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Článek 1
Základní ustanovení
Tyto zásady určují postup při navrhování, projednávání, schvalování a způsob označování názvů ulic,
náměstí, tržišť, nábřeží, mostů, parků, čtvrtí, sídlišť, areálů (dále jen ulice a další veřejná prostranství) a částí
města i základní požadavky pro přehlednou orientaci v městě Trutnově ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb.,
o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění popisných
čísel k označení budov, evidenčních čísel k označení staveb určených k individuální rekreaci, o náležitostech
ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování a dokladech potřebných k přidělení popisných čísel.
Článek 2
Základní pojmy (definice)
Pro účely těchto zásad:
a) „uliční tabulkou“ se rozumí tabulka s názvem ulice nebo dalších veřejných prostranství.
b) „uliční směrovkou“ se rozumí tabulka, jež naznačuje směr, v němž se nachází příslušná ulice nebo jiné
veřejné prostranství,
c) "domovní tabulkou" se rozumí tabulka nesoucí popisné nebo evidenční číslo příslušné budovy.
d) „popisné číslo“ vyjadřuje příslušnost budovy k části města Trutnova.
e) „evidenční číslo“ vyjadřuje příslušnost stavby určené k individuální rekreaci k části města Trutnova.
f) „část města“ je evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými
v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území. Město Trutnov je rozděleno na tyto části města:
Adamov, Babí, Bohuslavice, Bojiště, Dolní Předměstí, Dolní Staré Město, Horní Předměstí, Horní Staré
Město, Kryblice, Lhota, Libeč, Nový Rokytník, Oblanov, Poříčí, Starý Rokytník, Střední Předměstí, Střítež,
Studenec, Vnitřní Město, Volanov, Voletiny.
g) "rozcestníkem" se rozumí volně stojící konstrukce, nejčastěji sloup nesoucí uliční směrovky.
Článek 3
Názvy ulic a dalších veřejných prostranství
(1) Ulice a další veřejné prostranství lze pojmenovat zejména po:
a) starých místních historicky doložených názvech,
b) zeměpisných názvech států, zemí, měst, hor, pohoří, řek aj.,
c) směru, poloze, vzhledu a charakteru veřejného prostranství,
d) živé i neživé přírodě,
e) uměleckých a pohádkových motivech,
f) názvech profesí a prospěšných lidských činnostech,
g) zemřelých osobnostech veřejného života, zejména těch, které měly přímý nebo velmi blízký vztah
k městu Trutnovu a staly se pro Trutnov významnými,
h) významných místních právnických osobách (institucích, organizacích, spolcích aj.),
i) významných historických událostech, zejména těch, které se týkaly města Trutnova.
(2) Za jednu a tutéž ulici nelze považovat komunikaci, která je:
- složena ze dvou samostatných, rovnoběžně vedle sebe vedoucích komunikací zastavěných oboustranně
budovami,
- zahnuta v pravém nebo ostrém úhlu na křižovatce s dalšími ulicemi.
V případě, že výstavbou, demolicemi, terénními úpravami apod. dojde u stávajících ulic k výše popsaným
situacím, je nutno vždy pro jednu část (tu, u níž je to výhodnější a jednodušší) stanovit zcela odlišný nový název
jako pro novou samostatnou komunikaci.
(3) Ulice a jiné důležité komunikace, které směřují z města k mimoměstským komunikacím, se musí
z orientačních důvodů pojmenovat podle směru těchto komunikací k nejbližšímu, příp. nejvýznamnějšímu místu
mimo Trutnov. Pro tyto komunikace nesmějí být použity jiné zeměpisné názvy, které by byly orientačně
zavádějící.
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(4) Na území města Trutnova se nesmějí vyskytovat dva stejné názvy ulic nebo dalšího veřejného prostranství.
Z praktických důvodů je nutno vyhnout se i podobně znějícím názvům a názvům s podobnou grafickou podobou
jména, aby nedocházelo k nežádoucím záměnám.
(5) Název ulic a dalších veřejných prostranství musí odpovídat zásadám jazykové správnosti, jeho jazyková
podoba musí být jednoduchá, obecně srozumitelná, jednoznačná a pravopisně správná.
(6) V odůvodněných případech lze připustit, aby základem názvu bylo i zobecnělé nářeční slovo, které na
pojmenovávaném místě existovalo v zaniklém pomístním názvu. Gramatický tvar a pravopis takového názvu
však musí být spisovný.
(7) Je-li název odvozen od jména osoby, je jeho základem buď prosté příjmení, nebo úřední podoba jeho celého
jména, a to pak vždy zásadně v pořadí: jméno a příjmení. U jména osoby lze připustit užití zkrácené podoby
jména, případně počátečního písmene jména, avšak pouze v případě, kdy užití takové podoby jména bylo u dané
osoby obvyklé, je jednoznačné o jakou osobu se jedná a nemůže tak dojít k záměně s jinou osobou.
(8) Při pojmenování po osobách s uvedením jejich celého jména se na uličních tabulkách uvádějí v nezkrácené
podobě, na domovních tabulkách mohou mít podobu se zkráceným jménem, nikdy však jen příjmením. Grafická
podoba příjmení musí odpovídat oficiální podobě příjmení osoby, po níž je veřejné prostranství pojmenováváno,
byť by vykazovalo jazykové zvláštnosti. Akademické tituly a hodnosti se s výjimkou hodností vojenských
neuvádějí.
(9) Pokud je v názvu datum, uvádí se vždy arabskými číslicemi a slovně vypsaným jménem měsíce. Rok
připomínané události se neuvádí.
(10) Musí-li být výjimečně v názvu obsaženo i obecné označení druhu veřejného prostranství, užívá se výhradně
těchto slov (a jejich zkratek): ulice (ul.), třída (tř.), náměstí (nám.), nábřeží (nábř.), sídliště (sídl.), stezka (stez.),
chodník (chod.), přehrada (přehr.), a dále bez krácení most, lávka, park, les, areál, či jiná krátká obecná jména
