
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Nové názvy ulic 5/2013   

 

Zpracoval:  Ing. Lubor Franců 

odbor, oddělení: hlavního architekta 

telefon: 48 524 3526 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing.  Petr Kolomazník 

Projednáno: v radě MO Vratislavice nad Nisou, v kulturní komisi  rady 
města 22.5.2013 a v radě města dne 4.6.2013 

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 3 nových ulic ve dvou lokalitách bytové výstavby ve městě, a to 
v lokalitách Vesec - Na kopci a Vratislavice nad Nisou – Nová Ruda, ve smyslu obsahu 
důvodové zprávy. Jedná se tyto názvy: 

- 1/ v lokalitě Vesec – Na kopci, k. ú. Vesec u Liberce - 2 názvy 
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Na Úbočí – stavebně nedokončené používané propojení ulic Radostná s ulicemi Nad 
Nisou a Mladou, podél existující a budované zástavby rodinných domů. 

Pod Kopcem -  slepá pravostranná odbočka východním směrem z ulice Na Úbočí ke 
skupině 4 budovaných rodinných domů a k zahrádkám. 

- 2/ v lokalitě Vratislavice nad Nisou – Nová Ruda - 1 název  

Skrytá – slepá pravostranná odbočka z ulice Tanvaldské, skrytá uvnitř bloku za objek-
ty, které jsou přímo u Tanvaldské ulice 

 

  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 a 
požadavku Úřadu městského obvodu Vratislavice nad Nisou (dále MO) byl zpracován návrh 
na pojmenování nových ulic v lokalitách připravované a realizované výstavby ve městě. 

Návrh obsahuje pojmenování celkem 3 ulic a to v lokalitách Vesec - Na kopci a Vrati-
slavice nad Nisou – Nová Ruda, ve smyslu obsahu důvodové zprávy.  

Jedná se tyto názvy: 

1/ v lokalitě Vesec – Na kopci, k. ú. Vesec u Liberce -  2 názvy 

Na Úbočí – stavebně nedokončené používané propojení ulic Radostná s ulicemi Nad 
Nisou a Mladou, podél existující a budované zástavby rodinných domů. 

Pod Kopcem -  slepá pravostranná odbočka východním směrem z ulice Na Úbočí ke 
skupině 4 budovaných rodinných domů a k zahrádkám. 

2/ v lokalitě Vratislavice nad Nisou – Nová Ruda - 1 název  

Skrytá – slepá pravostranná odbočka z ulice Tanvaldské, skrytá uvnitř bloku za objek-
ty, které jsou přímo u Tanvaldské ulice. Obsluhuje území výstavby 9 rodinných domů. 
Název vyplývá z ankety provedené MO Vratislavice nad Nisou mezi občany a je do-
poručen usnesením Rady MO Vratislavice nad Nisou (výpis v příloze). 

Návrhy jsou graficky dokumentovány v příloze důvodové zprávy. 
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Návrh byl zpracován ve spolupráci s experty Dr. Mohrem a Mgr. Lábusem, doporuče-
nými  kulturní komisí Rady města Liberci, projednán v kulturní komisi 22. 5. 2013 a komisí 
doporučen ke schválení (viz kopie části zápisu z jednání komise v příloze).  

Po projednání nových názvů ulic v Radě města Liberec 4. 6. 2013 jsou nové názvy 
předloženy ke schválení na červnovém 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 2014. 

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. Ve 
Vratislavicích nad Nisou zajišťuje vyvěšení samostatně Úřad městského obvodu. 

Přilohy: 

1/ Kopie stanoviska kulturní komise (výpis zápisu z jednání 22.5.2013): 

2/ Výpis z usnesení Rady MO Vratislavice nad Nisou 

3/ Grafické vymezení ulic 

 

1/ výpis ze zápisu z jednání komise 

Výpis 

ze zápisu č. 5/2013 
z jednání komise kulturní a památkové  

konaného dne 22. května 2013 v Botanické zahradě Liberec 

 

Přítomni:  L. Dušek, K. Klikarová, PhDr. E. Koudelková, Mgr. J. Křížek, R. Kyzlíková, K. Šír, A. 
Štrejl,  

 Ing. M. Švancar, Mgr. P. Zatloukal 

Omluveni:  M. Dufek, Z. Bernášek, Mgr. A. Riedlová  

Neomluveni: Mgr. D. Vilhelmová  

Hosté: RNDr. Miloslav Studnička, ředitel Botanické zahrady Liberec 

_________________________________________________________________________________ 

Program  

1/  Úvod 

2/  Informace o jednání v Senátu PČR o vícezdrojovém financování českých divadel 

3/ Informace ředitele Botanické zahrady o organizaci  

4/ Kulturní akce na náměstí před radnicí – příprava, realizace: 

  a) koncert k Mezinárodnímu dni rodin 

  b) Jarmark – Dialog 2013 

  c) Vánoce 2013 
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5/ Ulice k doporu čení RM 

6/ Diskuze 

Zahájení 

Předseda komise, pan Ladislav Dušek, uvítal členy komise a konstatoval, že je komise schopná usná-
šení. Poté přednesl program jednání, který byl bezprostředně schválen PRO všemi přítomnými členy 
komise. 

 

Ad 5/   Ulice k doporu čení RM 

Na základě  podnětů Stavebního úřadu Magistrátu města Liberec, městského obvodu Vratislavice nad 
Nisou a investorů nových objektů ve městě bylo předloženo komisi kulturní a památkové 
k odsouhlasení návrhy názvů nových ulic, po úpravě na základě jednání s pověřenými odborníky.  

 

Návrh obsahuje 3 nové názvy ulic ve 2 lokalitách. 

1/ Vratislavice nad Nisou, Nová Ruda, v oblasti výstavby rodinných domů severně od Tanvaldské ulice 
je již zastupitelstvem MO Vratislavice nad Nisou navržen po dlouhé diskuzi nový název Skrytá , slepá 
ulice, skrytá uvnitř bloku za dnešní zástavbou při ulici Tanvaldská. 

2/ Vesec, lokalita Na kopci, oblast realizované výstavby rodinných domů (v návaznosti na současné 
názvy v lokalitě ulici – Radostnou) dva nové názvy: Pod Kopcem, Na Úbo čí, přestože nejsou tyto 
komunikace v lokalitě ještě zrealizovány. 

Popis lokalizace a územní vymezení na základě konzultace se Stavebním úřadem byla poskytnuta 
členům komise včetně grafických příloh týden před jednáním komise. Komise se rovněž seznámila 
s výpisem mailové komunikace s odborníky Dr. Mohrem (zástupce Svč. muzea) a Mgr. Lábusem (zá-
stupce TUL) k dané problematice nových názvů ulic. 

 
Komise o všech návrzích diskutovala s tímto usnesením: 
 

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

 

1. Vratislavice nad Nisou - Nová Ruda: ulice Skrytá 

2. Vesec – Na kopci: ulice Pod Kopcem 

3. Vesec – Na kopci: ulice Na Úbočí“ 

Hlasováno bylo o všech 3 nových názvech ulic najednou takto: PRO : 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

Liberec, dne 22. května 2013    

Zapsala: Ing. Jitka Strasserová    Ladislav Dušek, v.r. 

              tajemnice komise    předseda komise 

 

2/ Výpis z usnesení Rady MO Vratislavice nad Nisou 

 

Usnesení:  

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje nový název ulice 
vybudované v rámci stavby „Zástavba pozemkové parcely č. 2113/1“a to „Skrytá“ a ukládá starostovi 
předložit tento materiál k projednání v ZMO. 
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3/ Grafické vymezení ulic 
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