
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 
Pro  Oddělení volených zástupců 

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

Omluveni  Radomír Nepil, MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, Alena ježková 

Věc 
Zápis z jednání Místopisné komise Rady HMP, které se konalo dne 19.6.2017 
v 15.30 hodin, v Jungmannově ulici č.35 (Škodův palác), ve druhém poschodí, 
dveře č.  229.  
 

Zpracoval Ing. Peterka  Počet stran  2 
 

 Datum 23.6.2017 
 
1. Komise nemá námitek k zápisu ze schůzky 15. května 2017. 
 
2. Pan předseda přivítal pana starostu městské části Praha 7 a zahájil diskusi k návrhu na 

pojmenování ulice, která bude spojovat stávající ulice Veletržní a Dělnickou na území 
MČ Praha 7 názvem „Nicholase Wintona“. V diskusi byl zdůrazněn ideový soulad 
návrhu na pojmenování s historií nádraží Praha-Bubny a byla připomenu-ta i další 
aktivita k připomenutí osudu židovských občanů za II. světové války  
a sice zřízení Památníku ticha. V této lokalitě u Bubenského nádraží vznikne až šest 
ulic a komise podpoří připomenutí osobnosti a zásluh Nicholase Wintona 
pojmenováním té, která bude sousedit s Památníkem ticha. Ing. Šíma připo-mněl, že 
k pojmenování je možno přistoupit, až bude vydáno územní rozhodnutí. Komise 
souhlasí. O věci se bude dále jednat a k diskusi bude přizván i ředitel obecně 
prospěšné společnosti Památník Šoa Praha Pavel Štingl. 

 
3. K žádosti fy Remin, spol. s r.o. o prodloužení ulic v k.ú. Modřany komise doporučuje 

následující úpravy: Prodloužit ulice Na Komořsku, Horkého a Pacholíkovu 
severovýchodním směrem a pro novou ulici navrhuje název Drbalova (Alois Drbal 1921 
– 1945, úředník z Modřan, padl nedaleko těchto míst) podle dalšího účastníka 
protinacistického odboje na konci II. světové války. 

 
4. Pokračování v projednávání žádosti fy YIT Stavo s.r.o. o pojmenování ulic v rezidenční 

čtvrti SUOMI: Komise na základě jednání s navrhovatelem a po krátké diskusi navrhuje 
toto řešení: Místo původně uvažované Koivistovy navrhnout Revelovu a ulici označenou 
zelenou barvou pojmenovat jako Saarinenovu. Obě tyto osobnosti jsou představitelé 
vrcholného finského designu a architektury.   

 
5. Komise podporuje žádost Ing. Sedmíkové (BAK stavební společnost, a.s.) o 

prodloužení Zlochovy. 
 
6. Komise na žádost odboru živnostenského a občanskosprávního navrhuje přejmenování 

severní části Vojenovy názvem Boudníkova. 
 
7. Komise podporuje žádost fy P-holding 1, s.r.o. o pojmenování nové ulice na k.ú. Černý 

Most názvem Cukrova (Václav Cukr 1913 – 1989, bojoval ve Francii a velké Británii, 
v roce 1948 emigroval). 

 
8. K žádosti fy Remin, spol. s r.o. o pojmenování nových ulic v lokalitě Do koutů (jedná se 

o lokalitu východně od budoucí ulice Drbalovy) komise doporučuje prodloužit ulici Do 
koutů východním směrem a dvě nové ulice pojmenovat názvy Dostálova (Jiří Dostál 
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1921 – 1945, technický úředník z Modřan) a Pleštilova (František Pleštil 1901 – 1945, 
truhlář ze Zbraslavi). Tito občané padli v květnových bojích roku 1945.  

 
9. Komise podporuje žádost fy YIT Stavo s.r.o. o prodloužení ulice Křivatcové na k.ú. Zličín  

východním směrem.  
 
10. K bodu 7. zápisu z 15.5.2017: Ulice Pod Horkami bude vycházet jižním směrem z ulice 

Městské a ulice Dubeckého bude vycházet východním směrem z ulice Pod Horkami. 
 
 11. Komise revokuje bod 3. zápisu z 11.1.2017 a bod tři zápisu z 23.3.2017 takto: V obou 

případech se nahrazuje slovo Derczenyiho slovem Dercsenyiho. 
 

 12. Příští schůzka komise se uskuteční 4. 9. 2017 v 15.00 hodin. 
 




