TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK

Občané se setkají s radními v ulicích Nymburka i letos
Doplnění dopravního značení, odpadkových košů, zprovoznění nebo přemístění
kontejnerů, řešení parkovacích míst, častější kontroly městskou policií, úprava zeleně,
oprava chodníků, doplnění herních prvků, údržba dešťové kanalizace. To jsou některé
ze splněných úkolů, na které upozornili občané radní při společných setkáních během
loňského roku v Nymburce.
Poprvé se sešli radní s občany v roce 2015 a následně se uskutečnila další setkání i v roce
2016. Lidé byli nejprve z prvních setkání trochu zaskočeni, nyní však už vědí, jak tato setkání
probíhají, a pravidelně na ně chodí se svými postřehy, náměty, poznatky a připomínkami z
jejich lokality. Možnost osobně si promluvit s radními o místě, kde žijí, využilo v každé
lokalitě vždy minimálně od patnácti do čtyřiceti lidí.
„Když jsem s tímto nápadem před dvěma lety přišel, netušil jsem, jak ho občané města
přijmou. Občané dostali poprvé možnost přímo ve své ulici ukázat na problémy, s kterými se
potýkají. Nyní jsou naplánována setkání na sedmi místech už třetím rokem, z čehož vyplývá,
že se nám schůzky s občany v daných lokalitách osvědčily. Starosta, místostarostové, radní,
ředitel Technických služeb, vrchní strážník Městské policie všichni společně vyslechnou
konkrétní návrhy a přímo na místě hledají řešení, či rovnou přijmou úkol k odstranění
nedostatků,“ vysvětluje starosta PhDr. Pavel Fojtík.
Například občané z nymburského Zálabí již dlouhodobě volali po výstavbě chodníku v ulici
Dlabačova a to hlavně z důvodu zvýšení bezpečnosti. Právě v tomto případě se velmi
osvědčilo setkávání s občany v dané lokalitě, kde se vedení města mohlo přímo na místě
detailně seznámit s konkrétními návrhy občanů, kteří zde bydlí a nejlépe znají stávající stav.
Na základě tohoto setkání došlo k úpravě celého projektu dle připomínek a podnětů občanů z
této lokality a nový chodník by měl zdobit ulici už v létě letošního roku. Po devíti letech se
konečně dočkají i obyvatele Lipové ulice, kteří na setkání požadovali její rekonstrukci, dále je
v plánu rekonstrukce ulic U Skály v Drahelicích. Rovněž se provede projektová dokumentace
na chodníky v Tyršově ulici a u přejezdu v Pražské ulici. Na Všechlapském vrchu se občané
dočkají poptávaného městského rozhlasu. Stejně tak v Jankovicích, kde se zpracovává projekt
revitalizace sídliště a město také řeší nedostatek parkovacích míst a úpravu zeleně.
Vedení města se snaží občanům vytvořit dobré podmínky pro život, zároveň na ně apeluje,
aby si sami udržovali pořádek nejen kolem svého bydliště.
Některé odpovědi a vysvětlení dostanou občané přímo na místě, jiné vyžadují dlouhodobější
řešení. Zápisy úkolů, které ze setkání vyplynuly, a přehledy jejich průběžného plnění jsou
zveřejněny na webových stránkách města www.mesto-nymburk.cz.
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