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Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tyto zásady byly zpracovány podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), vyhlášky Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb.,
o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění
čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslení budov a o postupu a oznamování
přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel (dále jen „vyhláška č. 326/2000 Sb.).

Čl. 2
Rozsah platnosti
1. Zásady upravují tvorbu uličního názvosloví, způsob jednotného označování ulic a ostatních
veřejných prostranství názvy, přidělování, použití a umístění čísel k označení budov na území
města Nové Město nad Metují (dále jen „město“) a technické provedení uličních a domovních
tabulek
2. Území města je vymezeno katastrální územím částí Nové Město nad Metují, Krčín, Spy
a Vrchoviny.

Čl. 3
Základní pojmy
1. „Veřejné prostranství“ – všechny ulice, náměstí, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání v územním obvodu
města, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
2. „Číslo popisné“ - vyjadřuje příslušnost budovy k městu.
3. „Uliční tabulka“ – tabulka s názvem ulice nebo dalších veřejných prostranství podle § 2 vyhlášky
č. 326/2000 Sb.
4. „Domovní tabulka“ – tabulka nesoucí popisné nebo evidenční číslo příslušné budovy.
5. „Evidenční číslo“ – uděluje se stavbě pro individuální rekreaci, garáži a dočasné stavbě.
6. „Rozcestník“ – volně stojící konstrukce, nejčastěji sloupek nesoucí uliční směrovku.

Čl. 4
Vymezení působnosti
1. Odbor majetku města Městského úřadu Nové Město nad Metují (dále jen „OMM“) zajišťuje
návrhy názvů k označení nových ulic a ostatních veřejných prostranství, případně jejich změnu,
Radě města Nové Město nad Metují (dále jen „RM“) a Zastupitelstvu města Nové Město nad
Metují (dále jen „ZM“) po předcházejícím projednání v příslušné komisi.
2. Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Nové Město nad Metují (dále jen
„OVRR“) zajišťuje přidělování čísel popisných a evidenčních jednotlivým objektům a jejich
evidenci.
3. OMM zajišťuje výrobu a rozhoduje o umísťování uličních tabulek s názvem ulice nebo veřejného
prostranství.
4. Technické služby města zajišťují údržbu tabulí s názvem ulice a veřejného prostranství a ve
spolupráci s OMM konkrétní práce spojené s instalací a demontáží uliční tabulky či rozcestníku.
5. OMM zajišťuje za úplatu dodání domovní tabulky (výrobu a distribuci), a to dle potřeby.
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Čl. 5
Názvy veřejných prostranství a ulic
1. Veřejné prostranství lze pojmenovat zejména po:
starých místních historicky doložených názvech,
zeměpisných názvech států, zemí, měst, hor, pohoří, řek aj.,
směru, poloze, vzhledu a charakteru veřejného prostranství,
živé i neživé přírodě,
názvech profesí a prospěšných lidských činnostech,
zemřelých osobnostech veřejného života, zejména těch, které měly přímý nebo velmi blízký
vztah k městu a staly se pro město významnými,
g) významných místních právnických osobách (institucích, organizacích, spolcích aj.),
h) významných historických událostech, zejména těch, které se týkaly města
i) podle nejbližšího nebo nejvýznačnějšího místa mimo město, k němuž směřují důležité
komunikace
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. Za jednu a tutéž ulici nelze považovat komunikaci, která je:
a) rozdělena přírodní, terénní, stavební nebo komunikační překážkou natolik, že nelze běžně
dohlédnout z konce její první části na začátek její druhé části,
b) složena ze dvou samostatných, rovnoběžně vedle sebe vedoucích komunikací zastavěných
oboustranně budovami,
c) zahnuta v pravém nebo ostrém úhlu na křižovatce s dalšími ulicemi, vyjma stávajících.
3. Na území města se nesmějí vyskytovat dva stejné názvy ulic nebo jiného 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. Pojmenování může být
uvedeno ve zkrácené podobě.
4. Název ulice a veřejného prostranství musí odpovídat zásadám jazykové správnosti, jeho
jazyková podoba musí být jednoduchá, obecně srozumitelná, jednoznačná a pravopisně
správná.
5. V odůvodněných případech lze připustit, aby základem názvu bylo i zobecnělé nářeční slovo,
které na pojmenovávaném místě existovalo v zaniklém pomístním názvu.
6. 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.
7. Pojmenování po osobách se na uličních tabulkách může uvádět i ve zkrácené podobě. Grafická
podoba příjmení musí odpovídat oficiální podobě příjmení osoby, po níž je veřejné prostranství
pojmenováváno, byť by vykazovalo jazykové zvláštnosti.
8. Označování druhu veřejného prostranství:
a) ulice se na tabulce slovem ulice ani zkratkou neoznačují
b) stezka, chodník, most, les, areál apod. se označuje plným názvem těchto slov.
9. 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.), sídliště (sídl.),
stezka (stez.), chodník (chod.), a dále bez krácení: most, 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.
10. Pro označování se užívá velkých písmen abecedy. Je-li v názvu datum, uvádí se arabskými
číslicemi a slovně vypsaným jménem měsíce. Rok připomínané události se neuvádí.
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11. Text i číslice se v poli tabulky centrují podle svislé i vodorovné osy. Víceřádkový text se provádí
tak, aby jádro bylo v jednom řádku. Zkratka se použije pouze v případě, kdy není místo k napsání
celého slova.
12. Označení ulic a ostatních veřejných prostranství provádí město na svůj náklad jednotně pro celé
území města.
13. Názvy jakýchkoliv ulic a 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.
14. Návrhy a podněty k pojmenování, přejmenování, příp. k jiným názvoslovným nebo orientačním
úpravám ulic a veřejného prostranství města mohou podávat i právnické osoby a občané.
V písemné podobě je adresují tajemníkovi úřadu. Návrh musí být opatřen u právnických osob
razítkem a podpisem statutárního zástupce, u občanů čitelným podpisem a adresou trvalého
bydliště.
15. Návrhy a podněty projednává Názvoslovná komise a doporučuje dále RM a ZM ke schválení.
Podklady pro projednání těchto návrhů a podnětů připravuje OMM.
16. K pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází
zápisem do Registru územní identifikace adres a nemovitostí (dále jen „RUIAN“) podle zákona
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
17. Platné, úplné nebo zkrácené názvy ulic a veřejného prostranství jsou uvedeny v příloze č. 2
těchto zásad.

