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Začala dlouho plánovaná rekonstrukce Lipové ulice
Obyvatelé nejen Lipové ulice dlouho volali po její rekonstrukci a vyřešení situace
s přerostlými lípami. V rámci přípravy na rekonstrukci už bylo několik nevyhovujících
stromů vykáceno a nyní začaly i stavební práce, které by měly skončit v dubnu příštího
roku. Ostatní stromy budou řešeny v průběhu rekonstrukce.
„Jedná o hlavní přístupovou trasu ke hřbitovu, jehož součástí je i krematorium od architekta
Bedřicha Feuersteina. Od února letošního roku, bylo dokonce krematorium, jako jedna z
nejvýznamnějších stavebních památek našeho města, prohlášeno za národní kulturní památku.
Proto nejen obyvatelé této čtvrti jistě ocení vyřešení havarijního stavu této ulice. Město by
měla celá akce stát 8,9 milionu korun,“ shrnul místostarosta města Ing. arch. Jan Ritter.
V rámci stavebních úprav dojde v ulici k rekonstrukci vozovky a chodníků, veřejného
osvětlení a bude vyřešena výsadba zeleně. Vykáceno bylo několik líp, které byly
vyhodnoceny dendrologem jako zdravotně nevyhovující. Ostatní stromy budou hodnoceny
každý samostatně v průběhu rekonstrukce ulice. Zároveň dojde k výsadbě 12 nových stromů.
Z čehož je jeden dub, který bude vysazen na začátku ulice, kde původně stával.
Stavební práce na rekonstrukci Lipové ulice budou probíhat od září 2017 až do dubna příštího
roku. Ve spolupráci s VaK Nymburk budou probíhat jednotlivé práce po etapách. Ty budou
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. Důležité je, aby si majitelé nemovitostí,
kteří nemají vodovodní a kanalizační přípojky v pořádku, zajistili jejich generální opravu
přímo u VaK Nymburk a.s. formou písemné objednávky.
Rovněž upozorňujeme občany žijící v této oblasti aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu po
komunikacích během realizačních prací. Svoz domovního odpadu a bezpečný přístup do
jednotlivých objektů zajistí stavební firma.
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