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MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 
Pro  Oddělení volených zástupců 

Přítomni Doc.PhDr. Ledvinka, JUDr. Novaková, Mgr. Růžičková, Miloslava Knappová, 
CSc., PhDr. Zuzana Strnadová, Ing. Šíma a Ing. Peterka  

Omluveni Alena Ježková, MgA. Kaplický a Radomír Nepil 

Věc 
Zápis z jednání Místopisné komise Rady HMP, které se konalo dne 24.1.2018 
v 15.30 hodin, v Jungmannově ulici č.35 (Škodův palác), ve druhém poschodí, 
dveře č.  229.  
 

Zpracoval Ing. Peterka  Počet stran 2 
 

 Datum 6.2.2018 
 
1. Pan předseda konstatuje, že se komise sešla v usnášeníschopném počtu a zahajuje 

jednání.  
 
1. Komise nemá námitek k zápisu ze schůzky konané dne 6. prosince 2018. Jako 

poznámku k bodu 10. zápisu pan předseda sděluje, že schůzka s panem Alexandrem 
Kolowratem-Krakovským byla odložena z důvodu zahraniční cesty pana Kolowrata. 

 
2. Komise navazuje na přerušené projednávání bodu 5. zápisu z minulé schůzky a 

doporučuje, aby ulice vycházející západním směrem z Voctářovy jižně od Smrčkovy 
byla pojmenována názvem „Boudníkova“ (Vladimír Boudník 17.3.1924 - 5.12. 1968, 
český grafik a malíř, představitel aktivní a strukturální grafiky. Založil vlastní umělecký 
směr, tzv. explosionalismus). 

 
3. Komise se vrací k bodu 4. zápisu z minulé schůzky a mění své doporučení pojmenovat 

novou ulici názvem Za Pekařkou a doporučuje pojmenovat novou ulici názvem „Nad 
Bání“. Návrh vychází z historického názvu někdejší vinice nacházející se v minulosti v 
této lokalitě.  

 
4. Komise odkládá projednání návrhu firmy CPI Property Group a městské části na 

pojmenování budoucích ulic na území městské části Praha-Březiněves z toho důvodu, 
že navrhovaný název Zvěřinova nelze použít pro duplicitu (Zvěřinova se nalézá ve 
Strašnicích) a ulici Na Návrati nelze prodloužit proti směru jejího číslování. Navrhovatel 
a městská část bude požádán o alternativní návrh. 

 
5. Podnět fy XRC Czech, s.r.o. nebude komise na žádost této firmy projednávat. 
 
6. K návrhu odboru ZIO MHMP na připomenutí osobnosti a zásluh generála Josefa Bílého 

pojmenováním veřejného prostranství komise doporučuje pojmenovat po tomto 
významném příslušníku protinacistického odboje jednu z ulic, které vzniknou v dohledné 
budoucnosti v Holešovicích, v lokalitě nádraží Bubny. 

 
7. K návrhu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedy Rady vlády 

pro národnostní menšiny pana JUDr. Jana Chvojky na pojmenování některého 
veřejného prostranství v Praze  po Vasylu Makuchovi komise využije příležitosti která 
vzniká nedávným otevřením nové lávky přes Botič v lokalitě Ukrajinská – Přípotoční a 
navrhne pojmenovat tuto lávku názvem Makuchova lávka (Vasyl Omeljanovič Makuch, 
1927 - 1968, ukrajinský vlastenec, který se 5.11.1968 v Kyjevě upálil na protest proti 
okupaci a rusifikaci Ukrajiny a proti in-vazi do Československa.) Komise tak vychází 
vstříc žádosti městské části Praha 10 o pojmenování nové lávky.  
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8. K žádosti bytového družstva Červený mlýn o pojmenování nové ulice na k.ú. Ďáblice 
komise poznamenává, že zastavovací plán naznačuje, že v předmětné lokalitě je nutno 
pojmenovat dvě ulice. Komise navrhuje názvy Červenomlýnská a Za blaty.  

 
9. Žádost městské části Praha 10 o pojmenování mostu přes Botič mezi ulicemi Ukrajinská 

a Přípotoční považuje komise za vyřešený návrhem uvedeným pod bodem 7. tohoto 
zápisu (Makuchova lávka). 

 
10. K žádost pana Tomáše Počepického z firmy U Kaménky, s.r.o. o pojmenování nové 

ulice na území městské části Praha 17 v lokalitě U Kaménky Ing. Peterka připomíná, že 
v roce 2007 místopisná komise přislíbila na žádost městské části Praha 17 pojmenovat 
po generálu Peřinovi některou ulici na území této  měst-ské části, protože generál 
František Peřina zde žil. Komise proto využívá této první příležitosti a navrhuje 
pojmenovat předmětnou ulici názvem Peřinova.Při této příležitosti bude prodloužena 
ulice Ke Kaménce. 

 
11. Po prozkoumání návrh několika variant pojmenování veřejných prostranství 

k připomenutí nedávno zesnulého výtvarného umělce Pavla Brázdy, který předkládá 
paní radní městské části Praha 10 Mgr. Ivana Cabrnochová, komise podpoří návrh 
uvedený jako druhý, a sice pojmenování parkové plochy vymezené ulicemi Volyňská, 
Dukelská a Jakutská. Název bude Brázdův park.  

 
12. Po prozkoumání žádosti fy Tulipa Vokovice s.r.o. o pojmenování nové ulice vycházející 

severním směrem z Evropské komise doporučuje pojmenovat novou ulici jedním 
z názvů, které firma navrhuje, a sice U Litovického potoka.  

 
13. K žádost fy LA CRONE PRAHA 6 s.r.o. o pojmenování nové komunikace spojující ulici 

Nad Tejnkou a Tomanovu komise doporučuje, aby tato ulice byla pojmenována po 
významném jugoslávském  meziválečném politiku  a popularizátoru českého jazyka, 
dějin a kultury v Chorvatsku Stepjanu Radičovi. Název by měl být „Radičova“. 

 
14. Na příští schůzce projedná komise návrh na pojmenování veřejného prostranství po 

Petru Šabachovi.. 
 

15. Projednání návrhu na přejmenování ulice V.P.Čkalova se odkládá do doby, kdy bude 
známo stanovisko městské části Praha 6. 

 
17. Příští schůzka komise se uskuteční 28. února 2018 v 15.00 hodin 
 




