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Datum projednání v RM 24.02.2020
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Název materiálu
Vyjádření komise

Odbor
rozvoje města

Zpracoval

Grof Vlastimil

Předkládá

Mgr. Tomáš Hendrych

Návrh pojmenování nově vznikajících ulic v Trutnově
Odborný poradní sbor pro názvosloví na schůzi 29.11.2019 projednal a
navrhnul svým usnesením číslo 2019-1/2 pojmenování nově vznikajících ulic a
doporučuje jejich schválení v orgánech města

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Porada vedení
do p or uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
01.01 v k.ú. Poříčí u Trutnova pro budoucí ulici na p.p.č. 96/8 název "K
Remízku"
01.02 v k.ú.Trutnov - Horní Předměstí pro budoucí ulici na p.p.č. 1873/7 název
"Daunova"
01.03 v k.ú. Bojiště u Trutnova pro budoucí ulici na p.p.č. 1168 název "Pod
Baterií"
01.04 v k.ú. Dolní Staré Město pro stávající ulici na části p.p.č. 179/60 a
496/13, a menší části p.p.č. 2183/18 v k.ú. Trutnov, název "Nákladní"
01.05 v k.ú. Horní Staré Město pro budoucí ulici na p.p.č. 1845/2 a 1845/3
název "Rozhraní"
01.06 v k.ú. Horní Staré Město pro ulici na p.p.č. 1864/2 název "Rechenburská"
01.07 v k.ú. Oblanov (Dolce) pro stávající ulici na p.p.č.337/1 v úseku od
křižovatky s ulicí "Výhledy" po hranici obce Staré Buky název "Rekreační"
01.08 v k.ú. Oblanov (Dolce) pro stávající ulici na p.p.č. 348/1, 349/1, 349/4,
349/37 a 350 název "Za Vodou"
01.09 v k.ú. Oblanov (Dolce) pro stávající cestu z Oblanova v úseku od
křižovatky "U Lípy" po křižovatku s nově navrženou ulicí "Rekreační",
vedoucí po parcelách č. 368/2, 366/4, 359/4 a 146, název "Prudká"
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01 v k.ú. Poříčí u Trutnova pro budoucí ulici na p.p.č. 96/8 název "K
Remízku"
01.02 v k.ú.Trutnov - Horní Předměstí pro budoucí ulici na p.p.č. 1873/7
název "Daunova"
01.03 v k.ú. Bojiště u Trutnova pro budoucí ulici na p.p.č. 1168 název
"Pod Baterií"
01.04 v k.ú. Dolní Staré Město pro stávající ulici na části p.p.č. 179/60 a
496/13, a menší části p.p.č. 2183/18 v k.ú. Trutnov, název "Nákladní"
01.05 v k.ú. Horní Staré Město pro budoucí ulici na p.p.č. 1845/2 a 1845/3
název "Rozhraní"
01.06 v k.ú. Horní Staré Město pro ulici na p.p.č. 1864/2 název
"Rechenburská"
01.07 v k.ú. Oblanov (Dolce) pro stávající ulici na p.p.č.337/1 v úseku od
křižovatky s ulicí "Výhledy" po hranici obce Staré Buky název
"Rekreační"
01.08 v k.ú. Oblanov (Dolce) pro stávající ulici na p.p.č. 348/1, 349/1,
349/4, 349/37 a 350 název "Za Vodou"
01.09 v k.ú. Oblanov (Dolce) pro stávající cestu z Oblanova v úseku od
křižovatky "U Lípy" po křižovatku s nově navrženou ulicí
"Rekreační", vedoucí po parcelách č. 368/2, 366/4, 359/4 a 146,
název "Prudká"
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Důvodová zpráva:
1. v lokalitě s novou výstavbou mezi Novým Domovem a ulicí Polská není zaveden jednotný okruh
názvů, proto zvolen název dle místních podmínek s ohledem na terénní a přírodní konfiguraci. Jako
vhodný se jeví pro ulici na p.p.č. 96/8 k.ú. Poříčí u Trutnova název "K Remízku", kam svým
severním koncem nová ulice směřuje.
