Zápis č. 3/2014
ze schůze odborného poradního sboru pro názvosloví
19. 5. 2015
Přítomni - členové sboru: Ing. V. Sauer, prof. A. Just, PhDr. H. Beneš, prof. PhDr. V. Wolf,
Mgr. H. Vašatová, J. Jankovičová, Bc. M. Hlíza, Bc. L. Jirásek, Ing. G. Fiedler - viz
prezenční listina
Přítomni - zástupci veřejnosti: Ing. Robert Fajfr, Eva Novotná, Martin Věchet - viz prezenční
listina
Nepřítomni - člen sboru: J. Slovík (omluven).
Program jednání:

1. Změna pořadí projednávaných bodů schůze

Předseda sboru přivítal členy sboru. Poté přednesl návrh, aby porada sboru nejdříve
projednala, hlasovala a schválila pořadí projednávaných bodů schůze jinak oproti pozvánce,
rozeslané 27.4.2015, a to takto:
A. Hlasování o změně pořadí projednávaných bodů schůze
B. Hlasování o účasti veřejnosti na dnešní schůzi sboru, např. signatářů dopisu pořadatelů
Open Air Festival Trutnoff z 20. dubna 2015, který byl zaslán městu - Městskému úřadu
v Trutnově datovou schránkou, k přejmenování části Horské ulice (dále bod 2. zápisu
z této schůze)
C. Dopis pořadatelů Open Air Festival Trutnoff z 20. dubna 2015, který byl zaslán městu Městskému úřadu v Trutnově datovou schránkou, k přejmenování části Horské ulice (dále
bod 3. zápisu z této schůze)
D. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze 24.3.2015 (dále bod 4. zápisu z této schůze)
E. Různé a předběžný termín příští schůze (dále bod 5. zápisu z této schůze)
Pro tento návrh hlasovalo 9 přítomných členů sboru, proti tomuto návrhu hlasovalo 0
přítomných členů sboru, hlasování se zdrželo 0 přítomných členů sboru.

2. Hlasování o účasti veřejnosti na dnešní schůzi sboru, např. signatářů
dopisu pořadatelů Open Air Festival Trutnoff z 20. dubna 2015, který byl
zaslán městu - Městskému úřadu v Trutnově datovou schránkou,
k přejmenování části Horské ulice

Byly projednány tyto varianty účasti/neúčasti veřejnosti na této schůzi
a. Veřejnost/zástupci veřejnosti bude/budou na celé jednání této schůze připuštěna/připuštěni
b. Veřejnost/zástupci veřejnosti bude/budou připuštěna/připuštěni jen na část jednání této
schůze, a to, aby nás seznámila/seznámili s argumenty na podporu pojmenování části ulice
Horská dle bodu 3. zápisu z této schůze
c. Veřejnost/zástupci veřejnosti nebude/nebudou připuštěna/připuštěni na žádnou část
jednání této schůze
Po diskusi mezi členy sboru se jeho členové většinově přiklonili k variantě b., tj.
veřejnost/zástupci veřejnosti bude/budou připuštěna/připuštěni jen na část jednání této schůze,
a to, aby nás seznámila/seznámili s argumenty na podporu pojmenování části ulice Horská dle
bodu 3. zápisu z této schůze
Pro tento návrh hlasovalo 9 přítomných členů sboru, proti tomuto návrhu hlasovalo 0
přítomných členů sboru, hlasování se zdrželo 0 přítomných členů sboru.

3. Dopis pořadatelů Open Air Festival Trutnoff z 20. dubna 2015, který byl
zaslán městu - Městskému úřadu v Trutnově datovou schránkou,
k přejmenování části Horské ulice

Předseda sboru vyšel na chodbu před jednací místnost a pozval zástupce veřejnosti dovnitř.
Předseda sboru přivítal zástupce veřejnosti, a to:Ing. Roberta Fajfra, Evu Novotnou a Martina
Věcheta - viz prezenční listina. Poté seznámil zástupce veřejnosti s obsahem a usnesením dle
bodu 2. tohoto zápisu, tzn., že členové sboru přijali toto usnesení: Veřejnost/zástupci
veřejnosti bude/budou připuštěna/připuštěni jen na část jednání této schůze, a to, aby nás
seznámila/seznámili s argumenty na podporu pojmenování části ulice Horská dle bodu 3.
zápisu z této schůze.

