
 
 
 
 
 

21. 9. 2017 - Evropský den bez aut v Novém Městě nad Metují 

Letošní téma: „Čistá, sdílená a inteligentní mobilita“ 

Akce pořádané k tomuto dni 

 
 
K Evropskému dni bez aut se v roce 2017 připojí všechny základní i mateřské školy. 

 
Mateřské školy:   
 Koloběžkové závody, jízdy zručnosti 
 Soutěže v MŠ i na hřišti  
 Kreslení na chodník 
 Výstava dětských prací – výkresy na téma doprava 
 
Základní škola Malecí 
 Malování na chodníku 
 Program školní družiny na zahradě ZŠ Malecí 
 Aktivity pro 2. stupeň zaměřené na problematiku dopravy a ekologie (matematika, zeměpis, 

přírodopis, fyzika) 
 
ZŠ Krčín zorganizuje následující akce: 
 Žáci 5. ročníku připraví hry a soutěže pro žáky 1. ročníku a děti z MŠ 
 2. – 4. ročník – plní úkoly z dopravní výchovy a ekologie na stanovištích ve škole a na školním 

dvoře 
 
ZŠ Komenského 
 Monitoring provozu aut kolem školy 
 Anketa na téma používání osobních automobilů, využívání veřejné dopravy, alternativní 

doprava na cestu do zaměstnání (kolo, koloběžka, …)  
 Malování na chodníku 

 



Trvalá opatření, která přispěla k udržitelné městské dopravě 

 
V uplynulém roce (od září2016 do září 2017) byla na území města Nové Město nad Metují 
provedena stálá opatření, která přispěla ke zklidnění dopravy a to: 
 
 
 

- září 2016 – listopad 2016 – oprava ulice 28. října a Rašínovy 

- 30.10.2016 dokončení opravy Sepského mostu – umístění veřejného osvětlení a 
vybudování chodníku – akce Ředitelství silnic a dálnic 

- Stavební úpravy chodníku a nové veřejné osvětlení na předmostí Sepského mostu 

- Dokončení akce Chodník v ulici Na Táboře a veřejné osvětlení v ulici Na Táboře – 
návaznost na Sepský most 

- Umístění zrcadla na křižovatce ulic T. G. Masaryka a Družební v oblouku u kasáren 

- Umístění DZ zákaz zastavení – v okolí areálu ZŠ Malecí 

- Projektová dokumentace cyklostezka NMnM – Vrchoviny – chodník, veřejné 
osvětlení 

- Veřejné osvětlení v ulici Kasárenská 

- Úprava chodníku v ulici Družstevní – III. etapa 

- Nasvětlení přechodu pro chodce v ulici Českých Bratří (u domu s pečovatelskou 
službou) včetně stavebních úprav chodníku  

- Stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Nahořanská (dokončení nasvětlení a 
nové nástupní místo přechodu pro chodce ze strany od ulice V Zahradách) 

- Přístřešek pro autobusovou zastávku v ulici Nahořanská (pro zastávku Na Strážnici 
ve směru na Jaroměř) včetně stavebních úprav části přilehlého chodníku 

- Přístřešek pro autobusovou zastávku v ulici T.G.Masaryka ve směru na Náchod 
včetně stavebních úprav části chodníku 

- Veřejné osvětlení v ul. Pod Strážnicí 

  
 

 
 

 
 
 
Dagmar Kavanová 
Nové Město nad Metují 27. července 2017 
 
 
 


