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Nové ulice v Trutnově
Odborný poradní sbor pro názvosloví na schůzi 10.11.2015 projednal a schválil
přidělení názvu ulic pro další jednání v orgánech města dle předloženého návrhu

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Porada vedení doporučuje radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01 zastupitelstvu města schválit v k. ú. Volanov pro ulici, která odbočuje z ulice
Oblanovská, název Ypsilonka
01.02 zastupitelstvu města schválit v k. ú. Oblanov pro ulici, která vychází od
budoucí kruhové křižovatky u styku ulic Do Dolců a Výhledy
Návrh na usnesení RM
severozápadním směrem, pak se stáčí jihozápadozápadním směrem a poté
téměř jižním směrem, kde se opět napojí na ulici Výhledy, název Čapí
01.03 zastupitelstvu města schválit v k. ú. Oblanov pro ulici, která propojí ulici
s navrhovaným názvem Čapí, název Volavčí
01.04 zastupitelstvu města schválit v k. ú. Oblanov pro ulici, která vede od styku
ulic s navrhovanými názvy Čapí a Volavčí severovýchodním směrem, název
Sojčí
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01 v k. ú. Volanov pro ulici, která odbočuje z ulice Oblanovská, název
Ypsilonka
01.02 v k. ú. Oblanov pro ulici, která vychází od budoucí kruhové křižovatky
u styku ulic Do Dolců a Výhledy severozápadním směrem, pak se stáčí
Návrh na usnesení ZM
jihozápadozápadním směrem a poté téměř jižním směrem, kde se opět
napojí na ulici Výhledy, název Čapí
01.03 v k. ú. Oblanov pro ulici, která propojí ulici s navrhovaným názvem
Čapí, název Volavčí
01.04 v k. ú. Oblanov pro ulici, která vede od styku ulic s navrhovanými
názvy Čapí a Volavčí severovýchodním směrem, název Sojčí
Výdaje (na osazení tabulek s názvy ulic) jsou kryty schváleným rozpočtem - ORJ 0010, položka 5171 (ORG
04006).
Kontrola materiálu provedena před PV

Datum: 24. 11. 2015

Podpis vedoucího odboru:
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Důvodová zpráva
01.01
Název Ypsilonka je odvozen z tvaru „Y“ vznikající ulice a je navrhován pro celou ulici, která je v příloze č. 1 šedě
vybarvena. S ohledem na strmou konfiguraci terénu v místech nynější výstavby není předpoklad, že by v dohledné
době cca 30-50 let navazovala další výstavba jižním nebo západním směrem či byla změněna příjezdová cesta k
existujícímu domu č. p. 66. Mohlo by dojít jen k výstavbě domu, který je v této příloze označen jako „5b“ a který by
také měl vstup z ulice Ypsilonka. Dům, označený v této příloze „4b“, který bude případně postaven, má vyznačen
příjezd od stávající ulice Oblanovská. Ulice Ypsilonka dosud není geometricky zaměřena.
01.02
Název Čapí vychází z obecného jména ptáka, který se v tomto prostoru vyskytuje. Ulice dosud není geometricky
zaměřena.
01.03
Název Volavčí vychází z obecného jména ptáka, který se v tomto prostoru vyskytuje. Ulice dosud není geometricky
zaměřena.
01.04
Název Sojčí vychází z obecného jména ptáka, který se v tomto prostoru vyskytuje. Ulice dosud není geometricky
zaměřena.
V případě, že po zveřejnění usnesení rady města Trutnova nebudou do 14 dnů ze strany trutnovské veřejnosti vzneseny
připomínky, bude materiál projednán na nejbližší schůzi zastupitelstva města začátkem roku 2016. V opačném případě
budou tyto připomínky projednány na schůzi odborného poradního sboru pro názvosloví, kde bude navržen další
postup pro projednání v orgánech města (porada vedení města, rada města, zastupitelstvo města).

Přílohy:
Příl. č. 1 Situace navrhované ulice Ypsilonka
Příl. č. 2 Situace navrhovaných ulic Čapí, Volavčí, Sojčí

