
 
14/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané dne 10. 12. 2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

Bod programu č.: 17 

Názvy nových ulic 

 

Obsah: 

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh na schválení názvů nových ulic v MČ Brno-Tuřany.  

 

Rada na své 57/VIII. schůzi pod bodem programu 15 doporučila Zastupitelstvu schválit tyto nové 

názvy ulic v MČ Brno-Tuřany: 

 Krumlova – pozemky p.č. 436/1, 463/46 a 436/37 v k.ú. Holásky 

 Slavomila Janáčka – pozemek p.č. 2375/1 v k.ú. Holásky 

 Ledárenská – část pozemku p.č. 2269 v k.ú. Holásky (prodloužení stávající ulice) 

 Přichystalova – pozemek p.č. 4086 v k.ú. Tuřany (prodloužení stávající ulice) 

 Šípková – část pozemku p.č. 1791/1, pozemek p.č. 4766 a pozemek p.č. 4761/1 v k.ú. 

Tuřany, část pozemku p.č. 2471 v k.ú. Holásky (prodloužení stávající ulice) 

 Růžová – pozemek p.č. 4700 v k.ú. Tuřany (prodloužení stávající ulice) 

 Vinohradská – pozemky p.č. 110/1, 1727/1, 1728/1, 1519/1 a 1519/2 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice (prodloužení stávající ulice) 

Zákres nových názvů ulic je uvedený v mapách, které tvoří přílohu tohoto bodu. 

 

Příloha: 

životopisné údaje p. Krumla a p. Janáčka 

mapy 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany 

 

schvaluje  

 

nové názvy ulic v MČ Brno-Tuřany: 

Krumlova – pozemky p.č. 436/1, 463/46 a 436/37 v k.ú. Holásky 

Slavomila Janáčka – pozemek p.č. 2375/1 v k.ú. Holásky 

Ledárenská – část pozemku p.č. 2269 v k.ú. Holásky (prodloužení stávající ulice) 

Přichystalova – pozemek p.č. 4086 v k.ú. Tuřany (prodloužení stávající ulice) 

Šípková – část pozemku p.č. 1791/1, pozemek p.č. 4766 a pozemek p.č. 4761/1 v k.ú. Tuřany, 

část pozemku p.č. 2471 v k.ú. Holásky (prodloužení stávající ulice) 

Růžová – pozemek p.č. 4700 v k.ú. Tuřany (prodloužení stávající ulice) 

Vinohradská – pozemky p.č. 110/1, 1727/1, 1728/1, 1519/1 a 1519/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

(prodloužení stávající ulice) 

Zákres nových názvů ulic je uvedený v mapách, které tvoří přílohu usnesení. 

 

 

 

V Brně dne 3. 12. 2020 

 

Zpracoval:         Předkládá: 

Mgr. Jiří Polák        Rada MČ Brno-Tuřany 

 











 



 



 



 



 


