
 

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 20.6.2018 
v 15.30 hodin, v Jungmannově ulici č.35 (Škodův palác), ve druhém poschodí, 
dveře č.  229.  
 

Zpracoval Ing. Peterka  Počet stran 1 
 

 Datum 25.6.2018 
 
1. Pan předseda zahájil schůzku a vyzval přítomné, aby vznesli případné připomínky 

k zápisu ze dne 9. 5. 2018 v němž je obsaženo i projednání návrhů určených 
k projednání dne 19.4.2018. 

 
2. Komise nemá námitek k zápisu ze schůzky konané dne 9. května 2018. 
 
3. Komise podporuje žádost o prodloužení ulice Za Karlínským přístavem východním 

směrem. 
 
4. K protestu zástupce firmy CVI DELTA s.r.o proti návrhu na pojmenování nového 

veřejného prostranství při ulici U starého mlýna na k.ú. Uhříněves komise doporučuje 
odpovědět zástupci firmy CVI DELTA s.r.o po projednání návrhu Radou HMP. 

 
5. Paní ředitelka podala podrobný výklad ke vzniku návrhu na připomenutí osobnosti a 

zásluh generála Bílého zejména s ohledem na možnosti jeho připomenutí 
pojmenováním některého veřejného prostranství v tzv. širším centru. Během dlouhé 
diskuse byla zvažována různá místa, např. budoucí nové ulice v Praze 7 Holešovicích. 
Tato lokalita se zdá velmi vhodná zejména z toho důvodu, že komise považuje za 
správné připomenout celou skupinu účastníků odboje, členů skupiny Obrana národa, 
kteří byli popraveni současně s generálem Bílým, zejména generála Vojty. Pozornost 
komise se také obrátila k možnosti pojmenovat park v Lanově ulici názvem park 
Generálů Vojty a Bílého. Komise se rozhodla  diskusi za tohoto stavu  přerušit, 
informovat městskou část Praha 1 a  pokračovat po  jejím vyjádření.  

 
6. Komise bere na vědomí pojmenování veřejného prostranství ohraničené ulicemi 

Pařížskou, Bílkovou, Elišky Krásnohorské a náměstím Curierových názvem náměstí 
Miloše Formana. K této informaci Ing. Šíma, po konzultaci a ve shodě s názorem pana 
náměstka pro oblast dopravy a evropských fondů Petra Dolínka připomíná, že dotčené 
veřejné prostranství nese dva názvy a sice také název Elišky Krásnohorské. 
Plnohodnotným náměstím by se  prostranství stalo zahrnutím i domů čp. 123, 1021  
a 1037 v ulici Elišky Krásnohorské, tedy přejmenováním tohoto úseku ulice Elišky 
Krásnohorské názvem náměstí Miloše Formana.  

 
 7. Příští schůzka bude dne 19.9.2018 v 15.00. 
 




