
    

 

jednání Zastupitelstva  

města Ústí nad Labem 

 

 

dne:                                                                                              bod programu: 

20.4.2016   

                                                                                                  

 

věc: 

Návrh názvu nové ulice „Ke Sběrnému dvoru“, 

obec Ústí nad Labem, část obce Všebořice, katastrální území Všebořice. 

 

dopad na rozpočet: 

       Bez dopadu 

 

zpracoval: 

Pavel Dvořák, referent Odboru investic a územního plánování MmÚ 

Ing. Eva Šartnerová, vedoucí Odboru investic a územního plánování MmÚ 
 

 

předkládá: 

 

Pavel Dufek, náměstek primátorky města Ústí nad Labem 

 

 

projednáno: 

 

s Mgr. Milošem Studenovským, vedoucím Právního odboru MmÚ 

 

 

 

 

 

na vědomí: 

 

přizváni k jednání: 

  

              

 



Návrh na usnesení: 
 

  Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch va lu j e   

1. název nové ulice „Ke Sběrnému dvoru“ v lokalitě Všebořice na st.p.č. 898/370, 

898/52 v k. ú. Všebořice, dle přílohy č. 1, 2 a 3  

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

Dne 12.2.2016 byla společností AVE Ústí nad Labem s.r.o.,  podána žádost Úřadu 

městského obvodu – město, o pojmenování příjezdové komunikace směřující ke sběrnému 

dvoru v části města Všebořice, z důvodu přesného označení adresního místa objektu 

sběrného dvora v majetku společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o.  

Po schválení názvu komunikace bude možné přidělit adresní místo objektu sběrného 

dvora, který se nachází na st.p.č. 898/203 v katastrálním území Všebořice. Adresné 

propojení objektu sběrného dvora s novým názvem ulice by usnadnilo orientaci místa 

v lokalitě Všebořice. Příjezdová komunikace má svůj počátek na křižovatce s ulicí Podhoří 

a konec v areálu sběrného dvora v části Všebořice, v obci Ústí nad Labem. Jedná se o 

pozemkové parcely č. 898/370 a 898/52, vše v katastrálním území Všebořice. 

Pozemková parcela č. 898/370 (ost. plocha - ost. komunikace) je ve vlastnictví 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, a pozemková parcela č. 898/52 

(ost. plocha – ost. komunikace) je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem, obě 

k.ú. Všebořice. 

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město, požádal Odbor investic a 

územního plánování MmÚ o pojmenování nové ulice v lokalitě Všebořice. Na základě 

žádosti je navrženo pojmenovat novou komunikaci názvem ulice „Ke Sběrnému dvoru“. 

Návrh na pojmenování ulice „Ke Sběrnému dvoru“ souvisí s její polohou, neboť se 

jedná o komunikaci směřující k objektu stejného významu. Nový název ulice byl projednán 

a odsouhlasen na VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město 

dne 24.2.2016,  Usnesením č. 13, a odsouhlasen Radou města Ústí nad Labem dne 

30.3.2016, Usnesením č. 176/16. Je v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích v platném znění, předkládán Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

ke schválení. 

 

 

Přílohy: 

1. Výřez z katastrální mapy – katastrální území Všebořice I. 

2. Výřez z katastrální mapy – katastrální území Všebořice II. 

3. Detailní výřez z katastrální mapy – katastrální území Všebořice. 

4. Usnesení ZMO Ústí nad Labem – město č. 13, ze dne 24.2.2016. 

5. Usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 176/16 ze dne 30.3.2016. 

6. Souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

7. Žádost o pojmenování komunikace. 

 

 



 

Příloha č. 1 

 



Příloha č. 2 

 



Příloha č. 3 
 

 