Čl. 6
Způsob přidělování a umístění domovních tabulek
s popisnými a evidenčními čísly
A/
1. Podle § 31 odst. 1 zákona o obcích musí být budova označena popisným číslem (pokud není
v dalších odstavcích § 31 zákona o obcích stanoveno jinak).
2. Dodání domovní tabulky s označením čísla popisného zajišťuje město Nové Město nad Metují.
3. Technické parametry a provedení jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto zásad.
4. Samostatnými popisnými čísly se neoznačují vedlejší budovy, které jsou součástí jednoho celku
(např. výrobní haly uvnitř jednoho podniku, garáže u rodinných domků, drobné stavby, které plní
doplňkovou funkci ke stavbě hlavní).
B/
1. Stavby určené pro rodinnou rekreaci, stavby dočasné a budovy, které nevyžadují stavební
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a další stavby dle § 31 odst. 2 zákona o obcích, se
označují čísly evidenčními.
2. Technické provedení a parametry jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto zásad.
C/
1. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Je povinností
vlastníka nemovitosti na svůj náklad označit budovu na viditelném místě domovní tabulkou
určenou těmito zásadami a udržovat ji v řádném stavu dle § 32 zákona o obcích, a to po celou
dobu existence stavby.
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2. Domovní tabulky je z orientačních důvodů nutné umístit nad nebo vedle hlavních vchodových
dveří objektu tak, aby byly viditelné z veřejného prostranství. Jsou-li domovní tabulky u hlavního
vchodu do budovy z přilehlé komunikace neviditelné nebo nečitelné pro překážku, velkou
vzdálenost nebo nevhodnou orientaci hlavního vchodu, upevní se domovní tabulka i na místo,
které je z přilehlé komunikace viditelné.
3. Jakákoliv jiná, např. ozdobná či umělecky ztvárněná popisná nebo evidenční čísla mohou být
(např. pro zvýraznění) na budově umístěna podle vůle majitele kdekoliv, avšak vždy jen tehdy,
pokud je na viditelném místě umístěna domovní tabulka schváleného typu (dle těchto zásad).
4. V platnosti zůstávají všechna platná čísla dosud přidělená v dosavadním provedení.
5. Čísla popisná i evidenční jsou přidělována pro každou část města v samostatné číselné řadě.
6. V případě rozhodnutí OVRR o změně v účelu užívání stavby z objektu individuální rekreace na
jiný účel musí vlastník objektu odstranit původní evidenční číslo a nahradit jej přiděleným číslem
popisným.
7. V případě špatného stavu tabulky čp., nečitelnosti a nutnosti výměny, vlastník kontaktuje se
svým požadavkem město.
D/
1. O přidělení čísla popisného nebo evidenčního rozhoduje OVRR na základě žádosti vlastníka
objektu. Součástí žádosti je předložení dokladu o dokončené stavbě schopné samostatného
užívání na základě rozhodnutí OVRR. U objektů stávajících sdělí čp. nebo č. ev. OVRR. Čísla
popisná a evidenční se musí shodovat s čísly zapsanými v RUIAN.
2. Popisné nebo evidenční číslo se přiděluje novým budovám v návaznosti na jejich uvedení do
trvalého užívání, při rozdělení stávajících budov nebo v případě, kdy je to vhodné.
3. Popisné nebo evidenční číslo je budově přiděleno trvale a mění se jen ve zcela výjimečných
případech. Evidenci přidělených čísel popisných a evidenčních vede OVRR.
4. Původní popisné nebo evidenční číslo po odstraněné budově nebo v případě změny hranic částí
města nelze znovu přidělit; toto neplatí v případě přečíslování budov.
5. Číslo popisné nebo evidenční zaniká:
a) odstraněním stavby na základě ohlášení odstranění stavby OVRR,
b) stavební úpravou ohlášenou OVRR, při které dochází ke sloučení budov,
c) změnou v užívání stavby, ohlášenou OVRR (např. změnou, kterou se objekt individuální
rekreace změní na rodinný dům),
d) úpravou hranic částí města,
e) přečíslováním budov.
6. O přečíslování budov a úpravě hranic částí města rozhoduje ZM.

