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

18. Zastupitelstva města
konaného dne 20.9.2021

Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 28.6.2021 do 6.9.2021

Rada města je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se odpovídá
zastupitelstvu města.
 
Ve vazbě na diskusi na posledním zasedání ZM jsou předkládány pro informaci podklady k problematice
parkování v NMNM
- závěry z jednání s občany vybraných lokalit v Novém Městě na Moravě týkající se problematiky parkování na
území města a následně přijaté usnesení rady města k této problematice přijaté na 45. schůzi rady města
konané dne 26.7.2021:
I. Rada města bere na vědomí
závěry jednání o problematice parkování na území města Nové Město na Moravě dle příloh 1-13.
II. 
1. Rada města ukládá

 odboru SMM dopracovat materiál dle diskuze, projednat v dopravní komisi, následně předložit k projednání v
zastupitelstvu města a k definitivnímu schválení v radě města. 

 2. Rada města upřednostňuje dále postupovat takto:
 a) odbor SMM realizuje body 1-3, 5, 8-11, 14, 16-17 a 20-23 uvedené v důvodové zprávě tohoto materiálu a

předkládat čtvrtletní zprávu o jejich realizaci.
 b) odboru INV realizuje body 7, 12, 13, 15, 18 a 19 uvedené v důvodové zprávě tohoto materiálu a předkládat

čtvrtletní zprávu o jejich realizaci.
 

§ 82 písm. b), § 99 odst. 1) zákona o obcích
 

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
činnost Rady města Nového Města na Moravě od 28.6.2021 do 6.9.2021 a nemá k činnosti rady města
připomínky.

Michal Šmarda
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starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel:

Zpracovatel: Lenka Stará

Vyjádření:

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: Bližší informace k činnosti rady města jsou k dispozici
na https://samosprava.nmnm.cz/r/samosprava/rada-mesta/ nebo
kdykoliv ke konkrétnímu dotazu člena ZM. 

Materiál obsahuje: Příloha - problematika parkovaní v NMNM - předkladací list pro 45. schůzi
rady města dne 26.7.2021 (Veřejná) 

 Příloha - závěrečná zpráva - problematika pakování v NMNM (Veřejná) 
 Příloha - obrazové přílohy - problematika parkování v NMNM (Veřejná) 
 

Materiál projednán:

Přizváni:

https://samosprava.nmnm.cz/r/samosprava/rada-mesta/
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

