Zásadní rekonstrukce Palackého třídy startuje
Nové chodníky, bezpečnější přecházení, mobiliář a zeleň, to vše je zahrnuto do rekonstrukce
hlavní nymburské obchodní třídy.
Stavební práce jsou naplánovány tak, aby se život na této ulici omezil co nejméně. Jako
zhotovitel byla vybrána firma Rekomont, a.s., práce jsou rozděleny do několika etap
a dokončení je naplánováno na podzim letošního roku.
„S ohledem na aktuální stav na trhu se stavebním materiálem bylo nutné zakázku rozdělit do
více etap. Výhodou je, že chodníky tak nebudou rozbourány najednou v celé délce. Nejprve
bude opraven chodník na východní straně a následně chodník na západní straně. Další
výhodou je, že omezení dopravy se tak dotkne vždy pouze části ulice,“ upřesnil místostarosta
Bořek Černý.
Během stavebních prací zůstane přístup do obchodů zachován a zajištěn lávkami, pohyb
chodců bude umožněn vždy alespoň po jedné straně ulice. Pro motoristy zůstane ulice
průjezdná po celou dobu stavby. Parkování bude omezeno vždy v místě aktuální etapy prací.
„Cílem projektu je zlepšení vzhledu a zklidnění dopravy v jedné z hlavních ulic města. Zároveň
se nám podařilo zajistit koordinaci stavebních prací se zhotovením nových přípojek k domům.
Děkuji za součinnost všem dotčeným majitelům domů v ulici a společnosti Vodovody
a kanalizace Nymburk. Poté, co společně zvládneme dočasné nepohodlí spojené se stavebním
ruchem, se můžeme konečně těšit na reprezentativní podobu Palackého třídy,“ uvedl starosta
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
Jak budou chodníky vypadat? „Živičné povrchy chodníků budou odstraněny a nahrazeny
žulovou mozaikou skládanou do řádků. Zvolený mobiliář koresponduje s litinovým mobiliářem,
použitým v historickém centru města. Mříže s logem města designově navazují na ty, které
jsou použity na Náměstí Přemyslovců. K výsadbě nových stromů dojde až na podzim vzhledem
k jejich lepší ujmutí, dlouhodobou perspektivu a snížení nákladů nejen na jejich pořízení, ale i
následnou péči. Ulici ozdobí o deset stromů více, než tomu bylo před zahájením rekonstrukce.
Nově vysadíme 38 akátů kultivaru Bessoniana, které již známe z náměstí,“ popsala
místostarostka Stanislava Tichá.
Namísto přechodů pro chodce vzniknou takzvaná místa pro přecházení. Ta budou v dlažbě
vyznačena speciálními pruhy, které opticky navozují dojem zvýšeného retardéru.
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Více podrobností najdete v Projektech města:
http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?zobraz=projekty&sekce=1&projekt=36
15. 6. 2022 v Nymburce
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