
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 
Pro  Oddělení volených zástupců 

Přítomni 
Doc.PhDr. Ledvinka, JUDr. Novaková, Alena Ježková, PhDr. Strnadová,   MgA. 
Eliška Kaplický Fuchsová, PhDr. Miloslava Knappová,CSc., Ing. Šíma  
a Ing. Peterka  

Omluveni  Mgr. Jiřina Růžičková, Radomír Nepil 

Věc 
Zápis z jednání Místopisné komise Rady HMP, které se konalo dne 15.5.2017 
v 15.30 hodin, v Jungmannově ulici č.35 (Škodův palác), ve druhém poschodí, 
dveře č.  229.  
 

Zpracoval Ing. Peterka  Počet stran 2 
 

 Datum 19.5.2017 
 
1. Po zahájení schůzky Ing. Peterka podal zprávu o výsledku jednání s panem 

místostarostou městské části Praha 9 o změnách v návrhu na pojmenování budoucích 
ulic po významných účastnících protinacistického odboje. Pan místostarosta souhlasí 
s vyjmutím názvu „Khodlových“ z prvního seznamu z toho důvodu, že v Praze již je 
pojmenována ulice podle příslušníka rodiny Khodlových (Khodlova) a jeho nahrazením 
názvem Moravcových. Jinak návrh zůstává beze změny a komise jej takto upravený 
podporuje. 

 
2. Komise souhlasí se zápisem ze schůzky dne 15.5.2017 s tím, že bod 3. se mění a zní 

takto: Na závěr pokračování diskuse z minulé schůzky k žádosti fy UNIMEX 
GROUP, a.s. o pojmenování nových ulic v lokalitě Jahodnice se komise usnesla 
na doporučení následujících názvů nových ulic: ulice U Hostavického potoka 
bude prodloužena západním směrem, ulice Manželů Dostálových bude 
prodloužena jižním směrem, dále budou nové ulice pojmenovány takto: 
Koclířovská, Labuťská, Hrabovská, Vrbenská, Olšinská, Hlinířská, Munická, 
Blatecká a Jindrlovská. 

 
3. K žádosti odboru živnostenského a občanskosprávního o pojmenování dvou 

nových ulic v městské části Praha-Přední Kopanina v lokalitě východně od 
křižovatky ulic Ke Goniu a K Padesátníku komise navrhuje komise pojmenovat 
ulici bližší k ulici Ke goniu názvem K Václavu a druhou ulici názvem 
Budislavova. 

 
4. Žádost fy Areál Hostivař, a.s. o pojmenování nové ulice vycházející východním 

směrem z golfového areálu se odročuje. Ing Peterka prozkoumá situaci na místě 
samém a podá zprávu.  

 
5. Komise podporuje žádost fy YIT Stavo s.r.o. o pojmenování ulic v rezidenční 

čtvrti SUOMI Hloubětín v lokalitě mezi ulicemi Kolbenova, Kbelská a 
Poděbradská na k.ú.  Hloubětín s tím, že doporučuje nahradit z jazykových 
důvodů název Wirkkalova názvem Waltariho a z důvodu duplicity nahradit 
osobnost Jeana Sibelia osobností Teva Janssonové (spisovatelka malířka a 
ilustrátorka). S ostatními navrženými názvy komise souhlasí. 

 
6. K žádost fy Ekospol a.s. o pojmenování nové ulice na k.ú. Hlubočepy komise po 

dlouhé diskusi navrhuje pojmenovat novou ulici na Barrandově názvem „Miloše 
Havla“. Komise tak naplňuje svůj příslib z 27. dubna 2017 připomenout tuto 
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neprávem pozapomenutou významnou osobnost českého filmu. 
 
7. K žádost fy Ekospol a.s. o pojmenování nové ulice na k.ú. Dubeč komise 

konstatuje, že je nutno zjistit zda ulice bude jedna nebo dvě. Z plánku to není 
zřejmé. Ing. Peterka na příští schůzce podá zprávu. Pokud bude ulice jedna, 
navrhuje se název „Dubeckého“ (Jan z Dubče řečený Dubecký, zač. 16. stol., 
významná místní historická osobnost). 

 
8. Příští schůzka komise se uskuteční 19. června 2017 v 15.00 hodin 
 
 
 




