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Stanovisko k návrhu na pojmenování vzniklé ulice mezi ulicemi
Na Pískovécestě a Uzbecká, a to Vohnoutova, jako prodIoužení
stávající ulice Vohnoutova

Rada MČ Brno-Bohunice
lng. Marie Zitterbartová, Ph.D

V Brně dne 16'06.2021

Důvodová zpráva
Stavební úřao ÚuČ Brno-Bohunice z důvodu povolené nové stavby rodinného domu podává
souladu se Zásadami tvorby uličníhonázvosloví a označování ulic, veřejných prostranství
a číslováníbudov v městě Brně návrh Radě MČ na prodlouŽení pojmenování ulice Vohnoutova
směrem na východ od křiŽovatky s ulicí Na Pískovécestě směrem k bytovým domŮm na ulici
v

Uzbecká dle situačníhovýkresu. V současnédobě je tato část ulice bez označení.

Dle platných ,,Zásad tvorby uličníhonázvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a číslování
budov v městě Brně", lze v souladu s čl. 3 odst. 1 veřejná prostranství pojmenovat zejména po:

-

starých místních historicky doloŽených názvech (viz příloha),
zeměpisných názvech států, zemí, měst, hor, pohoří, řek aj.,
směru, poloze, vzhledu a charakteru veřejného prostranství,
žtvéi neŽivé přírodě,
uměleckých a pohádkových motivech,
názvech profesí a prospěšných lidských činnostech,
zemřelých osobnostech veřejného Života, zejména těch, které měly přímý nebo velmi blízký
vztah k městu Brnu a staly se pro Brno významnými,
významných místních právnických osobách,
významných historických událostech, zejména těch, které se týkaly města Brna'

Komise pro občanskézáleŽitosti projednávala předloŽený návrh na pojmenování předmětného
prodlouŽení jako ulice Vohnoutova na svém zasedání dne 14.06.2021 a nepřijala k tomuto návrhu
Žádné usnesení (výsledek hlasování 4 pro,0 proti, 1 se zdrŽel, přítomno 5 členŮ z celkového počtu

9 členů).

Rada MČ doporučuje, v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 14 platných zásad, předloŽený název
ulice schválit v Zastupitelstva MČ a následně postoupit Pracovní skupině pro názvosloví měšta Brna
nejpozději do 30.09'2021 .

Návrh

u

snesení

Zastupitelstvo Mč Brno_Boh unice
schvaluje
název vzniklé ulice mezi ulicemi Na Pískovécestě

prodlouŽení stávající ulice Vohnoutova

a

Uzbecká,

a to ulice

Vohnoutova, jako

ukládá
tajemníkovi Úřadu zaslat toto stanovisko tajemnici Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna na
místopisnépracoviště odboru vnitřních věcí MMB.

Příloha: Situačníplánek

lokality v KN
Situace v ortofotomapě

