
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
MÍSTOPISNÁ  

Zápis z jednání 

 
Pro  Odbor Kancelář primátora MHMP 

Přítomni 
 
JUDr. Eva Novaková, Doc.PhDr. Ledvinka, PhDr. Miloslava Knappová, CSc., 
PhDr. Zuzana Strnadová, Michal Zachar, Ing. Šíma a Ing. Peterka 
 

Omluveni Mgr. Albert Kubišta, Ing. Martin Sedeke, Milan Maruštík, Stanislav Václavovic 

Věc Zápis z jednání Místopisné komise Rady HMP, které se konalo dne 22.5.2019 
v 16.00 hodin, v budově Staroměstské radnice, ve Velkém radničním klubu. 

Zpracoval Ing. Peterka  Počet stran 2 
 

 Datum 27.5.2019 
 
1. Před zahájením pro jednání jednotlivých bodů komise vyslovila jednomyslný souhlas 

s přítomností velvyslance Korejské republiky pana Mun Sung-hjona  a pánů Hájka a 
Churavého. 

 
2. Na úvod projednání bodu týkajícího se pojmenování některého pražského veřejného 

prostranství po Korejské republice JUDr. Novaková obecně seznámila přítomné 
s problematikou pojmenování nebo přejmenování a připomněla zejména nesnáze 
spojené s přejmenováním.  
Na předsedkyni komise navázal pan velvyslanec a jako důvod úsilí o pojmenování 
některé ulice nebo jiného veřejného prostranství uvedl zejména to, že začátkem příštího 
roku uplyne třicet let od navázání diplomatických styků mezi Českou republikou a 
Korejskou republikou. Připomněl, že za tuto dobu došlo k významnému 
mnohostrannému rozvoji vzájemných styků, zejména v oblasti průmyslu a cestovního 
ruchu. Dále připomněl, že Korejci přikládají názvům veřejných prostranství velký 
význam. Veřejnému prostranství pojmenovanému po Korejské republice budou věnovat 
pozornost návštěvníci Prahy z Korejské republiky a budou toto místo i navštěvovat.  
Pan velvyslanec řekl, že nemá na mysli žádné konkrétní místo, ale že v lokalitě, kde je 
velvyslanectví se bude stavět nová budova a v případě, že by takto vznikla nová ulice, 
bylo by její umístění velmi vhodné. V této souvislosti docent Ledvinka připomněl historii 
názvu ulice Na Marně s tím, že do současného stavu zasahovat již nelze.  Na závěr 
diskuse se přítomní zavazují, že do schůzky, která se uskuteční v září, budou vyvíjet 
úsilí vedoucí k nalezení vhodného veřejného prostranství, které by důstojně plnilo daný 
účel.   

 
3. Ing. Peterka podal zprávu o jednání se starostou městské části Praha-Újezd. Výsledek 

jednání byl ten, že nová výstavba v lokalitě severně od ulice Nad Mlýnským rybníkem je 
na neurčito pozastavena. Pan starosta bude o vývoji situace komisi informovat. Při této 
příležitosti Ing. Peterka upozornil na to, že v této městské části jsou již prakticky 
dokončeny rodinné domy při ulici Formanské západně od ulice Ve vilkách. Tato 
skutečnost ušla pozornosti městské části a proto je nutno bez odkladu navrhnout název 
ulice, který jako písmeno U z jihu přiléhá k ulici Formanské. Po krátké diskusi se 
přítomní přiklánějí k návrhu paní PhDr. Knappové, pojmenovat ulici podle nedalekého 
rybníka Sukov názvem „Sukovská“. Návrh je jednomyslně přijat. 

 
4. Komise podporuje návrh městské části Praha 20 na pojmenování uličky spojující 

rozhraní ulic Machovské a Meziluží s ulicí Božanovskou názvem „Sv. Jana“ 
 
5. K žádosti fy P-holding 6, s.r.o. o pojmenování nové komunikace na k.ú. Kyje v lokalitě 

Na Hutích vznikla diskuse o tom,  v jakém tematickém okruhu název hledat. Komise má 
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za to, že je možno použít i pojmenování podle obce a pan Ing. Šíma navrhuje 
pojmenování podle obce Pivoň na Domažlicku proslulé středověkým klášterem. Komise 
návrh přijímá. Navržen byl název „Pivoňská“. 

 
6. Projednání návrhu městské části Praha 8 na přejmenování ulice Ludmiliny a 

pojmenování prostranství okolo přilehlé Synagogy podle nedávno zesnulého 
spisovatele Arnošta Lustiga komise odkládá na zářijovou schůzku. 

 
7. Komise odkládá na některou z příštích schůzek návrh Klubu Milady Horákové 

pojmenovat parkovou plochu mezi ulicí Nosticovou a Čertovkou názvem „Park 
Hamršíldky“ a připomenout tu památku dvanácti politických vězenkyň, které v roce 1956 
sepsaly dopisy adresované Generálnímu tajemníkovi OSN Dagu Hammerskjöldovi, ve 
kterých popisovaly stav lidských práv politických vězňů v komunistických věznicích. 

 
8. Komise nepodporuje žádost o přejmenování Výstaviště názvem Park Miloše Formana a 

setrvává na stanovisku místopisné komise ze dne 17.10.2018 zejména proto, že název 
Výstaviště, od doby, kdy byl na začátku devadesátých let vrácen tomuto veřejnému 
prostranství, se stal vžitou součástí místní orientace a dobře slouží svému účelu. 

 
9. Komise bere na vědomí, že pan Zachar ohlašuje případný střet zájmů v souvislosti 

s jeho angažovaností v jednání o  „parku Ruského exilu“. 
 
10. Komise bere na vědomí sdělení JUDr. Novakové, že o členství v komisi projevil zájem 

pan Mgr. Pavel Schnirch s podporou klubu TOP 09. Dále bere na vědomí sdělení o 
zájmu pana místostarosty městské části Praha 9 Vážanského o setkání s komisí. 

 
11. Komise projednala navržené termíny pro příští jednání komise. Příští jednání komise   

se uskuteční dne 18. 9. 2019. 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Eva Novaková 
předsedkyně komise 




