
Příloha č. 1 Návrhy na pojmenování ulice

Odesílatel: p.kamelandrova@seznam.cz

Komu: Jaroslav Sláma <jaroslav.slama@prerov.eu>

Datum: 27.03.2013 19:59

Předmět: Re: Pojmenování nové ulice

Dobrý večer, pane Slámo, dnes večer jsem se zúčastnila zasedání Osadního výboru ve Vinarech. Po 
urputném boji se mi podařilo celé osazenstvo přesvědčit, aby se nově vzniklá ulice pojmenovala "NA 
VÝSLUNÍ". Takže odhlasováno:-) Ještě jednou Vám chci za nás všechny stavebníky moc poděkovat, 
že jste nám dali možnost vyjádřit se k této záležitosti, vážíme si toho. 
Děkuji a přeji hezký den 
Petra Kamelandrová

Odesílatel: Jaroslav Sláma <jaroslav.slama@prerov.eu>

Komu: p.kamelandrova@seznam.cz Kopie: Helena Cetkovská <Helena.Cetkovska@prerov.eu>

Datum: 19.03.2013 14:51

Předmět: Pojmenování nové ulice

Vážená paní Kamelandrová, 
odvolávám se na náš telefonický hovor a sděluji Vám, že jsem s usnesením Rady města k názvu 
vznikající ulice seznámil i předsedkyni Osadního výboru Vinary paní Dagmar Kočí a domluvil s ní, že se 
zúčastníte jednání Osadního výboru a pokusíte se najít společný návrh na název nové ulice.
Jednání Osadního výboru se uskuteční ve středu 27.3.2013 od 18.00 hod. v kult. domě Vinary, 
Vinařská 5.
Spojení na osadní výbor: Předsedkyně pí. Dagmar Kočí, tel. 603594808,e-mail: 
osadnivybor.Vinary@prerov.eu
Prosím o zaslání informace, jak Vaše jednání dopadlo, 2.4.2013 musím připravit zprávu na schůzi rady 
města. Pokud se na názvu shodnete, mám informace, že by primátor města předložil materiál ještě na 
jednání Zastupitelstva města, které se bude konat dne 15.4.2013. 
Pokud se neshodnete na společném návrhu názvu vznikající ulice, s velkou pravděpodobností Rada 
města na jednání Zastupitelstva města nedoporučí žádný návrh, resp. předloží oba návrhy jako 
rovnocenné.
Přeji hezký zbytek dne 
Jaroslav Sláma

Odesílatel: p.kamelandrova@seznam.cz
Komu: Jaroslav Sláma <jaroslav.slama@prerov.eu>
Datum: 06.03.2013 18:32
Předmět: Re: Pojmenování nové ulice

Dobrý den, pane Slámo,
děkuji Vám za Váš mailík. Moc si všichni stavebníci vážíme toho, že nám dáváte možnost navrhnout si 
název ulice. Škoda, že názvu SLUNEČNÍ ULICE se nedává šance, moc se nám všem líbí. Chtěli jsme si 
okna domečků ozdobit sluníčkami, aby se to dobře pamatovalo. Ještě by se nám líbilo třeba NA 
VÝSLUNÍ. Navrhovaný název z osadního výboru Vinary V TRNEČKÁCH nás zarazil, neboť máme 
všichni malé děti a toto je vcelku jazykolam! Ještě zkusíme do pondělka popřemýšlet. V pondělí se v 
naší ulici na Vás budu těšit!
Ještě jednou děkujeme!
Za stavebníky, Petra Kamelandrová

Odesílatel: Jaroslav Sláma <jaroslav.slama@prerov.eu>
Komu: p.kamelandrova@seznam.cz Kopie: Helena Cetkovská <Helena.Cetkovska@prerov.eu>
Datum: 06.03.2013 17:13

Předmět: Pojmenování nové ulice Předmět: Re: Pojmenování nové ulice Předmět: Pojmenování nové 
ulice
Vážená paní Kamelandrová, ještě jednou se vracím k Vámi navrhovanému názvu nově vznikající ulice. 
Vím o probíhající e-mailové komunikaci mezi Vámi a paní Cetkovskou a Vámi navrhovaný název ulice 
samozřejmě bude součástí materiálu, který připravujeme na jednání rady města a poté na zasedání 
zastupitelstva města.



Jenom bych Vás chtěl ještě požádat o zvážení a navržení dalšího možného názvu ulice. Návrh na 
název ulice "Sluneční" byl v minulosti již několikrát navrhován a neschválen, např. v roce 2011 v 
Lověšicích (schválený název Nivky) a v Kozlovicích (schválené názvy Lány a Květná).
Podle mého názoru "neprojde" ani název Sluneční ulice", když v názvu ulice bude slovo "ulice", které 
by v běžném životě stejně nikdo nepoužíval. Osadní výbor Vinary se na své schůzi dohodl a navrhl 
název ulice "V TRNEČKÁCH". Osadní výbor Popovice se zatím nevyjádřil.
Zprávu do rady města musím předložit nejpozději v úterý 12.3.2013. 
V podělí 11.3.2013 mezi 14. 00 hod. až 15.00 hod. si přijedeme nově vznikající ulici prohlédnout. V 
této době se můžeme, pokud budete mít zájem, setkat. 
S pozdravem Jaroslav Sláma

From: Dagmar Kočí [mailto:koci.dagmar@tiscali.cz]
To: helena.cetkovska@prerov.eu
Sent: Sat, 02 Mar 2013 19:06:43 +0100
Subject: název ulice

Dobrý den, OV Vinary na své schůzi se dohodl, že název nové ulice bude "V TRNEČKÁCH"
S pozdravem Kočí Dagmar

From: p.kamelandrova@seznam.cz
To: Helena Cetkovská [mailto:helena.cetkovska@prerov.eu]
Sent: Sun, 24 Feb 2013 12:32:09 +0100
Subject: Re: Výzva k pojmenování nově vzniklé ulici ve Vinarech

Dobrý den, paní Cetkovská, obracím se na Vás ve věci "Žádost o podání návrhů na pojmenování 
ulice".
Dali jsme všichni hlavy dohromady a domluvili jsme se na názvu ulice "Sluneční ulice" - obě slova. Z 
geografického hlediska vede ulice téměř v linii východ (slunce) - západ (slunce). Navíc všichni máme 
malé děti a pro ně to je lehce zapamatovatelný název. A v neposlední řadě je to název s pozitivní 
energií:-)
Souhlasí všichni stavebníci i firma ROGIN. 
Kamelandrovi,
Doleželovi,
Chaloupka, 
Stejskal, 
ROGIN ZERO
V případě jakýchkoliv dotazů mě kdykoliv kontaktujte!
Děkujeme a přejeme hezký den.
Za všechny zúčastněné Mgr. Petra Kamelandrová


