
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 10.8.2020

Označení ulic názvem

1. Při kontrole údajů v Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN) bylo zijištěno, že ulice, na 
které se nachází stavba nové sportovní haly a přístavba 1. ZŠ nenavazuje na uliční čáru ulice Tyršova dle údajů 
v RUIAN. Z tohoto důvodu je nutné opravit název této ulice, nebo nově pojmenovat - je předkládán 
variantní návrh - přiřadit ulici pod ul. Malá nebo tuto ulici zcela nově pojmenovat.
2. V současné době probíhá výstavba rodinných domů v nové lokalitě na Brožkově kopci, kde vznikla nová ulice, 
které je nutné přiřadit název.
Za uvedeným účelem předkládáme níže uvedený návrh.

§ 84 odst. 2, písm. s) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, § 27 a násl. z. č. 128/2000 Sb., o obcích

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout s účinností od 2.9.2020 o
1. zrušení názvu ul. Tyršova u č. p. 321 (přístavba 1. ZŠ) a o přiřazení č.p. 321 a č.p. 1583 (sportovní 
hala) pod stávající ulici Malá
2. zrušení názvu ul. Tyršova u č. p. 321 (přístavba 1. ZŠ) a o přiřazení č.p. 321 a č.p. 1583 (sportovní 
hala) pod nový název ulice ............................

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města pojmenovat novou ulici v lokalitě Brožkův kopec vyznačenou v příloze č. 4 materiálu 
názvem ...................... 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Ing. Lenka Jamborová

Vyjádření: 1. Odbor SŽP navrhuje přejmenovat tuto ulici, kde se nachází stavby 
nové sportovní haly a přístavby 1. ZŠ, na ul. "Malou" nebo nově tuto ulici 
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pojmenovat. Nedoporučuje však tuto ulici z hlediska uličních čar 
přejmenovávat na ul. Sportovní.
2. Odbor SŽP navrhuje označit novou ulici na Brožkově kopci  název "Na 
Kopci"  
3. Komise společenská a kulturní navrhuje tyto názvy pro novou ulici na 
Brožkově kopci:
- v lokalitě jsou ulice Polní, Zahradní, Lesní  ~ vybrat nějaký 
rostlinný/stromový název - Buková, Javorová, Jasanová .,
nebo některý z názvů 
- Květinová, Travní, Mechová. V lokalitě Zahradnictví máme i listnaté 
stromy  (ul. Kaštanová),
- Za humny,
- Obilná (Ječná,  Žitná?)
- ve vztahu k zástavbě k Vysočina Aréně by nebylo od věci použít i třeba 
názvy ulic dle významných sportovců spjatých s městem (Gabesamova, 
 Hančova,  Musilova...)
-  Sadová (hodí se k ulicím Lesní, Polní, Zahradní)
- Pod Kopcem (umístění)

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

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 
na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy označení 
ulic nesmí být poškozeno, odstraněno nabo zakryto.

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 označení ulic dle RUIAN (Veřejná)
Příloha - č.2 US Brožkův kopec (Veřejná)
Příloha - č.3 vymezení ulice sportovní hala, přístavby ZŠ (Veřejná)
Příloha - č.4 vymezení nové ulice Brožkův kopec (Veřejná)
Příloha - č. 5 - stanovisko spol.a kult.komise.pdf (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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