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Název návrhu: 

Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I-Město 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I-Město názvem Paula Rausnitze. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Usnesení Rady města Přerova číslo 1105/30/11/2020 

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

Přerově, části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 2580/16 pojmenovat názvem Paula 

Rausnitze. 

 

Odbor vnitřní správy 

Doporučuje pojmenovat ulici v Přerově,  části Přerov I – Město, katastrálním území Přerov, p. č. 

2580/16 názvem Paula Rausnitze. 

 

Obdobné názvy se v žádné části Statutárního města Přerova nevyskytují.  

Návrhy na tyto názvy podali vlastníci okolních staveb.  

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

 

 

 

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.  

  

  

Dne 07.10.2019 byla na odbor vnitřní správy Magistrátu města Přerova podána žádost společností 

Meopta - optika, s.r.o., o pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I – Město. V žádosti se uvádí, že 

pojmenování ulice jménem Paula Rausnitze má připomínat tohoto výjimečného člověka, jeho 

charakter lásku k vlasti a podnikavého a pracovitého ducha. Projekt výrobní haly Gambro byl pro 

Paula Rausnitze srdeční záležitostí, kterou si sám zadal a nechal vystavět. Obslužná komunikace k ní 

vedoucí, kterou nechal postavit, pak symbolizovala podnikatelskou cestu Paula Rausnitze k rozvoji 

Meopty a Přerova.  

  

Ulice je situovaná na okraji města, začíná křižovatkou s ulicí Dvořákova a končí výstavbou. 

  

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

  

Přílohy: 

Příloha č. 1 - žádost na pojmenování ulice 

Příloha č. 2 - výřezy katastrálních map s vyznačenou ulicí  

 

 


