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Název materiálu:

Podnět k přejmenování názvů ulic 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje změnu názvu ulic Pavla Nováka a Kotasova na ulici se společným názvem Pavla 
Nováka.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor vnitřní správy

Odbor konstatuje, že navrhovaná změna názvu ulic je po technické stránce možná a nemá 
proti ní připomínek.
Odbor nedoporučuje jeden název pro celou lokalitu, jak to ve svém podnětu navrhuje pan 
A.B. a to především z důvodu číslování domů orientačními čísly, které označují pořadí domu 
v ulici. Orientační čísla se přidělují od začátku ulice k jejímu konci, obvykle lichá vlevo sudá 
vpravo.
Vzhledem k tomu, jak jsou ulice naplánovány, by bylo nemožné tomuto požadavku vyhovět. 
Navíc je zatím vydáno povolení stavět jen v červeně orámované části na situační mapce 
(příloha č. 2) a není zaručeno, že v dalším stavebním řízení bude povoleno stavět dle navržené 
situace. A ani není zaručeno, že vznikne čtvrtá ulice, která propojí současnou ulici 
Markulčekovu a Kotasovu (viz příloha č. 2), a že ulice Markulčekova a Kotasova nebudou v 
budoucnu pokračovat směrem k části Přerov IV - Kozlovice.
Problém v přidělování orientačních čísel domům by nastal, i pokud by bylo povoleno stavět 
domy nejdříve v ulici Markulčekova, nebo současně v ulicích Markulčekova a Kotasova ve 
směru od ulice Pavla Nováka.
Po jednání s navrhovatelem přejmenování ulic a předkladatelem předlohy odbor vnitřní 
správy navrhl Radě města přejmenovat ulice Pavla Nováka a Kotasova společným názvem Za 



Nemocnicí nebo Přerovské zahrady. Ponechat název ulice Markulčekova a ulicí, která zatím 
není pojmenovaná se nezabývat.
Zároveň nedoporučuje schválit navržené názvy ulic V Zahradách, Zahradní, Zahradní čtvrť 
nebo Nová z důvodu existence již stejných nebo obdobných názvů ulic, a to Zahradní (Přerov 
II-Předmostí) a Nová (Přerov VIII-Henčlov). 

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova schválilo na svém 25. zasedání konaném dne 15. září 2014 
usnesením číslo 1232/25/9/2014 názvy ulic: Kotasova, Pavla Nováka a Markulčekova.
Dne 2. 2. 2015 cestou *** obdržel Odbor vnitřní správy podnět k přejmenování těchto ulic, 
který podal pan ***
Podnět je i s e-mailovou korespondencí pana*** a paní ***přílohou č. 1.

Odbor vnitřní správy před projednáváním názvů ulic v roce 2014 oslovil stavebníky a 
společnost NEMO Development, s.r.o. 
Majitelé parcel paní*** pan *** navrhli následující názvy ulic: Zahradní, Za Nemocnicí a 
Novákova. 
***navrhla pojmenovat ulice: 
V zahradách, Zahradní čtvrť, Přerovské zahrady, Nová, Zahradní, Za nemocnicí, Ke 
Kozlovicím. 

V důvodové zprávě Odbor vnitřní správy nedoporučil použít názvy ulic V Zahradách, Nová, 
Zahradní, Zahradní čtvrť z důvodu existence již stejných nebo obdobných názvů ulic, a to 
Zahradní (Přerov II-Předmostí), a Nová (Přerov VIII-Henčlov).
A navrhl názvy ulic:
v části Přerov I-Město, katastrální území Přerov, p. č. 2580/9 pojmenovat názvy 
- ulici č. 1. názvem Za Nemocnicí 
- ulici č. 2. názvem U Kozlovic
- ulici č. 3. názvem Přerovské zahrady
Materiál měla projednat 97. schůze Rady města Přerova. Materiál byl v průběhu jednání Rady 
města Přerova stažen.
Poté bylo na jednání s předkladatelem ***rozhodnuto o tom, že materiál bude přepracován a 
znovu předložen na 99. schůzi Rady města Přerova. V části týkající se předmětných názvů 
ulic bylo doporučeno Radě města schválit a doporučit Zastupitelstvu města Přerova ke 
schválení názvy ulic takto:
v části Přerov I-Město, katastrální území Přerov, p. č. 2580/9 pojmenovat názvy 
- ulici č. 1. názvem Novákova
- ulici č. 2. názvem Markulčekova
- ulici č. 3. názvem Kotasova
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 a výjimečně, pro tento případ, nepoužít výše uvedené usnesení 
Městského zastupitelstva.



