
Závěrečná zpráva – veřejné projednávání systému parkování v NMNM.
Porada s vedením města 30.06.2021

1. Ulice Budovatelů a Hornická 05.05.2021.
Účast cca 30 občanů.
Většina diskutujících je pro zrušení vyhrazeného parkování (mimo osob ZTP/P) a pro ponechání vjezdu do 
ulice Budovatelů pouze z křižovatky u Hyunday.
Požadují stanovení dopravního značení zákazu parkování mimo povolení MěÚ.
Možná opatření:
Parkovací místa:
- oprava ulice Budovatelů společně s vybudováním nových parkovacích míst dle zpracované studie
(přesun přístřešků na popelnice, vybudování parkovacích míst na volných pozemcích v majetku města u 
květinářství, případně přesun přístřešku na popelnice u křižovatky Hornická, Budovatelů a vybudování 
nových parkovacích míst i tam) – probíhá příprava, návrh realizace v roce 2022 zařazen do rozpočtu – odbor
SMM
Dopravní značení apod.:
- instalace vhodného dopravního značení – odbor SMM – 2021,2022 dle rozhodnutí
- vydávání povolení MěÚ (způsob apod.) - dořešit 

Závěr:
-oprava ul. Budovatelů (povrchy chodníků, parkoviště, vozovky + nová parkovací místa na ul. Budovatelů a 
Hornická) – realizace 04. - 06. 2022 – SMM společně s přemístěním přístřešků na kontejnery.
Vhodné dopravní značení instalovat až po realizaci opravy (parkování s povolením
MěÚ Nové Město na Moravě) – odbor SMM
- způsob identifikace vozidel s povolením parkování (karty platby apod.) – odbor IT + SMM + MP ???

2. Ulice Pavlovova. Mendlova 12.05.2021
Účast cca 30 občanů
Většina diskutujících je pro zrušení vyhrazeného parkování (mimo osob ZTP/P), dále požadují instalaci 
dopravního značení „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel mimo dopravní obsluhy!“
a zvýšení počtu parkovacích míst.
Možná opatření:
Parkovací místa:
- vybudování provizorní plochy pro parkování na ul. Mendlova –  odbor SMM - v realizaci – STAREDO s.r.o.
- možnost vybudování nových parkovacích míst na ul. Purkyňova, Mendlova a Pavlovova   
- rozšíření parkoviště na ul. Pavlovova (mezi břízami)
- vybudování parkoviště na místě nyní upravované provizorní plochy na ul. Mendlova 
 - odbor investic - těmto bodům bude do října 2021 vypracována studie řešení (Ing. Tomáš Petr)
termín realizace není stanoven
 Dopravní značení apod.:
- přesun odpadového hospodářství mimo parkoviště a změna způsobu vyvážení odpadů
(místo popelnic kontejnery a přestavby a přístřešků) – odbor SMM – termín není stanoven
- instalace dopravního značení – odbor SMM – probíhá schvalovací řízení
Ostatní:
- prověřit stavbu nového obytného domu (p. Junek)

Závěr:
- dopravní značení (zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy na ulicích Pavlovova a Mendlova) – odbor SMM – 
probíhá schvalovací proces u PČR - instalace 8 - 9/ 2021
- parkovací plocha na ul. Mendlova – odbor SMM – v realizaci
- studie vybudování nových parkovacích míst v lokalitě – odbor INV – v realizaci(do 31.10.2021)
- podle provozu po instalaci dopravního značení zvážit podobné řešení jako na ul. Budovatelů (karty ???) - 
odbor – IT + SMM



3. Ulice Žďárská
Účast cca 20 občanů. Zrušení vyhrazených parkovacích míst 10:10.
Požadavek istalace dopravního značení „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel mimo dopravní obsluhy!“
Požadavek rozšíření parkovací plochy (vjezd od ul. Purkyňova – u okálu).
Možná opatření.
Parkovací místa:
Nová není kde budovat.
Rozšíření plochy u okálu – realizace 2021 – odbor SMM – zadáno TS,služby s.r.o.
Dopravní značení:
Probíhá schvalovací řízení.

