
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

10.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Nové názvy ulic 10/2012   

 

Zpracoval:  Ing. Lubor Franců 

odbor, oddělení: hlavního architekta 

telefon: 48 524 3526 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing.  Petr Kolomazník 

Projednáno: v kulturní komisi  rady města, v radě města dne 6. 11. 2012 

Poznámka:   

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 nové názvy 3 ulic ve městě a to: 

1/ v lokalitě  Centrum –  Perštýn, k. ú. Liberec – lokalita přestavby  

oblast mezi ulicemi Ke Krematoriu a U Sirotčince, názvy: 
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Ke Střelnici -  slepá odbočka vlevo z ulice Ke Krematoriu, obsluha areálu firmy Ba-
terfly  Liberec, umístěného v původním objektu STŘELNICE. 

Pod  Perštýnem  -  odbočka vlevo z ulice Ke Krematoriu k ulici U Sirotčince, obsluha  
areálu zřizovaného HOSPICU v Liberci,  pod svahem Perštýna. 

2/ v lokalitě Kunratice, k. ú. Kunratice a Starý Harcov  

Mezi Lesy  -   ulice zatím prakticky bez zástavby (zatím 2 objekty), která propojuje 
ulici  Lukášovskou (St. Harcov) a ulicí Lučanskou(Kunratice) přes zalesněné svahy.  

 

  a   u k l á d á  

 

1. Ing. Luboru Franců, odbor hlavního architekta 

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

2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 

- zajistit postupně prostřednictvím zhotovitelů, výrobu a umístění uličních tabulí terénu 

        T: neprodleně 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Na základě podnětů Stavebního úřadu Magistrátu města Liberec, podnětů investorů 
přestavby objektů Střelnice a bývalého sirotčince v centru města a také vhledem k blížícím se 
volbám (přímá volba prezidenta 2013) byl zpracován návrh na pojmenování 3 nových ulic ve 
dvou lokalitách připravované a realizované přestavby území ve městě. 

Návrh obsahuje pojmenování celkem 3 ulice ve 2 lokalitách.  

1/ v lokalitě  Centrum –  Perštýn, k. ú. Liberec – lokalita přestavby  

oblast mezi ulicemi Ke Krematoriu a U Sirotčince. 

Ke Střelnici -  slepá odbočka vlevo z ulice Ke Krematoriu, obsluha areálu firmy Ba-
terfly  Liberec, umístěného v původním objektu STŘELNICE. 

Pod  Perštýnem  -  odbočka vlevo z ulice Ke Krematoriu  k ulici U Sirotčince, obslu-
ha  areálu zřizovaného HOSPICU v Liberci,  pod svahem Perštýna. 

2/ v lokalitě Kunratice, k. ú. Kunratice a Starý Harcov  

Mezi Lesy  -   ulice zatím prakticky bez zástavby (zatím 2 objekty), která propojuje 
ulici  Lukášovskou (St. Harcov) a ulicí Lučanskou(Kunratice) přes zalesněné svahy.  

Návrhy vesměs tematicky či topologicky respektují současné názvy v okolí a většinou 
reflektují historické názvy v území. Reagují na specifické požadavky investorů, tj. fa Baterfly 
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a požadavek Krajského úřadu Libereckého kraje. Návrhy jsou graficky dokumentovány 
v příloze důvodové zprávy. 

Návrh byl zpracován ve spolupráci s experty Dr. Mohrem a Mgr. Lábusem, doporuče-
nými  kulturní komisí Rady města Liberci, byl projednán v kulturní komisi a komisí doporu-
čen ke schválení (viz kopie části zápisu z jednání komise v příloze). Nové názvy byly projed-
nány v Radě města Liberce dne 6.11.2012 a tou také doporučen. 

Po projednání nových názvů ulic v radě města jsou nové názvy předloženy ke schvá-
lení 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 2013. 

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 (LIS a.s., Česká pošta,  Policie ČR,  Městská 
policie, ČSU, MPSV a  další )  

Přílohy: 

1/ Výpis ze zápisu z jednání komise kulturní 
 

Výpis 

ze zápisu č. 8/2012 
z jednání komise kulturní a památkové  

konaného dne 17. října 2012 v budově Malého divadla ve Zhořelecké ulici 

Ad 3/   Nové názvy ulic – návrh 

Na základě  podnětů Stavebního úřadu Magistrátu města Liberec,  podnětu Krajského úřadu Liberec-
kého kraje, městského obvodu Vratislavice nad Nisou a vlastních investorů byl předložen komisi kul-
turní a památkové návrh nových názvů ulic.  

Návrh obsahuje dva nové názvy ulic v lokalitě pod Perštýnem, v Liberci IV, v okolí dnešního objektu 
Úřadu práce Liberec, a jednu trasu v okrajové části města. Lokalizace a územní vymezení na základě 
konzultace se Stavebním úřadem je popsána a zdokumentována v grafických přílohách: 

 

Návrh č. 1/ na základě požadavku  Krajského úřadu Libereckého kraje změnit název ulice, která bude 
obsluhovat nový objekt HOSPICU  LIBEREC  na  jiný, část dnešní  ulice U Sirotčince změnit na - ná-
vrh Pod Perštýnem ,  variantně jiný název, řešit v závislosti na dispozičním návrhu záměru; 

  

Návrh č. 2/ na  základě požadavku firmy BATERFLY  nazvat nově krátkou slepou komunikaci od ulice 
Ke Krematoriu k sídlu firmy,  tj.  k objektu bývalé střelnice - návrh Ke St řelnici ; 

 

Návrh č. 3/ komunikační propojení ulic Lučanské (k.ú. Kunratice) a Lukášovské (k.ú. Starý Harcov) 
cesta přes les, obsluhující dva existující objekty -  návrh Mezi Lesy .                                                                                        

 

Všechny tři návrhy byly před jednáním komise kulturní a památkové konzultovány s  odborníky - Mgr. 
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Lábusem (TUL) a PhDr. Mohrem (Svč. muzeum). 

 
Komise o všech návrzích diskutovala s tímto usnesením: 

Komise doporu čuje schválit tyto názvy ulic v t ěchto konkrétních lokalitách: 

Liberec IV – Perštýn :           1. Pod Perštýnem 

Liberec IV – Perštýn :           2. Ke Střelnici 

Kunratice – Starý Harcov :   3. Mezi Lesy  
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2/Grafické přílohy lokalizace nových ulic – 2 mapky 
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