99. schůze Rady města Přerova, konaná dne 10. 9. 2014 navrhla Zastupitelstvu města Přerova 
usnesením číslo 3815/99/9/2014 pojmenovat ulice v části Přerov I-Město, katastrální území 
Přerov, p. č. 2580/9 názvy 
- ulici č. 1. názvem Markulčekova, která začíná křižovatkou s ulicí Pavla Nováka a končí 
zástavbou.
- ulici č. 2. názvem Pavla Nováka, která začíná křižovatkou s ulicí Dvořákova a končí 
zástavbou.
- ulici č. 3. názvem Kotasova, která začíná křižovatkou s Pavla Nováka a končí zástavbou.

Jak je již výše uvedeno navržené názvy ulic usnesením číslo 1232/25/9/2014 schválilo 25. 
Zasedání zastupitelstva města Přerova, které se konalo dne 15. září 2014.

1. 2. 2015 pan*** a stavebníci požádali, cestou členů Zastupitelstva města Přerova***a pana 
***, o změnu přejmenování výše uvedených ulic a společně navrhují jeden název pro celou 
lokalitu s navrženými názvy Zahradní čtvrť, V Zahradách, Za nemocnicí. 
V případě zachování jednoho názvu ze současných ulic: Kotasova.

Vzhledem k názoru odboru vnitřní správy, že nelze z praktických důvodů při přidělování čísel 
orientačních domům v této lokalitě přistoupit na pojmenování celé lokality jedním názvem, 
došlo 17. 3. 2015 k jednání s navrhovatelem změny názvu ulic panem***a předkladatelem 
předlohy panem***
Na jednání došlo ke kompromisu a bylo dohodnuto, že Radě města Přerova bude předložen 
návrh na přejmenování ulic Pavla Nováka a Kotasova jedním společným názvem ulice a to 
variantně názvem Za Nemocnicí nebo Přerovské zahrady. Tyto názvy dostatečně vystihují 
důvod návrhu přejmenování ulic, tedy přiblížení lokality budoucím stavebníkům. Toto 
společné pojmenování dvou ulic jedním názvem z hlediska přidělování čísel orientačních je 
možné a to i s ohledem na plánovanou výstavbu rodinných domů v dané lokalitě a ztotožňuje 
se s ním navrhovatel přejmenování ulic pan***
Dle vyjádření pana*** došlo k přehodnocení etapizace výstavby a výstavba má pokračovat 
nejdříve v ulicích se současným názvem Pavla Nováka a Kotasova.
Z původních názvů by pak zůstal pouze název ulice Markulčekova. Název možné budoucí 
ulice by se řešil až v okamžiku, kdy na ní bude zahájena výstavba.

K vyjádření se k podnětu na změnu názvů ulic byl před 14. schůzí Rady města Přerova 
konané dne 9. dubna 2015 vyzván Výbor pro místní části a Výbor pro plán, rozvoj, investice a 
dopravu. Oba dva výbory se usnesly, že ve věcech přejmenování a pojmenování ulic se pro 
nepříslušnost v rozhodování nebudou těmito záležitostmi zabývat. Výbor pro místní části vzal 
na vědomí informaci o názvech, které již nemají být při pojmenování ulic používány. 
Současní stavebníci již vyzýváni nebyli, protože podnět podal pan ***,***. i jejich jménem.

Na 14. schůzi Rady města Přerova byl předložen variantní návrh na usnesení:
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova
Varianta I 
schválit změnu názvu ulic Pavla Nováka a Kotasova na ulici se společným názvem 
Za Nemocnicí.
Varianta II
schválit změnu názvu ulic Pavla Nováka a Kotasova na ulici se společným názvem 
Přerovské zahrady.
Varianta III 



neschválit změnu názvu ulic Pavla Nováka a Kotasova.
14. schůze Rady města Přerova po projednání navrhla Zastupitelstvu města Přerova 
usnesením číslo 393/14/10/2015 schválit změnu názvu ulic Pavla Nováka a Kotasova na ulici 
se společným názvem Pavla Nováka.

V současných ulicích Kotasova, Pavla Nováka, Markulčekova zatím nebylo vydáno žádné 
číslo popisné, ani o něj nebylo požádáno. Majitelům nemovitostí by tedy přejmenováním ulic 
nevznikly žádné náklady ani nepříjemnosti.
Dle neoficiálního vyjádření stavebního úřadu by k prvním kolaudacím nemovitostí mohlo 
dojít nejdříve v červenci 2015. S první kolaudací bude nutné vydat číslo popisné i orientační, 
které se váže k názvu ulice.

přílohy:
č. 1 – Podnět k přejmenování ulic s e-mailovou korespondencí 
č. 2 –Situační mapka se schválenými názvy ulic. 
č. 3 –Situační mapka s přejmenovávanými ulicemi.

Na situačních mapkách (přílohy 1 a 2) jsou žlutě vyznačeny domy, které jsou již postaveny 
anebo jsou ve výstavbě.


