
PETICE  „Za obchvat Nového Města nad Metují“  

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a  zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a  návrh na referendum dle zákona  č.22/2004 Sb.  

Podpisový arch jsou oprávněni podepsat pouze obyvatelé bytu-domu s trvalým pobytem v N.Městě n.M. 
  
Petici s vlastnoručními podpisy doručte na diskuzi či veřejné projednání k návrhu územního plánu dne 
13.a 19.2.2014 v kině 70 od 16 hod.  nebo na doručovací adresu Petičního výboru nebo jeho členům.  
 

 

Odůvodnění návrhu:  
    Návrh Územního plánu města Nové Město nad Metují předpokládá rozdělit město přeložkou silnice I/14 v trase 

Spy – prostor před nádražím ČD – pod Malecím - křižovatka s ul. T.G.Masaryka – nad Vrchoviny - Náchod.  Toto 
řešení by znamenalo urbanistické znehodnocení a rozdělení města dopravním koridorem pro  kamionovou dopravu 
středem města se zvýšením hluku a emisí.  Přitížení trasy nákladní dopravou zhorší dopravní dostupnost 
Náchoda a omezí se rozvoj města. Novoměstsko nezíská přímé napojení na dálniční síť s následkem horších 

investičních a pracovních příležitostí.     
     Řešením výše uvedených problémů je  JIŽNÍ  OBCHVAT  v trase Spy – Vladivostok- Osma – Nahořany 

s napojením na budoucí dálniční přivaděč, a proto my, níže podepsaní považujeme trvalé rozdělení města silnicí I/14 
se všemi dalšími negativy za nepřijatelné. Požadujeme vyhlášení referenda.  

 

Otázka pro referendum: „Jste proti vedení 
tranzitní a nákladní dopravy v navrženém 
dopravním koridoru Vladivostok – okolo nádraží 
ČD – pod Malecím – nad Vrchoviny a požadujete, 
aby orgány města žádali u příslušných organizací 
ukončení prací na realizaci stavby přeložky I/14 a 
v souladu se zákonnými postupy prosazovali 
v městských, krajských i celostátních 
dokumentech územního plánování podmínky pro 
vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad 
Metují v trase Spy – Vladivostok – Osma - 
Nahořany?“  

 
Území, na kterém se má konat referendum:  
město  Nové  Město nad Metují 

 
Petiční výbor:    bezkamionu@seznam.cz    tel.: 737 22 11 88          Doručovací adresa:  T.G.Masaryka 2000,NM 
 
Dle §4 zák.č. 85/1990 Sb.,o právu petičním, uvádíme, že podpisová listina se týká petice „Za obchvat   Nového  Města nad Metují “ a je též 
námitkou  - připomínkou k návrhu územního plánu N. Města n.Met. a  návrhem na  referendum dle zákona 22/2004 Sb. Upozornění pro oprávněné 
osoby podporující konání referenda: "Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, 
ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za 
který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč."  Petiční a přípravný výbor byl ustanoven v souladu se  zákonem  č. 85/1990 Sb. o právu 
petičním a v souladu se zákonem 22/2004 Sb. dne 11.2.2014 ve složení :  Miroslav Hoffman, Vrchoviny 97; Ing.Jaroslav Špička, CSc,, Kaštánky 
1473; Jiří Šrámek, Vrchoviny 15; Ing.Václav Zilvar, Kaštánky 1444, Dana Vanická, Gen.Klapálka 441, všichni Nové Město nad Metují. .  
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