Čl. 7
Umístění uličních tabulek a uličních rozcestníků
1. Technické provedení a parametry jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto zásad.
2. Tabulka pro označení ulice se zpravidla umístí na pravé straně ve směru chůze nebo jízdy při
začátku ulice z obou jejích stran, pokud to okolnosti dovolí. Tabulky s názvem ulic ve městě
budou umístěny minimálně na začátku a na konci ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí,
dovolují-li to okolnosti.
3. Uliční tabulka se připevňuje zpravidla na nárožní budově v takové výši, jež zabrání jejímu
poškozování a ve které je zajištěna její viditelnost, a to rovnoběžně se směrem ulice, jejíž název
je na tabulce uveden. Prochází-li ulice několika křižovatkami, musí být uliční tabulka osazena
6

před a za křižovatkou s jinou ulicí. Není-li v místě určeném pro umístění uliční tabulky žádný
vhodný objekt, lze tabulku připevnit na jinou konstrukci.
4. Toto označení se netýká části města, kde ulice nemají název.
5. Vlastník nemovitosti je podle § 30 zákona o obcích povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky
s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti, v blízkosti tabulky
nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto. Tabulky s
názvem ulice nebo ostatních veřejných prostranství ve městě se umístí tak, aby byly viditelné.
6. Na veřejném prostranství nesmí být umístěn jiný, než schválený název.
7. Uliční tabulky se umísťují i na dalších orientačně důležitých bodech (např. mostech apod.).
8. Uličními tabulkami se na vhodném místě označují i další veřejná prostranství takto:
a) náměstí je označováno tolika uličními tabulkami, kolik jich nezbytně vyžaduje přehledná
orientace,
b) mosty se označují stejně jako ulice na začátku a na konci mostu, je-li to účelné,
c) parky, vyhlídky, areály a jiná veřejná prostranství je možno označit speciálním větším štítem
s názvem, který je vhodné umístit u vchodu i na více místech.
9. V místech, kde rozmístění budov neumožňuje běžnou orientaci podle uličních tabulek na
budovách, použijí se na přístupových komunikacích rozcestníky s uličními směrovkami.
10. V platnosti zůstávají všechny uliční tabulky, pokud nesou správný a platný název ulice nebo
veřejného prostranství.

