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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona
č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění schvaluje/neschvaluje nové názvy vzniklých ulic
Pod Kamenným vrškem a Žateckých letců, dále projednalo a schvaluje/neschvaluje změnu
názvu stadionu Mládí na MLÁDÍ - stadion Karla Heidenreicha.

2. Zdůvodnění
Rada města Žatce dne 13. 07. 2020 projednala a usnesením č. 492/20 doporučuje
Zastupitelstvu města Žatce schválit nové názvy ulic Pod Kamenným vrškem a Žateckých
letců, dále změnu názvu stadionu Mládí na MLÁDÍ - stadion Karla Heidenreicha.
Dle zákona č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen „zákon“) § 84
odst. 2 písm. s) je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o
názvech ulic a dalších veřejných prostranství.
Dne 30. 11. 2019 byla zkolaudována nově vzniklá ulice, která leží na p. p. č. 4614/1 a p. p. č.
4598/13 v katastrálním území Žatce. K této skutečnosti obdržel Městský úřad v Žatci, Odbor
správních činností, obecní živnostenský úřad podnět dne 18. 12. 2019 k vytvoření nového
názvu ulice. Nová ulice je spojnicí mezi ulicemi Politických vězňů a Dukelská (viz přiložená
mapka).

Na základě potřeby vytvoření nového názvu ulice a dalších podnětů od občanů, týkajících se
pojmenování ulic či náměstí vznikla názvoslovná pracovní skupina, která projednala pět bodů
uvedených v zápisu ze dne 04. 03. 2020, který je přílohou tohoto materiálu. Na základě
výstupu této pracovní skupiny předkládáme návrhy na pojmenování dvou nově vzniklých ulic
a změnu názvu stadionu Mládí.
Pod bodem 1) výše uvedeného zápisu je řešen název stadionu Mládí. Pracovní skupina se
jednomyslně shodla na názvu MLÁDÍ – stadion Karla Heidenreicha.
Pod bodem 2) výše uvedeného zápisu pracovní skupina projednala podnět na pojmenování
nově vzniklé ulice na pravé straně směr Bezděkov, ještě před označením obce Bezděkov (viz
orientační mapka). Výstavba v uvedené části proběhne do konce roku 2020. Pracovní skupina
také doporučila radě města ke schválení název ulice Žateckých letců, která vznikne mezi ulicí
K Bezděkovu a cedulí ohraničení Bezděkov.
V bodě 3) v zápisu pracovní skupiny je řešena nově vzniklá ulice ležící na p. p. č. 4614/1 a p.
p. č. 4598/13 v katastrálním území Žatce (lokalita Kamenný vršek), kde se nachází 6
stavebních parcel, jejichž majitelé obdrželi od pracovní skupiny dva návrhy názvů ulic (Dr.
Adolfa Seiferta a Pod Kamenným vrškem). Majiteli byl odhlasován návrh Pod Kamenným
vrškem, který též doporučila pracovní skupina radě města ke schválení. Ulice Elišky
Krásnohorské bude protažena až po nově vzniklou ulici.
Situační mapky obou ulic spolu se zápisem z názvoslovné pracovní skupiny je součástí
přílohy tohoto materiálu.
Dále pracovní skupina pod bodem 4) – 5) projednala možné přejmenování stávajícího
náměstí, a to Nerudova náměstí, náměstí 5. května či Žižkova náměstí. K těmto bodům byl
zpracován pro Radu města Žatec přehled s počtem trvale žijících osob, a také firem sídlících
na uvedených náměstích. Dále byla předložena podrobná informace o tom, že změna názvu
ulice či náměstí přináší pro občany i podnikatele řadu nutných úkonů s předpokládaným
nemalým vynaložením finančních prostředků.
Dne 13. 07. 2020 Rada města Žatce projednala a usnesením č. 492/20 doporučuje
Zastupitelstvu města Žatce schválit nové názvy ulic Pod Kamenným vrškem a Žateckých
letců, dále změnu názvu stadionu Mládí na MLÁDÍ - stadion Karla Heidenreicha.

3. Příloha
- Zápis z jednání pracovní skupiny ze dne 4. 3. 2020
- Situační mapka nově vzniklé ulice (červeně zaznamenáno) „Pod Kamenným vrškem“
- Situační mapka nově vzniklé ulice (červeně zaznamenáno) „Žateckých letců“

PRACOVNÍ SKUPINA
NÁZVY ULIC, NÁMĚSTÍ aj.
zápis ze schůzky dne 4. 3. 2020
Přítomni:
Jaroslav Špička, Mgr. Petr Antoni, Ing. arch. Jiří Vaníček, PhDr. Radmila Holodňáková,
PhDr. Milada Krausová, PhD., Ing. Simona Schellová, Mgr. Radka Filková
1) Pracovní skupina projednala podnět k přejmenování stadionu Mládí a jednomyslně se
shodla na názvu MLÁDÍ – stadion Karla Heidenreicha. Náležitosti spojené
s přejmenováním budou následně řešeny s příslušnými orgány (ZŠ Komenského alej,
Městský úřad Žatec).
2) Pracovní skupina projednala podnět na pojmenování ulice v Bezděkově, jejíž výstavba
proběhne v roce 2020, a jednomyslně se shodla na navrženém názvu Žateckých letců.
3) Pracovní skupina se zabývala názvem ulice v lokalitě Kamenný vršek. Je zde několik
nových parcel. Pracovní skupina osloví majitele nových parcel, aby dodali tři návrhy,
jak by se ulice mohla jmenovat, poté s nimi bude pracovat.
4) Pracovní skupina projednávala možnou změnu názvů náměstí 5. května a náměstí
Nerudova. V prvním případě se jednomyslně shodla na názvu Floriánské (historicky
doložený název), u Nerudova náměstí je prozatím návrh Hrnčířské (též historicky
doložený název). V obou případech budou zjištěny počty osob s trvalým bydlištěm,
případně sídla obchodních firem a bude vyhodnocena administrativní náročnost, která
s obojím souvisí jak v případě majitelů či nájemců, tak v případě Městského úřadu.
5) Pracovní skupina projednala možnou změnu názvu Žižkova náměstí, z několika
variant bylo odhlasováno Loretánské náměstí (historicky doložený název). Postup
bude stejný jako u bodu 4.
6) PhDr. Radmila Holodňáková vznesla podnět ohledně pojmenování některé z ulic po
dr. Adolfu Seifertovi vzhledem k jeho vztahu k městu a též k výročí 110 let jeho
úmrtí, které bude v letošním roce.

Zapsala: Schellová

ulice Pod Kamenným vrškem

ulice Žateckých letců (před Bezděkovem)

