Nymburské lávky a mosty se začnou postupně opravovat

Město řeší rekonstrukci mostů a lávek přes Malé a Velké Valy. Nutnost této investice byla
zřejmá již v červnu 2018, kdy byl dokončen passport mostů a lávek v majetku města,
během kterého bylo zjištěno, že některé z nich jsou ve velmi špatném technickém stavu.
„První z provedených změn již připraveného rozpočtu se týkala právě vyčlenění částky přes
9 milionů korun na projektovou dokumentaci i samotné opravy mostů a lávek v majetku
města. Jsou projekty, na které si z tohoto důvodu budeme muset ještě chvíli počkat, nebo na
ně najít peníze jinde, ale oprava mostů a lávek patří i z hlediska bezpečnosti občanů mezi
priority,“ vysvětlil starosta města Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
Kontrola mostů a lávek přes Malé a Velké Valy ukázala, že některé jsou ve špatném stavu
a potřebují zásadní rekonstrukci. Jedná se o dvouobloukový klenutý barokní cihelný mostek
před vodárnou, který původně vedl do objektu dragounských kasáren, most přes Velké Valy
na Palackého třídě a dvě lávky přes Malé a Velké Valy u Katovny. V tuto chvíli jsou
zpracovávány projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby na
všechny tři lávky.
Na opravu mostu na Palackého třídě je již kompletní projektová dokumentace hotová a do
konce roku chce město provést jeho rekonstrukci. Nejdříve je však nutné vysoutěžit
zhotovitele stavebních prací. Rekonstrukce mostu s předpokládanou cenou 6,5 mil korun
bude spočívat v odstranění železobetonových konstrukcí provedených v 50. letech minulého
století, sanaci poškozených částí původní kamenné klenbové konstrukce (výměně
poškozených a zvětralých kamenů a provedení ochranného impregnačního nátěru),
zhotovení desky mostovky ze železobetonu a navazujících konstrukcí ve vazbě na klenbovou
konstrukci.
Z hlediska památkové péče je požadován dlážděný povrch vozovky a chodníků spolu
s kamennými obrubami. Zábradlí bude obnoveno ve stejném tvaru jako je dnes.
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