vystihující charakter veřejného prostranství. Pro obecná označení druhu veřejných prostranství lze u dlouhých
názvů na uličních tabulkách využít výše uvedených zkratek.
(11) Názvy jakýchkoliv ulic a dalších veřejných prostranství je možné měnit, pokud to vyžaduje zlepšení
orientace nebo změnu názvu požaduje petice obyvatel trvale tam bydlících a starších 18 let. Petice musí mít
náležitosti podle příslušného platného zákona.
(12) Návrhy a podněty k pojmenování, přejmenování, příp. k jiným názvoslovným nebo orientačním úpravám
ulic nebo jiných veřejných prostranství města Trutnova podávají fyzické nebo právnické osoby. V písemné
formě je adresují odboru rozvoje města. Návrh musí být opatřen u právnických osob razítkem a podpisem
statutárního orgánu nebo jím pověřeného zástupce s uvedením názvu, identifikačního čísla a sídla, u fyzických
osob podpisem s uvedením jména, příjmení a adresou trvalého pobytu.
(13) Návrhy a podněty dle odstavce 12 tohoto článku a případné vlastní návrhy předloží odbor rozvoje města či
pověření členové názvoslovné komise se svým stanoviskem k projednání názvoslovné komisi rady města. Při
posuzování návrhů může názvoslovná komise přizvat k jednání odborníky z dalších oborů. Názvoslovná komise
příslušné návrhy odborně zhodnotí a se svým stanoviskem předloží k projednání poradě vedení a radě města.
Před rozhodnutím zastupitelstva města bude doporučení rady města zveřejněno po dobu patnácti dnů na úřední
desce MěÚ. V případě, že budou předloženy připomínky, nebude doporučení rady předloženo zastupitelstvu
města, ale projedná je názvoslovná komise rady města a poté návrhy se svým stanoviskem předloží znovu
k projednání poradě vedení a radě města. Před rozhodnutím zastupitelstva města bude doporučení rady města
znovu zveřejněno po dobu patnácti dnů na úřední desce MěÚ. Konečné rozhodnutí ve věci názvu ulic a dalších
veřejných prostranství přísluší zastupitelstvu města. K pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo
jiného veřejného prostranství dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
(14) Evidenci všech názvů ulic a veřejných prostranství vede odbor rozvoje města.
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Článek 4
Způsob přidělování popisných nebo evidenčních čísel
(1) Budovy na území města Trutnova jsou označeny popisným nebo evidenčním číslem, které přiděluje odbor
výstavby při kolaudaci stavby. Není-li číslo popisné nebo evidenční přiděleno při kolaudaci stavby, přiděluje se
na základě potvrzení o existenci stavby, rozhodnutí o rozdělení budovy případně rozhodnutí o přečíslování
budov. Při přidělování čísel popisných je nutno dbát o to, aby budovám, které se nacházejí v různých částech
obce a jejichž hlavní vchodové dveře směřují do shodné ulice, nebyla přidělena shodná čísla popisná. Při
přidělování čísel evidenčních je nutno dbát o to, aby stavbám, které se nacházejí v různých částech obce a jejichž
hlavní vchodové dveře směřují do shodné ulice, nebyla přidělena shodná čísla evidenční.
(2) Popisné nebo evidenční číslo je budově přiděleno trvale a mění se jen ve zcela výjimečných případech.
Evidenci přidělených čísel popisných a přidělených čísel evidenčních vede odbor výstavby.
(3) Původní popisné nebo evidenční číslo po asanované či zrušené budově nebo v případě změny hranic částí
města nelze znovu přidělit.
(4) Popisné nebo evidenční číslo zaniká:
- asanací budovy na základě pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby
- úpravou hranic části města nebo
- přečíslováním budov.
(5) O přečíslování budov rozhoduje zastupitelstvo města na základě návrhu odboru výstavby doporučeného
k přijetí radou města.
Článek 5
Barva, provedení a umístění domovních tabulek
(1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu domovní tabulkou s příslušným číslem
popisným nebo evidenčním určenou dle těchto zásad a udržovat ji v řádném stavu.1)
(2) Barva a provedení domovních tabulek na území města Trutnova, jak je určil MěÚ, je součástí přílohy.
Dodání domovních tabulek podle vzoru uvedeného v příloze pod písm. a) zajistí zájemcům za úplatu odbor
výstavby.
(3) Domovní tabulky se umisťují nad nebo vedle hlavních vchodových dveří objektu tak, aby, je-li to možné,
byly viditelné z veřejného prostranství.
(4) Jakákoliv jiná, např. ozdobná či umělecky ztvárněná popisná nebo evidenční čísla mohou být (např. pro
zvýraznění) umístěna na budově podle vůle majitele kdekoliv, vždy však jen tehdy, pokud je na viditelném místě
umístěna i domovní tabulka (čl. 5 odst. 1).
Článek 6
Barva, provedení a umístění uličních tabulek a uličních směrovek
(1) Barva a provedení uličních tabulek na území města Trutnova je součástí přílohy.
(2) Uliční tabulky se umisťují tak, aby byly viditelné z veřejného prostranství. Umisťování uličních tabulek
a jejich výměnu zajišťuje odbor rozvoje města na náklad města Trutnova. Vlastník nemovitosti je povinen strpět
bezúplatné připevnění uliční tabulky na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení
nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.2)
(3) Uliční tabulka musí být připevněna na vhodné nárožní budově v takové výši, jež zabrání jejímu poškozování
a ve které je zajištěna její viditelnost (nejlépe 3 m nad terénem), a to rovnoběžně (nebo jen minimálně
odchýleně) se směrem ulice, jejíž název je na tabulce uveden. Není-li v místě určeném pro umístění uliční
tabulky žádný vhodný objekt, lze tabulku připevnit na jinou pevnou konstrukci.
1)
2)

