Zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Spy konaného
dne 10. června 2019 v klubovně ve Spech
PŘÍTOMNI: Mgr. Ilona Hovorková, Jana Švecová, Jiří Šmída, Ing. Jiří Pohl, Ing. Ivo Dvořák, CSc.,
Mgr. Jan Minařík
OMLUVENI: Ing. Ladislav Horčička, Bohumila Uhlířová, Jitka Holčíková
HOSTÉ: Ing. Martin Prouza, Bc. Dita Kroupová, Mgr. A. Vít Lukas, Ing. Libor Pozděna,
Ing. Simona Vojnarová, zástupci firmy New Visit s.r.o.

PROGRAM
1. Městský pozemek s ukončeným nájmem
2. Procházka obcí s úvahami názvů ulic
3. Seznámení členů OV Spy s mapovými podklady
4. Představení variant návrhů ÚS Spy firmou New Visit s.r.o.
5. Diskuze členů OV Spy
PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1. Městský pozemek s ukončeným nájmem
Členové osadního výboru se sešli u městského pozemku p. p. č. 318/1 ve Spech se
zástupci MěÚ Ing. Martinem Prouzou, Mgr. A. Vítem Lukasem a Bc. Ditou Kroupovou.
Důvodem bylo obhlédnutí pozemku s úvahami dalšího využití.
2. Procházka obcí s úvahami názvů ulic
Předmětem obchůzky s jednáním bylo seznámení OV Spy s navrhovanými názvy ulic a
jejich odboček a předložení návrhů Komise názvoslovné na jejich pojmenování.
3. Seznámení členů OV Spy s mapovými podklady
Členové se seznámili s mapovými podklady a v následné diskuzi probírali jednotlivá místní
pojmenování daných lokalit .Aktivně předkládali návrhy na pojmenování, včetně
zdůvodnění.
Přítomní členové OV Spy navrhli a doporučili následující:

1) Název ulice Tumlířova, navržený KON a schválený RM (za bývalou hospodou - čp. 1 okolo vodojemu), změnit na Vojnarova. Václav Vojnar, starosta obce, majitel nejstaršího
(prvního statku), zakladatel a velitel místního Dobrovolného hasičského sboru, generální
velitel Hasičské župy politického okresu Rychnovsko-Novoměstského nad Metují a
předseda Vzájemně pojišťovacího spolku proti ohni ve druhé pol. 19. stol. Ve Spech jedna
z nejváženějších osobností. Do předmětné ulice ústí vjezd z pozemku, kde dotyčný žil a je
v ní i sídlo hasičské zbrojnice.

2) Název ulice U Jezírka, navrhovaný KON a neschválený RM (spojnice ulic Halínské a Na
Drahách) změnit, resp. pojmenovat názvem Dvojitá. Díky svému rozdvojenému vedení se
jedná o ve Spech hovorově používaný název pro přiblížení dané lokality. Návrh pochází
přímo od dvou členů OV, kteří v dané ulici bydlí.

3) Cesta za zahradami domů v Kosařově ulici, rovnoběžná s ní je místními nazývána
Ulička. OV navrhuje ulici, ve které se v současné době nenachází žádné č. p., ale je
možnost výstavby, oficiálně uvedeným názvem pojmenovat.

4) Odbočku z ulice Vlastimila Moravce po pravém břehu Janovského potoka, vedoucí
k bývalému mlýnu, pojmenovat v zájmu zachování připomínky mlýna Ke mlejnu (MLÝNU).
Týká se cca dvou č. p., z toho v současné době jednoho neobydleného.

5) Název Tumlířova, navrhovaný KON a schválený RM (viz výše bod 1), použít pro spojnici
ulic Vlastimila Moravce a Chlístovské. Týká se 4 č. p.

Zároveň z iniciativy OV proběhla diskuze na téma pojmenování knihovny ve Spech. V této
věci však OV nemá zcela jednotný názor. S ohledem na skutečnost, že knihovna je
pobočkou Městské knihovny Nové Město nad Metují, byla ze strany zástupců KON
doporučena OV konzultace s její ředitelkou. Po vyjasnění této otázky se bude KON tímto
tématem zabývat.
4. Představení variant návrhů ÚS Spy firmou New Visit s.r.o.
Za přítomnosti zástupců MěÚ představila firma New Visit s.r.o. přítomné s navrhovanými
variantami řešení ÚS Spy. Během projekcí byly zodpovězeny vznesené dotazy.
5. Diskuze členů OV Spy
Následná diskuze vedla k vyústění výběru jedné z navrhovaných variant.
Je pro nás potěšením a ctí, že jsme mohli zhlédnout a připomínkovat návrhy variant řešení
úprav veřejného prostranství ve Spech.

OV Spy se přiklání k prostřední eventuelně pravé variantě s menšími úpravami.
Navrhujeme zakomponovat co nejvíc zeleně, ulici Kosařovu označit jako Obytnou zónu.
Dovolili jsme si i zaslat náš společný nápad.

+ Následně se předsedkyně OV Spy sešla s p.ředitelkou Městské knihovny v Novém
Městě nad Metují ohledně názvu domku (bývalé školy a současné knihovny ve
Spech). Po vzájemné shodě navrhujeme název Knihovna Spy.
Zkratky: OV – osadní výbor, MěÚ – městský úřad
Zapsala: Mgr. Ilona Hovorková
Dne: 3.7.2019

