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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 18.12.2014

Předloha pro 2. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 29. 12. 
2014

Předkladatel: Bc. TOMÁŠ NAVRÁTIL, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ROMANA POSPÍŠILOVÁ, vedoucí odboru sociálních věcí a 
školství
PETR HRBEK, vedoucí oddělení školství a mládeže

Název materiálu:

Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových 
základních škol na území statutárního města Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
statutárního města Přerova č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na 
území statutárního města Přerova. 
Znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.1.2015

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 3. schůzi konané dne 28. 11. 2014 a usnesením č. 34/3/7/2014 
podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.



Důvodová zpráva:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v § 178 odst. 2 písm. b) stanoví, že 
je-li v obci více základních škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody obecně 
závaznou vyhláškou. 

Na území statutárního města Přerova v současné době platí Obecně závazná vyhláška č. 
5/2013 o školských obvodech spádových základních škol, kterou je nutné doplnit o nově 
schválené názvy ulic v Přerově a jeho místních částech. Zastupitelstvo města Přerova na svém 
25. zasedání konaném dne 15. 9. 2014 schválilo usnesení 1232/25/9/2014, kterým 
pojmenovalo následující nové ulice v Přerově:

1. Přerov I – Město – Gen. Fajtla, Pavla Nováka, Markulčekova, Kotasova,
2. Přerov X – Popovice – Ke Kočířům, U Cihelny,
3. Přerov XI – Vinary – U Zahradnictví.

Vzhledem k poloze nových ulic navrhuje Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města 
Přerova začlenit nově vzniklé ulice do jednotlivých školských obvodů spádových základních 
škol takto:

 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – Gen. Fajtla (lokalita bývalých kasáren),
 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – Pavla Nováka, Markulčekova a Kotasova (lokalita 

za Meoptou).

Místní části Přerov X – Popovice a Přerov XI – Vinary jsou celé začleněny do školského 
obvodu Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 
a v tomto případě není nutné nové ulice samostatně přiřazovat.