§ 32 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
§ 30 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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(4) Uliční tabulky se umísťují dle potřeby i na dalších orientačně důležitých bodech (např. mostech).
(5) Uličními tabulkami se na vhodném místě označují i další veřejná prostranství takto:
- náměstí je označováno tolika uličními tabulkami, kolik jich nezbytně vyžaduje přehledná orientace,
- nábřeží se označují stejně jako ulice s tím, že uliční tabulky nesou budovy na téže straně domovní fronty,
- mosty nebo tunely se označují tabulkou se jménem mostu nebo tunelu vždy na začátku a konci mostu
nebo tunelu na pravé, a tudíž navzájem protilehlé straně,
- parky a větší areály je možno označit speciálním větším štítem s názvem, který je vhodné umístit
u vchodů do areálů i na více místech. Je-li to možné, měl by štít obsahovat i stručnou historii nebo
přírodní zajímavosti místa.
(6) Na hlavních komunikacích, zejména v sídlištích, je třeba z orientačních důvodů umístit na vhodných místech
i uliční směrovky s názvy ulic, do nichž je možno z hlavní komunikace odbočit. Umístění uličních směrovek na
rozcestnících na komunikacích ve městě Trutnově určuje odbor rozvoje města.
(7) V místech, kde rozmístění budov neumožňuje běžnou orientaci podle uličních tabulek na budovách, se na
přístupových komunikacích použijí rozcestníky s uličními směrovkami.
Článek 7
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu dodržování ustanovení čl. 5 těchto zásad provádí odbor výstavby a městská policie.
(2) Kontrolu dodržování ustanovení čl. 6 těchto zásad provádí odbor rozvoje města a městská policie.
(3) Porušení povinností stanovených v čl. 5 nebo 6 může být postihnuto podle zvláštních předpisů.3) Odbor
správní je pověřen ukládat sankce podle ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
Článek 8
Závěrečná a zrušovací ustanovení
(1) V platnosti zůstávají všechny domovní tabulky, jejichž provedení bylo v souladu s předchozími předpisy,
pokud nesou správné a platné popisné číslo, a uliční tabulky, pokud nesou správný a platný název ulice nebo
jiného veřejného prostranství.
(2) Tyto zásady byly schváleny zastupitelstvem města dne 7. 12. 2015 usnesením č. 2015 - 265/5 a vyhlášeny
vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Trutnov dne 12. 12. 2015.
(3) Dnem nabytí účinnosti těchto zásad se ruší se zásady města Trutnova č. 3/2013, o tvorbě uličního názvosloví,
označování ulic a dalších veřejných prostranství a číslování budov ve městě Trutnově.
(4) Tyto zásady nabývají účinnosti dne 1. 1. 2016.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

