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MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

Zpracoval

Ing. Günter Fiedler

Předkládá

Ing. Hana Horynová

odbor
rozvoje města

Datum projednání v RM

06. 12. 2016

Datum projednání v ZM

12. 12. 2016

Název materiálu

Nové názvy ulic
Odborný poradní sbor pro názvosloví na schůzi 28.11.2016 projednal a schválil
přejmenování Revoluční ulice na nábřeží Václava Havla pro další jednání
v orgánech města dle předloženého návrhu

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Rada města Trutnova
doporučuje
Návrh na usnesení RM
01.01
zastupitelstvu města schválit v k. ú. Trutnov přejmenování Revoluční ulice na
nábřeží Václava Havla
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
Návrh na usnesení ZM
01.01
v k. ú. Trutnov přejmenování Revoluční ulice na nábřeží Václava Havla
Výdaje (na zhotovení tabulek s názvem ulice) jsou kryty schváleným rozpočtem - ORJ 0010, položka 5171 (ORG
04006)
Kontrola materiálu provedena před PV

Datum: 30.11.2016

Podpis vedoucího odboru:

Důvodová zpráva
01.01
Důvodem návrhu na přejmenování nynější Revoluční ulice na nábřeží Václava Havla je, aby byl disident a bývalý
prezident Václav Havel uctěn v Trutnově v názvu veřejného prostranství. Václav Havel měl v minulosti blízký vztah
k Trutnovu, v trutnovském pivovaru pracoval a měl v bezprostředním sousedství města od druhé poloviny 60tých let
20. století rekreační objekt, kam často až do svého skonu zajížděl a kde také zemřel. Jeho životopis je podrobně
uveden např. na wikipedii https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel (webový odkaz ověřen 29.11.2016),
kde jsou uvedeny odkazy na další literaturu a jiné weby k této významné osobnosti československých a českých dějin.

