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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

38. Rady města
konané dne 15.3.2021

Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

V návaznosti na 
- schválený úkol rady města předkládat pravidelně informace ze strany jednotlivých komisí jsou předkládány
průběžné zprávy o činnosti radou města zřízených komisí - zápisy a podkladové materiály. Podklady z jednání
komisí jsou pak trvale k dispozici na portálu zastupitele https://zastupitelstvo.nmnm.cz/
(viz. návrhy usnesení I., II., III)
 

§ 102 odst. 3) z. o obcích
 

I. Rada města bere na vědomí

1. předloženou zprávu z jednání komise bytové

II. Rada města pověřuje

1. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání
komise bytové

III. Rada města souhlasí
ve vazbě na Analýzu vizuálního smogu 
1. s odstraněním stožárů na vlajky u kruhového objezdu na ul. Brněnská v Novém Městě na Moravě
2. s odstraněním reklamní plochy typu "horizont" z majetku města v souladu s podanou výpovědí smlouvy
(příloha č. 1), 
a to vše nejpozději do 31.10.2021. 

Stanislav Marek
 místostarosta

https://zastupitelstvo.nmnm.cz/
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Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Gabriela Holovičová

Vyjádření:  
KVÚ shromáždila od zapisovatelů jednotlivých komisí zápisy z proběhlých
jednání komisí rady města a předkládá je radě města k projednání. 
 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: V případě, že má rada města připomínky, výhrady k činnosti či
závěrům některé z komisí je nutné je navrhnout zapracovat do
usnesení, v opačném případě bude ze strany příslušného garanta dané
komise rozhodnuto o realizaci závěrů a doporučení uvedených v zápisech
z jednotlivých komisí rady města. Součástí zápisů jsou i informace o
docházce členů komisí.
 
III. V návaznosti na výstupy Analýzy vizuálního smogu Komise pro
územní plánování, architekturu a rozvoj města na svém jednání dne
8.2.2021 navrhla odstranit stožáry s vlajkami u kruhového objezdu na
ulici Brněnská v Novém Městě na Moravě.
Komise dále navrhuje odstranit reklamní plochy typu "horizont" a
preferovat používání jednotných výlepových ploch v souladu s jednotným
vizuálním stylem městského mobiliáře. Odstranění těchto reklamních
ploch je možné dle ukončení smlouvy o vyvěšování reklamních plakátů
(viz příloha č. 1).

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 - Ukončení smlouvy (Veřejná) 
Příloha - č. 2 - zápis bytová komise (Veřejná) 

Materiál projednán: komisí bytovou
Komisí pro územní plánování, architekturu a rozvoj města

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

