Zápis z jednání

HLAVNÍ MĚSTO P RAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA P RAHY

Pro

Oddělení volených zástupců

Přítomni
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v 16.00 hodin, v Jungmannově ulici č.35 (Škodův palác), ve druhém poschodí,
dveře č. 229.
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Ing. Peterka
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1.

Na úvod jednání Ing. Peterka přivítal a představil paní Mgr. Pirklovou a požádal komisi,
aby dovolila paní Mgr. Pirklové být přítomna. Komise souhlasila, aby paní Mgr. Pirklová
byla přítomna na jednání.

2.

Ing Peterka připomenul několik let starý návrh předsedy Centra Al Jawahiri pana
Rawah al Jassani na pojmenování některého veřejného prostranství po básníku AlJawahirim. Informaci doplňuje paní Mgr. Pirklová v tom smyslu, že se s návrhem
ztotožňuje i velvyslanectví Irácké republiky. V diskusi bylo vzpomenuto zásluh AlJawahiriho o rozšíření povědomí o Praze v zemích Blízkého východu. Byla vzpomenuta
rovněž jazyková obtížnost pro případné budoucí uživatele názvu veřejného prostranství
pojmenovaného po Al-Jawahirim. Paní PhDr. Knappová připomíná, že název
prostranství bude znít Al-Jawahiriho a nikoliv pouze Jawahiriho. Ing. Šíma prezentuje
návrh pracovníků odboru rozvoje a financování dopravy MHMP s konkrétním návrhem,
a sice pojmenovat názvem Al-Jawahiriho jednu ze dvou dosud nepojmenovaných
komunikací v poblíž Gymnázia Arabská v blízkosti ulic Syrská, Jemenská a Egyptská.
Komise považuje tento návrh za možné řešení a vyslovuje mu podporu.

3.

Komise podporuje žádost pana starosty MČ Praha-Řeporyje o pojmenování dosud
bezejmenné komunikace na k.ú. Zadní Kopanina směřující od lokality Na Cikánce podél
Radotínského potoka k hranici hl.m.Prahy názvem V Krasu nebo Kavylová. Pan Doc.
Ledvinka nastoluje otázku, v jakém rozsahu bude komunikace pojmenována. Komise se
shoduje v tom, že je nutno pojmenovat komunikaci od křižovatky, kde vychází z ulice
K Zadní Kopanině, až k hranici Prahy a shoduje se na názvu Kavylová. Zda pojmenovat
ulici až k hranici Prahy, nebo pouze k Taslarovu mlýnu, Ing. Peterka doporučuje
rozhodnout až po návštěvě daného místa.

4.

K předběžnému upozornění odboru živnostenského a občanskosprávního na nově
vznikající ulice na území městské části Praha-Újezd komise doporučuje kontaktovat
městskou část a při jednání s městskou částí podporovat takové návrhy názvů, které
budou v souladu s tematickým okruhem názvů v lokalitě již zavedených. Komise si je
také vědoma toho, že zde pravděpodobně vznikne ulic více a proto je třeba vyvinout
snahu o to, aby zde vznikla logicky pojmenovaná uliční síť.

5.

K návrhu na pojmenování některé pražské ulice nebo jiného veřejného prostranství
názvem Korejská, Korejské náměstí nebo podobně Ing. Peterka poznamenává, že
návrh je již starého data a že od jeho podání Obchodním zastoupením Korejské
republiky v Praze bylo učiněno již několik pokusů přiřadit název Korejská některému
veřejnému prostranství v Praze. Paní PhDr. Knappová navrhuje hledat příležitost v okolí

sportovního areálu Juliska. Ing. Šíma vyslovuje pochybnosti, že v této lokalitě se
k danému účelu najde vhodné, dosud nepojmenované místo. Ing. Peterka nabízí, že
věc prozkoumá na místě samém. Komise souhlasí s tím, že se k problému ještě vrátí.
6.

Komise bere na vědomí návrh pana Víta Masare na připomenutí devíti ženských
osobností pojmenováním některých veřejných prostranství. Komise však trvá na tom, že
ani v budoucnu nebude zamítat nebo upřednostňovat návrhy podle pohlaví navrhované
osobnosti. Komise má za to, že v seznamu ulic pojmenovaných podle význačných
osobností skutečně převažují muži. Příčiny tohoto jevu spočívají v dávné minulosti a
vytvářet v současné době početní rovnováhu podle pohlaví způsobem, který naznačuje
pan Masare komise nedoporučuje. Pokud jde o návrh na pojmenování budoucího
mostu nazývaného „Dvorecký“, je tento návrh předčasný.

7.

Komise pověřuje Ing. Peterku, aby projednal s panem starostou MČ Praha-Běchovice
pojmenování ulice, která v dohledné budoucnosti vznikne na území této městské části
v lokalitě poblíž ulice Viniční.

8.

Komise doporučuje, aby pojmenováním ulice, která v dohledné budoucnosti vznikne na
území městské části Praha 5 v lokalitě Podbělohorská-Smrčinská, byl připomenut
rumunský intelektuál a spisovatel Lucian Blaga, který v období první republiky působil
jako diplomat v Praze a bydlel v té době na Smíchově.

9.

V diskusi k návrhu pana Štěpána Jůzy na pojmenování tzv. Lanového mostu a mostu
přes Plzeňskou ulici u tunelu Mrázovka převládaly názory spíše negativní. Podle pana
Maruštíka chybí kritérium, podle kterého by bylo možno účelně stanovit, které mosty
pojmenovat a které nikoliv. Dosud se pojmenovávaly zpravidla pouze mosty přes
Vltavu. V této fázi byla diskuse přerušena a s tím, že se k problému komise ještě vrátí.

10. K návrhu pana Ivo Železného na připomenutí dvou významných kulturních osobností a
jejich odkazu pojmenováním některého veřejného prostranství, a sice Josefa Škvoreckého a Ivana Martina Jirouse se komise usnesla na tom, že prostranství k připomenutí
Josefa Škvoreckého bude vybráno ve spolupráci s městskou částí Praha 5. Prostranství
pro připomenutí Ivana Martina Jirouse bude vybráno ve spolupráci s panem starostou
městské části Praha-Řeporyje. Komise počítá s tím, že by po Ivanu Martinu Jirousovi
mohla být pojmenována některá z ulic vznikajících v místech, kde byl připomenut
pojmenováním ulice P. Josef Toufar.
11. Komise předběžně vyslovuje podporu názvům Sobí a Sámská pro dvě vznikající ulice
v tzv. Finské čtvrti, kde staví fa YIT STAVO s.r.o. Pokud ulice vzniknou, budou uvedené
názvy tematicky navazovat na názvy zde již existující, jako Laponská nebo Saarinenova.
12. Komise bere na vědomí záměr pana primátora připomenout pojmenováním veřejného
prostranství pana Antonína Kalinu, rodáka z Třebíče, který dle dostupných informací
zachránil v Buchenwaldu 1000 židovských dětí, mezi nimi dva pozdější nositele
Nobelovy ceny. Členové komise vyvinou úsilí pro získání více informací o osobě
Antonína Kaliny.
13. Komise se znovu sejde ve středu 10.4. 2019 v 16.00 hodin v Jungmannově ulici č. 35
(Škodův palác), ve druhém poschodí, dveře č. 229.
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