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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Zastupitelé odhlasovali změny ve vedení města Nymburk  

Na schůzi zastupitelstva města Nymburk 21. září. 2016 byl odvolán starosta města Ing. 

Tomáš Mach, Ph.D., v pozici starosty ho vystřídal PhDr. Pavel Fojtík (Změna pro 

Nymburk). Zastupitelé rovněž odhlasovali změny ve vedení města a zvolili novou Radu 

města Nymburk.  

 „Za Změnu pro Nymburk musím říci, že se nám v této koalici nedaří plnit naše programová 

předsevzetí, jak v oblasti investic, tak řekněme i na ideové úrovni. Vázla i samotná 

komunikace,“ komentoval změny ve vedení nový starosta PhDr. Pavel Fojtík. 

Zastupitelé na svém zasedání 21. září. 2016 na návrh opozičních zastupitelů hlasováním 

odvolali dosavadního starostu Ing. Tomáše Macha, Ph.D. (ČSSD) a celou radu města. 

Hlavními důvody, které zazněly pro odvolání dosavadního starosty města, se týkaly 

především: neuspokojivé spolupráce města se Středočeským krajem, úzké napojení na VaK 

Nymburk, nedostatečného postupu řešení situace se zápachem od společnosti AZOS, 

omezené komunikace a koordinace činností v rámci stávajícího vedení města a celé koalice, 

neprospěšného vedení jednotlivých projektů, špatné komunikace se zastupiteli, ignorování 

řady skutečných potřeb správy a rozvoje města. 

Následně byly schváleny i další body, které souvisely se jmenováním nových členů ve vedení 

města. Novým starostou se stal dosavadní místostarosta Pavel Fojtík (Změna pro Nymburk). 

První místostarostkou byla zvolena Mgr. Adriena Gabrielová (ANO 2011) a druhým 

místostarostou Ing. arch. Jan Ritter ml. (Nymburští demokraté). Do Rady města byli zvoleni 

Mgr. Tomáš Danzer (Změna pro Nymburk), Ing. Bc. Marek Velechovský (TOP 09), Ing. 

Ladislav Gabriel (ANO 2011) a Mgr. et Mgr. Ivan Černovský (Nymburští demokraté). 

Nymburskou radnici tak v následujícím období povede koalice složená z těchto volebních 

seskupení: Změna pro Nymburk, ANO 2011, Nymburští demokraté a TOP 09. 
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