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Návrh pojmenování nově vznikajících ulic v Trutnově - Horním Starém
Název materiálu
Městě
Odborný poradní sbor pro názvosloví na schůzi 09.06.2021 projednal a navrhl
Vyjádření komise
svými usneseními číslo 2021-1/1 a 2021-1/2 pojmenování nově vznikajících ulic
a doporučuje jejich schválení v orgánech města
Předchozí usnesení
Porada vedení
do p or uč uj e
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
Návrh na usnesení RM 01.01 v k.ú. Horní Staré Město pro dvě sousední nově vznikající ulice na p.p.č.
776/1 název "Justova" a "Hybnerova"
01.02 v k.ú. Horní Staré Město pro nově vznikající ulici na p.p.č. 1864/2 název
"Wolfova"
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01 v k.ú. Horní Staré Město pro dvě sousední nově vznikající ulice na
Návrh na usnesení ZM
p.p.č. 776/1 název "Justova" a "Hybnerova"
01.02 v k.ú. Horní Staré Město pro nově vznikající ulici na p.p.č. 1864/2
název "Wolfova"
Důvodová zpráva:
Na začátku letošního června se sešel Odborný poradní sbor pro názvosloví, který mj. projednával
potřebu pojmenovat tři nově vznikající ulice v HSM. Z podnětu veřejnosti i diskuze v průběhu jednání
vzešel návrh uctít památku tří významných osobností města Trutnova, a to prof. Vladimíra Wolfa,
prof. Antonína Justa a Karla Hybnera. Každý se svou činností zapsal do moderních dějin města
Trutnova a výrazně přispěl k jeho kulturnímu, vědeckému i společenskému životu.
1. v lokalitě "U Hřbitova" v souvislosti s rozrůstající se zástavbou, navazující na ulici K Domkům,
vznikly na p.p.č.776/1, k.ú. Horní Staré Město, dvě souběžné ulice, které navrhujeme pojmenovat
"Justova" na památku trutnovského historika a kronikáře prof. Antonína Justa a "Hybnerova" na
památku trutnovského fotokronikáře. Oba pánové spolu desítky let intenzivně spolupracovali na
tvorbě trutnovské kroniky a fotokroniky. Oba jmenovaní jsou zároveň čestnými občany města a
držiteli kulturní ceny města. Jsou také známí svou přednáškovou, tvůrčí a publikační činností při
popularizaci historie města.
2. v lokalitě "Za Komínem" je třeba pojmenovat nově vznikající ulici, nacházející se na okraji zástavby
mezi ulicemi K Pěti bukům a Rechenburskou, na p.p.č. 1341/2 v k.ú. Horní Staré Město. Vzhledem k
poloze celé lokality pod Zámeckým vrchem, na němž se nacházel zaniklý hrádek Rechenburg, na
kterém v minulosti prováděl prof. Vladimír Wolf archeologický výzkum, nabízí se možnost
pojmenování této ulice "Wolfova". Prof. Wolf je znám nejen odborné veřejnosti svým zájmem o
historii, prováděl v minulosti také rozsáhlý archeologický výzkum raně středověkého osídlení a
zaniklých hradů Trutnovska. Bohatá publikační činnost jej nesmazatelně zapsala do řad
renomovaných regionálních historiků.
Od žijících nejbližších příbuzných byl s navrženým pojmenováním vysloven bezpodmínečný souhlas.
Výdaje (na osazení tabulek s názvem ulice) jsou kryty rozpočtem města - ORG 4006.
Příloha: 2 ks situačních zákresů nově pojmenovaných ulic
stručné životopisy jmenovaných osob
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