
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

2.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 2. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Nové názvy ulic 02/2013   

 

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 19. 2. 2013 

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     
- návrh na pojmenování nové ulice ve městě, a to v lokalitě Nová Ruda – sever, k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, ve smyslu obsahu důvodové zprávy. 
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Jedná se o tento název:  

1/ Na Skalce – slepá odbočka vpravo  z  ulice Východní, k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
obsluha soustředěné výstavby rodinných domů 

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 v terénu 

          T: neprodleně 
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Důvodová zpráva: 

Na základě podnětů Stavebního úřadu Magistrátu města Liberec, podnětů investorů 
výstavby rodinných domů a požadavku úřadu městského úřadu Vratislavice nad Nisou byl 
zpracován návrh na pojmenování 1 nové ulice v oblasti realizované výstavby rodinných domů 
ve městě. 

Návrh obsahuje název ulice Na Skalce, umístěné v lokalitě Nová Ruda - sever, k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, slepá protisměrná odbočka vpravo z ulice Východní, navazující na 
komunikaci s názvem Pod Skalkou. 

Návrh tematicky či topologicky respektuje současné názvy v okolí a reaguje na speci-
fické požadavky investorů. Návrh je graficky dokumentován v příloze důvodové zprávy. 

Návrh byl zpracován ve spolupráci s experty Dr. Mohrem a Mgr. Lábusem, doporuče-
nými  kulturní komisí Rady města Liberci, projednán a odsouhlasen v radě a zastupitelstvu 
městského obvodu a posléze projednán s předsedou  kulturní komise. Komise o názvu hlaso-
vala elektronicky – per rollam. 

 Po projednání v radě města bude nový název předložen ke schválení na únorovém 
jednání zastupitelstva města. 

Po schválení bude název zařazen do registru názvů veřejných prostranství, seznamu 
ulic a všech odpovídajících databází, grafických podkladů a plánů měst, včetně podkladů pro 
volby. 

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). Zároveň bude zajištěno vyvěšení uličních cedulí v terénu. 

 
Přilohy: 

1/ Kopie stanoviska kulturní komise (výpis zápisu z jednání 17. 10.2012) 

2/ Výpis z usnesení zastupitelstva městského obvodu Vratislavice nad Nisou 

3/ Grafické vymezení ulice 
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1/ Výpis ze zápisu z jednání komise 

Z á p i s    per rollam    č. 1/2013 

 

komise kulturní a památkové z elektronického hlasování 

o návrhu na pojmenování ulice Na Skalce – v k.ú. Vratislavice nad Nisou  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Hlasovali:   L. Dušek, Z. Bernášek, M. Dufek, K. Klikarová, PhDr. E. Koudelková, Mgr. J. Křížek,  

 R. Kyzlíková, Mgr. A. Riedlová, K. Šír, A. Štrejl, Ing. M. Švancar, Mgr. D. Vilhelmová, 

 Mgr. P. Zatloukal  

Na základě  podnětů Stavebního úřadu Magistrátu města Liberec, městského obvodu Vratislavice nad 
Nisou a vlastních investorů byl předložen komisi kulturní a památkové návrh nového názvu ulice.  

 

Návrh obsahuje název ulice Na Skalce, umístěné v lokalitě Nová ruda - sever, k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, slepá protisměrná odbočka vpravo z ulice Východní, navazující na komunikaci s názvem Pod 
Skalkou. 

Návrh tematicky či topologicky respektuje současné názvy v okolí a reaguje na specifické požadavky 
investorů. Grafický návrh měla komise k dispozici. 

Návrh byl zpracován ve spolupráci s experty Dr. Mohrem a Mgr. Lábusem, doporučenými ko-
misí kulturní a památkovou, poradního orgánu Rady města Liberec, projednán a odsouhlasen v radě a 
zastupitelstvu městského obvodu Vratislavice nad Nisou a posléze projednán s předsedou komise 
kulturní a památkové. 

Návrh na usnesení pro komisi kulturní a památkovou:   

„Komise po prostudování doručených podkladů k novému názvu ulice Na Skalce v lokalitě Nová ruda 
– sever, k. ú. Vratislavice nad Nisou doporu čuje  Radě města Liberec tento název nové ulice Na Skal-
ce projednat a předložit ke schválení Zastupitelstvu města Liberec. 

Hlasovalo  o tomto usnesení všech 13 členů komise s výsledkem:  

 

PRO 6 

PROTI 4 

ZDRŽEL SE 3 

 

Usnesení nebylo p řijato  nadpoloviční většinou členů komise kulturní a památkové. 

 

 

Liberec dne:   11. února 2013 

 

Zapsala:  Ing. Jitka Strasserová     Ladislav Dušek, v.r.  
  tajemnice komise     předseda komise 
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2/ Výpis z usnesení zastupitelstva městského obvodu Vratislavice nad Nisou 
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3/ Grafické vymezení ulice 

 
 


