
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 
Pro  Oddělení volených zástupců 

Přítomni Doc.PhDr. Ledvinka, JUDr. Novaková, PhDr. Strnadová, Mgr. Růžičková, Ing. 
Šíma a Ing. Peterka  

Omluveni MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, Alena Ježková, Miloslava Knappová, CSc., 
Radomír Nepil 

Věc 
Zápis z jednání Místopisné komise Rady HMP, které se konalo dne 

25.10.2016 v 15.00 hodin, v budově Nové radnice, ve druhém poschodí, dveře 
č.  245 (Pravý salonek).  
 

Zpracoval Ing. Peterka  Počet stran 2 
 

 Datum 1.11.2016 
 
1. Komise nemá námitek k zápisu ze schůzky konané dne 7. září 2016. Někteří členové 

vyjádřili zklamání nad tím, že název náměstí připomínající osobnost a odkaz Václava 
Havla byl schválen ve tvaru náměstí Václava Havla a nikoliv Havlovo náměstí. 

 
2. K žádosti z řad budoucích obyvatel ulice na k.ú. Prosek, pro kterého navrhuje komise 

název Žitenická o revokaci tohoto návrhu a jeho změnu např. na název U Václavky 
vyslovuje komise záporné stanovisko. Komise setrvává na návrhu Žitenická. 

 
3. Ing. Peterka podal podrobnou informaci o aktuální situaci na Bubenském nábřeží se 

zřetelem ke stavební činnosti v návaznosti na toto nábřeží severně od Libeňského 
mostu. Ing. Šíma navrhuje zrušení názvu Bubenské nábřeží pro úsek severně od místa, 
kde nábřeží splývá s ulicí Jateční. Komise tento návrh podporuje. Další jednání o této 
lokalitě se odkládá na příští schůzku. Ing. Šíma a Ing. Peterka předloží dokumentaci 
průběhu nové komunikace severně od Libeňského mostu. Na příští schůzce bude 
zvažován návrh názvu pro tuto komunikaci. 

 
4. K návrh pana Maximiliana Alexandra Kolowrata-Krakovského přejmenovat ulici 

Charvátovu na ulici „Jindřicha Kolowrata“, případně „Kolowratovu“ komise vyslovuje 
záporné stanovisko z toho důvodu, že název Charvátova patří k nejstarším názvům 
v Praze. Jeho kořeny sahají až do 14. století. Naproti tomu komise uznává, že 
připomenutí osobnosti a zásluh pana Jindřicha Kolowrata pojmenováním veřejného 
prostranství v Praze je zcela namístě a počítá s ním proto při pojmenování vhodného 
prostranství v budoucnu. 

 
5. K podnětu pana Kuneše k obnovení názvu Běloruská přibližně v místech, kde tato ulice 

zanikla, konstatuje, že název Běloruská do pražského místopisu patří. Ulice zanikla ze 
stavebních důvodů někdy v osmdesátých letech a v místech, která popisuje 
navrhovatel, je stavební situace nejasná. Pokud se situace vyvine tak, že bude 
v předmětné lokalitě nutno pojmenovat novou ulici, navrhne komise název Běloruská.  

 
6. K žádosti fy Theta Real s.r.o. o přidělení názvu ulice v k.ú. Dejvice ing. Šíma sděluje, že 

podle dokumentace, kterou má k dispozici, se nejedná o veřejné prostranství nýbrž o 
uzavřený areál. V takovém případě by bylo jednání o pojmenování bezpředmětné. 

 
7. Komise nepodpoří návrh na pojmenování „lanového mostu“, protože by tím byl narušen 

názvoslovný systém. Mosty tohoto typu (překračující pozemní silniční komunikace nebo 
železniční tratě) nejsou na celém území Prahy pojmenovány.  

 
8. Komise souhlasí s návrhem na pojmenování nové ulice na území městské části Praha 

20 názvem U Zimoviště (Ing. Peterka dodá doklad o souhlasu městské části s tímto 
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názvem) a souhlasí s prodloužením ulice U tabulky v téže městské části s tím, že ulice 
U tabulky bude prodloužena v přímém směru a protože se počítá do budoucna s další 
příčnou ulicí, bude zde zaveden další název. V tom smyslu bude informována městská 
část a další název s ní bude konzultován. 

 
9. Ing. Peterka informoval komisi o výsledku své návštěvy místa, které je předmětem 

návrhu na pojmenování k připomenutí spisovatel Arnošta Lustiga k výročí jeho 
nedožitých devadesátých narozenin, které proběhne v prosinci. Podle informace místo 
nedoznalo od března žádných změn. 

 
10. Příští schůzka bude v úterý 25. 11. 2016. 
 




