
Pořadové číslo:  14/8 

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 17.08.2020 

Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 8. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Karola, vedoucí odboru 

 

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 nábř. Františka Venclovského 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Usnesení Rady města Přerova číslo 1528/40/10/2020 

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

Přerově,  v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 5008/2 pojmenovat názvem  nábř. 

Františka Venclovského 

 

Odbor vnitřní správy 

doporučuje pojmenovat  ulici v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 5008/2 

pojmenovat názvem nábř. Františka Venclovského  

 

Obdobné názvy se v žádné části statutárního města Přerova nevyskytují.  

Návrh na tento název podali zástupci města Přerova.  

Odbor 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.  

  

  

  

Z podnětu na poradě vedení Města Přerova byla oslovena paní *** s žádostí o udělení souhlasného 

stanoviska s pojmenováním části města/nábřeží Přerova, které je spjato s každoročně konanou 

vzpomínkovou akcí na pana Františka Venclovského (Silvestrovské plavání otužilců).  

Paní *** s návrhem na pojmenování části nábřeží po jejím manželovi souhlasila.  

  

Pojmenovávaná ulice začíná ústím mlýnského náhonu Strhance do řeky Bečvy u pamětní desky na 

plavce Františka Venclovského a končí lávkou U Loděnice  

  

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

  

Přílohy: 

výřezy map s vyznačenou ulicí  

 

 