Pak předseda sboru předal slovo zástupcům veřejnosti.
Slova se ujal pan Ing. Robert Fajfr: Horská ulice je jedna z hlavních ulic v Trutnově, Václav
Havel si zaslouží mít po něm pojmenovanou ulici, která nebude zastrčená. Jsou tam různá
čísla, mohlo by se zároveň sjednotit číslování. Doplněk písemného návrhu: Loni byla
otevřena lavička Václava Havla v Hradci Králové. V Trutnově nic po něm nemáme
pojmenované. Diskutovali jsme to interně, Horskou ulici přerušují dva kruhové objezdy, což
je v Evropě netypické. Úsek s ulicí Václava Havla by byl krátký. Návrh přejmenování části
Křižíkovy ulice u pivovaru na ulici Václava Havla není důstojný.
Martin Věchet: Název ulice Václava Havla od Krakonošova nám. po budovu ČSOB (lékárnu
Na Horské) by byl úměrný významu osobnosti Václava Havla. Pojmenovat po Václavu
Havlovi část nábřeží není důstojné. Pojmenováním části ulice po Václavu Havlovi budeme
krok napřed. Ivo Farský neměl potřebu přejmenovat ulici, z historického hlediska není
problém přejmenovat malou část ulice, ke které měl Václav Havel vztah. Zjišťovali jsme si,
že většina zde sídlících firem by dala souhlas, lidé by na to byli hrdí, aby měli firmu v ulici
Václava Havla.
Eva Navrátilová: Jde o to, abychom návrh na přejmenování brali vážně. Pomůže to firmám i
lidem.
Předseda sboru poděkoval zástupcům veřejnosti za přednesené argumenty a za jejich účast a
uvedl, že se dnešní porada sboru bude těmito návrhy a návrhy dalších členů sboru včetně
vyjádření starosty města k navrhované změně názvu ulice, které bylo publikováno v týdeníku
5 plus 2 Trutnovsko, ročník IV, datum 7.5.2015, zabývat. Sbor předloží svůj návrh nebo
návrhy poradě vedení a pak radě města. Usnesení rady města je veřejné, a tím mají možnost
se přítomní zástupci veřejnosti a veřejnost vůbec se s tímto usnesením seznámit. Rada města
bude jednat dle plánu schůzí v nejbližším období 4. 6. 2015 a 18. 6. 2015. Poté poděkoval
zástupcům veřejnosti za jejich účast a zájem o dění ve městě a vyzval je, aby opustili jednací
místnost. Ti jednací místnost opustili.
Jednání sboru poté pokračovalo. Předseda sboru seznámil přítomné členy sboru s písemným
návrhem dnes nepřítomného (omluveného) pana Jana Slovíka.
Návrh pana Bc. Marka Hlízy a Ing. Güntera Fiedlera: Připravit architektonickou soutěž od
nám. Republiky po vyústění na Krakonošovo náměstí - do podmínek soutěže dát, aby zde byl
instalován prvek, připomínající význam prezidenta Václava Havla.

Poté členy sboru seznámil se svým návrhem prof. Vladimír Wolf: Horská ulice směrová,
porušila by se tím zásada pana Procházky z doby po roce 1945. Jediná vhodná alternativa je
přejmenovat nábřeží.
Prof. Antonín Just: Navrhuje přejmenovat po Václavu Havlovi nábřeží od obchodní akademie
ke kinu (tedy nynější Revoluční ulici).
Bc. Marek Hlíza: Neštěpit myšlenky - buď název ulice Václava Havla pro část Horské ul.
nebo přejmenovat po něm Revoluční a Dolní p(P)romenádu.
Prof. Vladimír Wolf: Přejmenovat nábřeží, tedy Revoluční ul. + Dolní p(P)romenádu na
Havlovo nábřeží., bylo by to za nízké finanční náklady, po argumentech proti přejmenování
Dolní p(P)romenády navrhuje přejmenovat po Václavu Havlovi jen nynější Revoluční ulici.
Předseda sboru nato přečetl vyjádření starosty města Mgr. Ivana Adamce, které bylo
publikováno v týdeníku 5 plus 2 Trutnovsko, ročník IV, datum 7.5.2015.
Členové sboru byli informováni, že přejmenování úseku nynější Horské ulice od vyústění na
Krakonošovo náměstí po ČSOB (lékárnu Na Horské) by se dotklo 110 firem a provozoven +
cca dalších 20 subjektů (peněžní ústavy, právníci, poslanecké kanceláře, notáři aj.) a 41 osob
s tady trvalým bydlištěm.
Předseda sboru nechal hlasovat, kdo je proti přejmenování části Horské ulice od vyústění na
Krakonošovo náměstí po ČSOB (lékarnu Na Horské): 9 členů sboru souhlasí s tímto návrhem,
nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Sbor se shodl na následujícím usnesení:
Poradě vedení a pak radě města předkládá odborný poradní sbor pro názvosloví ke zvážení
dvě varianty:
- Zapracovat do studie architektonické soutěže úseku Horské ulice mezi nám. Republiky
po vyústění na Krakonošovo náměstí prvek upomínající na osobnost Václava Havla
nebo
- Přejmenovat Revoluční ulici na nábřeží Václava Havla; tento návrh by se dotkl v úhrnu
menšího počtu firem a osob s trvalým bydlištěm než v úseku Horské ulice od vyústění na
Krakonošovo náměstí po ‚CSOB (lékárnu Na Horské)
Pro tento návrh hlasovalo 9 přítomných členů sboru, proti tomuto návrhu hlasovalo 0
přítomných členů sboru, hlasování se zdrželo 0 přítomných členů sboru.
Úkol č. 12/2014 Zpracovat materiál do PV a RM, kde budou odborným poradním sborem pro
názvosloví doporučeny tyto varianty řešení pro uctění památky osobnosti Václava Havla:
a) Zapracovat do podmínek architektonické soutěže k revitalizaci prostoru mezi nám.
Republiky a Krakonošovým náměstím prvek k připomenutí významu osobnosti Václava
Havla
Z: Bc. Hlíza
T: 20. 5. 2015
nebo
b) Přejmenovat nynější Revoluční ulici na nábřeží Václava Havla
Předseda sboru všem členům sboru připomněl, že závěry ze schůze jsou neveřejné a
členové sboru jsou vázáni mlčenlivosti.

4. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
a) Připravovaná výstavba rodinných domů v lokalitě Z78 územního plánu - k. ú.
Volanov
Přípravu a postup výstavby bude odborný poradní sbor pro názvosloví sledovat - zatím nejsou
stanoveny pro členy úkoly k řešení. Předběžné návrhy názvu: Ypsilonka, Rozvětvená.
Úkol č. 2/2014 Sledovat - úkol trvá.
S ohledem na zahájení výstavby (zatím prvotní terénní úpravy) budou názvy projednány na
příští schůzi sboru, každý člen sboru tak má dostatek času, aby si navrhovaný název ulice
(názvy ulic) promyslel. Územní studie s plánovaným průběhem ulice (ulic) byla zaslána přes
www.uschovna.cz - příl. č. 1b)
Z: všichni členové sboru
T: příští schůze
b) Připravovaná výstavba rodinných domů v k. ú. Oblanov
Byla předložena „Územní studie Oblanov Trutnov“
Úkol č. 4/2014 Sledovat - úkol trvá
S ohledem na zahájení výstavby budou názvy projednány na příští schůzi sboru, každý člen
sboru tak má dostatek času, aby si navrhované názvy ulic promyslel. Územní studie
s plánovaným průběhem ulic byla zaslána přes www.uschovna.cz .
Z: všichni členové sboru
T: příští schůze
c) Zastavovací studie v k. ú. Horní Staré Město
Pro plochu v sousedství ulice U Hřbitova je zpracována zastavovací studie. Existuje
předpoklad, že v dohledné době tam bude zahájena výstavba inženýrských sítí pro výstavbu
rodinných domků.
Úkol č. 7/2014
Úkol trvá.
Zastavovací studie byla předložena na minulé schůzi, doporučení názvu pro jednání
v orgánech města nespěchá. Názvy budou projednány na příští schůzi sboru, každý člen sboru
tak má dostatek času, aby si navrhované názvy ulic (ulice) promyslel. Územní studie
s plánovaným průběhem ulic (ulice) byla zaslána přes www.uschovna.cz .
Z: všichni členové sboru
T: příští schůze
d) Rozestavěný dům v m. č. Trutnov-Nové Dvory
Úkol č. 8/2014 K řešení případného názvu ulice k rozestavěnému domu (pan Bartoš)
v blízkosti kravína v Trutnově-Nových Dvorech připravit podklady
Úkol splněn, je však doplněn (rozšířen), a tak trvá.
V souvislosti s platným územním plánem je plánována v m. č. Nové Dvory rozsáhlá výstavba
rodinných domů s několika novými ulicemi. Ulice/komunikace zatím nejsou geometricky
zaměřeny a odděleny, S ohledem na rozestavěný dům pana Bartoše je aktuální pojmenovat
dvě ulice, a to ulici, vybíhající ze severním směrem mezi Dubovou a Hornoměstskou ulicí a
z této nové ulice odbočující ulice západním směrem, která bude spojnici mezi uvedenou
novou ulicí a Hornoměstkou ulicí. Z uvedeného důvodu diskutoval sbor o názvu obou nových
ulic. Jedná se o ulice v okolí již pojmenovaných ulic podle listnatých stromů. Sbor navrhuje
orgánům města pojmenovat tyto ulice rovněž podle listnatých stromů, a to tu v severojižním
směru Jasanová (ukončení názvu ulice na severu bude řešeno v souvislosti s detailním
upřesněním trasy ulice a geometrickým zaměřením pozemků) a z ní odbočující západním

