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NAzEV: 

Revokace usneseni c. 22/2017/RUP/7 

ANOTACE: 
V roce 2017 rozhodlo zastupitelstvo mesta o nazvech u/ic v novem obytnem souboru Klafar Ill, 
C2. Pro lepsf uzemnf rozdelenf je navrzena zmena nazvu pokracujicf ulice K Milffum na ulici 
Dratenicka 

Navrh usneseni: 

Rada mesta po projednani doporucuje _zastupitelstvu mesta revokaci usneseni zastupitelstva 
mesta ze dne 22. 6. 2020, c.j. 22/2017/RUP/7 a to v casti ,K Milirum" na nove zneni: 
Zastupitelstvo mesta po projednani schvaluje nazvy novych ulic v obytnem souboru Klafar Ill, C2, 
Dratenicka a Barvirska 
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Název materiálu:  Revokace usnesení 22/2017/RÚP/7 
 
Počet stran:   4 
Počet příloh:   Materiál z roku 2017 k revokovanému usnesení   
 
 
Popis 
Na konci roku 2019 obdržel odbor rozvoje a ÚP ústní žádost odborů Městského úřadu na 
provedení změny názvu ulice v novém obytném souboru Klafar II, C2, která byla schválena výše 
uvedeným usnesením zastupitelstva města.  
Důvodem tohoto požadavku je vznik nového sídliště města, sídliště Žďár nad Sázavou 8, kterým 
dochází ke vzniku nového uceleného souboru. Průběhem ulice přes dvě sídliště by mohlo dojít 
k horší orientaci v území a v důsledku i např. ke komplikacím u definování volebních okrsku.   
 
Odbor rozvoje a ÚP navrhuje jako nový název, ulici Drátenickou.  
  
 
Dopad do rozpočtu města 
Návrh řešení nemá dopad do rozpočtu města. 
 
 
Geneze případu 
- RM č. 68, dne 12. 6. 2017, usn.č. 1099/2017/RÚP   
- ZM č. 22, dne 22. 6. 2017, usn.č. 22/2017/RÚP/7 
 
Návrh řešení / postup 
Přijmout usnesení  
 
 
Varianty návrhu usnesení 
 
• Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města revokaci usnesení zastupitelstva 

města ze dne 22. 6. 2020, č.j. 22/2017/RÚP/7 a to v části „K Milířům“ na nové znění: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje názvy nových ulic v obytném souboru Klafar III, 
C2, Drátenická a Barvířská   
 

• Rada města neschvaluje předložený materiál a ukládá … 
 

Doporučení předkladatele 
Odbor rozvoje a ÚP doporučuje schválit materiál dle předloženého návrhu usnesení. 
 
 
Stanoviska odborů  
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PŘÍLOHA 

Materiál ze dne 22. 6. 2017 
  
Název materiálu: Názvy ulic – Klafar III, C2 
 
Počet stran:  3 
Počet příloh:  Mapa města a US Starý dvůr, situace 
 
 
Popis 
V souvislosti s přípravou výstavby obytného souboru Klafar III, části C2 je nutné projednat a 
schválit názvy dvou nově vznikajících ulic v této lokalitě. 
 
O názvech částí obcí, ulic a veřejných prostranstvích v obcích rozhoduje podle § 28 – 30 zákona 
128/2000 Sb., o obcích (o obecních zřízeních), sama obec.  
 
Do roku 2003 se tvorbou názvů nových ulic ve Žďáře nad Sázavou zabývala Názvoslovná komise 
koordinovaná odborem školství, kultury a sportu. Poslední návrh této komise se týkal lokality Klafar 
II a spočíval ve 3 variantách: názvy ulic podle řemesel, podle osobností a podle osobností 
středověku. 
Návrhy podle řemesel: Kamenická, Uhlířská, Hamernická, Kovářská, Povoznická, Tesařská, 
Kupecká, U milířů.  
 
V červnu 2007 schválilo zastupitelstvo města názvy ulic u obytného souboru Klafar II: Sázavská, 
Kamenická, U Křížku, Uhlířská, Kupecká, Povoznická a K Milířům. 
V září 2010 schválilo zastupitelstvo města názvy dalších ulic: Rytecká a Hrnčířská. 
 
Další možné názvy jsou: Barvířská, Bednářská, Drátenická, Formanská, Hamernická, Jirchářská, 
Kožešnická, Kolářská, Kovářská, Krajkářská, Kramářská, Krejčovská, Lazebnická, Mečířská, 
Necařská, Pilařská, Pekařská, Platnéřská, Provaznická, Punčochářská, Puškařská, Řeznická, 
Soukenická, Sedlářská, Sklářská, Ševcovská, Obuvnická, Tkalcovská, Truhlářská, Zámečnická, 
Zednická, Zvonařská. 
 
Odbor rozvoje a ÚP navrhuje pokračovat v navazující ulici K Milířům a novou ulici Barvířská.  
 
Geneze případu 
Viz. Popis  
 
 
Návrh řešení 
Schválit předložený návrh    
 

 
Varianty návrhu usnesení 
- Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit názvy nových ulic v 

obytném souboru Klafar III, C2, K Milířům a Barvířská 
- Rada města neschvaluje předložený materiál  

 
Doporučení předkladatele 
Odbor rozvoje a ÚP doporučuje schválit materiál podle předloženého návrhu.  
 
 
Stanoviska odborů  
--- 
 
 



 

 
Mapa města se zákresem nových ulic 
 
 

 
 Urbanistická studie Starý dvůr – komplexní řešení - situace 
 

DRÁTENICKÁ – revokovaný název 
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