
Vážení sousedé, 

je to už řada let, co se v naší městské části konala anketa na pojmenování ulic. Tehdejší členové Osadního 

výboru Kaňk této iniciativě věnovali hodně času a úsilí, přesto se však kvůli legislativním obtížím nepodařilo 

dotáhnout celý projekt do úspěšného konce.  

 

Vzhledem k tomu, že se Kaňk neustále rozrůstá a potřeba pojmenování všech ulic a uliček je stále 

naléhavější, chopil se projektu současný Osadní výbor Kaňk a snažil se ho dovézt do zdárného konce.  

Tomuto dopisu předcházelo mnoho různých jednání, ať už na Ministerstvu vnitra, s vedením Města Kutná 

Hora, na Odboru evidence obyvatel a výsledkem je, že ulice na Kaňku budou a administrativa s touto 

změnou spojená bude pro nás všechny bydlící na Kaňku minimální. Podařilo se nám od Ministerstva vnitra, 

Odboru správních věcí, obdržet výjimku, která pro nás znamená, že vyměnit občanský průkaz (OP) bude 

možné bezplatně ihned po pojmenování ulic,  nebo až s koncem jeho platnosti. Nebude tedy nutné 

v zákonné lhůtě OP ihned měnit. U starších spoluobčanů je možné domluvit výměnu průkazu výjezdem tzv. 

mobilního pracoviště. 

 

Po výměně OP vzniká oznamovací povinnost:  

Občan: nahlásit změnu zaměstnavateli (ten hlásí změny OSSZ – Okresní správě soc. zabezpečení), příjemci 

důchodu na OSSZ, současní klienti ÚP (státní sociální podpora, pěstounská péče, dávky pro osoby 

zdravotně postižené, příspěvek na péči, hmotná nouze, podpora v nezaměstnanosti - do 8 dnů).  

Podnikatel: OSSZ přejímá informace ze Základních registrů – OSVČ změnu adresy nehlásí. 

Majitelé vozidel: nahlásit změnu Registru vozidel (malý a velký tech. průkaz.).  

Naopak pojišťovnám, bankám, dodavatelům energií, pojišťovnám, operátorům, lékařům není nutné změnu 

hlásit (pravděpodobně až s uzavíráním dalších smluv apod.). Změnu není potřeba ohlašovat u soudů, na 

Živnostenském, Finančním, Katastrálním úřadu, nemění se řidičský a ani zbrojní průkaz. 

 

Co nás tedy příští rok čeká? Všechny ulice a uličky budou pravděpodobně v roce 2021 pojmenované. Každý 

název ulic má nějaký význam, ať už geografický, historický, nebo kontextový. Nad každým názvem a pozicí 

jednotlivých nemovitostí jsme přemýšleli a snažili se zvolit to nejlepší. Historické názvy ulic vyjadřují 

především úctu k našim předkům a jejich umění středověkého dolování. Nebylo záměrem mít co nejvíce 

pojmenovaných ulic, ve kterých by však bylo vždy jen několik čísel popisných. Pokud to bylo možné, krátké 

a navazující uličky byly sloučeny do větších celků.  

 

Na druhé straně tohoto dopisu jsou vypsány názvy všech 31 ulic včetně čísel popisných jednotlivých domů. 

Názvy ulic, jakož i pozice domu, jsou definitivní a neměnné.  

 

Pokud Vás zajímá, jak vznikal název právě té vaší ulice, na webových stránkách Mozaiky www.mozaika.cz, 

www.kankinfo.cz  a na Facebooku OsV Kaňk naleznete text s podrobným vysvětlením názvů ulic. Tento text 

doporučujeme přečíst všem, které zajímá dlouhá a poutavá historie naší městské části.  

Na webu www.mozaika.cz sledujte zápisy OsV a jeho další činnosti. 

Se svými dotazy se obracejte na členy OsV (tel: 732443303). 

 

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a hlavně zdraví a pohodu v roce 2021! 

 

Za Osadní výbor Kaňk: 

Ing. Max Kubát, Mgr. Jana Červená, Jana Benešová, Jaroslava Veselá, Mgr. Radka Krejčí 
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