Po zveřejnění usnesení rady města č. RM-2016-1088/20 dne 24.10.2016 došlo 18 připomínek občanů
(občanských iniciativ) k tomuto usnesení. Proto se sešel odborný poradní sbor pro názvosloví na své schůzi
28.11.2016 a zabýval se těmito body:
A. Připomínkami občanských iniciativ, resp. občanů Trutnova a okolí, které byly městu – městskému úřadu
doručeny poštou, resp. datovou schránkou. Kromě připomínek pod č. 18, které jsou ovšem totožné, resp.
v určitých částech analogické jako některé předchozí připomínky a které byly předloženy pro jednání tzv. „na
stůl“, obdrželi všichni členové sboru připomínky č. 1 až 17 a stanoviska všech tří onomastiků dle č. 17 předem
formou e-mailu, aby si je mohli prostudovat a vyjádřit se k nim, aniž by byly na schůzi znovu přečteny:
Připomínky č. 01 – Vladimír Brádler
Připomínky č. 02 – Tomáš Bučil
Připomínky č. 03 – Radek Černý
Připomínky č. 04 – Ing. Robert Fajfr, Ing. Zdenka Prouzová
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Připomínky č. 05 – Jan Fajgl + další tři osoby
Připomínky č. 06 – Jan Fajgl
Připomínky č. 07 – Jiří Frýba + 6 dalších osob
Připomínky č. 08 – Jiří Jahoda
Připomínky č. 09 – MUDr. Zdeňka Jansová
Připomínky č. 10 – Michal Karlík
Připomínky č. 11 – Radek Langhammer
Připomínky č. 12 – Martina Mílová
Připomínky č. 13 – Karel Povr, Zuzana Bílková
Připomínky č. 14 - Mgr. Petr Sobotka
Připomínky č. 15 – Ing. Martin Vais
Připomínky č. 16 – Ing. Tomáš Vais
Připomínky č. 17 – Ing. Zdenka Prouzová + 42 dalších osob se 3 přílohami (vyjádření onomastiků: Doc. PhDr. Václav
Ledvinka, CSc. z 31.08.2016 – ředitel Archivu hlavního města Prahy, doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. z 21.10.2016 –
vedoucí katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity Ostrava; PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.
z 08.11.2016 – Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.,; k připomínkám je přiloženo několik kopií hlavně z Historického
atlasu města Trutnova z roku 2004 o pojmenování nynější Horské ulice)
Připomínky č. 18 – Pavel Škop + 17 dalších osob (tyto připomínky došly datovou schránkou a byly poskytnuty
odbornému poradnímu sboru pro názvosloví 28.11.2016 při zahájení jednání v 16:00 hodin)
Sbor konstatuje, že připomínky občanů (občanských iniciativ) jsou zčásti totožné, zčásti podobné a zčásti jsou
podepsané různé připomínky týmiž osobami. Sbor bere všechny připomínky občanů (občanských iniciativ) na vědomí.
Dále sbor projednal všechna tři stanoviska onomastiků v příloze připomínek č. 17, přičemž došel k závěru, že byla
vesměs zpracována dle zadání zadavatelů, tj. některých občanů (občanských iniciativ), podepsaných hlavně pod
připomínkami č. 17.
B. Na jednání sboru byly připomenuty názvy veřejných prostranství na počest Václava Havla v dalších městech/obcích
v České republice, kterou jsou již schválené a tedy platné. Na webových stránkách bylo zjištěno pouze pět takových
názvů a lokalizací ve městech/obcích v České republice:
- Brno – ulička Václava Havla – jedná se o úzkou a krátkou uličku (nikoliv ulici) v místní části Petrov nedaleko
kostela sv. Petra.
- Praha – náměstí Václava Havla – jedná se o malý prostor mezi nostickým Národním divadlem a Novou scénou,
který před přejmenováním byl označován jako piazetta, tedy „malé náměstí“, „náměstíčko“.
- Kadaň – ulice Václava Havla je v okrajové části města jako málo významná a slepá (!!!) ulice
- Roztoky (u Prahy) – v místní části Žalov je ulice Václava Havla jako vedlejší ulice po odbočení z Přemyslovské
ulice. Přemyslovská ulice je vedlejší ulicí k páteřní Lidické ulici, ze které odbočuje
- Litoměřice – park Václava Havla – jedná se o nejmenší ze tří či čtyř pojmenovaných parků ve městě.
Vesměs se tedy jedná o pojmenování méně významných/méně prestižních veřejných prostranství ve městech ČR.
Navíc je jejich počet v celé republice zatím oproti významu osobnosti Václava Havla velice malý.
C. Dlouholetí členové odborného poradního sboru pro názvosloví (předtím názvoslovné komise) Prof. Vladimír Wolf
a Jan Slovík připomněli zásadu sboru (komise) z počátku 90tých let nepojmenovávat ulice po významných politicích,
neboť historie potvrzuje, že takovéto pojmenování je i při dílčí změně politické situace ošidná. Z významných politiků
20. a 21. století je pojmenována ulice na území města Trutnova pouze po prezidentu Dr. Edvardu Benešovi (v
Trutnově-Poříčí), nyní je diskutováno uctění prezidenta Václava Havla v názvu veřejného prostranství. Navrhovaným
pojmenováním veřejného prostranství po Václavu Havlovi dle usnesení se schůze sboru je tak činěna do jisté míry
výjimka, ale záměr sbor podporuje s ohledem na jeho génius loci.
D. Na nynější Horské ulici v úseku od ČSOB po Krakonošovo náměstí má trvalé bydliště více fyzických osob než
v Revoluční ulici a sídlo nebo provozovnu má v Horské ulici více firem a jiných právních subjektů než v Revoluční
ulici. Z tohoto důvodu je předpoklad, že v souvislosti s přejmenováním nynější Revoluční ulice na počest Václava
Havla vznikne fyzickým osobám a firmám v úhrnu menší administrativní zátěž než při přejmenování části Horské
ulice od Krakonošova náměstí po budovu ČSOB (lékárny Na Horské).
E. Členové sboru se vzájemně seznámili s články, o kterých vědí a které vyšly v tisku nebo webových stránkách:
- Krkonošský deník – 09.11.2016: Václav Havel: Ulice nebo nábřeží u Úpy?
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-

Právo – 16.11.2016 (převzato také na web města Trutnova): Aktivisté chtějí důstojnou Havlovu ulici

-

Mladá fronta DNES – 18.11.2016 (převzato také na web města Trutnova): Horská, či Revoluční? Tahanice o ulici
V. H.

