
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 

Bod pořadu jednání:       

Věc: Nové názvy ulic  

 

Zpracoval: Ing. Lubor Franců   

odbor, oddělení: strategie a územní koncepce 

telefon: 48 524 3526 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Petr Kolomazník 

Projednáno: s ing. Františkem Hrušou, náměstkem primátora  

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
                                                    

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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nové názvy ulic ve městě Liberci  

v lokalitě Puškinova, k.ú. Doubí - u prům. zóny JIH – Edisonova,  Wichterleho,  

v lokalitě Za Metou, k.ú. Vesec –  K Sportovnímu areálu, Hančova, Vrbatova, 

v lokalitě nad Houbařskou, k.ú. Horní Hanychov – rodinné domy – Hřibová, Kozáková, 
Holubinková, Bedlová a Smotlachova. 
 
 
a   u k l á d á  

1. Ing. Luboru Franců, správci registru názvů veřejných prostranství,  

provést změnu v evidenci ulic a informovat příslušné odbory Magistrátu města Liberce a 
ostatní organizace o nových názvech ulic 

        T: ihned 
     2. Ing. Ladislavovi Fuchsovi, vedoucí odboru technické správy majetku 

zajistit  postupně prostřednictvím  zhotovitelů, výrobu a umístění uličních tabulí terénu 

        T: ihned 
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Důvodová zpráva: 

Na základě podnětů Stavebního úřadu Magistrátu města Liberec, podnětů investorů 
výstavby rodinných domů a vzhledem k blížícím se volbám do zastupitelstev obcí a nutnosti 
aktualizace podkladů pro sčítání lidu, domů a bytů 2011 (dále SLDB 2011) byl urychleně 
zpracován návrh na pojmenování nových ulic ve třech lokalitách připravované a realizované 
výstavby rodinných domů ve městě. 

Návrh obsahuje  pojmenování celkem 10 ulic ve 3 lokalitách: 

v lokalitě Puškinova, k.ú. Doubí –rodinné domy u PZ JIH – Edisonova, Wichterleho -   

oblast výstavby rodinných domů nad ulicí Heyrovského, pokračování v názvech, které 
mají vztah k vědě a technice, 

v lokalitě Za Metou, k.ú. Vesec – K Sportovnímu areálu, Hančova, Vrbatova –  

oblast výstavby rodinných domů, která je navázána na novou silnici do Veseckého  
areálu, názvy jsou spojeny s problematikou zimního sportu, 

v lokalitě nad Houbařskou, k.ú. Horní Hanychov – rodinné domy – Hřibová, Kozáková, 
Holubinková, Bedlová a Smotlachova - 

 oblast soustředěné výstavby rodinných domů, názvy korespondují s názvem komuni-
kace, která tuto oblast napojuje, dohoda s investorem. 

Návrhy vesměs tématicky či topologicky respektují současné názvy v okolí, případně 
reflektují funkci a činnosti v území. 

Návrh nebyl projednáván v kulturní komisi Rady města Liberci, jelikož ta v letních 
měsících nezasedá a čekání na její zasedání a doporučení by neumožnilo je schválit ještě před 
volbami. Předseda komise RNDr. Čvančara byl o návrzích informován.  

Po projednání nových názvů ulic v radě města dne 19. 07. 2010 jsou názvy předloženy 
ke schválení na  jednání zastupitelstva města. 

Po schválení budou ulice zařazeny do registru názvů veřejných prostranství, seznamu 
ulic a všech odpovídajících databází, grafických podkladů a plánů měst, včetně podkladů pro 
volby v roce 2010 a sčítání  (SLDB.2011). 

V návaznosti na schválení budou rozhodnutím Stavebního úřadu MML zařazeny nové 
objekty do dané ulice. O schváleném názvu  budou obratem informovány  všechny odbory 
magistrátu a všechny zainteresované organizace (Česká pošta, Policie ČR, Městská policie, 
ČSU, MPSV a další )  

 

 

Přílohy 
Grafické přílohy – schéma vymezení nových ulic  
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