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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Nymburské autobusové zastávky dostaly nové aktuálnější názvy  
 

Rada města na svém posledním zasedání schválila přejmenování autobusových zastávek 

na území města Nymburk. K přejmenování dojde v souvislosti s jednáním města 

s organizací ROPID a možnosti integrace města do systému PID. Názvy některých 

zastávek již neodpovídaly realitě.   

 „Celkem jsme přejmenovali 11 zastávek a to hlavně z důvodu neaktuálnosti jejich názvu 

nebo kvůli snadnější orientaci cestujících. Cestující, který přijede na náměstí od Sadské a 

příliš se v Nymburce neorientuje, bude nyní vědět, že autobus jezdí zpět ze stejně 

pojmenované zastávky. V tomto konkrétním případě dochází tedy k přejmenování zastávky 

Nymburk, kulturní dům na Nymburk, náměstí,“ informoval PhDr. Pavel Fojtík.  

Město Nymburk dlouhodobě jedná s organizací ROPID o možnosti zapojení Nymburka do 

systému PID. Z uskutečněných schůzek se zástupci organizace a města vyplynula vhodnost 

přejmenování vybraných autobusových zastávek ve městě, jejichž aktuální název již 

neodpovídá realitě a je pro cestující matoucí. V rámci projednávání nových licencí budou 

částečně měněny i trasy některých linek spolu s možností zrušení některé ze zastávek. 

Rada města na svém zasedání 11. ledna schválila přejmenování autobusových zastávek dle 

přílohy a zavedení nových názvů do jízdních řádů k termínu realizace integrace města 

Nymburk do systému PID.  

 

 

 
 

  23. 2. 2016 v Nymburce 
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Nové názvy autobusových zastávek s odůvodněním 

Současný název Nový název Odůvodnění 

Nymburk -  

aut.st. 
Nymburk, hl.nádr. Nový název lépe vystihuje možnost přestupu na vlak 

Nymburk - 

Drupol 
Nymburk, Dopravní 

Firma Drupol zde již nemá provozovnu 

Nový název je volen podle přilehlé ulice 

Nymburk -  

kult. dům 
Nymburk, nám. 

Kulturní dům již neplní původní funkci, zastávka je 

zároveň přiblížena k náměstí 

Nymburk - 

OSEVA 

Nymburk, Průmyslová 

zóna sever 

Firma OSEVA již neexistuje 

Nový název upozorňuje na umístění v průmyslové zóně 

Nymburk -  

rest. sídliště 

Nymburk, Letců 

R.A.F. 

Nový název lépe vystihuje umístění zastávky (na sídlišti 

jsou 2 restaurace) 

Nymburk - 

Smetanova 
Nymburk, nemocnice 

Nový název počítá s budoucím přemístěním na 

Boleslavskou třídu při výstavě okružních křižovatek 

Nový název vystihuje umístění u zdravotnických 

zařízení 

Nymburk - 

Stavebniny 

Nymburk, Jednota 

Habeš 

Areál stavebnin v této lokalitě již neexistuje 

Nový název vystihuje umístění u velkoprodejny a 

skladů Jednoty 

Nymburk -  

žel. st. město 
Nymburk, U Růžáku 

Nový název lépe vystihuje umístění (vzdálenost 

zastávky od staniční budovy není vhodná pro zajištění 

návazností a přestupních vazeb BUS – VLAK) 

Nymburk - ŽOS Nymburk, V Kolonii 
Nový název lépe vystihuje umístění (areál ŽOS je 

poměrně vzdálen od zastávky) 

Nymburk - 

Drahelice, PDZ 

Nymburk, Drahelice, 

Mlýn Bašta 

Firma PDZ již neexistuje 

Nový název upozorňuje na kulturní památku 

Nymburk - 

Drahelice, rozc. 

PDZ 

Nymburk, Drahelice, 

odb. Kostomlátky 

Firma PDZ již neexistuje 

Nový název upozorňuje na umístění na křižovatce 

 
 
 
 
 

          23. 2. 2016 v Nymburce 
 


