Příloha k TZ - pojmenování ulic – 29. 5. 2012
Polohopis ulic

Navrhovaný název
MČ Praha - Libuš
obvod Praha 4 - katastrální území Libuš

Vychází jižním směrem z křižovatky ulic
Zbudovské a Předposlední a vstupuje
do západního konce Zlatokorunské.

Zlatokorunská
Název navazuje na další názvy okolních
ulic pojmenovaných podle jihočeských
obcí.

MČ Praha - Velká Chuchle, Praha - Lochkov
obvod Praha 5 - katastrální území Velká Chuchle, Lochkov
Vychází severním směrem z ulice
Na hvězdárně proti ulici Holoubkově. Ulice
slepě končí.

Nad Libeřským potokem
Název podle polohy ulice. Údolím
severně od ulice protéká Libeřský potok.

První ulice odbočující k jihovýchodu z ulice
Na hvězdárně od východního okraje
chatové osady Lahovská, prochází
křižovatkami s ulicemi Na Lahovské,
V úzké, Jana Ouřady a Závodní
a vstupuje do ulice Nad Radotínem.

Nad Chuchlí
Název podle polohy ulice. Nachází se
téměř na vrcholu kopce nad strání
s výhledem na údolí Vltavy včetně Velké
Chuchle.

Vychází jihozápadním směrem z ulice
Nad Chuchlí jižně od ulice Na hvězdárně,
prochází křižovatkami s ulicemi Boříkovou,
Za brankou a Polákovou a vstupuje do
křižovatky ulic K višňovce a Sobětické.

Na Lahovské
Pojmenování podle starého pomístního
názvu. Název je používán od 70. let
minulého století pro chatovou osadu,
kterou ulice prochází.

Vychází jihovýchodním směrem z ulice
Na hvězdárně západně od ulice Nad
Chuchlí, lomí se k jihozápadu, prochází
křižovatkou s ulicí Josefa Šacha a vstupuje
do jižního konce ulice Štičkovy.

Holoubkova
Karel Holoubek, 1892 – 1947, žokej,
který žil ve Velké Chuchli. V roce 1925
zvítězil ve Velké Pardubické, v letech
1927 a 1928 vítěz v československém
derby.

Vychází jihovýchodním směrem z ulice
Na hvězdárně východně od ulice Štičkovy
a vstupuje do ulice Holoubkovy.

Josefa Šacha
Josef Šach, 1919 – 1986, žokej, který
většinu svého života prožil ve Velké
Chuchli. Během své kariéry zvítězil
celkem v 592 dostizích.

Vychází jihovýchodním směrem z ulice
Na hvězdárně západně od ulice Štičkovy
a slepě končí.

Nad Prahou
Pojmenování podle polohy ve výšce 334
m.n.m. , která umožňuje výhled na
Prahu.

Vychází jihovýchodním směrem ze
západního konce ulice Na hvězdárně na
katastrální hranici Velká Chuchle-Lochkov,
probíhá katastrálním územím Lochkov
podél oplocení chatové osady
a slepě končí u zalomení katastrální hranice
k jihozápadu.

Haunerova
Jaroslav Hauner, 1923 – 1945, padl ve
Velké Chuchli v posledních dnech
II. světové války jako účastník povstání.

Vychází jihovýchodním směrem z ulice
Na Lahovské západně od ulice Nad
Chuchlí, prochází křižovatkou s ulicí
Za brankou a vstupuje do ulice V úzké.

Boříkova
Josef Bořík, 1920 – 2001, významný
československý žokej. Dosáhl celkem
350 vítězství.

Vychází jihovýchodním směrem z ulice
Na Lahovské západně od ulice Boříkovy,
lomí se k severovýchodu a vstupuje do
ulice Boříkovy.

Za brankou
Pojmenování podle již vžitého názvu.
Tato krátká ulička byla po dlouhá léta
uzavřena brankou.

Vychází jihovýchodním směrem z ulice
Na Lahovské západně od ulice Za brankou
a vstupuje do ulice Na Roháčku.

