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Název materiálu:

Návrh na název ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, Přerov X-Popovice a Přerov XI-
Vinary

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje pojmenování ulic v Přerově takto:
a) ulici v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 5290/100 pojmenovat názvem 
gen. Fajtla
b) ulice v části Přerov I-Město, katastrální území Přerov, p. č. 2580/9 pojmenovat názvy 
- ulici č. 1. názvem Pavla Nováka
- ulici č. 2. názvem Markulčekova
- ulici č. 3. názvem Kotasova
c) ulice v části Přerov X-Popovice, katastrální území Popovice, p. č. 46/1 pojmenovat názvy 
- ulici č. 1. názvem Ke Kočířům 
- ulici č. 2. názvem U Cihelny
d) ulici v části Přerov XI-Vinary, katastrální území Popovice, p. č. 181 názvem U 
Zahradnictví

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Usnesení Rady města Přerova číslo 3815/99/9/2014

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na 
pojmenování ulic v Přerově takto:
a)  ulici v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 5290/100 pojmenovat   
     názvem gen. Fajtla
b)  ulice v části Přerov I-Město, katastrální území Přerov, p. č. 2580/9 pojmenovat názvy  



   - ulici č. 1. názvem Pavla Nováka  
   - ulici č. 2. názvem Markulčekova
   - ulici č. 3. názvem Kotasova
c)  ulice v části Přerov X-Popovice, katastrální území Popovice, p. č. 46/1 pojmenovat    
    názvy  
   - ulici č. 1. názvem Ke Kočířům 
   - ulici č. 2. názvem U Cihelny
d)  ulici v části Přerov XI-Vinary, katastrální území Popovice, p. č. 181 názvem
     U  Zahradnictví

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy doporučuje pojmenovat ulice v:
a)  části Přerov I – Město p. č. 5290/100 názvem gen. Fajtla
b)  části Přerov I – Město p. č. 2580/9 – č. 1. názvem  Pavla Nováka
                                                            – č. 2. názvem Markulčekova
                                                            – č. 3. názvem Kotasova 
Z navrhovaných názvů ulic byl podán pouze návrh na pojmenování jedné z ulic názvem 
Novákova. ***, kteří název navrhli, mají dům ulici s navrhovaným názvem Pavla Nováka. 
Odbor vnitřní správy je toho názoru, že zde bude postupně vyrůstat čtvrť rodinných domů a 
ulice, které budou tvořit jeden celek, by mohly být pojmenované podle osobností. V této části 
města se v územním plánu počítá s výstavbou dalších rodinných domů a vzniku ještě jedné 
ulice.
K názvům ulic podle osobnosti existuje usnesení Městského zastupitelstva, které na svém 
zasedání dne 28. 3. 1996 usnesením číslo 126/11/5 odst. 2 rozhodlo, že při schvalování 
nových názvů ulice, veřejných prostranství, mostů a lávek podle osobnosti se bude užívat 
pouze příjmení osobnosti.  Rada města rozhodla, že u pojmenování ulice po Pavlu Novákovi, 
by bylo vhodné použít jméno i příjmení osobnosti výjimečně pro tento případ, nepoužít výše 
uvedené usnesení Městského zastupitelstva. Odbor vnitřní správy, přestože původně 
navrhoval název ulice Novákova, se s tímto usnesením ztotožňuje.
c)  části Přerov X-Popovice p. č. 46/1 – č. 1. názvem Ke Kočířům
                                                           – č. 2. názvem U Cihelny
d)  části Přerov X – Vinary  p. č. 181 názvem U Zahradnictví

     Odbor vnitřní správy navrhuje název ulice U Zahradnictví, protože nové domy se sice staví 
v  katastrálním území Popovice, ale v pokračování ulice U zahradnictví. Dle telefonického 
dotazu by název ulice U Zahradnictví stavebníkům nevadil. Na Českém úřadu zeměměřickém 
a katastrálním  je ověřeno, že název ulice může být stejný i když jde o různé katastrální 
území. Pouze čísla popisná je nutno přidělovat podle katastrálního území.  

     Obdobné názvy se v žádné části statutárního města Přerova nevyskytují. 

Osadní výbor pro místní část Popovice

Osadní výbor pro místní část Popovice navrhuje pojmenovat ulice v části Přerov X- Popovice  
názvy Za Humny a Ke Kočířům, v části Přerov XI-Vinary názvem Vinarská. 

Osadní výbor pro místní část Vinary

Osadní výbor pro místní část Přerov XI-Vinary navrhuje pojmenovat ulici v části Přerov XI-
Vinary názvem V Trnečkách.



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 126/11/5 odst. 2 rozhodlo, že při 
schvalování nových názvů ulice, veřejných prostranství, mostů a lávek podle osobnosti se 
bude užívat pouze příjmení osobnosti. 