-

Hospodářské noviny – 21.11.2016 (převzato také na web města Trutnova). Trutnov se přetahuje o Havlovy ulice.
Radnice navrhuje jeho nábřeží, občanská iniciativa přejmenovat hlavní třídu
Web Parlamentní listy – 22.11.2016: Roup (TOP 09): Ulice Václava Havla v Trutnově anebo Virtuální spor
groteskních rozměrů
Web Trutnovák – cca 23.11.2016: Tento způsob Havla zdá se mi poněkud nešťastným…

-

Po projednání bodů A. až E. a diskuzi k nim byly informace shrnuty a vyústily v usnesení dle výše uvedeného textu
pro orgány města.

Stanovisko paní Dagmar Havlové z 09.08.2016 (viz příl. č. 3) jako odpověď na žádost starosty města Mgr. Ivana
Adamce ze 28.07.2016 o souhlas Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 s přejmenováním Revoluční ulice
na nábřeží Václava Havla starosta města Mgr. Ivan Adamec akceptuje s tím, aby byl připraven materiál do orgánů
města k přejmenování Revoluční ulice na nábřeží Václava Havla.
V nynější Revoluční ulici sídlí 7 právnických a 10 fyzických osob - podnikatelů/živnostníků, provozovny zde má 5
právnických a 6 fyzických osob. Z větších firem zde sídlí Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. (Revoluční 19),
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov o. s. pro fakturační údaje (Revoluční 164), restaurace a ubytovna (hotel)
Up Sokolovna (Revoluční 164), DoVoS Trutnov, EKO-IN CZ. Celkem 28 fyzických osob (bez dětí) má v Revoluční
ulici trvalé bydliště a zároveň platný občanský průkaz. Změna názvu ulice by se promítla do následné změny zápisů
v obchodním, resp. živnostenském rejstříku a ve výměně občanských průkazů fyzických osob, potažmo v zápisech na
katastru nemovitostí, v obchodních, pojistných, leasingových a úvěrových smlouvách apod. Pokud mají firmy
vytištěné formuláře, letáky, vizitky apod., musely by vytisknout nové.

Přílohy:
Příl. č. 1 Rozsah platnosti nynějšího názvu Revoluční ulice s návrhem k přejmenování na nábřeží Václava Havla
Příl. č. 2 a), b), c) Fotografie budov v Revoluční ulici
Příl. č. 3 Stanovisko paní Dagmar Havlové z 09.08.2016
Příl. č. 4 Stanovisko Doc. PhDr. Václava Ledvinky, CSc., ředitele Archivu hlavního města Prahy, z 31.08.2016
Příl. č. 5 Stanovisko doc. Mgr. Jaroslava Davida, Ph.D., vedoucího katedry českého jazyka Filozofické fakulty
Ostravské univerzity v Ostravě, z 21.10.2016
Příl. č. 6 Stanovisko PhDr. Pavla Štěpána, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 08.11.2016
Příl. č. 7 Připomínky občana: Vladimír Brádler
Příl. č. 8 Připomínky občana: Tomáš Bučil
Příl. č. 9 Připomínky občana: Radek Černý
Příl. č. 10 Připomínky občanů: Ing. Robert Fajfr, Ing. Zdenka Prouzová
Příl. č. 11 Připomínky občanů: Jan Fajgl + další tři osoby
Příl. č. 12 Připomínky občana: Jan Fajgl
Příl. č. 13 Připomínky občanů: Jiří Frýba + 6 dalších osob
Příl. č. 14 Připomínky občana: Jiří Jahoda
Příl. č. 15 Připomínky občana: MUDr. Zdeňka Jansová
Příl. č. 16 Připomínky občana: Michal Karlík
Příl. č. 17 Připomínky občana: Radek Langhammer
Příl. č. 18 Připomínky občana: Martina Mílová
Příl. č. 19 Připomínky občanů: Karel Povr, Zuzana Bílková
Příl. č. 20 Připomínky občana a zastupitele města: Mgr. Petr Sobotka
Příl. č. 21 Připomínky občana: Ing. Martin Vais
Příl. č. 22 Připomínky občana: Ing. Tomáš Vais
Příl. č. 23 Připomínky občanů: Ing. Zdenka Prouzová + 42 dalších osob
Příl. č. 24 Připomínky občanů: Pavel Škop + 17 dalších osob
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