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Název bodu jednání:
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Rada města

Zpracoval:

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí OVV

Projednáno:
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Text usnesení RM:
R.usn.č.277/2015
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
materiál „Přejmenování ulice „Zdeňka Vojíře“, Příbram I“.
II. d o p o r u č u j e ZM
přejmenovat ulici „Zdeňka Vojíře“, Příbram I na ulici „Špitálská“.
III. u k l á d á
OOVV předložit uvedený materiál na zasedání ZM dne 20.04.2015.
Návrhy na usnesení:
ZM
s ch v a l u j e - n e s ch v a l u j e
přejmenování ulice „Zdeňka Vojíře“, Příbram I na ulici „Špitálská“
Důvodová zpráva:
ZM na svém 25. zasedání dne 16.06.2014 schválilo svým usnesením Usn.č.814/2014/ZM za I.
přejmenování ulice Prokopská, Příbram I na ulici „Zdeňka Vojíře“ a za II. přejmenování ulice
Havlíčkova, Příbram VI – Březové Hory na ulici „Šemberova“. K přejmenování ulic bylo nutné
přistoupit z důvodu duplicity jejich názvu.
Dne 08.07.2014 byl městu Příbram doručen dopis „Veřejné prohlášení o jménech příbramských ulic“
(viz příloha č. 1), který zaslal k projednání v zastupitelstvu města archivář ……………. a který
navrhoval revokaci výše uvedeného usnesení. Dne 28.07.2014 město Příbram obdrželo další
vyjádření „Kausa Prokopská ulice“ k přejmenování výše uvedené Prokopské ulice od paní ……………
(viz příloha č. 2). Paní ……………, mimo jiné, v dopise vyjadřuje názor, že k přejmenování ulice „na
území staré Příbramě dojít nemělo“.
ZM se na svém zasedání dne 22.09.2014 materiálem opakovaně zabývalo a usnesení, kterým by bylo
původní usnesení revokováno nebylo přijato.
Na zasedání ZM dne 15.12.2014 byl vznesen podnět ve věci změny názvu ulice „Zdeňka Vojíře“.
Podnět byl předán k projednání Komisi kulturní, letopisecké a památkové (dále jen „Komise“), která jej
na svém jednání dne 18.02.2015 projednala a navrhla:
-

přejmenování ulice Zdeňka Vojíře, Příbram I na ulici „Špitálskou“ s tímto zdůvodněním:
Komise projednávala dva předložené návrhy – ulice „Vojířova“ (dle původního Vojířova mlýnu,
který přibližně v dané lokalitě historicky stál) a ulice „Špitálská“ (zdůvodnění dle vyjádření
pana …………… – z důvodu historické souvislosti s daným místem). 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 Komisí doporučen název
ulice „Špitálská“.

V příslušné lokalitě je dle aktuálního stavu evidence obyvatel hlášeno celkem 78 osob k trvalému
pobytu (č.p. 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 331). Je nutno uvést, že pokud jsou ve stavebních objektech
v nově pojmenované (resp. přejmenované) ulici hlášeni občané k trvalému pobytu, je následně
potřeba přistoupit k výměně občanských průkazů (změna v názvu ulice). Skončení platnosti
občanského průkazu, který obsahuje nesprávné údaje, upravuje zákon č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Výměna je prováděna bezplatně a aktuálně se týká 60
osob, které jsou zde hlášeny k trvalému pobytu (z toho v 16 případech již došlo k výměně občanského
průkazu).
Dopisem ze dne 25.09.2014 byly dotčené osoby Městským úřadem Příbram, odborem organizačním a
vnitřních věcí, oddělením evidence obyvatel vyrozuměny o změně názvu ulice „Prokopská“ na název
„Zdeňka Vojíře“. Uvedeným dopisem byli občané zároveň vyzváni k výměně občanského průkazu,
neboť se změnil údaj o místu trvalého pobytu.
Dopisem ze dne 21.01.2015 byli vyrozuměni vlastníci nemovitostí a osoby, kterých se týká výměna
občanských průkazů, o nově vzneseném podnětu na projednání názvu ulice s tím, že o výsledku
budou informováni.
Ve věci dále provedl Obecní živnostenský úřad analýzu předpokládané výše nákladů, které by vznikly
podnikatelským subjektům, které mají sídlo nebo provozovnu v této ulici. Výsledek šetření je přílohou
tohoto materiálu (viz příloha č. 3).
O názvech částí obce (města), ulic a jiných veřejných prostranství je, podle ustanovení § 84 odst. 2
písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
příslušné rozhodovat zastupitelstvo obce (města).