Čl. 8
Kontrola a sankce
1. Dozorem nad dodržováním povinností vyplývajících z těchto zásad jsou oprávněni strážníci
Městské policie Nové Město nad Metují a pracovníci OMM a OVRR.
2. Přestupky a sankce:
Podle § 66d odst. 1 písm. a) zákona o obcích se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že úmyslně
poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství.
Podle § 66d odst. 2 písm. a) zákona o obcích se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí
přestupku tím, že poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného
prostranství,
Podle § 66d odst. 3 zákona o obcích se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako
vlastník nemovitosti dopustí přestupku tím, že
a) neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem nebo je neudržuje v řádném stavu, nebo
b) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného
prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis.
Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. V platnosti zůstávají všechny domovní tabulky, jejichž provedení je v souladu s těmito zásadami
a uliční tabulky, pokud nesou správný a platný název ulice nebo jiného veřejného prostranství.
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2. Tyto zásady byly schváleny Radou města Nové Město nad Metují č. RM 43 – 2510/20 dne
29. června 2020.
3. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2020.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Technické parametry
Příloha č. 2 – Seznam názvů ulic

V Novém Městě nad Metují dne 17. července 2020

Petr Hable, v. r.
starosta
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PŘÍLOHA Č. 1
K Zásadám o tvorbě uličního názvosloví, označování ulic a dalších veřejných prostranství
a číslování budov ve městě Nové Město nad Metují
1) Technické parametry a provedení domovních tabulek k označení budov
Materiál tabulek:
- ocelový plech, oboustranně smaltovaný, zadní strana ošetřena proti korozi, plastické provedení,
bombírované
Sázení a font číslic:
Číslice se v poli tabulek podle vodorovné osy opticky centrují.
Podle svislé osy se číslice umísťují na optický střed (tzn. mírně výš nad střed matematický).
Font číslic: Franklin Gothic CE18, v řezu Condensed (s adekvátní úpravou šířky)
Číslo popisné:
Tabulka: rozměr 200 x 160 mm
Rámeček: zdobná linka tloušťky 2,8 mm, zaoblení rohů kolem úchytů (průměr 28 mm), vzdálenost
rámečku od okrajů tabulky 8 mm
Barvy: podklad klasicky červený, typ RAL 3000, rámeček a grafika bílá
Text: výška písma cca 60–72 mm (trojčíslí / čtyřčíslí), arabské číslice
Otvory: ve vzdálenosti 10 mm od okraje ke středu otvoru, průměr otvorů: 4 mm (vrtané 4,5 mm –
bez antikorozního kroužku – cvočku)
Číslo evidenční:
Tabulka: rozměr 200 x 160 mm
Rámeček: zdobná linka tloušťky 2,8 mm, zaoblení rohů kolem úchytů (průměr 28 mm), vzdálenost
rámečku od okrajů tabulky 8 mm
Barvy: podklad bílý, rámeček a grafika modrá, typ RAL 5005
Text: výška písma cca 60–72 mm (trojčíslí / čtyřčíslí), arabské číslice
Otvory: ve vzdálenosti 10 mm od okraje ke středu otvoru, průměr otvorů: 4 mm (vrtané 4,5 mm –
bez antikorozního kroužku – cvočku)
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VZOR
Číslo popisné a evidenční:
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2) Technické parametry a provedení uličních tabulek

