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Identifikace
RM č. 31 dne 13.01.2020 projednala návrhy předložené na základě šestého jednání Komise
názvoslovné, které se týkaly pojmenování ulice vedoucí od křižovatky ulic Československé
armády a U Lesa směrem ven z města k Přibyslavi. S ohledem i na kladné vyjádření
starostky obce Přibyslav RM svým usnesením č. RM 31-1782/20 doporučila ZM ke schválení
název Na Bačku, viz přílohy k tomuto bodu.

Odůvodnění
Kompetence ZM rozhodovat o nových názvech ulic ve městě. ZM 9 dne 14.11.2019 žádný z
předložených návrhů na pojmenování této ulice neschválilo. Problematika opětovně
předložena k projednání Komisi názvoslovné, která své návrhy předložila RM 31. Stanovisko
starostky obce Přibyslav, zaslané ST e-mailem: Mluvila jsem s občany naší obce a nemáme
nic proti tomu, aby v názvu nově pojmenované ulice vedoucí na Přibyslav bylo slovo Bačka.
Naopak, bude nám ctí.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města
schvaluje
nový název ulice NA BAČKU - ulice bez názvu vedoucí od křižovatky ulic Československé

armády a U Lesa směrem ven z města k Přibyslavi (na konec katastru), ve znění přílohy k
tomuto bodu.
zodpovídá: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM - OMM
termín plnění: 16.04.2020

Zpracovatel

2018 - 2022

Kroupová Dita, Bc. - referent
OMP - OMM

Zápis z 6. zasedání Komise názvoslovné konaného dne
9. prosince 2019 v kanceláři OMP na MěÚ v Novém
Městě nad Metují
PŘÍTOMNI: Jiří Hladík, Mgr. Iva Lokvencová, Ing. Martin Prouza, Jarmila Valterová
Bc. Dita Kroupová – tajemnice (viz příloha č. 1)
OMLUVEN: Petr Valášek
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Informace předsedy komise o jednání v RM a ZM ohledně podnětů KON
Projednat název ulice v lokalitě František (viz ZM)
Seznámení s žádostí o zrušení názvu ulice Ke Mlejnu ve Spech
Plnění úkolu RM – projednat další postup v pojmenování nepojmenovaných míst aj.
Různé, diskuze
Úkoly
Doporučení Radě města

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1.

Úvod
Předseda KON přivítal přítomné a navrhl program jednání, se kterým přítomní souhlasili.
Jednání byli přítomni čtyři z pěti členů Komise názvoslovné, což je nadpoloviční většina. Komise
tedy mohla jednat a byla usnášeníschopná.

2.

Informace předsedy komise o jednání v RM a ZM
Předseda komise seznámil členy s výsledky projednání návrhů názvů ulic vzešlých z KON,
a to v RM 26 dne 04.11.2019 a v ZM 9 dne 12.11.2019.

3.

Projednat název ulice v lokalitě František (viz ZM)
Předseda komise seznámil členy s tím, že žádný návrh nebyl ZM přijat. Ulice na okraji města je
tak stále bez názvu a je opětovně předloženo KON k projednání a předložení návrhů. Členům
bylo předloženo také stanovisko starostky obce Přibyslav, která ve svém sdělení starostovi
města ze dne 03.12.2019 uvádí, že po projednání s občany nemají nic proti tomu, aby v názvu
nově pojmenované ulice bylo slovo „Bačka“, naopak jim bude ctí. Komise znovu záležitost
zvážila a i s ohledem na kladné stanovisko starostky obce Přibyslav doporučuje RM
k projednání tyto názvy - bez důrazu na pořadí:
I. Na Bačku – odůvodnění: cesta vede na Přibyslav, též nazývanou jako Bačka (stanovisko
této obce je kladné).
II. Nad Provazcem – odůvodnění: les pod silnicí (předmětnou ulicí) nese název Provazec.

III. Severní – odůvodnění: cesta směřuje k severu.
IV. Půlnoční – starý český výraz pro „sever“ (dodnes zachováno např. v polštině).
Výsledky hlasování: pro: 4
4.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Návrh byl přijat.

Seznámení s žádostí o zrušení názvu ulice Ke Mlejnu ve Spech
Předseda KON seznámil přítomné s žádostí vlastníků cesty v části obce Spy, která nově nese
název Ke Mlejnu (k čp. 18 a 59) a s postupem řešení této žádosti v rámci MěÚ. Členové
projednali návrh vyjádření pro RM, které bylo schváleno (viz příloha č. 3).
Výsledky hlasování: pro: 4

5.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Návrh byl přijat.

Plnění úkolu RM – projednat další postup v pojmenování nepojmenovaných míst
Členové se seznámili s doporučením RM, a to vydat mapu města až po schválení pojmenování
i dalších míst (mosty, vyhlídky apod.), u nichž by bylo vhodné rozhodnout o oficiálních názvech.
Přítomní se shodli, že bude nejvhodnější návrhy v KON projednat co nejdříve, aby mohla být
mapa vydána na novou turistickou sezonu.

6.

Různé, diskuze
Proběhla debata ohledně názvů, jež by bylo vhodné v mapách ještě uvést. Doporučeno stanovit
další termín jednání komise již počátkem ledna.

7.

Úkoly
Komise ukládá tajemnici komise předložit do nejbližší RM (16.12.2019) vyjádření KON ohledně
záležitosti názvu ulice Ke Mlejnu.

8.

Doporučení Radě města
I. Komise doporučuje RM k projednání návrh pojmenovat stávající ulici bez názvu vedoucí od
křížení ulic Československé armády a U Lesa – směrem ven z města k Přibyslavi až na konec
katastru – názvem: NA BAČKU / NAD PROVAZCEM / SEVERNÍ / PŮLNOČNÍ – viz příloha
č. 2.

POUŽITÉ ZKRATKY
OMP = Oddělení majetkoprávní
KON = Komise názvoslovná
MěÚ = Městský úřad
RM = Rada města
ZM = Zastupitelstvo města
ZAPSALA

SCHVÁLIL

Dita Kroupová, tajemnice KON

Ing. Martin Prouza, předseda KON

16.12.2019

17.12.2019

PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Mapa – ulice v lokalitě František
Příloha č. 3 – Vyjádření KON pro RM ve věci pojmenování ulice Ke Mlejnu (Spy)
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Vyjádření odborných útvarů k návrhu z jednání KON č. 6

OVRR + ARCH:
Z navrhovaných názvů ulice jednoznačně podporuji návrh I (Na Bačku).
Ten je silně a přirozeně zažitý, jedinečný a nikde v ČR se nebude
opakovat, podporuje „lokálpatriotismus". Případně lze ze stejných důvodů
uvažovat i o variantě II – Nad Provazcem (logický odkaz na historický
a stále používaný pomístní název).

Starostka obce Přibyslav (e-mail adresován ST dne 03.12.2019):
Mluvila jsem s občany naší obce a nemáme nic proti tomu, aby v názvu
nově pojmenované ulice vedoucí na Přibyslav bylo slovo Bačka. Naopak,
bude nám ctí.

ORM:
Přiklání se k variantě I – Na Bačku.

