
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 
Pro  Oddělení volených zástupců 

Přítomni 

 
Doc.PhDr. Ledvinka, JUDr. Novaková, PhDr. Miloslava Knappová, 
CSc., Ph.D. PhDr. Zuzana Strnadová, Mgr. Alena Ježková, Mgr. Jiřina 
Růžičková Ing. Šíma a Ing. Peterka 
 

Omluveni  Radomír Nepil,  MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 

Věc 
Zápis z jednání Místopisné komise Rady HMP, které se konalo dne 9.5.2018 
v 15.30 hodin, v Jungmannově ulici č.35 (Škodův palác), ve druhém poschodí, 
dveře č.  229.  
 

Zpracoval Ing. Peterka  Počet stran 2 
 

 Datum 15.5.2018 
 
1. Pan předseda zahájil schůzku a vyzval přítomné, aby vznesli případné připomínky 

k zápisu ze setkání komise dne 28. 3. 2018. Dále se komise shodla na tom, že projedná 
návrhy určené k projednání 19.4 a poté návrhy došlé do 9.5. 

 
2. Komise nemá námitek k zápisu ze schůzky konané dne 28. března 2018. 
 
3. Komise podporuje alternativní návrh městské části Praha-Řeporyje na pojmenování čtyř 

nových ulic s tím, že místo názvu Manouška navrhne k projednání Radě HMP název 
Pod Manouškou. Navrženy budou tedy názvy: Raškova, Pod Manouškou, Doušova a 
Císařova.  

 
4. Komise odkládá projednání alternativy k návrhu „Pohodová“. Alternativním návrhem 

městské části Praha-Křeslice k návrhu Pohodová je Vločková. 
 
5. Žádost odboru živnostenského a občanskosprávního o pojmenování nových ulic na k.ú. 

Třeboradice jižně od západní části Jirsákovy se odkládá. Bude oslovena městská část 
zda nemá zájem předložit vlastní návrh. 

 
6. K žádosti odboru živnostenského a občanskosprávního o řešení nové orientační situace 

v lokalitě U starého mlýna na území městské části Praha 22, kde  se   dokončuje  
několik bytových domů, podal informaci Ing. Peterka, který prozkoumal situaci na místě 
samém. Podle jeho informací se jedná o slepou ulici vycházející severním směrem 
z křižovatky ulic U starého mlýna a Za nadýmačem. Ulice se lomí k východu a končí 
před průchozím domem do náměstí Bratří Jandusů. Pojmenování je zde namístě a Ing. 
Peterka s ohledem na to, že u ústí ulice do křižovatky stojí dominantní lípa malolistá, 
navrhuje název Za Lípou. Komise s navrženým řešením souhlasí. 

 
7. Komise bere na vědomí dopis městské části Praha 6 ve věci pojmenování veřejných 

prostranství, který navazuje na předchozí jednání a to zejména o pojmenování parku ve 
Wuchterlově ulici názvem Šabachův park a přejmenování jižní části Morávkova parku 
názvem park Marie Terezie. Tato dvě prostranství budou v dohledné budoucnosti 
předložena k projednání Radě HMP. 

 
8. Komise navrhuje pojmenovat vznikající novou ulici vycházející severním směrem ze 

severovýchodního zalomení ulice Průhonek, která bude v budoucnu  ústit až do 
Jeremiášovy, názvem U Řepory a to podle nedalekého skanzenu středověké vesnice. 

 
9. Komise nepodporuje návrh pana Rieggera na vrácení původního názvu Schnellova 
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dnešní ulici Šmeralově, protože podle názoru komise osobnost Bohumíra Šmerala patří 
do jiné kategorie než většina osobností, které na počátku devadesátých let zcela po 
zásluze opustily místopisný panteon. A to zejména proto, že Bohumír Šmeral se 
komunistického převratu v roce 1948 nedožil, a proto ho nelze přímo spojovat 
s politickými zločiny, zejména se zločinným zneužíváním státní moci, ke kterému po 
tomto převratu masově docházelo. Rovněž k přejmenování ulice Schnellovy názvem 
Šmeralova došlo ještě před rokem 1948 a to z toho důvodu, že Šmeral v této ulici před 
druhou světovou válkou bydlel. 

 
10. Příští schůzka bude dne 20.6.2018 v 15.00. 
 
 




