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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 13.03.2019

Návrh na pojmenování ulice "Vlněna"
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
priloha_c_1_zadost
příloha č_2_plánek

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
s návrhem na pojmenování ulice "Vlněna", dle žádosti, která
tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 tohoto materiálu,
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení navrhovatele a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.

Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předložen návrh na pojmenování nově vzniklé ulice
Vlněna, ve kterém žadatelé odkazují na textilní továrnu
stejného názvu, která na místě vznikla v polovině 19. století.
Návrh splňuje náležitosti dle Zásad tvorby uličního názvosloví
a označení ulic, veřejných prostranství a číslování budov ve
městě Brně vydaných Statutárním mětem Brnem. Po projednání v
ZMČ BS bude návrh spolu s výsledkem projednání zaslán k
předložení Pracovní skupině pro názvosloví města Brna (při
Odboru vnitřních věcí MMB), přičemž rozhodnutí o pojmenování
ulice je v kompetenci Zastupitelstva města Brna.

Vytvořeno 06.03.2019 12:28:19

1

Stanoviska dotčených orgánů:
 13. RMČ BS projednala dne 4.3.2019 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2019/13/37 Podnět na pojmenování ulice "Vlněna"
RMČ BS na 13. schůzi, konané dne 04.03.2019,
bere na vědomí
žádost o pojmenování nově vzniklé ulice Vlněna dle přílohy č.
1 a přílohy č. 2 tohoto materiálu,
souhlasí
s pojmenováním ulice Vlněna dle žádosti, která tvoří přílohu
č. 1 a přílohu č. 2 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s pojmenováním ulice Vlněna a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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