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V příštím roce chce město zahájit revitalizaci sídliště Jankovice 

Obyvatelé Jankovic se dočkají revitalizace svého sídliště podobně, jak je tomu v případě 

starého sídliště. Město má k dispozici stavební povolení, a ještě v letošním roce chce 

vysoutěžit zhotovitele. Předpoklad zahájení stavebních prací je na jaře příštího roku.  

Nymburk má na tuto akci již hotový projekt a disponuje územním rozhodnutím i stavebním 

povolením. Zastupitelé i radní města na svém posledním zasedání odsouhlasili etapizaci 

projektu z důvodu vysokých nákladů na celou stavbu. Celý projekt byl tedy rozdělen na 

několik částí, podobně jako na starém sídlišti. Celkem je naplánováno pět etap. 

V současné době připravuje odbor rozvoje a investic výběrové řízení na dodavatele 

stavebních prací, kterého chce vybrat do konce letošního roku. V první polovině roku 2020 

zahájí město s vybraným zhotovitelem I. etapu revitalizace. Vlastní realizace je plánována 

i s ohledem na připravovanou žádost o dotaci. 

Odbor rozvoje a investic rovněž zpracovává žádost o dotaci ze Státního fondu rozvoje 

bydlení, z programu Regenerace sídlišť. Dotace pro rok 2020 může být poskytnuta až do výše 

50 % uznatelných nákladů, nejvýše však do 6 milionů korun na jednu etapu. Předpoklad 

nákladů na jednu etapu je okolo 20 milionů korun bez DPH. 

Dále město požádalo ČEZ Distribuce o přeložky kabelů nízkého napětí a vysokého napětí. 

Společnost ČEZ nyní zajištuje územní rozhodnutí a následně vysoutěží zhotovitele stavby. 

Celkovou cenu přeložek bude hradit město, předpokládané náklady jsou okolo 3 milionů 

korun.   

„Nová podoba Jankovic nabídne obyvatelům navýšení parkovacích míst, efektivně řešené 

a pohodlné trasy pro pěší i cyklisty, moderní řešení křižovatek, nové veřejné osvětlení 

a kontejnerová stání. Projekt zahrnuje i úpravu zelených ploch s výsadbou stromů, okrasných 

keřů a úpravu vnitrobloků na klidový park. S ohledem na skutečnost, že tento projekt 

nezahrnuje úpravu zelené plochy v severní části sídliště, je v přípravě samostatná projektová 

dokumentace pro výstavbu – Hřiště pro všechny generace,“ přiblížil místostarosta města 

Bořek Černý. 
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