
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

3.  zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Věc: Nové názvy ulic  

 

Zpracoval: Ing. Lubor Franců 

odbor, oddělení: odbor strategie a územní koncepce 

telefon: 48 524 3526 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Petr Kolomazník 

Projednáno: v radě města 15. 3. 2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Jan Korytář v. r. 

primátor města 

          

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 
tyto nové názvy ulic: 

v Krásné Studánce v lokalitě u benzínové pumpy - Dubová 
 
ve Vratislavicích nad Nisou v lokalit ě za tratí – Pod Tyršovým vrchem
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a ukládá 

 

1. Ing. Luboru Franců, správci registru veřejných prostranství 

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

  T: ihned 

2. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku 

 zajistit postupně prostřednictvím zhotovitelů, výrobu a umístění uličních tabulí v terénu.
  

  T: ihned 
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Důvodová zpráva 
 
 

Na základě podnětů Stavebního úřadu Magistrátu města Liberec, podnětu Úřadu měst-
ského obvodu Vratislavice nad Nisou a po projednání v Radě města Liberce předkládáme do 
Zastupitelstva města Liberce k odsouhlasení návrh názvů nových ulic. 

 Návrh obsahuje název ulice:  1/ v Krásné Studánce v lokalitě u benzínové pumpy 
    

               2/  ve Vratislavicích nad Nisou v lokalitě za tratí. 
    

Lokalizace a územní vymezení na základě konzultace se Stavebním úřadem jsou níže 
popsány a dokumentovány grafickými přílohami. 

 Jedná se o nové pojmenování slepé ulice – levá odbočka z ulice Hejnické pod čerpací 
stanicí pohonných hmot (ČSPHM) v Krásné Studánce a dále o pojmenování nové dosud ne-
pojmenované ulice, která obsluhuje skupinu 7 nových řadových obytných domů a je souběžná 
s částí ulice Dlouhomostecká za železničním přejezdem ve Vratislavicích nad Nisou.  

Návrh názvu ulice na území městského obvodu Vratislavice nad Nisou předložila Ra-
da městského obvodu Vratislavice nad Nisou a Zastupitelstvo městského obvodu Vratislavice 
nad Nisou jej odsouhlasilo usnesením ze dne 16. 2. 2011. 

Návrhy byly 28. 2. 2011 odsouhlaseny v kulturní a památkové komisi Rady města Li-
berce a doporučeny Radě města Liberce ke schválení. 

 

Návrhy na nové názvy ulic k projednání: 

1/ Dubová - slepá ulice – levá odbočka z ulice Hejnické pod čerpací stanicí pohonných 
hmot v Krásné Studánce, která vznikla zaplocením původního přístupu z ulice Habartické 
-  název ulice byl navržen místními obyvateli. 

2/ Pod Tyršovým vrchem - dosud nepojmenované ulice, která obsluhuje skupinu 7 no-
vých řadových obytných domů, souběžná s částí ulice Dlouhomostecká za železničním 
přejezdem ve Vratislavicích nad Nisou – nová výstavba. 

 
 

PŘÍLOHA: 
 
Výpis z usnesení Zastupitelstva městského obvodu Vratislavice nad Nisou  16/02/2011 
Výpis ze zápisu komise kulturní a památkové 
Vymezení ulic – grafický podklad 
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Usnesení č. 30/02/2011 

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 
nový název účelové komunikace „ POD TYRŠOVÝM VRCHEM“ v rámci výstavby Vrati-
slavice nad Nisou – obytná zóna POD TYRŠOVÝM VRCHEM při ul. Dlouhomostecká. 
 
 

Z á p i s  č. 1/2011 
z jednání komise kulturní a památkové  

konaného dne 28. února 2011 v budově liberecké radnice, zasedací místnosti č. 209 
 
Přítomni:  L. Dušek, PhDr. E. Koudelková, K Klikarová, Mgr. J. Křížek, R. Kyzlíková, K. Šír, A. Štrejl, Mgr. 

J. Tauchman, M. Wildner, Mgr. P. Zatloukal  
Omluveni: Mgr. A. Riedlová, Ing. M. Švancar       
 
Program: 
Zahájení prvního jednání nově zřízené komise  

1. Jednací řád – doplnění stávajícího a schválení nového 
2. Statut komise – doplnění stávajícího, předložit radě města ke schválení 
3. Personální záležitosti – podklady pro mzdovou účtárnu 
4. Návrh na udělení čestného občanství pro výtvarníka, malíře a grafika, libereckého rodáka 

Markuse Lüpertze - host – Mgr. Jan Randáček 
5. Informace o přidělení dotací z kulturního fondu SML v 1. kole 2011 
6. Povinné kontroly dotovaných akcí jednotlivými členy komise, průkazky pro členy komise 
7. Návrh komise na doplnění základních pravidel a žádosti o dotace z kulturního fondu 
8. Schválení nových názv ů ulic a doporu čení rad ě města 
9. Plán jednání komise na 1. pololetí 2011 

 
 

8. Nové názvy ulic – komise obdržela od Ing. Franců (Magistrát města Liberec) návrh na odsou-
hlasení nových názvů ulic, které budou k dalšímu jednání předloženy Radě města Liberec. 
Návrh obsahuje názvy ulic v lokalitě Krásná Studánka a Vratislavice nad Nisou.  

a) Dubová  – slepá ulice, levá odbočka z ulice Hejnické pod čerpací stanicí pohon-
ných hmot v Krásné Studánce, která vznikla zaplocením původního přístupu 
z ulice Habartické – název byl navržen místními obyvateli. Komise kulturní a pa-
mátková tento návrh odsouhlasila.  

b) Pod Tyršovým vrchem – dosud nepojmenovaná ulice, která obsahuje skupinu 
sedmi nových řadových obytných domů, souběžná s částí ulice Dlouhomostecká 
za železničním přejezdem ve Vratislavicích nad Nisou – nová výstavba. Tento 
návrh předložila Rada městského obvodu Vratislavice nad Nisou a odsouhlasilo 
Zastupitelstvo městského obvodu Vratislavice nad Nisou svým usnesením. Komi-
se kulturní a památková tento návrh odsouhlasila. 

 
Usnesení komise kulturní a památkové:  
„Komise po odsouhlasení obou návrhů nových názvů ulic Dubová a Pod Tyršovým vrchem 
v lokalitách Krásná Studánka a Vratislavice nad Nisou doporučuje Radě města Liberec tyto 
projednat a schválit.“ 

 
 
 
 
Liberec dne:   28. února 2011 
Zapsala:  Ing. Jitka Strasserová     Ladislav Dušek, v.r.  
  tajemnice komise      předseda komise 
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