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Zásady pro udělování čestného občanství města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova na svém ………… zasedání konaném dne ……………. 
usnesením č.  …………… vydává v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 a ustanovením § 84 
odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tyto Zásady pro udělování čestného občanství města Přerova (dále jen Zásady).

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Statutární město Přerov může udělit čestné občanství města Přerova jako nejvyšší 
čestné osobní vyznamenání.

2. Čestné občanství je možno udělit pouze fyzické osobě (může jí být nejen občan ČR, 
ale i cizinec), která se významným způsobem zasloužila o rozvoj, propagaci či dobrou 
pověst města. 

3. Čestné občanství lze udělit pouze za života a se souhlasem navrženého. 
4. Udělení čestného občanství není spojeno s peněžitou odměnou. 

Článek 2
Podávání návrhů

1. Návrhy mohou předkládat členové Zastupitelstva města Přerova. Občané, organizace a 
instituce mohou předkládat písemný návrh pouze prostřednictvím Kanceláře primátora 
do 30. září kalendářního roku, ve kterém bude Zastupitelstvo města Přerova 
rozhodovat o udělení čestného občanství. Na možnost nominace budou upozorněni na 
webových stránkách města a v místních médiích.

2. Návrhy na udělení čestného občanství lze podat buď osobně (Kancelář primátora, 
nám. T. G. Masaryka 2, Přerov), zaslat poštou na adresu Kancelář primátora 
Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov, elektronickou poštou (e-
mailem) na adresu: kp@prerov.eu nebo prostřednictvím Portálu občana (formulář na 
webu města). 

3. Návrhy na udělení čestného občanství budou mít výlučně písemnou formu. Každý 
návrh musí obsahovat:

a. jméno a příjmení kandidáta navrženého na udělení čestného občanství
b. podrobné zdůvodnění zásluh navrhované osoby – důvod k udělení čestného 

občanství
c. krátký životopis kandidáta a jeho souhlas
d. kontaktní údaje na navrhovatele

4. Návrh, který nesplňuje tyto náležitosti, bude z dalšího projednání vyloučen. 
Návrhy podané po datu uvedeném v odstavci 1 tohoto článku nebudou posuzovány. 
Rozhodující datum pro přijetí návrhu k dalšímu posouzení je v případě návrhů 
podaných osobně datum doručení na přijímacím razítku, v případě návrhů zaslaných 
poštou datum na podacím razítku pošty a v případě návrhů zaslaných elektronickou 
poštou (e-mailem) datum doručení elektronické pošty. 

5. Kancelář primátora zpracuje podaný písemný návrh a zajistí jeho posouzení v Komisi 
pro cestovní ruch a kulturu, následně jeho projednání v Radě města Přerova a 
v Zastupitelstvu města Přerova. 



6. Všechny návrhy na udělení čestného občanství eviduje Kancelář primátora.

Článek 3
Projednávání návrhů a udělování čestného občanství

1. Čestné občanství je udělováno zpravidla jednou za čtyři roky – vždy ve třetím roce 
volebního období při příležitosti výročí povýšení Přerova na město. Ve výjimečných 
případech může být čestné občanství uděleno i v jiném termínu.

2. Udělení čestného občanství schvaluje Zastupitelstvo města Přerova po projednání a na 
návrh Rady města Přerova.

3. Čestné občanství předává primátor nebo náměstek primátora statutárního města 
Přerova.

4. Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství se znakem a výtvarným 
motivem. Bude zapsán do pamětní knihy čestných občanů a uveden v přehledu 
čestných občanů na webových stránkách města. 

5. Evidenci povede Kancelář primátora.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

1. Tyto zásady nabývají platnosti dne …… 2016.

V Přerově dne …………….

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor

Bc. Tomáš Navrátil
náměstek primátora