Závěr:
- instalace dopravního značení„Zákaz vjezdu všech motorových vozidel mimo dopravní obsluhy!“ - probíhá 
schvalovací řízení (DI PČR, DOPVV) -  instalace  8 – 8 /2021 – odbor SMM
- úprava parkovací plochy Purkyňova – zadáno TS služby s.r.o. – realizace probíhá – ukončení  31.07./ 2021

4. Ulice Mírová, Drobného – st. sídliště.
Účast 14 občanů. Vyhrazené parkování – neřešeno.
Žádost občanů o odstranění parkoviště P+R na parkovišti u nádraží.
Prověřit zjednosměrnění ulice Drobného – podélné stání?
Vybudování parkovacích míst u garáží na ul Mírová – zeleň, nebo za chráněným bydlením Kraje.
Možné změny v realizaci oprav spojky mezi ul. Mírovou a Drobného.
Možná opatření.
Parkovací místa.
Nová parkovací místa v zeleni v okolí garáží na ul Mírová – odbor investic. Není stanoven další postup.
Nová parkovací místa za chráněným bydlením Kraje - odbor investic. Není stanoven další postup.
Možnost změn v realizaci opravy spojky Mírová – Drobného - odbor investic. Není stanoven další postup.
Dopravní značení apod.
Zjednosměrnění ul. Drobného (zisk podélných parkovacích míst) – odbor SMM – po dokončení rekonstrukce
zvážit
Zrušit značení P+R na parkovišti na nádraží – není problém, ale toto označení nikoho neomezuje v 
parkování. Je to pouze označení parkoviště z kterého lze pokračovat v jízdě hromadnou dopravou.
- odbor SMM – instalace po rozhodnutí
- instalace dopravního značení Smetanova 1010 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel mimo dopravní 
obsluhy!“ - odbor SMM po ukončení schval. Procesu (DI PČR, DOPVV)
Ostatní
- požadavek pokácení stromu v blízkosti domu č.p.1283 – odbor SMM- předáno pí Janovské

Závěr:
- instalace dopravního značení Smetanova 1010 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel mimo dopravní 
obsluhy!“ - probíhá schvalovací proces (DI PČR, DOPVV) instalace 8 - 9/ 2021
- realizace nových parkovacích míst – společně s vybudováním smuteční síně – odbor INV
- studie vybudování možných daslších parkovacích míst v lokalitě – do rozpočtu na r. 2022 – odbor INV
- označení parkoviště ul. Nádražní P+R – ponechat
- „zjednosměrnění“ ulice Drobného + vyznačení podélných park. míst – zvážit po skončení rekonstrukce – 
odbor SMM

5.Ulice Radnická
Účast 12 občanů. 
Vyhrazené parkování – neřešeno.
Požadavek na stanovení obytné zóny s vybudováním  parkovacích míst místo zrušených chodníků, společně 



s osazením dopravního značení „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel mimo dopravní obsluhy!“, 
společně se Zákazem parkování mimo povolení MěÚ – parkovací karty stejné jako na Budovatelů.
Možná opatření:
Parkovací místa:
- rekonstrukce ulice Radnická (zrušení chodníku a výstavba nových parkovacích míst – stanovení obytné 
zóny)- odbor investic – zatím nestanoven další postup 
Dopravní značení apod
Stanoveno a instalováno dopravní značení pro podélné parkování – odbor SMM – hotovo
Stanovení obytné zóny – součást PD pro rekonstrukci ul. Radnická – odbor investic
Poznámka: Pokud bude rozhodnuto o DZ povolující parkování pouze s povolením MěÚ, je nadbytečné DZ o 
zákazu vjezdu mimo dopravní obsluhy a opačně. - odbor SMM – instalace dle rozhodnutí

Závěr:
- do rozpočtu na r. 2023 – projekt opravy ul. Radnická (od ul. Dukelská po MěÚ včetně parkoviště pro MěÚ 
(součástí PD bude i dopravní značení) – odbor INV

6. Ulice Tyršova, Křenkova, Monseova
Účast cca 30 občanů.
Požadavek na zrušení vyhrazených parkovacích míst a realizaci nových parkovacích míst.
Požadavek na zvýšení počtu kamer na parkovištích.
Návrh na zrušení chodníku okolo budovy bývalé ZUŠ – rozšíření vozovky – chodník se neužívá.