Polákova
Alois Polák, 1891 – 1959, od poloviny 30.
let minulého století byl velitelem
chuchelské četnické stanice, během II.
světové války spolupracoval
s protinacistickým odbojem.

Vychází jihozápadním a severovýchodním
směrem z jižního konce ulice Polákovy.
Jihozápadní větev slepě končí, severovýchodní větev se lomí k jihovýchodu,
prochází křižovatkou s ulicí V úzké
a vstupuje do ulice Jana Ouřady.

Na Roháčku
Pojmenování podle starého názvu
uvedeného ve stabilním katastru
z let 1826 až 1843.

Vychází severovýchodním směrem z ulice
K višňovce proti ulici Kalabisově, stáčí se
k jihovýchodu, prochází křižovatkami
s ulicemi Jana Ouřady, Závodní
a Nikodémovou a slepě končí.

K višňovému sadu
Název motivem navazuje na název
sousední ulice K višňovce. V minulosti
byly v okolí velké plochy osázeny
třešněmi a višněmi.

Vychází jihozápadním směrem z ulice Nad
Chuchlí jižně od ulice Na Lahovské
a vstupuje do ulice Na Roháčku.

V úzké
Název podle charakteru komunikace.
V jednom místě je pouze 1,5 m široká.

Vychází jihozápadním směrem z ulice Nad
Chuchlí jižně od ulice V úzké, prochází
křižovatkou s ulicí Na Roháčku a vstupuje
do ulice K višňovému sadu

Jana Ouřady
Jan Ouřada byl prvním starostou
Chuchle, kterým se stal v roce 1850.
V místní samosprávě působil deset let.

Vychází jihozápadním směrem z ulice Nad
Chuchlí jižně od ulice Jana Ouřady a
vstupuje do ulice K višňovému sadu.

Závodní
Pojmenování se ztotožňuje s obecným
povědomím o Velké Chuchli jako místem
spojeném s dostihovým sportem.

Vychází jihozápadním a severovýchodním
směrem z jižního konce ulice Nad Chuchlí.
Obě větve slepě končí.

Nad Radotínem
Název podle polohy ulice nad strání
svažující se k Radotínu.

Vychází severovýchodním směrem z ulice
K višňovému sadu jihovýchodně od ulice
Závodní a slepě končí.

Nikodémova
Alfred Nikodém, 1864 – 1949, sportovní
plavec a zakladatel otužileckých plaveb
na Vltavě. Část života prožil v Chuchli.

MČ Praha - Zličín
obvod Praha 5 - katastrální území Zličín
Vychází severovýchodním směrem ze
severního konce Milotické před křižovatkou
se Sazovickou a rozvětvuje se do dvou
pěších komunikací k bytovým domům.

Lanžhotská
Název navazuje na další názvy okolních
ulic pojmenovaných podle
jihomoravských obcí.

MČ Praha - Čakovice
obvod Praha 9 - katastrální území Miškovice
Vychází z Cukrovarské rovnoběžně s ulicí
Na barikádách a vstupuje do Polabské.

Vrátenská
Zeměpisným motivem podle Vrátenské
hory (u Mšena) navazuje pojmenování
na název ulice Polabské.

Přejmenování ulic
Stávající název

Navrhovaný název
MČ Praha - Libuš
obvod Praha 4 - katastrální území Libuš

Zlatokorunská

V Hrobech
Návrat k původnímu názvu z roku 1947.
MČ Praha 16
obvod Praha 5 - katastrální území Radotín

Václava Balého
Pouze část s charakterem náměstí mezi
domy čp. 23, 102, 450 a kostelem.

náměstí Sv. Petra a Pavla
Název podle zasvěcení zdejšího kostela.

Václava Balého
Pouze část od jihovýchodního rohu domu
čp. 102 směrem západním.

Nad Berounkou
Název podle polohy ulice v těsné blízkosti
severního břehu Berounky.

