TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK

Hlasování o projektech participativního rozpočtu je zahájeno
Občané Nymburka i letos spolurozhodují o tom, co nového zlepší život v jejich okolí.
V Participativním rozpočtu – Nymburském měšci mohou aktuálně vybírat z pěti projektů,
které navrhli Nymburáci. Hlasování je otevřeno do 20. září 2022. Pro letošní, druhý ročník
této akce je v městském rozpočtu připraveno 500 tisíc korun. Své hlasy mohou lidé
udělovat on-line na www.nymburskymesec.cz nebo pomocí papírového formuláře, který
najdou ve foyer radnice.
Letos se v Nymburském měšci sešlo celkem osm návrhů, z nichž pět postoupilo do hlasování.
Tři návrhy město vyřadilo z důvodu nesplnění zásad. Konkrétně ve dvou případech se jedná
o nesplnění zásady umístění na pozemku města, v jednom případě by pak případné roční
provozní náklady přesáhly 10 % z celkové částky návrhu, který by nesplnil udržitelnost.
„Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří posílají návrhy anebo se zapojí svým hlasováním do
rozhodování o tom, který z projektů bude z Nymburského měšce realizován. Společně tak
děláme Nymburk lepší. Díky prvnímu ročníku přibyly ve městě dva pingpongové stoly,
zastřešení autobusové zastávky v ulici Letců R.A.F. a výsadba lučního kvítí,“ říká
místostarostka Stanislava Tichá, která na projekt Nymburský měšec od počátku dohlíží.
Každý hlasující má k dispozici čtyři hlasy (tři kladné a jeden záporný). Ty kladné může rozdělit
jednotlivým projektům, anebo je věnovat pouze jednomu z nich. Záporný hlas mu pak dává
možnost vyjádřit nesouhlas s realizací některého z projektů.
PŘEHLED SOUTĚŽNÍCH PROJEKTŮ 2022
1. Šachové stolky
Čtyři šachové stolky, které mají šachovnici a jsou pevně umístěny ve veřejném prostoru
(ideálně park). Setkávali by se tam lidé hrající šachy. Jako příklad v Central Parku v New
Yorku. Přispělo by to k popularizaci šachu a podpořilo by to Šachový oddíl DDM Sokol
Nymburk.
Předpokládané náklady projektu: 160 000 Kč
Umístění projektu: Například Park Na Rejdišti, park u Obecního domu, na Nymburské Špičce.
Autor projektu: Jiří Chvojka
2. Úprava Parku Na Hradišti
Nápad i fotografie vizualizace použity se souhlasem paní Aleny Mocové. Park Na Hradišti je
opomíjenou lokalitou v centru města. Úprava zahrnuje nové dřeviny s podsadbou trvalek,
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doplnění nového mobiliáře (lavičky a odpadkové koše), podél zdi u hřiště na pétanque,
výsadbu kvetoucí zeleně.
Předpokládané náklady projektu: 200 000 Kč
Umístění projektu: Park Na Hradišti
Autor projektu: Ivana Rychetská
3. Pergola na Kopečku
Projekt zahrnuje stavbu kryté pergoly v lokalitě Všechlapský vrch – hřiště. Pergola bude
celodřevěná o velikosti cca 6 × 8 metrů. Jedná se o místo, které slouží občanům pro
sportovní a volnočasové vyžití. Krytá pergola bude sloužit jako místo pro setkávání, bude
místem odpočinku pro maminky s malými dětmi, sportující děti, seniory a další občany,
poskytne úkryt při chladné nepohodě i před horkem.
Předpokládané náklady projektu: 250 000 Kč
Umístění projektu: Všechlapský Vrch
Autor projektu: Dagmar Sitná
4. Za krásný chodník před domy v ulici Boleslavská třída
Loňský rok obyvatelé vlastními náklady zrekonstruovali celý dům včetně fasády a nemalou
měrou přispěli ke kráse města. Letošní rok obyvatel vlastními náklady zbudovali kolostavy
s předzahrádkou. Projekt zahrnuje rekonstrukci chodníků před domem.
Předpokládané náklady projektu: 250 000 Kč
Umístění projektu: Boleslavská třída 1752, 1753 a 1754
Autor projektu: Milan Mýto
5. Grilujme na sídlišti
Vytvoření prostranství s veřejným grilem a posezením pro všechny obyvatele sídliště, kteří
jsou o tyto letní radovánky ošizeni. Zde bychom mohli umístit příjemné sezení se slunečníky
a několik stolků s židlemi nebo lavicemi pro setkávání obyvatel sídliště u dobrého jídla,
a budovat tak příjemnou sousedskou náladu.
Předpokládané náklady projektu: 250 000 Kč
Umístění projektu: V ulici Letců R.A.F. mezi domem 1934 a 1933
Autor projektu: Jana Ševčíková

2. 9. 2022 v Nymburce
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