2. v lokalitě pod Valy se uplatňují jména významných rakouských vojevůdců druhé poloviny 18. stol.
Nová ulice na p.p.č. 1873/7 k.ú. Trutnov, ponese název "Daunova", čímž bude připomínat jméno
generála Leopolda Dauna, polního zbrojmistra v armádě Marie Terezie, který se m. j. osobně
účastnil bitvy u Žďáru 30.9.1745 během druhé slezské války a je možné, že tehdy navštívil i Trutnov.
Bitva u Žďáru se odehrála v prostoru mezi Horním Žďárem, Hajnicí, Studencem a Novým
Rokytníkem a proti sobě stálo 38.410 mužů na rakousko-saské straně a 22.562 na pruské. Ztráty na
padlých, raněných a zajatých čítaly na spojenecké straně 7.433 vojáků a důstojníků a celkem 1.171
koní. Pruské ztráty čítaly 3.766 vojáků a důstojníků a 648 koní. Bitva u Žďáru byla jedním z
nejkrvavějších střetnutí války o dědictví rakouské, a ačkoliv přinesla Prusům vítězství, museli pro
značné materiální ztráty, způsobené rakouským jezdectvem, z Českého království ustoupit pryč za
hranice.
3. v lokalitě pod bývalým vepřínem na Bojišti je pro ulici na p.p.č. 1168 vhodný název "Pod Baterií",
neboť ve svahu jižně od této ulice měla své palebné postavení 27. 6. 1866 dopoledne rakouská
čtyřliberní baterie č.1/III setníka Weissböcka, přidělená k Mondelově brigádě z 10. armádního sboru,
a střelbou chránila levý bok rakouských obranných linií na trutnovských výšinách před pruským
obchvatem.
4. v Obchodní zóně Krkonošská pro stávající ulici na p.p.č. 179/60 a 496/13, k.ú. Dolní Staré Město, z
části též 2183/18 k.ú. Trutnov, v úseku mezi oběma křižovatkami s ulicí Obchodní je vhodný název
"Nákladní", protože prochází podél zadních traktů obchodů a provádí se zde nakládka a vykládka
zboží.
5. v lokalitě "Za Komínem" vedle rybníku je pro budoucí ulici na p.p.č. 1845/2 a 1845/3 k.ú. Horní
Staré Město vhodný název "Rozhraní", protože tato cesta vede po historické (i současné) hranici
mezi katastry Trutnova (resp. Dolního St. Města) a Horního Starého Města.
6. v lokalitě "Za Komínem" odbočuje severním směrem z ulice "K Pěti Bukům" cesta na p.p.č.
1864/2, pro niž je vhodný název "Rechenburská", neboť směřuje na Zámecký vrch a tak i k
zaniklému hradu Rechenburg, který bude připomínat.
7. v lokalitě Dolce je pro stávající hlavní pobřežní cestu na p.p.č. 337/1, k.ú. Oblanov, v úseku od
křižovatky s ulicemi Výhledy a Do Dolců až po hranici obce Staré Buky na severovýchodu vhodný
název "Rekreační", čímž upomíná na charakter celé oblasti.
8. V Dolcích stávající pobřežní cesta na p.p.č. 348/1, 349/1, 349/4, 349/37 a 350, k.ú. Oblanov,
ponese název "Za Vodou", neboť z pohledu návštěvníka rekreační oblasti se nachází za vodními
nádržemi (rybníky).
9. stávající příjezdová cesta od Oblanova do Dolců v úseku od křižovatky "U Lípy" po křižovatku s
nově nazvanou ulicí "Rekreační", která vede po parcelách č. 368/2, 366/4, 359/4 a 146, vše k.ú.
Oblanov, ponese název "Prudká", protože je charakteristická poměrně prudkým klesáním.
Výdaje (na osazení tabulek s názvem ulice) jsou kryty rozpočtem města - ORG 4006.
Příloha: 9 ks situačních zákresů nově pojmenovaných ulic
Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne:
Datum: 10.02.2020

Podpis vedoucího odboru

