
Zápis z prvního jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové 
 
Datum:  18. února 2015 
 
Účast: dle prezenční listiny, komise je usnášeníschopná, přítomno 9 z 11 členů 
 
Omluveni: Ing. Jiří Paul 
 MVDr. Václav Beneš 
 
Hosté: Mgr. Václav Švenda, místostarosta 
 
Koordinátor: Ing. Věra Šťastná 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Statut komise 
4. Přejmenování ulic 
5. Diskuze – různé 
6. Závěr 

 
ad 1) Předseda komise zahájil jednání komise představením jednotlivých členů 
 
ad 2) Schválení programu: 

- hlasováno pro: 9 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
ad 3) Členové komise byli seznámeni se statutem komise. Koordinátorka byla požádána o zaslání 
textu statutu komise všem členům, kteří své případné připomínky zašlou předsedovi komise. Na 
příštím jednání bude diskuze o statutu komise pokračovat. 
  Bez hlasování 
 
ad 4) Přejmenování ulic (pojmenování nových ulic): 
 Návrh přejmenování ulice Zdeňka Vojíře na ulici Špitálská: 

Předložené návrhy: Vojířova (dle původního Vojířova mlýnu, který přibližně 
v dané lokalitě historicky stál) 

 Špitálská (dle návrhu Mgr. Doležala) – z důvodu historické 
souvislosti s daným místem 

V diskuzi zazněly argumenty, že v dané lokalitě jsou názvy ulic odpovídající danému místu 
(Ryneček, Pod Branou, Potoční), ulice dle jmen osobností jsou pojmenovány v jiných 
lokalitách. Z tohoto důvodu byl nejprve hlasován návrh přejmenování ulice Zdeňka Vojíře na 
ulici Špitálská a tento návrh byl přijat. 
Komise doporučuje radě města schválit přejmenování ulice Vojířova na Špitálská 

- hlasováno pro: 9 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 

Návrh pojmenovat ulici vedoucí od křižovatky silnice č. 118 s ulicí K Mýtu až na konec KÚ 
Příbram: 

Důvod – samoty nacházející se v blízkém okolí této ulice nemají kompletní adresu, je 
zde uvedena pouze část města (Příbram II) a číslo popisné. Toto působí problémy při 
přesné specifikaci míst zejména v navigaci (rozvoz zboží), kdy zadaná adresa je 
identifikována jako neúplná a v navigaci jí není možné vyhledat. 
Předložený návrh: Hájecká (analogicky jako Březnická, Milínská a podobně – 

název ulice souvisí se směrem, kterým silnice vede) 
Komise doporučuje radě města pojmenovat bezejmennou ulici ve směru na Háje 
na Hájecká (viz nákres) 
- hlasováno pro: 9 

                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 



Mapa: 
 

 
 

 
 

 
Návrh pojmenovat ulici u nově zřízeného sběrného dvoru 

Návrh prodloužit ulici Za Balonkou nebyl přijat, protože je na výše uvedenou ulici 
kolmá (Google maps je kolmá na tuto bezejmennou ulici V Lukách. Jiný návrh členové 
komise nepřednesli, proto bylo rozhodnuto vrátit se k pojmenování této ulice na 
příštím jednání komise 

 

 
 



ad 5) Diskuze – různé 
Výročí 800 let od první zmínky o Příbrami – dle informace pana Michvocíka je v logu nevhodně 
použit znak města, ve kterém je i znak Březových Hor. Vhodnější by bylo použít v tomto případě 
pouze znak Příbrami. Není ale zřejmé, zda je ještě možné logo měnit z důvodů přípravy (tisku) 
materiálu. K tomuto tématu se komise vrátí na příštím jednání. 
Termín schůzek – členové komise se dohodli na posunutí zahájení schůzek na 18:00. Frekvence byla 
zvolena měsíční, jednacím dnem by měla zůstat středa. 
 
Další jednání komise bude výjimečně v úterý 3.3.2015 od 18:00. 
 
Na programu bude zejména rozdělování dotací. 
Další body budou probírány dle časových možností: 

- Pojmenování ulice u nového sběrného dvoru 
- Diskuze ke kulturním akcím pořádaným městem (městské slavnosti, zahájení adventu a 

další) 
- Informace o přípravách oslav 800. výročí Příbrami (včetně problematiky loga) 

 
 
 
 
 
Datum: 24.2.2015 
Zapsal: Jan Cikler, v.r. 
Podpis: 
 
 
Předseda komise: Jan Cikler 
Podpis: 

       
 
 


