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Nymburk bude vybírat ze šesti návrhů nové lávky přes Labe
Nebezpečná lávka pro pěší půjde začátkem srpna k zemi. Na konci září bude město posuzovat návrhy
řešení nové lávky.
Komplikovanou situaci se snaží město Nymburk řešit rychle a kvalitně, zejména s ohledem na pěší
a pracuje na architektonicko-konstrukčním návrhu adekvátního propojení pro pěší a cyklisty mezi
centrem města na pravém břehu Labe a zástavbou na levém břehu řeky v lokalitě Zálabí.
Nová lávka, v předpokládané ceně 40 milionů korun, by měla řeku překlenout v prostoru původní lávky
z roku 1984.
„Zpracovatele projektu nové lávky hledá město osvědčenou cestou architektonické soutěže podle
zákona o zadávání veřejných zakázek. Užší soutěž o návrh, která zde byla využita, nám umožnila vybrat
ze čtrnácti doručených portfolií šest budoucích zpracovatelů soutěžních návrhů. Soutěž byla otevřená,
své portfolio mohl zaslat jakýkoliv zájemce o zakázku, který splnil kvalifikační předpoklady stanovené
soutěžními podmínkami,“ vysvětlil podmínky soutěže místostarosta Jan Ritter.
Odborná porota složená z architektů (Václav Aulický, Lukáš Ehl, Jan Pešta), mostních inženýrů (Jan
L. Vítek – předseda, Milan Komínek) i zástupců Městského úřadu v Nymburce (starosta Pavel Fojtík,
místostarostové Adriena Gabrielová a Jan Ritter, zastupitelé Pavel Novák a Marek Velechovský
a městský architekt Jan Němec) měla poměrně těžkou práci. „Posuzovaná portfolia, byla velmi kvalitní
a nabízela široké spektrum odlišných přístupů k navrhování staveb – konstrukčních a architektonických
řešení, při použití různých druhů materiálů. Mezi uchazeči byli jak čeští architekti a inženýři, tak
zahraniční firmy. Jsem přesvědčený, že vybraní uchazeči dokážou zpracovat vynikající návrhy nové
lávky přes Labe v Nymburce,“ okomentoval úvodní část veřejné soutěže o zpracovatele projektu nové
lávky místostarosta a architekt Jan Ritter.
Rada města Nymburk potvrdila usnesením z 26. července výběr poroty a vyzvala ke zpracování
soutěžního návrhu těchto šest uchazečů:
● SHP - prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
● Link projekt, s. r. o.
● EXCON, a. s.
● Autorská společnost Patrik Kotas, Alena Mocová
● NOVÁK & PARTNER, s. r. o., Ing. arch. Libor Kábrt
● Pontex, spol. s. r. o., KMS Architects, spol. s. r. o.)
Soutěžní návrh by měli uchazeči doručit do 11. září 2018, tři dny poté porota návrhy posoudí
a rozhodne o udělení cen a návrhu lávky, který se bude realizovat. S vítězem město obratem pracovat
na samotné projektové dokumentaci.

31. 7. 2018 v Nymburce

