STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

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.
5. schůze rady města dne: 07.03.2017
Bod pořadu jednání:
Nové názvy ulic 03/2017
Stručný obsah: V souladu s § 84 odst. (2) písm. r) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
schvaluje nové názvy ulic zastupitelstvo města po projednání v radě města. Je navrhován nový
názvev ulice v lokalitě výstavby nových rodinných domů v katastrálním území Vesec u Liberce
dle územní studie Nedbalova - Dlouhá. Nový název ulice je navržen podle příjmení známého
libereckého občana Miloslava Bělonožníka, ve světě známého českého sportovce - skokana na
lyžích, olympionika, a především odborníka v oblasti konstrukcí a návrhů skokanských můstků.
Návrh byl zpracován ve spolupráci s experty Dr. Mohrem a Mgr. Lábusem. Po projednání byl
doporučen komisí rady města pro kulturu a cestovní ruch.

MML, Odbor hlavního architekta
Důvod předložení: požadavek stavebního úřadu
Zpracoval:

Franců Lubor, Ing. - pracovník odboru hlavního architekta

Projednáno s:

v komisi pro kulturu a cestovní ruch dne 15.2.2017
s Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu majetku města
s Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města Liberec

Předkládá:

Kolomazník Petr, Ing. - vedoucí odboru hlavního architekta

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 3 - 30.03.2017
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
doporučuje
zastupitelstvu města Liberec schválit předložený návrh na pojmenování nové ulice
Bělonožníkova, která vznikla v lokalitě výstavby nových rodinných domů v katastrálním
území Vesec u Liberce dle územní studie Nedbalova - Dlouhá.
ukládá
předložit materiál „Nové názvy ulic 3/2017“ k projednání do zastupitelstva města Liberec
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 30.03.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Na základě podnětů Stavebního úřadu Magistrátu města Liberec, podnětů investorů byl zpracován návrh
na pojmenování nové ulice v lokalitě realizované výstavby nových rodinných domů ve městě. V souladu
s § 84 odst. (2) písm. r) zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje nové názvy ulic zastupitelstvo města
po projednání v radě města.
Návrh obsahuje tentokrát pojmenování pouze jedné ulice, a to v lokalitě výstavby nových rodinných
domů v katastrálním území Vesec u Liberce dle územní studie Nedbalova - Dlouhá. Nový návrh na
pojmenování ulice je: Bělonožníkova.
Název je navržen podle příjmení známého libereckého občana Miloslava Bělonožníka, ve světě
známého českého sportovce - skokana na lyžích, olympionika, a především odborníka v oblasti
konstrukcí a návrhů skokanských můstků - charakteristika osobnosti je uvedena v příloze č. 2.
Návrhy nových názvů ulic tematicky či topologicky respektují současné názvy v okolí a většinou
reflektují historické názvy v území. V tomto případě nebylo možné toto pravidlo respektovat. Proto byl
navržen název ulice podle osobnosti svázané svým životem s městem Liberec.
Návrh byl zpracován ve spolupráci s experty Dr. Mohrem a Mgr. Lábusem, projednán komisí Rady
města Liberce pro kulturu a cestovní ruch dne 15. 2. 2017 a komisí doporučen ke schválení (viz kopie
části zápisu z jednání komise v příloze č. 1). Návrh je graficky dokumentován v příloze č. 3.
Po projednání nového názvu ulice v radě města bude nový názvev předložen ke schválení na březnovém
jednání zastupitelstva města.
Po schválení bude nový název ulice zařazen do registru názvů veřejných prostranství, seznamu ulic
a všech odpovídajících databází, grafických podkladů a plánů měst, včetně podkladů pro volby v roce
2017.
V návaznosti na schválení budou rozhodnutím Stavebního úřadu MML zařazeny nové objekty do
odpovídající ulice. O schváleném názvu budou obratem informovány všechny odbory magistrátu
a všechny zainteresované organizace (LIS a.s., Česká pošta, Policie ČR, městská policie, Český
statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a další). Zároveň bude zajištěno
prostřednictvím odboru správy veřejného majetku vyvěšení uličních cedulí v terénu.

Přílohy:
Příloha č. 1 - výpis ze zápisu z jednání komise + názor odborného garanta
Příloha č. 2 - charakteristika osoby pana Bělonožníka
Příloha č. 3 - vymezení ulice Bělonožníkova
materiál ZM
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Příloha č. 1:
výpis ze zápisu z jednání komise+ názor odborného garanta
Výpis ze Zápisu 2/2017 z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch, konaného dne 15. února
2016 od 14:00 hodin – Krajská vědecká knihovna v Liberci:
Informace k pojmenování ulic v Liberci - Vesec a návrhy (zásobník) osobností vhodných pro
výběr pro pojmenovávání ulic - komise doporučuje pojmenování ulice ve Vesci po panu
Miloslavu Bělonožníkovi, známém českém sportovci
Názor odborného garanta Václava Lábuse - kopie mailové korespondence:
Dobrý den,
žádný původní pomístní název jsem v dané lokalitě neobjevil. Motivace nějakou osobností se mi
zdá vhodná - tím spíše, že v okolí je takových ulic celá řada. Z návrhů se osobně kloním k tomu,
aby ulice byla pojmenována po Miloslavu Bělonožníkovi, tzn. Bělonožníkova. Václav Lábus