směrem Platanová. Viz příl. 1h) + 2), zaslaná přes www.uschovna.cz . Návrh pojmenování
ulic těmito názvy doporučuje RM usnesením č. 2015 - 454/9 z 20.4.2015
Úkol č. 8/2014 (rozšíření): Připravit materiál pro jednání ZM
Z: Ing. Fiedler
20. 6.2015
e) Rozsah ulice Novodvorská
Ulice Novodvorská je definována pro k. ú. Trutnov-m. č. Střední Předměstí, ovšem je
potřebné ji také definovat pro Dolní Předměstí. Podklady byly předloženy.
Úkol č. 9/2014 Úkol splněn (je však rozšířen - viz dále).
Sbor se shodl, že název ulice Novodvorská by měl platit nejen pro k. ú. Trutnov-m. č. Střední
Předměstí, ale jako prodloužení ulice také pro k. ú. Trutnov-m. č. Dolní Předměstí, a to pro p.
p. č. 2242/6. Viz příloha 1i), zasílaná přes www.uschovna.cz . Návrh pojmenování ulice tímto
názvem doporučuje RM usnesením č. 2015 - 454/9 z 20.4.2015.
Úkol č. 9/2014 (rozšíření): Připravit materiál pro jednání ZM
Z: Ing. Fiedler
20. 6.2015
f) Připravovaná výstavba v prostoru Zeleného kopce v k. ú. Trutnov a k. ú. Dolní Staré
Město
Podle platného územního plánu má být realizována v prostoru Zeleného kopce výstavba
rodinných domů. Jedná se o území severozápadně a severně od nynějších ulic Modřínová a
Jedlová, kde prodloužení obou jmenovaných ulic by mohlo mít stejné názvy Modřínová a
Jedlová. Uliční spojka mezi obloukem Modřínové ulice by mohla dostat název Smrková.
S ohledem na to, že výstavba rodinných domů a komunikací nezačne v nejbližší době a směry
a tvary komunikací mohou ještě doznat změny, tak sbor bude situaci sledovat, avšak jiné
úkoly zatím nestanoví. Viz příloha 1h + 2)), zasílaná přes www.uschovna.cz .
Úkol č. 10/2014 Sledovat situaci v místě
Z: všichni členové
T: příští schůze
g) Pomístní aj. názvy v k. ú. Lhota u Trutnova
Byl projednán dopis Katastrálního úřadu pro KHK, kat. pracoviště Trutnov ze 7.1.2015, čj.
RO-2/2015-810, s žádostí o kontrolu, resp. aktualizaci názvů ulic a pomístních názvů. Názvy
ulic souhlasí s výjimkou ul. Marianská (viz usnesení ZM č. 2008-349/8 z 15.12.2008), kde
katastrální úřad uvádí název ulice „Mariánská“. Názvy vodního toku souhlasí.
Na Sádkách - sídlo-místní část - souhlasí
Lhota - část města - souhlasí
Petříkovický potok - vodní tok nesplavný - potok - souhlasí
Panský les - lesní pozemek - souhlasí
Biskupský les - lesní pozemek - souhlasí
U chaloupky - lesní pozemek - souhlasí
U vrátku - lesní pozemek - souhlasí
Úkol č. 11/2014 Oznámit výše uvedené skutečnosti katastrálnímu úřadu
Z: Ing. Fiedler
T: 15. 4. 2015
Úkol splněn (viz dopis odboru rozvoje města z 2.4.2015 pod zn. R/253/15/Fi Katastrálnímu
úřadu Trutnov) a vypouští se z další evidence.

5. Různé a předpokládaný termín příští schůze

a) Projednat s p. Rackovou výměnu tabulky s názvem ulice: jedna tabule „Lomní“ je nyní
ulice „Přerušená“; instalovat tabule s názvem ulic v části města Studenec. Ing. Fiedler projednal.
b) Další výstavba v prostoru bývalých kasáren
Prof. Vladimír Wolf se dotázal, zda a s jakou výstavbou se počítá v prostoru kasáren.
Odpověděl p. Bc. Hlíza: Počítá se s výstavbou malé občanské vybavenosti, západně od této
výstavby je plánován obchvat. Zástavba některých objektů kasárenských staveb byl měla být
obytnými domy.
c) Dotaz studentů
Prof. Vladimír Wolf informoval, že byl dotazován studenty - zda by k názvům ulic na
Červeném kopci po demokratických Němcích z období před 2. světovou válkou mohly
k těmto osobnostem být zpracovány podrobnější informace.
Úkol č. 13/2014 Připravit k uvedeným osobnostem text, jakým způsobem se zasloužili o
rozvoj demokracie.
Z: Mgr. H. Vašatová
T: 31. 12. 2015
Předpokládaný termín příští schůze: cca 9.6.2015. Před schůzí bude zaslána pozvánka.
Trutnov 26. 5. 2015
Zapsal: Ing. G. Fiedler

Schválil: Ing. V. Sauer

