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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Nymburk je opět blíže rekonstrukci bazénu ve Zbožské ulici 

 

Město Nymburk se po dvaceti letech konečně dočká nového a moderního bazénu. 

Variantu rekonstrukce stávajícího bazénu schválili zastupitelé města na dubnovém 

zasedání s přihlédnutím k hlasování občanů ve veřejné anketě. V červnu Radnice 

vyhlásila veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace pro bazén a nyní je 

znám její zhotovitel. Během léta 2017 bychom se mohli dočkat stavebního povolení a na 

podzim téhož roku i zhotovitele rekonstrukce. 

„Jsem velmi rád, že jsme opět blíže k rekonstrukci stávající budovy bazénu. Nymburk si 

bazén opravdu zaslouží a podepsáním smlouvy s Ateliérem 11 se snad dočkáme i stavebního 

povolení na rekonstrukci bazénu,“ vyjádřil se starosta Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  

V polovině června město vypsalo veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace 

pro bazén. Předmětem plnění veřejné zakázky bylo zhotovení urbanistické studie min. ve  

2 variantách, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace pro stavební povolení  

a dokumentace pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti. Z výběrového řízení vyšel 

jako nejvhodnější uchazeč společnost Ateliér 11 s.r.o., Hradec Králové s nabídkovou cenou  

2 mil. 879 tis. s DPH. K zahájení prací již došlo, a to do tří dnů od podpisu smlouvy, která 

byla podepsána 5. 8. 2016. Uzavřením smlouvy by tak měl být naplněn závazek společnosti 

na dodání projektové prováděcí dokumentace včetně stavebního povolení. 

,,Půjde-li vše podle plánu, mohlo by město do léta 2017 docílit stavebního povolení  

a na podzim téhož roku vybrat v zadávacím řízení veřejné zakázky zhotovitele rekonstrukce. 

Tomu však musí předcházet zařazení realizace do rozpočtu města na rok 2017-2018 a také 

možnost najít vhodný dotační titul,‘‘ uvedl radní Zdeněk Vocásek. 

Vlastní realizaci rekonstrukce odborníci odhadli na rok, přičemž zahájení stavebních prací by 

mohlo začít ve druhé polovině roku 2017. Rekonstrukcí a rozšířením stávající budovy bazénu 

ve Zbožské ulici by měli vzniknout městské lázně s plaveckým bazénem, herními prvky  

a relaxační zónou.  

Občané města o novém bazénu hovoří bezmála dvacet let. Svůj názor na bazén vyjádřilo  

550 občanů Nymburka ve veřejné anketě na webu města. Většina z nich hlasovala pro 

rekonstrukci stávajícího bazénu ve Zbožské ulici.  
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