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Název materiálu:

Návrh na název ulice v Přerově, Přerov I-Město

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje  pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I – Město, v katastrálním území Přerov p. č. 
6900/634 názvem Letecká.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na své 47. schůzi dne 4. 9. 2012 a v usnesení číslo 
1848/47/9/2012 navrhuje Zastupitelstvu města Přerova pojmenování ulice v Přerově, části 
Přerov I – Město, v katastrálním území Přerov p. č. 6900/634 názvem Letecká.

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy doporučil Radě města Přerova pojmenovat ulici v části Přerov I – Město 
p. č. 6900/634 názvem Letištní. Návrh na tento název podal předseda Osadního výboru pro 
místní část Henčlov. Rada města schválila podat Zastupitelstvu města Přerova návrh na 
pojmenování ulice Letecká. Je to jeden z návrhů názvů, které navrhovala společnost 
Regionální letiště Přerov a.s. Zaměnitelný název ulice se v Přerově a jeho místních částech 
nevyskytuje a je možno ulici takto pojmenovat.

Osadní výbor pro místní část Henčlov

Osadní výbor pro místní část Henčlov navrhoval pojmenovat ulici v části Přerov I – Město 
názvem Letištní.



Důvodová zpráva:

Dle ust. § 28 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů „Obci přísluší 
rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství“. Podle ust. § 84 odst. 1 písm. u) 
téhož zákona rozhodovat o zřízení a názvech části obce, o názvech ulic 
a dalších veřejných prostranství“ je v pravomoci zastupitelstva obce. Městské zastupitelstvo na svém 
zasedání dne 28. 3. 1996 usnesením číslo 126/115 rozhodlo, že při schvalování nových názvů ulice, 
veřejných prostranství, mostů a lávek podle osobnosti se bude užívat pouze příjmení osobnosti. 

Dne 27. 7. 2012 byla na odbor vnitřní správy Magistrátu města Přerova podána žádost společností 
Regionální letiště Přerov a.s. na pojmenování ulice v části Přerov I – Město. V žádosti uvedli, že zde 
plánují provozovat činnost a chtějí předejít problému s dohledatelností sídla. V žádosti navrhli 
pojmenovat ulici Letecká nebo K Letišti.
Vzhledem k tomu, že v části Přerov VIII – Henčlov již existuje ulice s názvem U Letiště, 
nedoporučuje Odbor vnitřní správy, pro možnou záměnu ulic, pojmenovat tuto ulici názvem K Letišti. 
Ulice je situovaná na okraji katastrálního území Přerov, začíná křižovatkou se silnicí II třídy č. II/434 
a končí v areálu letiště.
Odbor správní neeviduje žádný jiný návrh na pojmenování ulice pro tuto část města Přerova.

Příloha:

výřez katastrální mapy s vyznačenou ulicí






