
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 13.12.2021

Studie infrastruktury Betlém - zápis z veřejného projednání

Radě města předkládáme pro informaci výstupy z veřejného projednání "Studie infrastruktury Betlém", které 
proběhlo dne 11.11.2021. Součástí zápisu jsou i přílohy - pracovní návrhy situací možného řešení rekonstrukcí 
povrchů, které byly na veřejném projednání prezentovány.

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města bere na vědomí
výstupy z veřejného projednání záměru přípravy rekonstrukce lokality Betlém - "Studie infrastruktury 
Betlém", které proběhlo dne 11.11.2021. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Miloš Hemza

Vyjádření: Odbor INV doporučuje předložený návrh. 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Součástí zápisu je přehled podnětů, návrhů a připomínek, které vzešly od 
přítomných občanů. Nyní bude pracovní návrh studie rozeslán správcům 
sítí s žádostí o opětovné zaslání rozsahu jejich aktuálních záměrů 
(opravy, rekonstrukce či doplnění sítí) tak, aby tyto mohly být 
zapracovány do studie. Případně bude s jednotlivými správci jednáno. 
Výstupem by měl být pracovní návrh studie, kde již budou zapracovány 
navržené záměry správců sítí a mohl být řešen HMG realizace stavby 
včetně etapizace stavby, a to jak z pohledu technického (návaznost 
prací), tak i z hlediska dopadů stavby na danou lokalitu (dopravní 
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obslužnost v průběhu stavby) a z hlediska ekonomického (možnosti 
rozpočtu města). 

Časově je předpoklad dopracování studie do pracovní finální podoby cca 
do konce 02/2022 tak, aby následně mohla být opětovně veřejně 
projednána a poté její čistopis předložen ke schválení v RM. Navazovat 
pak bude zadání dalších stupňů projekční přípravy, projekční práce by 
měly probíhat v r. 2022 - 2023, realizace pak v r. 2024 - 2025. Po 
schválení studie bude současně iniciováno i zahájení projekčních prací u 
všech ostatních investorů, kteří mají v této lokalitě svůj záměr.

Tento zápis z veřejného projednání vč. příloh bude po 
projednání v RM uveřejněn na webových stránkách města. 
Současně budou uveřejněny aktuálně zpracovávané 
charakteristické příčné řezy komunikacemi (vzor již 
vyhotoveného jednoho z těchto vzorů tvoří přílohu tohoto 
materiálu).

Materiál obsahuje: Příloha - zápis - STUDIE INFRASTRUKTURY BETLEM - veřejné projednání 
11.11.2021 (Veřejná)
Příloha - příloha c_1 zápisu - SITUACE PREZENTACE_1.A_VYREZ A 
(Veřejná)
Příloha - příloha c_2 zápisu - SITUACE PREZENTACE_1.A_VYREZ A_VAR 
2 (Veřejná)
Příloha - příloha c_3 zápisu - SITUACE PREZENTACE_1.B_VYREZ B 
(Veřejná)
Příloha - příloha c_4 zápisu - SITUACE PREZENTACE_1.C_VYREZ C 
(Veřejná)
Příloha - CHARAKTERISTICKE REZY-NEMCOVA (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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