
Pořadové číslo:  26/9 

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 13.3.2017 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 3. 2017 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Karola, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Návrh na název ulice v Přerově, části Přerov VI-Újezdec 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje pojmenování ulice v Přerově, v části Přerov VI-Újezdec, katastrální území Újezdec u 

Přerova, p. č. 1028, 1027/7 názvem U Montáže 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Usnesení Rady města Přerova číslo 2500/64/10/2017 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova na pojmenování ulice v 

Přerově, v části Přerov VI-Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova, p. č. 1028, 1027/7 názvem U 

Montáže. 

 

Odbor vnitřní správy 

Odbor vnitřní správy doporučuje pojmenovat ulici v části Přerov VI – Újezdec p. č. 1028, 1027/7 

názvem U Montáže. Obdobné názvy se v žádné části statutárního města Přerova nevyskytují. Návrh na 

tento název podali oslovení stavebníci a Osadní výbor pro místní část Újezdec a vychází z místního 

pojmenování v dané lokalitě. Odbor vnitřní správy neeviduje žádný jiný návrh na pojmenování ulic 

pro tuto část města 

 

Stanovisko osadního výboru pro místní část Újezdec 

Osadní výbor pro místní část Újezdec nemá vlastní návrh na pojmenování ulice. 

 

 



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.  

  

Odbor vnitřní správy ze své činnosti zjistil, že v Přerově, části Přerov VI-Újezdec, katastrální území 

Újezdec u Přerova 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 1 rodinný dům. 

Ulice začíná křižovatkou s ulicí Hlavní – U Spojů a končí výstavbou.  

K podání návrhů na název ulice byl vyzván Odborem vnitřní správy Osadní výbor místní části 

Újezdec.  

Osadní výbor místní části Újezdec nemá na pojmenování nově vznikající ulice vlastní návrh.  

Dále byli k podání návrhů na název ulice vyzváni i stavebníci.  

Majitelé parcel p. Petr Mikeš a p. Lucie Rösslerová navrhli pojmenovat ulici názvem U Montáže. 

Ostatní stavebníci se k výzvě nevyjádřili.  

  

Odbor vnitřní správy neeviduje žádný jiný návrh na pojmenování ulice pro tuto část města Přerova. 

  

Příloha: 

výřez katastrální mapy s vyznačenou ulicí  

 

 


