
 Nedokončený chodník před 

pekárnou – prověřit vlastnické 

poměry 

  
X 

Komunikace včetně chodníků je 

v uvedeném úseku na pozemcích 

Římskokatolické farnosti Nymburka 

3.  Ul. Bobnická 
 Možnosti odhlučnění dráhy 

(živý plot, měření hluku)  

 X  Není v kompetenci Města 

4.  Ul. Na Splavech 
 zatravnění plochy u novostaveb 
 údržba komunikací (problém 

více vlastníků 
 u odbočky vlevo na kopeček 

není vidět doleva (zrcadlo, 
problém více vlastníků)  

 rozbité kontejnery na tříděný 

odpad, nevzhledné  
 městský zpravodaj často chybí 

ve schránkách 

 X 
 
 
 
 
 
 
Ing. Janda 
 
Havránková 

Město není vlastníkem zdejších 

pozemků a z tohoto důvodu nemůže 

vkládat prostředky do cizího 

majetku jinak než formou dotace 

apod. 
 
 
Rozbité budou vyměněny do 

06/2015 
Na České poště leží upomínka 

5.  Zelený pás podél parkoviště Albert 
 znečišťován odpadky 
 požadavek na průchod (chodník) 

z parkoviště k zástavbě 

(frekventovaný úsek, maminky 

s kočárky, bahno) 
 posekat, vykácet nálety (ověřit 

sankce na odboru životního 

prostředí)  

  
 
 
 
 
 
Havelková 

Město opět není vlastníkem zdejších 

pozemků, otázka průchodu je 

požadavkem na investiční akci na 

cizím pozemku 
 
 
Požadavek bude prověřen odborem 

ŽP 
 

6.  Ul. Poděbradská 
 kolem chodníku na rohu U 

Slavíků umístit zábradlí kvůli 

bezpečnosti chodců 
 vysoká rychlost projíždějících 

aut 
 obtáhnout přechody pro chodce 

(Středočeský kraj)  
 

 
Ing. Janda 

  
Umístění zábradlí bude projednáno 

s Policií a v případě kladného 

stanoviska osazeno do 09/2015 
 
 
Obnova přechodů byla objednána na 

KSÚS, předpoklad provedení do 

09/2015 
7.  Ul. Maršála Koněva 

 zabránit parkování na 

 
Lazarová 

  
Pravidelné kontroly v místě od 10.6. 



chodnících  
 špatné chodníky (opravit po 

kopání plynovodu)  
 

 
Ing. Janda 

 
Chodník je souvisle opravován 

v souběhu s plánovanou výměnou 

plynovodního potrubí. Lokální 

oprava výtluků 09/2015 
8.  Ul. Palackého 

 křižovatka k ZŠ Komenského – 
zajistit bezpečný pohyb školáků 

po přechodu (veřejná služba)  
 

 
Ing. Mach 

  
Dle možností Úřadu Práce 

9.  Ul. Kramolínova 
 prověřit kácení stromů (obnovují 

se?)  
 před č. p. 950 stojí dutý dub, tzv. 

dub doutný, který slouží jako 

sídliště ptáků – nekácet!  

  
Ing. Janda 

  
Obnova je prováděna. Pařezy se 

odstraňují po vyhnití, následně se 
sází nové stromy. Informace o 

hnízdišti byla předána správci 

zeleně. 
10. Lávky přes Malé a Velké Valy 

 U Katovny chybí v lávkách 

výplně  

    
Bude prověřeno včetně možnosti 

efektivní nápravy – informace do 
9/2015 

  

Zapsala: Mgr. Olga Havránková 

 

 




