
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 18.1.2021

Problematika vyhrazených parkovacích míst v Novém Městě na Moravě

Odbor SMM předkládá, dle zadání z porady, radě města návrh usnesení, na základě kterého by přestala být dále 
vyhrazována parkovací místa na  komunikacích (parkovištích) v majetku města Nové Město na Moravě dle vyhl. 
6/2014.

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města ukládá
odboru SMM již nevydávat kladná stanoviska k novým vyhrazeným místům (vyjma ZTP/P) na 
komunikacích v majetku města Nové Město na Moravě, s tím, že stávající vyhrazená parkovací místa 
budou po ukončení platnosti zrušena.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Petr Ptáček

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje schválit materiál dle předloženého 
návrhu usnesení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Na základě doporučení dopravní a majetkové komise a vedení města 
předkládá odbor SMM návrh na ukončení povolování 
stanovení vyhrazených placených parkovacích míst na komunikacích 
(parkovištích) v majetku města Nové Město na Moravě s výjimkou 
držitelů průkazu ZTP/P.
Možnost vyhrazení parkovacího místa do 25% kapacity příslušného 
městského parkoviště je stanovena článkem 6 "Obecně závazné vyhlášky 
města č. 6/2014 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství"(dále"OZV"), včetně výše poplatku (příloha č. 1).  Podle OZV 
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není stanovena povinnost města umožnit vyhrazení parkovacího místa 
žadateli.
K dnešnímu datu je v Novém Městě vyhrazeno 147 parkovacích míst (z 
toho 2 bezplatně pro držitele průkazů ZTP/P).
Odbor SMM na základě navrhovaného usnesení by přestal vydávat kladná 
stanoviska pro odbor DOPVV na stanovování nových vyhrazených 
parkovacích míst s tím, že stávající vyhrazená parkovací místa nebudou 
již po ukončení platnosti prodlužována a budou postupně  rušena. 
Poslední parkovací místo bude zrušeno dne 02.02.2023.

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška č.6/2014 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství (Veřejná, Neanonymizovaná)
Příloha - Příloha č. 2 Rozhodnutí DOPVV - stanovení vyhr. park. místa 
(Veřejná, Neanonymizovaná)
Příloha - Příloha č. 3 - Vyjádření SMM - vyhr. park. místo (Veřejná, 
Neanonymizovaná)
Příloha - Příloha č. 4 - Evidence vyhr. park. míst (Veřejná, 
Neanonymizovaná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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