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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Nymburk stojí před rozhodnutím: zrekonstruuje bazén v centru 

města nebo postaví nový u zimního stadionu?  

 

Rekonstrukce, modernizace a rozšíření stávajícího bazénu v centru města, nebo stavba 

nového městského bazénu u zimního stadionu u Labe? Vedení města má k dispozici 

aktuální varianty řešení letité otázky ohledně městského bazénu v Nymburce. Občané 

Nymburka mají možnost se s oběma variantami seznámit na webu města, kde mohou 

přímo hlasovat pro jednu z variant, prostřednictvím dubnového Nymburského 

zpravodaje, který je zdarma doručován do poštovních schránek, a také na dvou 

besedách s projektanty a vedením města v Obecním domě. Své dotazy a připomínky tam 

mohou sdělit 4. a 6. dubna 2016 vždy od 18 hodin.  

„Slíbili jsme Nymburákům, a také to plníme, představit reálné studie budoucího městského 

bazénu, který by se mohl v dohledné době u nás realizovat. Věřte, že cesta od slibu až po 

představení těchto studií nebyla jednoduchá, i když pro mnohé z vás příliš zdlouhavá. Nyní 

vám předkládáme ucelený materiál o jednom z nymburských milníků. Zastupitelé se s ním 

seznámili a chci jim poděkovat za podněty a racionální přístup,“ uvedl starosta města 

Nymburk Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  

Bazén bude sloužit sportovním klubům i široké veřejnosti. Proto je při rozhodování pro 

vedení města důležitý také názor Nymburáků. Ti, které téma zajímá, si mohou přijít 

poslechnout více informací od odborníků a sdělit svůj názor na besedu o bazénu do Malého 

sálu Obecního domu v pondělí 4. nebo ve středu 6. dubna 2016 vždy od 18 hodin. S uceleným 

materiálem o obou variantách se mohou seznámit v rámci ankety na úvodní straně webu 

města a níže v tiskové zprávě. Najdou tam také názor odborníků na obě varianty městského 

bazénu nebo ekonomickou rozvahu, která je vzhledem k nákladům pro město při rozhodování 

jedním z určujících faktorů.  

Stávající budovu bazénu doporučuje projektant architektonicky sjednotit se sousední budovou 

služeb a obě zkvalitnit. „Jedná se o veřejnou stavbu v centru města a dnešní podoba je zcela 

nevyhovující. Historicky byly podobné objekty veřejných staveb, jako lázně, bazény, 

sokolovny, knihovny, ozdobou města,“ poukazuje na smysluplnou rekonstrukci projektant 

Ing. arch. Miloš Mlejnek. Studie nového bazénu u Labe počítá s šesti drahami, objekt se 

skládá ze dvou základních funkčních a stavebních bloků a navazuje na stávající parkoviště  

u zimního stadionu. Provoz se dělí do části vstupní a šatnové s občerstvením, vlastní 

bazénové haly a wellness. Obě varianty jsou představeny níže.  
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