
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 11.11.2019

Projekt " Memento 2020" - návrh na vznik nové ulice věnované památce Jiřího Bradyho

V návaznosti na blížící se roční výročí úmrtí významného občana města pana Jiřího Bradyho a ve vazbě na 
skutečnost, že v roce 2020 současně uplyne 75 let od ukončení 2. světové války, kdy město za tímto účelem 
připravilo projekt věnovaný obětem holocaustu "Memento 2020". Kromě jiných aktivit by mělo být součástí 
projektu i návrh na pojmenování části města vč. rodného domu pana Jiřího Bradyho po tomto významném 
rodákovi města. Vzhledem k situaci a orientaci jednotlivých objektů v této lokalitě, jejich přístupů na veřejná 
prostranství je navrhováno do nově vytvořené ulice dle přílohy č. 1 zařadit objekty č.p. 13, 14, 15, 44, 16, 38.
Nové návrhy ulice byly projednány a prokonzultovány se třemi subjekty, a to Jazyková poradna, Praha, 
s češtináři novoměstského gymnázia a v Kulturní a společenské komise města. Jejich návrhy jsou uvedeny v 
důvodové zprávě.
Případné náklady související se změnou adresy jdou k tíži příslušných subjektů, osob. Náklady na označení nové 
ulice jdou k tíži města, s tím, že vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s 
označením ulice.

§ 84 odst. 2 písm. f), g) zákona o obcích

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit s účinností od 1.1.2020 nový název ulice: ...., a to pro území Nového Města 
na Moravě vymezeného v příloze č. 1 materiálu s tím, že do této ulice jsou nově zařazeny objekty č.p. 13, 
14, 15, 44, 16, 38 Nové Město na Moravě a nové zařazení těchto objektů je ul. ... č.p. 13, Nové Město na 
Moravě, ul.  .. č.p. 14, Nové Město na Moravě, ul. .. č.p. 15, Nové Město na Moravě, ul. ... č.p. 16, Nové 
Město na Moravě, ul. ... č.p. 44, Nové Město na Moravě a ul. .... č.p. 38, Nové Město na Moravě.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření:
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Pojmenování ul. po J. Bradym bylo projednáno v Kulturní a společenské 
komisí dne 11.9.2019

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: V návaznosti na blížící se roční výročí úmrtí významného občana města 
pana Jiřího Bradyho a ve vazbě na skutečnost, že v roce současně uplyne 
75 let od ukončení 2. světové války v rámci něhož připravilo město 
projekt věnovaný obětem holocaustu "Memento 2020". Kromě jiných 
aktivit by mělo být součástí projektu i návrh na pojmenování části města 
vč. rodného domu pana Jiřího Bradyho po tomto významném rodákovi 
města. Vzhledem k situaci a orientaci jednotlivých objektů v této lokalitě, 
jejich přístupů na veřejná prostranství je navrhováno do nově vytvořené 
ulice dle přílohy č. 1 zařadit objekty č.p. 13, 14, 15, 44, 16, 38.
Nové návrhy ulice byly projednány a prokonzultovány ve 3 subjektech:
Kulturní a společenská komise
Kulturní a společenská komise doporučuje název ulice -  Bradyho.

Češtináři z novoměstského gymnázia 
Češtináři z novoměstského gymnázia doporučují název - Rodiny Brady

Jazyková poradna, Praha
Na základě konzultace s paní Mgr. Annou Vrbovou z Jazykové poradny v 
Praze jsou přípustné následné varianty názvu ulice:
- Bradyho
- Jiřího Bradyho
- Rodiny Bradyovy
- Bradyových
Název, který doporučují češtináři z novoměstského gymnázia tj. Rodiny 
Brady, podle ní není vhodný.

Případné náklady související se změnou adresy jdou k tíži příslušných 
subjektů, osob. Náklady na označení nové ulice jdou k tíži města, s tím, 
že vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s 
označením ulice.

Materiál obsahuje: Příloha - Situační plánek ulice J. Brady (Veřejná)
Příloha - Zápis z kult. a společ. komise (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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