
 

 

 
Městský úřad Nymburk    Tiskový mluvčí Mob.: 727 983 547        10. 12. 2015 v Nymburce______________________________________ 
Mgr. Petr Černohous  petr.cernohous@meu-nbk.cz Tel.: 325 501 252 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

V Lipové ulici budou stromy jen na jedné straně 

  
V současné době probíhá kompletní rekonstrukce celé ulice. Rovněž je řešena i situace 

s přerostlými lípami, které obyvatele dlouho trápí. V rámci rekonstrukce již bylo 

několik nevyhovujících stromů vykáceno a nyní je jisté, že nové stromy budou vysázeny 

pouze na jedné straně ulice.   

„Předpokládáme, že obyvatelé Lipové ulice toto rozhodnutí uvítají, jelikož sami navrhovali, 

aby v ulici byla pouze jednořadá alej. Vedlo k tomu ovšem také nesouhlasné stanovisko 

správce plynovodu. Zároveň bylo konkrétní řešení odsouhlaseno odborným poradcem města, 

který vykonává dozor při nakládání se stávajícími stromy a dohlédne i na kvalitu nové 

výsadby,“ vysvětlil místostarosta Ing. arch. Jan Ritter. 

Stavební práce na celkové rekonstrukci Lipové ulice probíhají po etapách od září letošního 

roku 2017. V rámci stavebních úprav dojde v ulici k rekonstrukci vozovky a chodníků, 

veřejného osvětlení a bude vyřešena výsadba zeleně. V původním návrhu se počítalo 

s oboustranným stromořadím. V důsledku nesouhlasného stanoviska správce plynovodu, 

společnosti GridServices s.r.o., došlo k úpravě stromořadí z oboustranného na jednostranné od 

ulice Okružní po ulici Doubravskou. Hlavním důvodem je skutečnost, že je nutné dodržet 

ochranné pásmo plynárenského zařízení minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu a 

v tomto ochranném pásmu nesmí dojít k žádné výsadbě stromů. 

Stavební práce na rekonstrukci Lipové ulice budou probíhat až do dubna příštího roku. 

Jednotlivé etapy jsou prováděny od jedné křižovatky po druhou, pro lepší dostupnost občanů 

a tudíž nebude ulice rozkopána jako celek. Nejprve se bude jednat o úsek mezi ulicemi 

Okružní – Hronětická, pak Hronětická - Doubravská a Doubravská – Feuersteinova. Současně 

provedou Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. výměnu páteřních rozvodů kanalizace, včetně 

přípojek k jednotlivým domům. Zhotovitelem je společnost HALKO stavební společnost 

s.r.o., z Nové Vsi a město by měla celá akce stát 8,9 milionu korun. 
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