Příloha č. 2:
Bělonožník – charakteristika osoby
Miloslav Bělonožník (11. července 1918 - 12. ledna 2010 Liberec, Česká republika) byl československý
skokan na lyžích. V roce 1948 obsadil na olympijských hrách ve Svatém Mořici 16. místo. V roce 1955
jako první Čechoslovák překonal stometrovou hranici, když v Oberstdorfu skočil 102 a 107 metrů. Druhý
jmenovaný výkon byl zároveň novým světovým rekordem.
Po skončení závodní kariéry se věnoval trenérské práci, řadu let vedl reprezentační družstvo. Byl znám
tvrdým, ale korektním přístupem ke svěřencům. Byl autorem mnoha zlepšováků i nových trenérských
postupů. Působil i v řadě funkcí nejen doma, ale i v mezinárodní lyžařské federaci FIS – ve výkonném
výboru, ve sdruženářské komisi, komisi pro výstavbu můstků (od roku 1969 její předseda). Jako
rozhodčí stylu nebo technický delegát se zúčastnil i několika MS nebo ZOH. Byl čestným členem
skokanské komise FIS, sdružení mamutích můstků KOP, klubu Ještěd Liberec i Ski klubu Harrachov.
Objevil místo pro můstky na Ještědu a řídil jejich výstavbu. Vrcholem jeho stavitelské činnosti však byl
areál mamutího můstku v Harrachově.
Zavedl evidenci, homologaci a vystavování certifikátů skokanských můstků. Při této činnosti využil
znalost šesti světových jazyků. Většinu života prožil v Libereckém kraji.

Příloha č. 3:
Vymezení ulice Bělonožníkova

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 30.03.2017
Bod pořadu jednání:
Nové názvy ulic 3/2017
Stručný obsah: V souladu s § 84 odst. (2) písm. r) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
schvaluje nové názvy ulic zastupitelstvo města po projednání v radě města. Je navrhován nový
názvev ulice v lokalitě výstavby nových rodinných domů v katastrálním území Vesec u Liberce
dle územní studie Nedbalova - Dlouhá. Nový název ulice je navržen podle příjmení známého
libereckého občana Miloslava Bělonožníka, ve světě známého českého sportovce - skokana na
lyžích, olympionika, a především odborníka v oblasti konstrukcí a návrhů skokanských můstků.
Návrh byl zpracován ve spolupráci s experty Dr. Mohrem a Mgr. Lábusem. Po projednání byl
doporučen komisí rady města pro kulturu a cestovní ruch.

MML, Odbor hlavního architekta
Zpracoval:

Franců Lubor, Ing. - pracovník odboru hlavního architekta

Schválil:

Kolomazník Petr, Ing. - vedoucí odboru hlavního architekta
Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec

Projednáno:

v komisi pro kulturu a cestovní ruch dne 15.2.2017
v radě města Liberec dne 7.3.2017

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
předložený návrh na pojmenování nové ulice Bělonožníkova, která vznikla v lokalitě
výstavby nových rodinných domů v katastrálním území Vesec u Liberce dle územní studie
Nedbalova - Dlouhá.
ukládá
1. provést změnu v evidenci ulic a informovat příslušné odbory Magistrátu města Liberec a ostatní
organizace o nových názvech ulic

P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 30.06.2017
2. zajistit prostřednictvím zhotovitelů výrobu a umístění uličních tabulí v terénu
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 30.06.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Na základě podnětů Stavebního úřadu Magistrátu města Liberec, podnětů investorů byl zpracován návrh
na pojmenování nové ulice v lokalitě realizované výstavby nových rodinných domů ve městě. V souladu
s § 84 odst. (2) písm. r) zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje nové názvy ulic zastupitelstvo města
po projednání v radě města.
Návrh obsahuje tentokrát pojmenování pouze jedné ulice, a to v lokalitě výstavby nových rodinných
domů v katastrálním území Vesec u Liberce dle územní studie Nedbalova - Dlouhá. Nový návrh na
pojmenování ulice je: Bělonožníkova.
Název je navržen podle příjmení známého libereckého občana Miloslava Bělonožníka, ve světě
známého českého sportovce - skokana na lyžích, olympionika, a především odborníka v oblasti
konstrukcí a návrhů skokanských můstků - charakteristika osobnosti je uvedena v příloze č. 2.
Návrhy nových názvů ulic tematicky či topologicky respektují současné názvy v okolí a většinou
reflektují historické názvy v území. V tomto případě nebylo možné toto pravidlo respektovat. Proto byl
navržen název ulice podle osobnosti svázané svým životem s městem Liberec.
Návrh byl zpracován ve spolupráci s experty Dr. Mohrem a Mgr. Lábusem, projednán komisí Rady
města Liberce pro kulturu a cestovní ruch dne 15. 2. 2017 a komisí doporučen ke schválení (viz kopie
části zápisu z jednání komise v příloze č. 1). Návrh je graficky dokumentován v příloze č. 3.
Po schválení bude nový název ulice zařazen do registru názvů veřejných prostranství, seznamu ulic
a všech odpovídajících databází, grafických podkladů a plánů měst, včetně podkladů pro volby v roce
2017.
V návaznosti na schválení budou rozhodnutím Stavebního úřadu MML zařazeny nové objekty do
odpovídající ulice. O schváleném názvu budou obratem informovány všechny odbory magistrátu
a všechny zainteresované organizace (LIS a.s., Česká pošta, Policie ČR, městská policie, Český
statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a další). Zároveň bude zajištěno
prostřednictvím odboru správy veřejného majetku vyvěšení uličních cedulí v terénu.
Přílohy:
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