3)

Ing. Hana Horynová v. r.
místostarostka

§ 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
§ 47b zákona č. 200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha - Parametry tabulek
Provedení domovních tabulek
domovní tabulka s číslem popisným
rozměr
200 x 150 mm
font číslic
Arial Black
velikost písma
220 b.
pole pro text
190 x 140 mm
font písmen
Arial CE
velikost písma
45 b.
barva písma
bílá
barva podkladu
modrá
materiál
smaltovaný plech
Dodání domovních tabulek zajistí zájemcům za úplatu odbor výstavby.

domovní tabulka s číslem evidenčním
200 x 150 mm
Arial Black
220 b.
190 x 140 mm
Arial CE
45 b.
bílá
zelená
smaltovaný plech

Provedení uličních tabulek
rozměr
500, 600, 700 x 300 mm a 600, 800 x 400 mm
pole pro text
480, 580, 680 x 280 mm a 580, 780 x 380 mm
font písmen
Arial CE bold
velikost písma
min. 600 b. - max. 800 b.
Uliční tabulka s názvem ulice nebo jiného veřejného prostranství je zhotovena z trvanlivého materiálu. Barva
podkladu je modrá, barva písma a orámování je bílá.
Pro další orientačně důležité body (např. mosty) se rovněž použije materiál, tvar a rozměr uliční tabulky, ale v
barevných variacích: pro most je barva podkladu bílá, barva písma, orámování a symbolu řeky v podobě
dvojité vlnovky je modrá.

Příklad vyobrazení domovní tabulky s číslem popisným

