DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 3.9.2018
Názvy veřejných prostranství

Důvod předložení:
Pojmenování ulic na katastru města z důvodu nové výstavby a přidělování adres.
Základní fakta:
Z důvodu plánované výstavby vzešel pro Názvoslovnou komisi Rady města úkol prodiskutovat,
navrhnout a doporučit ke schválení orgánům města názvy pro nové lokality, resp. ulice, a sice:
1. Jarošov – lokalita u ulice Za Humny
2. Mařatice – lokalita za bývalou konírnou
3. Sady – lokalita „Q-City“

ad 1
Jedná se o lokalitu (viz žlutě v příloze č. 1), která navazuje na ulici Ke Hrádku v Jarošově
pojmenovanou v roce 2012. Názvoslovná komise se jednoznačně shodla pokračovat v názvu „Ke
Hrádku“ a tuto variantu doporučila k projednání na MK Jarošov.
Vyjádření MK Jarošov (21.6.2018)
Komise souhlasí s pokračováním v názvu „Ke Hrádku“.

ad 2
Již na dřívějších komisích bylo konstatováno, že aktuální stav oblasti „Na Vyhlídce“ je velmi
komplikovaný a zmatečný. Komise se jednomyslně shodla nepokračovat dále s názvem „Na
Vyhlídce“.
Postupně došlo ke shodě pojmenovat novou ulici „Na Hřebínku“. Lze vysvětlit jak geograficky (hřeben
Mařatic), tak i tvarově (ulice ve tvaru hřebene). Znázorněno žlutě na mapě dle přílohy č. 2.
V případě pojmenování ulice „Na Hřebínku“ bude ovšem nezbytné, aby dva stávající domy (č.p. 1684
a 1740, viz oranžově v příloze č. 2) změnily svou adresu (aktuálně mají Na Vyhlídce).

Vyjádření MK Mařatice (25.6.2018)
Na návrh Názvoslovné komise berou členové na vědomí bez připomínek název ulice „Na Hřebínku“.
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ad 3
Jedná se o nově budovanou ulici kolmou na ulici Sadová.
Názvoslovná komise se shodla pokračovat v „ovocných“ názvech dle stávajících ulic Jabloňová či
Trnková. Z diskuze vzešel návrh na pojmenování ulice „Hrušková“.
Vyjádření MK Sady (21.5.2018)
MK Sady bere na vědomí pojmenování nové ulice „Hrušková“.
Vyjádření MK Mařatice (25.6.2018)
Na návrh Názvoslovné komise berou členové na vědomí bez připomínek název ulice „Hrušková“.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů
Útvar městského architekta doporučuje zastupitelstvu města schválit výše uvedené pojmenování ulic
dle návrhů Názvoslovné komise a dle vyjádření dotčených místních komisí.

Zpracoval:
Mgr. Pavel Hubáček
Útvar městského architekta, oddělení rozvoje města
V Uherském Hradišti 13.8.2018

Příloha:
- Mapa č. 1 „Ke Hrádku“
- Mapa č. 2 „Na Hřebínku“
- Mapa č. 3 „Hrušková“
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