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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Technické služby města investují do lepšího  

zázemí i vybavení 

Technické služby trápí zastaralá technika z minulých let. To se má nyní změnit. Díky 

lepšímu hospodaření a dosažení značných úspor chtějí Technické služby města 

Nymburka investovat do nové techniky. 

„TS města Nymburka provedly důkladnou analýzu stavu technických prostředků sloužící k 

zajištění činností, které jim ukládá zřizovací listina. Výsledkem je potřeba stroje a techniku 

opravit a tam, kde je to ekonomicky neúnosné nakoupit dle priorit novou. Další snahou jsou 

opravy a zlepšování podmínek v areálu TS. Současně posilujeme nejen techniku, ale i 

zaměstnance. Chceme, abychom jako TS byli soběstační a minimalizovali dodávky zvenčí a 

výběrová řízení,“ informoval ředitel Ing. Martin Netolický. 

Technické služby plánují pořídit ekologický, horkovodní systém WAP, určený k hubení 

plevele a sloužící k čištění mobiliáře města. Nákup tohoto systému povede k efektivnímu 

čištění zastávek a dalšího mobiliáře od grafiti i dalších nečistot, který lze rovněž využít v 

souvislosti s blížícím se zákazem používání herbicidů. Další investicí TS by měl být nový 

komunální vůz pro sběr odpadu v hodnotě cca 5 000 000 Kč. Důvodem k pořízení nového 

vozu je hlavně stará a zanedbaná technika, do které investují značné finanční prostředky. 

Technické služby mají také v plánu posílit zimní údržbu. Na zimní sezonu se chtějí vybavit 

hydraulickou upínací deskou a sněhovou radlicí ke svému kontejnerovému nakladači. 

Předpokládaná cena nákupu je v hodnotě cca 400 000 Kč bez DPH.  

„Investice do vybavení a techniky na soudobé úrovni se zcela nepochybně vyplatí a povede k 

dalšímu zlepšení a zefektivnění práce Technických služeb. Pan ředitel Netolický má stále naši 

plnou důvěru a podporu. Společně jsme v úzkém i pravidelném kontaktu a o všech zjištěních 

nebo plánovaných krocích jsme informováni. Věřím, že i občané již postupnou transformaci 

této příspěvkové organizace zaznamenali a oceňují ji,“ shrnul místostarosta Ing. arch. Jan 

Ritter. 

Ovšem nezůstane jen u techniky, TS plánují vybudovat nové zázemí (šatny, sprchy a jídelnu) 

pro své zaměstnance přímo v areálu TS Nymburk. Plánované prostory pro dělnické pozice se 

budou nacházet v nadzemní části objektu, hned vedle administrativní budovy. Důvodem pro 

vybudování nového zázemí je odlehčit administrativní budově a možnost pronájmu dalších 

komerčních prostor, současně také soustředění dělnických profesí na jedno místo s ohledem 

na vnitřní kontrolu a monitoring jejich pohybu. V rámci investic plánují TS ještě provést 

revitalizaci prostoru za separačním dvorem.  
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