DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 18.6.2018
Pojmenování atletického stadionu
Důvod předložení:
Pojmenování atletického stadionu v rámci sportovního areálu Uherském Hradišti po paní Daně
Zátopkové.
Základní fakta:
Atletický stadion v Uherském Hradišti je situován ve sportovním areálu a tvoří jej 8 běžeckých drah
včetně vodní překážky, 3 doskočiště na skok daleký, sektor na skok vysoký, skok o tyči a sektory
vrhačské. Slavnostně byl otevřen v září 2002.
O jeho názvu se hovoří řadu let, rozsáhlejší debata k jeho pojmenování vzešla např. již v roce 2009,
kdy byl sousední fotbalový stadion zastupitelstvem města pojmenován jako „Městský fotbalový stadion
Miroslava Valenty“.
S pojmenováním atletického stadionu při žádné z debat nevznikla jiná varianta než jeho pojmenování
po olympijské vítězce, dvojnásobné mistryni Evropy a mnohonásobné mistryni Československa
v hodu oštěpem a jedné z nejslavnějších sportovních osobností české historie vůbec, paní Daně
Zátopkové. V dresu Slovácké Slavie se stala i mistryní Československa v házené. K Uherskému
Hradišti má vřelý vztah, je jeho čestnou občankou.
Názvoslovná komise z jednání 2.5.2018 navrhla radě města, aby doporučila zastupitelstvu města
schválit název atletického stadionu (dle analogie fotbalového stadionu) na „Městský atletický stadion
Dany Zátopkové“.
Tento záměr byl konzultován s paní Zátopkovou, která k návrhu vyslovila svůj souhlas. Viz příloha této
zprávy.
Pojmenování objektů není výslovně upraveno žádným právním předpisem. Je tedy možné, aby
vlastník pojmenoval objekt po žijící osobě s tím, že tato osoba k tomu udělí souhlas. Stejně tak žádný
právní předpis neupravuje, který orgán obce by měl v této věci rozhodnout. Při použití analogie
s názvy ulic a dalších veřejných prostranství (viz zákon o obcích) je to v kompetenci zastupitelstva.
Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Názvoslovná komise RM
Názvoslovná komise dne 2. 5. 2018 navrhla radě města, aby doporučila zastupitelstvu města schválit
pojmenování atletického stadionu na „Městský atletický stadion Dany Zátopkové“, a to při první
vhodné příležitosti.
Útvar městského architekta
Pokud město (zastupitelstvo) uvažuje v budoucnu o pojmenování atletického stadionu po paní Daně
Zátopkové, nastává zřejmě „správný“ čas, neboť může hrozit riziko, že by nás někdo mohl
předběhnout.

V Uherském Hradišti 30.5.2018

Zpracoval:
Mgr. Pavel Hubáček
Útvar městského architekta, oddělení rozvoje města

Příloha:
Souhlas paní Dany Zátopkové
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