
Pořadové číslo:  40/7 

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 18.06.2018 

Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Karola, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Návrh na pojmenování ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, Přerov VI-Újezdec, 

Přerov VII-Čekyně 

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. 5466/310 pojmenovat názvem 

Hvězdná 

b) ulice v části Přerov VI-Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova , p. č. 1259 pojmenovat 

názvem Obilná  

c) ulice v části Přerov VII-Čekyně, katastrální území Čekyně -  

- č. 1) p. č. 271/22 pojmenovat názvem Štěpnice 

- č. 2) p. č. 783/10 názvem Nad Roklí 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Usnesení Rady města Přerova číslo 3909/93/10/2018 

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

ulic v Přerově takto: 

a)  ulici v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 5466/310 pojmenovat názvem 

Hvězdná 

b)  ulice v části Přerov VI-Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova , p. č. 1259 pojmenovat 

názvem Obilná  

c)  ulice v části Přerov VII-Čekyně, katastrální území Čekyně -  

     - č. 1)  p. č. 271/22 pojmenovat názvem Štěpnice 

     - č. 2) p. č. 783/10 názvem Nad Roklí 

 

Odbor vnitřní správy 

doporučuje pojmenovat ulice v: 



a) ulici v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 5466/310 pojmenovat názvem 

Hvězdná 

b) ulice v části Přerov VI-Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova , p. č. 1259 pojmenovat 

názvem Obilná s ohledem na to,  že  sousední ulice  se jmenuje Luční.   

c) ulice v části Přerov VII-Čekyně, katastrální území Čekyně:  

-  p. č. 271/22 pojmenovat názvem Štěpnice – pomístní název z katastrálních map 

-  p. č. 783/10 názvem Nad Roklí 

 

Obdobné názvy se v žádné části statutárního města Přerova nevyskytují.  

Návrhy na tyto názvy podali oslovení stavebníci a Místní výbory pro místní části.  

Odbor neeviduje žádný jiný návrh na pojmenování ulic pro tyto části města.   

 

Místní výbor pro místní část Přerov VI-Újezdec 

po projednání navrhuje dle katastrální mapy název známý pro zemědělce a starousedlíky Koňský 

trávník. Pokud je podán návrh na název ulice stavebníky, tak MV tento název bere jako prioritní s 

tímto souhlasí. 

 

Místní výbor pro místní část Přerov VII-Čekyně 

navrhuje pojmenovat ulice v části Přerov VII- Čekyně názvem Nad Roklí. 

 

 

 

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. 2 písm. s) 

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: 

a) v Přerově, části Přerov I – Město, výstavbou rodinných domů vzniká nová ulice, která není 

pojmenována. Tato skutečnosti byla ověřena v územním plánu sídelního útvaru Přerov a na místě 

samém.  

Bylo zjištěno, že se zde staví domy k bydlení. Ulice začíná křižovatkou s ulicí Gen Fajtla a končí 

zástavbou. Ulice (navrhovaný název Hvězdná) je situována na okraji kú. Přerov. Jediný příjezd této 

ulice je u křižovatky s ulicí Gen. Fajtla.  

K podání návrhů na pojmenování ulice byli odborem vnitřní správy osloveni stavebníci – vlastníci 

budov.  

Vlastníci rodinných domů navrhují název ulice Hvězdná, U Hvězdárny, Větrná, Na Výsluní, Na 

Vyhlídce, Na Kopečku, Javorová, Lípová.  

Odbor vnitřní správy doporučuje pojmenovat tuto ulici názvem Hvězdná.  

  

b) v Přerově, části Přerov VI-Újezdec vzniká výstavbou rodinných domů nová ulice, která není 

pojmenována. Tyto skutečnosti byly ověřeny v územním plánu sídelního útvaru Přerov a na místě 

samém.  

Bylo zjištěno, že se zde staví domy k bydlení.  

Ulice (navrhovaný název Obilná ) začíná křižovatkou s ulicí Nová čtvrť a končí zástavbou. 

K podání návrhů na pojmenování ulic byli odborem vnitřní správy osloveni stavebníci a výbor pro 

místní část Újezdec. Majitelé parcel navrhli následující názvy ulic: Obilná, Letní, Králova, Královská, 



Konečná, Květinová, Klidná, Sedmikrásky, Sousedská. Výbor pro místní část Újezdec navrhuje 

možný název Koňský Trávník, ale jako prioritní bere návrh na označení od stavebníků.  

Z katastrálních map je zřejmé, že ulice vzniká v části, kde je užíván pomístní název Koňský trávník. 

Odbor vnitřní správy doporučuje pojmenovat tuto ulice názvem Obilná s ohledem na to, že sousední 

ulice se jmenuje Luční.  

  

c) v Přerově, části Přerov VII-Čekyně 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. 

Ulice vznikají na nezastavěné části, číslo 1 začíná křižovatkou s místní komunikací p.č. 475( Nad 

Úvozem a končí zástavbou. Ulice číslo 2 začíná rovněž křižovatkou s místní komunikací p.č. 475( Nad 

Úvozem) a končí zástavbou. 

K podání návrhů na název ulice byl vyzván Odborem vnitřní správy Místní výbor místní části Čekyně. 

Místní výbor navrhuje pojmenovat ulici názvem Nad Roklí. 

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

Majitelé parcel navrhují názvy pro ulici č. 1 pokračování ul. Nad Úvozem a Štěpnice, pro ulici č. 2 

Nad Roklí.  

Z katastrálních map je zřejmé, že ulice vznikají v části, kde jsou užívány pomístní názvy pro ulici č. 1- 

Štěpnice a pro ulici č. 2 - Kančí Doly. 

Odbor vnitřní správy doporučuje pojmenovat ulici č.1 názvem Štěpnice – pomístní název z 

katastrálních map, případně pokračování ulice Nad Úvozem. Pro ulici č. 2 doporučuje název Nad 

Roklí.  

  

  

Odbor vnitřní správy neeviduje žádný jiný návrh na pojmenování ulice pro tyto části města Přerova. 

  

Odbor vnitřní správy nedoporučuje použít názvy ulic U Hvězdárny (Přerov I- Město), Větrná (Přerov 

VI-Újezdec), Na Výsluní (Přerov XI – Vinary), Květinová (Květná – Přerov IV-Kozlovice), Na 

Kopečku (Na Kopci - Přerov X-Popovice) z důvodu existence již stejných nebo obdobných názvů ulic.  

Javorová, Lípová, Králova, Královská, Konečná, Klidná, Sedmikrásky, Sousedská, Na Vyhlídce 

nedoporučujeme použít z důvodu nevhodnosti pro danou lokalitu.  

  

Přílohy: 

výřezy katastrálních map s vyznačenými ulicemi  

 

 


