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Název materiálu:

Návrh na název ulice v Přerově, Přerov XI - Vinary

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje pojmenování ulice v Přerově, části Přerov XI - Vinary, v katastrálním území Popovice u 
Přerova, p. č. 102/46 názvem Na Výsluní.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova po projednání podává usnesením číslo 2375/60/9/2013                         
Zastupitelstvu města návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov XI – Vinary, 
katastrální území Přerov, v k.ú. Popovice u Přerova,  parc. č. 102/46 názvem Na Výsluní.

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy doporučuje pojmenovat ulici v části Přerov XI – Vinary, katastrálním 
území Popovice u Přerova, p. č. 102/46 názvem Na Výsluní. Návrh na tento název podali 
stavebníci, 27. 3. 2013 se na tomto názvu se stavebníky dohodl i Osadní výbor Vinary. 
Obdobný název ulice se v Přerově a jeho místních částech nevyskytuje.

Osadní výbor pro místní část Vinary

Osadní výbor pro místní část Vinary v e-mailu z 2. 3. 2013 navrhuje pojmenovat ulici Přerov 
XI – Vinary, katastrálním území Popovice u Přerova, p. č. 102/46 názvem V Trnečkách. 
Na zasedání osadního výboru dne 27. 3. 2013 se pak se stavebníky dohodl na společně 
navrhovaném názvu ulice Na Výsluní. 



Osadní výbor pro místní část Popovice

Osadní výbor pro místní část Popovice se k návrhu nevyjádřil.

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 8. 2. 2013 se na odbor vnitřní správy Magistrátu města Přerova dostavila paní Mgr. Petra 
Kamelandrová s žádostí o přidělení č. p. a č. o. na nově postavený dům. Při jednání o žádosti 
vyplynulo, že dům je postavený v k.ú. Popovice u Přerova parc. č. 102/55, je postavený v místě, které 
nenese název ulice. Nově vznikající ulice začíná křižovatkou s pozemní komunikací parc. č. 171 a 
končí zástavbou.
Po dohodě zaslala za sebe i další stavebníky návrh na možné pojmenování ulice a to názvem
Sluneční ulice. Protože v Přerově již existuje podobný název ulice a to Slunečná v části města Přerov 
VII – Čekyně a Zastupitelstvo města z tohoto důvodu název ulice Sluneční již neschválilo v částech 
města Přerov III - Lověšice a Přerov IV - Kozlovice, bylo s paní Kamelandrovou dále jednáno a paní 
Mgr. Kamelandrová  navrhla jako další možný název ulice Na Výsluní. Zároveň za stavebníky 
vyslovila nesouhlas s názvem ulice V Trnečkách (viz příloha č. 1).
V katastrálních mapách je lokalita pojmenována názvem Vodoteče.

Domy v nové ulici se staví v k.ú. Popovice na hranici s k.ú. Vinary a navazují na zastavěnou část 
Přerov XI – Vinar (viz příloha č. 2). Domům budou přidělena taková čísla popisná, aby v budoucnu, 
pokud dojde ke změně katastrálních hranic Popovice a Vinary, nemusela být měněna.
Odbor správní požádal o návrh na název ulice Osadní výbory pro místní část Vinary a Popovice. 
Odbor správní neeviduje žádný jiný návrh na pojmenování ulice pro tuto část města Přerova.

Rada města projednávala předlohu na své 59. schůzi dne 19. 3. 2013. Po diskuzi stáhl předkladatel 
Ing. Jiří Lajtoch, primátor města předlohu z programu jednání a doporučil, aby se k názvu ulice konala 
společná schůze Osadního výboru Vinary se stavebníky. Z této schůze, konané dne 27. 3. 2013, vzešel 
společný návrh na název ulice Na Výsluní.
Usnesením číslo  2375/60/9/2013  Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu 
města Přerova na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov XI – Vinary, katastrální území Přerov, v 
k.ú. Popovice u Přerova,  parc. č. 102/46 názvem Na výsluní.

Přílohy:
- návrhy na pojmenování ulice

- výřez katastrální mapy s vyznačenou ulicí


