
 
Městský úřad Nymburk    Tisková mluvčí Mob.: 727 983 547        10. 12. 2015 v Nymburce______________________________________ 
Mgr. Olga Vendlová  olga.vendlova@meu-nbk.cz Tel.: 325 501 252 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Investice města: co čeká Nymburk do konce letošního roku? 

 

Po dokončení rekonstrukce pavilonů B, C Nemocnice Nymburk, které slavnostně vešly  

v provoz koncem června, a lednovém otevření pavilonu D, město pokračuje v investicích 

plynulým přechodem revitalizace další části nymburských sídlišť. Do konce roku je  

v plánu obnovení drahelického sídliště, tedy dokončení V. etapy revitalizace. Přes léto se 

dostane na opravy škol. Město investuje také do nájemních budov a projektových 

dokumentací. 

„Největší investicí města, která bude realizována do konce roku, je V. etapa revitalizace 

sídliště za 17,761 mil. korun. Jako i na předchozí etapy se na ni podařilo získat 

čtyřmilionovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, programu Podpora bydlení  

a podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť,“ uvedl místostarosta PhDr. Pavel 

Fojtík. 

Rekonstrukce nemocničních pavilonů vyšla město na 30 milionů korun. V letošním roce 

město ještě opraví veřejné budovy v majetku města. Dokončí výměnu oken a dveří Městské 

knihovny Nymburk. Vylepšení knihovny přijde město na 757 660 korun.  

Letní prázdniny umožní výměnu oken v pavilonu prvního stupně ZŠ Letců R.A.F. za více než 

2,700 mil. korun včetně projektové dokumentace. Výměna oken čeká také ZŠ Tyršova, a to 

celkem 59 oken na východní straně budovy za celkových 1,400 mil. korun.  

V Mateřské škole U Pejska a kočičky od června pokládají rozvody vody, topení a elektro, což 

je investice téměř za 5,9 milionů korun. „V Okružní ulici před mateřinkou Větrník do konce 

roku vybudujeme nový chodník a parkovací místa za 1,8 mil. korun. Parkovacími zálivy 

zajistíme větší bezpečnost dětí při jejich příjezdu a odjezdu,“ vysvětlil opatření místostarosta.  

Z rozpočtu města budou opraveny také nájemní budovy v majetku města. V Eliščině třídě,  

č. p. 158 dojde k výměně oken za 2 miliony korun a v Tyšově ulici, č. p. 1 navíc k izolaci 

objektu proti vlhkosti celkem za milion a půl.  

Neúspěšné bylo město letos při získávání dotace na repasování oken Gymnázia Bohumila 

Hrabala a na nový povrch cyklostezky od Sánské strouhy na Veslák.  

Ještě letos má být připravena projektová dokumentace na rekonstrukci kulturního domu za  

1,2 mil. korun. Aktuální je také dokumentace k dětskému hřišti v ulici Jurije Gagarina  

a pracuje se na projektové dokumentaci k rekonstrukci bazénu ve Zbožské ulici.   
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