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Občané se opět po roce setkají s radními v ulicích Nymburka  

  
Úklid veřejného prostranství, doplnění dopravního značení, odpadkových košů, úprava 
zeleně, řešení parkovacích míst, oprava chodníků nebo veřejného osvětlení. To jsou 
požadavky, na které upozornili občané během společných setkáních s radními v ulicích 
města v loňském roce. 

Poprvé se radní sešli s občany v roce 2015 a následně se uskutečnila další setkání v roce 2016 

i 2017. Napočítali jsme již 20 setkání, kdy jsme společně diskutovali nad podněty občanů 

přímo v jejich ulici. Nyní jsou naplánována další setkání na letošní rok. Lidé už vědí, jak tato 

setkání probíhají a pravidelně chodí se svými postřehy, nápady, poznatky a připomínkami 

z dané lokality. Možnost osobně si promluvit s radními o místě, kde žijí, využívá pravidelně 

okolo třiceti lidí v každé lokalitě.  

„Nyní jsou naplánována setkání na sedmi místech už čtvrtým rokem a je vidět, že se nám 

setkání s občany ve vybraných lokalitách osvědčily. Jsem velmi rád, že se můj nápad tak ujal. 

Občané mají možnost přímo ve své ulici ukázat na problémy, s kterými se potýkají. Všichni 

společně vyslechneme konkrétní návrhy a přímo na místě hledáme řešení, problémy které 

vyžadují dlouhodobější řešení, zapíšeme a následně se jimi zabýváme. Na webu je možné 

sledoval i průběžné plnění. Za tři roky jsme vyřešili 150 podnětů, což představuje 75 % všech 

návrhů,“ přiblížil starosta PhDr. Pavel Fojtík.  

Například občané z Lipové ulice již dlouhodobě volali po její celkové rekonstrukci. Právě v 

tomto případě potvrdila přínosnost setkávání s občany v dané lokalitě, kde se vedení města 

mohlo přímo na místě detailně seznámit s konkrétními návrhy občanů, kteří zde bydlí a 

nejlépe znají stávající stav. Na Všechlapském vrchu se občané dočkali poptávaného 

městského rozhlasu, který byl nově posílen po celém městě. Dokončila se šestá etapa 

revitalizace sídliště a zahájila se etapa sedmé. Právě dokončované hřiště bude rozšířeno nově 

i o workoutové prvky pro mládež. Dále je v plánu rekonstrukce ulic Na Rejdišti, Vodárenská a 

U Skály v Drahelicích. Stejně tak v Jankovicích, kde se zpracovává projekt revitalizace sídliště 

a město také řeší nedostatek parkovacích míst a úpravu zeleně. 

Vedení města se snaží občanům vytvořit dobré podmínky pro život, zároveň na ně apeluje, 

aby si sami udržovali pořádek nejen kolem svého bydliště.  

Některé odpovědi a vysvětlení dostanou občané přímo na místě, jiné vyžadují dlouhodobější 

řešení. Zápisy úkolů, které ze setkání vyplynuly, a přehledy jejich průběžného plnění jsou 

zveřejněny na webových stránkách města www.mesto-nymburk.cz.  

27. 4. 2018 v Nymburce 
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