
                                                                                      

 

 

 

      S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O    P Ř E R O V 

 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, 

 

kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Přerova  

č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území 

statutárního města Přerova, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, 

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 a Obecně závazné vyhlášky č. 6/2018  

 
 

Zastupitelstvo města Přerova se na svém 13. zasedání dne 8. 6. 2020 usnesením  

č. 497/13/8/2020 bod 2 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 

odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):      

 

Článek 1  

 

Předmět vyhlášky 

 

Touto vyhláškou se doplňuje školský obvod spádové základní školy, jejímž zřizovatelem je 

statutární město Přerov. 

Článek 2 

Doplnění školského obvodu spádové školy  

  

Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol  

na území statutárního města Přerova, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, Obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2015 a Obecně závazné vyhlášky č. 6/2018, se mění takto:  

 

1. Článek 2 Stanovení školských obvodů spádových škol odst. 3 se nahrazuje novým 

zněním: 

 

3. Školský obvod Základní školy Přerov, Za mlýnem 1  

 

Na základě dohody statutárního města Přerov a obce Rokytnice, dohody statutárního 

města Přerov a obce Radvanice a dohody statutárního města Přerov a obce Bochoř  

o vytvoření společného školského obvodu se stanovuje území statutárního města Přerova 

vymezené v části statutárního města Přerov, Přerov I-Město ulicemi Bajákova, 

Bayerova, Bezručova, Brabansko, Kojetínská - lichá orientační čísla a sudá orientační 



čísla 32 až 52, Kopaniny, Kozlovská - orientační čísla 1 až 9 včetně, Křivá, Lužní, Malá 

Dlážka, Máchova, Michalov, Mikuláškova, Mostní, nábř. Rudolfa Lukaštíka, Na Marku, 

Osmek, Pivovarská, Pod valy, Riedlova, Sadová, Seifertova, Sokolská, Spálenec, 

Svornosti, Šrobárova, U Žebračky, U výstaviště, Za mlýnem, Žerotínovo nám., částí 

společného školského obvodu Základní školy Přerov, Za mlýnem 1. 

.  

Článek 3 

 

Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2020.  

 

 

 

 

    

     Ing. Petr Měřínský                 Mgr. Petr Kouba  

    primátor                 náměstek primátora  

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9. 6. 2020 

 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 25. 6. 2020 

 

 


