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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Obchodní bulvár města konečně získá nový rozměr 

Město hledá zhotovitele na opravu Palackého třídy. Aktuálně vypsaná veřejná zakázka 

s názvem Palackého třída – oprava chodníků – stavební práce, výsadba a mobiliář je dalším 

letošním krokem ke zlepšení stavu a vzhledu nymburské nákupní třídy. Stavební firmy 

mohou podávat městu nabídky včetně zadávací dokumentace do 12. dubna 2022.  

Projekt opravy Palackého třídy zohledňuje závěry průzkumů, které předcházely vzniku 
studie z roku 2018. Její koncept byl pro další rozpracování a realizaci odmítnut ze strany 
památkové péče i architekta města. V rámci přípravy projektu oprav se podařilo vypořádat 
s většinou připomínek, které v průzkumech zazněly.   

“Prvním a nejméně radostným krokem bude odstranění dožívajících 28 kusů kulovitých 
třešní, jejich kácení musí proběhnout již příští týden. Na několik měsíců pak uvidíme 
Palackého třídu tak, jak vypadala ještě v polovině minulého století. Nově bude na podzim 
vysazeno 38 akátů kultivaru Bessoniana, které již známe z náměstí a z ulice Na Rejdišti. 
Podzimní termín sázení stromů je zvolen především s ohledem na jejich lepší ujmutí, 
dlouhodobou perspektivu a snížení nákladů nejen na jejich pořízení, ale i následnou péči,“ 
vysvětlila místostarostka města Stanislava Tichá.  

Živičné povrchy chodníků budou odstraněny a nahrazeny žulovou mozaikou skládanou do 
řádků. Zvolený mobiliář koresponduje s památkovou péčí odsouhlaseným litinovým 
mobiliářem, použitým v historickém centru města. Litinové mříže s logem města designově 
navazují na ty, které jsou použity na Náměstí Přemyslovců.  

„Stavební úpravy povedou ke zklidnění dopravy. Stávající tři přechody v ulici budou 
nahrazeny takzvanými místy pro přecházení. Tak bude možné ulici přecházet v libovolném 
místě, aby chodec neporušoval předpisy při přecházení ulice mimo stávající přechody 
a 50 metrů od nich. Na začátku a na konci ulice je navrženo místo pro přecházení 
s vysazenými nástupními plochami, které zkracují místo pro přecházení na 5,5 metru 
z původních cca 9 metrů. Obruby vytažené proti směru jízdy nahradí stávající šrafované stíny 
pro zamezení parkování před místem pro přecházení,“ popsal místostarosta města Bořek 
Černý.  

Místa pro přecházení jsou pojednána v dlažbě tak, že pruhy budou opticky vytvářet dojem 
zvýšeného retardéru. Další dvě místa, která umožňují přecházení přes snížené obruby budou 
u stávajících přechodů u ulice Vodárenská (mezi čp. 121 a čp. 47) a nově u uličky ke kostelu 
(mezi čp. 117 a čp. 51). Tímto krokem se celkově zlepší propustnost ulice a úbytek 
parkovacích míst bude při navrhované úpravě minimální. 

Vzhledem k požadavku na obousměrný průjezd cyklistů Palackého třidou byla prověřena tato 
možnost a v dané jednosměrce byl navrhnut protisměrný provoz cyklistů. Tato úprava bude 
provedena i v navazujícím úseku Palackého třídy od ulice Na Rejdišti po ulici Jízdecká. 
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Fotogalerii ze setkání s občany najdete zde:  

http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=1&zobraz=stalo-se-v-

nymburce&idKM=1278      
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