Odbor vnitřní správy ze své činnosti zjistil, že:
a) v Přerově, části Přerov I – Město, areálu bývalých Přerovských kasáren vzniká nová ulice, 
která není pojmenována. Tato skutečnosti byla ověřena v územním plánu sídelního útvaru 
Přerov a na místě samém. 
Nový vlastníci budov si zde plánují zřídit provozovny a sídla firem. Ulice začíná křižovatkou 
s ulicí Želatovská a končí zástavbou.
K podání návrhů na pojmenování ulice byli odborem vnitřní správy osloveni stavebníci –
vlastníci budov. 
Vlastníci budov *** navrhují název ulice gen. Fajtla, firma ***. navrhuje název ulice 
Kasárenská. 

b) v Přerově, části Přerov I-Město vznikají výstavbou rodinných domů 3 nové ulice, které 
nejsou pojmenovány. Tyto skutečnosti byly ověřeny v územním plánu sídelního útvaru Přerov 
a na místě samém. 
Bylo zjištěno, že se zde staví domy k bydlení, a to prozatím šestnáct rodinných domů.
Ulice jsou situovány na okraji k. ú. Přerov.
Ulice č. 1. (navrhovaný název ulice Pavla Nováka) začíná křižovatkou s ulicí Dvořákova a 
končí zástavbou.
Ulice č. 2. (navrhovaný název Markulčekova) začíná křižovatkou s ulicí č. 1. a končí 
zástavbou.
Ulice č. 3. (navrhovaný název Kotasova) začíná křižovatkou s ulicí č. 1. a končí zástavbou.
K podání návrhů na pojmenování ulic byli odborem vnitřní správy osloveni stavebníci***. 
Majitelé parcel ***navrhli následující názvy ulic: Zahradní, Za Nemocnicí a Novákova. 
***navrhuje pojmenovat ulice: V zahradách, Zahradní čtvrť, Přerovské zahrady, Nová, 
Zahradní, Za nemocnicí, Ke Kozlovicím. 

c) v Přerově, části Přerov X-Popovice výstavbou rodinných domů vznikají 2 nové ulice, které 
nejsou pojmenovány. Tyto skutečnosti byly ověřeny v územním plánu sídelního útvaru Přerov 
a na místě samém. 
Bylo zjištěno, že se zde staví domy k bydlení, a to prozatím dvacet pět rodinných domů.
Ulice vznikají na nezastavěné části, číslo 1 začíná křižovatkou s místní komunikací p.č. 46/1 a 
končí zástavbou. Ulice číslo 2 začíná rovněž křižovatkou s místní komunikací p.č. 46/1 a 
končí zástavbou.
K podání návrhů na název ulice byl vyzván Odborem vnitřní správy Osadní výbor místní části 
Popovice. Osadní výbor navrhuje pojmenovat ulici názvy Za Humny, Ke Kočířům.
Dále byli k podání návrhů na název ulice vyzváni i stavebníci. 
Majitel parcel *** navrhuje názvy Slunná, V zahradách.
Z katastrálních map je zřejmé, že ulice vzniká v části, kde je užíván pomístní název U 
Cihelny.



d) v Přerově, části Přerov XI-Vinary, katastrální území Popovice vzniká výstavbou rodinných 
domů nová ulice, která není pojmenována. Tato skutečnost byla ověřena v územním plánu 
sídelního útvaru Přerov a na místě samém. 
Bylo zjištěno, že se zde staví domy k bydlení, a to prozatím 3 rodinné domy.
Nová ulice v k.ú. Popovice je pokračováním ulice začíná křižovatkou s ulicí U Zahradnictví 
k.ú. Vinary a končí křižovatkou s místní komunikací p.č. číslo 171. 
K podání návrhů na název ulice byl vyzván Odborem vnitřní správy Osadní výbor místní části 
Popovice a Vinary.
Osadní výbor místní části Popovice navrhuje pojmenovat ulici Vinarská. 
Osadní výbor místní části Vinary navrhuje pojmenovat ulici názvem V Trnečkách.
Dále byli k podání návrhů na název ulice vyzváni i stavebníci. 
Majitelé parcel***navrhli pojmenovat ulici názvem Potoční. Ostatní stavebníci se k výzvě 
nevyjádřili. 

Odbor vnitřní správy neeviduje žádný jiný návrh na pojmenování ulice pro tyto části města 
Přerova.
Dále odbor správní nedoporučuje použít názvy ulic V Zahradách, Nová, Zahradní, Za humny, 
Vinarská, Slunná z důvodu existence již stejných nebo obdobných názvů ulic, a to Zahradní 
(Přerov II-Předmostí), Slunečná (Přerov VII – Čekyně), Nová (Přerov VIII-Henčlov), 
Vinařská, Za Humny (Přerov XI-Vinary). 

Příloha:
výřezy katastrálních map s vyznačenými ulicemi
výřezy územního plánu s vyznačenými ulicemi