Možná opatření:
Parkovací místa:
- možnost vybudování parkoviště mezi čp.732 a 901 ( možnost vybudování příjezdové cesty pro zásobování 
Kozlovny) – odbor investic + SMM (nové parkoviště, přestěhování hřiště) – zatím nestanoven další postup
Dopravní značení apod.:
- přehodnocení vodorovného dopravního značení na ul. Křenkova – podle stávajícího zbytečně ubývá počet 
park. míst – odbor SMM
- zrušení chodníku podél budovy ZUŠ a úprava zvýšeného přechodu – odbor SMM – pokud bude 
rozhodnuto, bude zařazeno do provozního rozpočtu na rok 2022
- instalace dopravního značení Tyršova vnitroblok „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel mimo dopravní 
obsluhy!“ - odbor SMM po ukončení schvalovacího procesu
Ostatní:
- instalace kamer na parkovišti u Penny a za BD čp. 732 – IT -nestanoveno
- úprava zeleně (přerostlé smrky v zahradě za čp.732) – odbor SMM
- zastřešení místa pro popelnice u čp.732 – odbor SMM – termín nestanoven

Závěr:
- instalace dopravního značení Tyršova vnitroblok „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel mimo dopravní 
obsluhy!“ probíhá schvalovací proces (DI PČR,DOPVV)- instalace 8 - 9/ 2021
- zrušení chodníku okolo bývalé ZUŠ – realizovat v r. 2022 – odbor SMM
- studie,projektová dokumentace parkoviště + posunutí hřiště vedle čp.732 – do rozpočtu na r. 2022 – 
realizace v r. 2023 – odbor INV + SMM
- kamerový systém doplnění dle závěrů schůzky IT + MP + vedení města

7. Holubka 30.06.2021
Účast cca 40 občanů
Možná řešení:
- vybudování nových parkovacích míst v horní části ul. Karníkova + posunutí hřiště – prověřit možnosti, 
termín nestanoven
- ul. Wolkerova – prověření možností vybudování parkovacích míst ve svahu
- prověřit možnosti vybudování parkovacích míst u vodojemu (Wolkerova)
- prověřit možnosti vybudování parkovacích míst ul. Karníkova nad ten. Kurtem, nebo pod ním



Vše jako součást studie a PD pro rekonstrukci infrastruktury Holubka – r.2023 ???
Okamžitá řešení:
- doplnění míst pro parkování na ul. Karníkova k již stávajícím – odbor SMM – realizace v r. 2021
- možnost vybudování parkovacích míst na ul. Karníkova (podél hřiště)- prověřit možnost realizace v r. 2021 
– 2022 (sítě apod.)- odbor SMM
- stanovení jednosměrné ulice (část ul. Wolkerova) + částečné stání na chodníku(dopravní značení) – odbor 
SMM – probíhá schvalovací proces (DI PČR, DOPVV) -instalace 8 - 9/ 2021
- částečné stání na chodníku – ul. Čapkova – realizace v r.  2021 – odbor SMM
probíhá schvalovací proces (DI PČR, DOPVV) -instalace 8 - 9/ 2021

Ostatní podněty:
- úpravy + zastřešení míst pro odpady( přesunutí, výměny popelnic za kontejnery apod.) v celém městě 
prioritně Žďárská, Pavlovova, Mendlova + zastřešení před
BD Křenkova 732 – odbor SMM – paní Popelková
- úprava zeleně za BD Křenkova 732 – přerostlé smrky v zahradě soukr.vlastníka -
prověřit – odbor SMM – paní Janovská ???
- pokácení stromu uz čp. 1283 (Drobného, Mírová ???) - odbor SMM-paní Janovská
-změna DZ na ul. Malá(STOP místo Dej přednost v jízdě) – odbor SMM- P.Ptáček- realizace v r. 2021

Zpracoval Petr Ptáček 02.07.2021