Společné technické parametry tabulek či štítů
Materiál tabulek:
- ocelový plech, oboustranně smaltovaný, zadní strana ošetřena proti korozi, plastické provedení,
bombírované
Sázení textu a číslic:
Sazbu textu a číslic a přímé podklady pro veškerou smaltovanou výrobu provádí odborně typograf.
Dvojřádkový (víceřádkový) text se zapisuje tak, aby jádro názvu bylo přednostně v jednom řádku,
jinak podle pravopisných a typografických zásad. Pro text se použijí všechna písmena velká.
Font písmen a číslic:
Font písmen: Franklin Gothic CE18, v řezu Condensed, Extra Condensed nebo Roman.
Písmo disponuje 3 šířkami, které se vhodně využívají podle délky textu.

Technické parametry uliční tabulky:
Veřejná prostranství
Tabulka: obdélná o rozměru 650 mm x 300 mm
Rámeček: zdobná bílá linka tloušťky 5,6 mm, zaoblení rohů kolem úchytů (průměr 56 mm),
vzdálenost rámečku od okrajů tabulky 16 mm
Barva: podklad modrá, typ RAL 5022, rámeček a grafika bílá
Text: výška písma cca 75 mm, velká písmena a arabské číslice
Otvory: ve vzdálenosti 10 mm od okraje ke středu otvoru, průměr otvoru: 6 mm (vrtané 6,5 mm –
bez antikorozního kroužku – cvočku)
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VZOR
Uliční tabulka
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PŘÍLOHA Č. 2
Seznam názvů ulic

Bořetínská
Boženy Němcové
Bradla
Bratří Čapků
Březinky
Budín
Cihelna
Čelakovského
Černčická
Československé armády
Českých bratří
Českých legií
Dobrušská
Drážní
Družební
Družstevní
Dubinky
Dukelská
Dušnická
Dvojitá
28. října
Elektrárenská
Farská zahrada
Gen. Klapálka
Gernická
Halínská
Havlíčkova
Hildenská
Husitská
Husova
Husovo náměstí
Chlístovská
Javůrky
Johnova
K Bělidlu
K Sirkárně
K Vodárně

Nad Sokolovnou
Nad Stadionem
Nad Starčí
Nádražní
Nahořanská
Náchodská
nám. 17. listopadu
náměstí Republiky
Na Bačku
Nerudova
Nová
Obora
Okrajová
Okružní
Osma
Pavlátova louka
Pekelská
Pod Hradbami
Pod Hradištěm
Pod Lipami
Pod Strážnicí
Pod Vinicemi
Pod Vodojemem
Pod Výrovem
Polní
1. máje
Přibyslavská
Příčná
Rašínova
Rezecká
Rezek
Rolní
Rovná
Řadová
Sadová
Slunečná
Smetanova
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Kasárenská
Kaštánky
Ke Mlejnu
Ke Sta schodům
Klášterní
Klopotovská
Klosova
Komenského
Kosařova
Kpt. Jaroše
Krátká
Krčínské návrší
Lesní
Leštinská
Lomená
Luční
Malá Strážnice
Malecí
Na Bobečku
Na Bořetíně
Na Drahách
Na Františku
Na Hradčanech
Na Husí krk
Na Kopci
Na Popluží
Na Rybníku
Na Skalce
Na Strážnici
Na Táboře
Na Vyhlídce
Na Výsluní
Na Zadomí
Nábřežní
Nad Cihelnou
Nad Lipami

Sokolská
Spojovací
Stavební
Studýnka
Školní
T. G. Masaryka
Třešňová
Tumlířova
Tyršovo náměstí
U Dubu
U Lesa
U Letiště
U Lípy
U Luštince
U Špýcharu
U Zázvorky
U Zvonice
Ulička
V Aleji
V Písníku
V Zahradách
V Zátiší
Ve Vilách
Vlastimila Moravce
Vodárenská
Vojnarova
Vrchovinská
Vršovská
Zářečí
Zborovská
Zelená
Zemědělská
Žďárská
Železova louka
Žižkovo náměstí
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