
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
25. Zastupi te lstva města

konaného dne 17.9.2018

Označení nových ulic názvem

Vzhledem k pokračující výstavbě v lokalitě "Nad Městem" je třeba označit ulice v daném území názvy. Pro 
zástavbu v lokalitě je zpracována územní studie, která obsahuje navrženou parcelaci pozemků i řešení ulic, které 
je navrhováno pojmenovat dle předloženého návrhu.  

§ 84 odst. 2) písm. s) zákona o obcích

I. Zastupitelstvo města rozhoduje
- o označení nových ulic v lokalitě "Nad Městem" dle územní studie Zahradnictví názvy: Nad tratí, Šípková, 
Kaštanová a označení prodloužení ulic Jedlová a Modřínová
- o zrušení označení názvu ulice Horní u objektu č.p. 330, Nové Město na Moravě s tím, že nově bude i 
tento objekt č. p. 330 nést název ul. Šípková
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Text důvodové zprávy: Dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích") obci přísluší 
rozhodovat o názvech části obce, ulic a jiných veřejných prostranství. Dle 
ustanovení § 84 odst. 2 písm. s) zákona o obcích je tato pravomoc 
vyhrazena zastupitelstvu obce.
Dle zákona o obcích označení ulic a jiných veřejných prostranství provede 
obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné 
připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství 
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na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. 
Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto. Změna 
adresy z ul. Horní č.p. 330 (bývalá budova zahradnictví) na ul. Šípková 
č.p. 330 vyvolá nutnost změny údajů v osobních dokladech u zde 
bydlících osob, s tím, že tyto změny budou muset realizovat na své 
náklady. 

Materiál obsahuje: Příloha - návrh označení ulic názvem (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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