
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
28. Rady města

konané dne 10.8.2020

Analýza vizuálního smogu Nové Město na Moravě

Rada města Nové Město na Moravě na své 9.schůzi konané dne 10.6.2019 uložila starostovi města jednat spolu 
s komisí pro územní plánování, architekturu a rozvoj města o zajištěn zpracování koncepčního posouzení 
problematiky vizuálního smogu v Novém Městě na Moravě. S ohledem na skutečnost, že se jednalo  o 
specifickou problematiku, bylo zpracování analýzy zadáno externě. Z analýzy vyplývá, že celková míra vizuálního 
smogu v Novém Městě na Moravě je v kontextu České republiky spíše nižší s tím, že součástí analýzy jsou i 
doporučení pro regulaci reklamy ve městě. S ohledem na rozsah záběru analýzy navrhujeme tuto vzít na vědomí 
a připravit časový a věcný plán realizace regulace vizuálního smogu ve městě.

§ 102 odst. 3) z.č. 128/2000 Sb., o obcích

I. Rada města bere na vědomí
zpracovanou Analýzu možnosti regulace vizuálního smogu v Novém Městě na Moravě a ukládá oddělení 
PŽÚ zpracovat návrh časového a věcného plánu realizace doporučovaných opatření. 

II. Rada města souhlasí
se zadáním zpracování Manuálu dobré praxe označování provozoven dodavateli S. Bartíkovi, Havlíčkova 
158/57, 602 00 Brno, IČ: 65776950 za max. cenu 50.000,-Kč s termínem dodání do 2 měsíců ode dne 
závazného objednání.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Ing. Lenka Jamborová

Vyjádření: Odbor SŽP doporučuje předkládaný návrh. 
Komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města doporučuje 
zpracování Manuálu dobré praxe označování provozoven.

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Z analýzy vyplynula řada návrhů na regulaci vizuálního smogu, přičemž 
některé se týkají přímo města a jeho organizací, většina však má dopad 
na fyz. a práv. osoby, které provozují svoji činnost ve městě. S ohledem 
na velkou rozmanitost, není možné zvolit jednoduchý, jednotný postup (z 
hlediska věcného i časového), který by vedl k realizaci navrhovaných 
opatření, navíc bude třeba pečlivě zvážit i načasování jednotlivých kroků 
např. s ohledem na dopady covid-19 na fyz.  a práv. osoby podnikající ve 
městě. Z uvedených důvodů navrhujeme zpracovat věcný a časový 
harmonogram jednotlivých kroků vč. stanovení jejich garantů. .

Materiál obsahuje: Příloha - analýza NMNM-FINAL2.pdf (Veřejná)
Příloha - zápis komise pro ÚP ... (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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