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Zápis z jednání 

 
Pro  Oddělení volených orgánů 

Přítomni 

 
Doc.PhDr. Ledvinka,CSc., JUDr. Novaková, PhDr. Miloslava Knappová, CSc.,  
Stanislav Václavovic, Ing. Martin Sedeke, Michal Zachar, Ing. Šíma a Ing. 
Peterka 
 

Omluveni PhDr. Zuzana Strnadová, Mgr. Albert Kubišta a Milan Maruštík 

Věc 
Zápis z jednání Místopisné komise Rady HMP, které se konalo dne 30.1.2019 
v 16.00 hodin, v Jungmannově ulici č.35 (Škodův palác), ve druhém poschodí, 
dveře č.  229.  
 

Zpracoval Ing. Peterka  Počet stran 2 
 

 Datum 5.2.2019 
 
1. Po vzájemném představení a přivítání zejména členů, kteří ještě v místopisné komisi 

nepracovali, zahájila paní předsedkyně JUDr. Novaková projednání předem 
rozeslaného programu a na úvod podala stručnou informaci o místopisné agendě.  

 
2. K připomenutí osobnosti a odkazu zavražděného starosty polského města Gdaňsk 

Pawla Adamowicze pojmenováním důstojného veřejného prostranství v Praze byly  
komisi předloženy k posouzení čtyři možnosti: Nová ulice na území městské části 
Praha-Řeporyje k.ú.  Stodůlky (jmenovala by se Adamowiczova), dále dosud 
nepojmenovaná ulice na území MČ Prahy 7, vzniklá před několika lety mezi ulicemi 
Tusarovou a Jateční východně od Argentinské, dále prostranství parkového charakteru 
mezi ulicemi Gdaňská a Toruňská (park Pawla Adamowicze) a konečně parková cesta 
v Riegrových sadech nad ulicí Polskou s výhledem na Pražský hrad, kterou by bylo 
možno pojmenovat názvem promenáda Pawla Adamowicze. Komise po delší diskusi, 
ve které bylo uplatněno několik hledisek vhodnosti prostranství pro daný účel, zejména 
poloha vzhledem k širšímu okolí a tematická vazba na názvy okolních ulic, byla 
vyřazena ulice mezi Tusarovou a Jateční. Komise pro další jednání doporučila tři 
uvedená zbývající prostranství, z nichž upřednostňuje ulici v Řeporyjích (Stodůlkách), 
která v co nejkratší době být pojmenována musí. Po informaci o výsledku jednání s paní 
velvyslankyní lze předložit materiál do RHMP. Pro případ, že nebude vybrána ulice v 
Řeporyjích (Stodůlkách) komise doporučuje, aby byla tato ulice pojmenována po knězi 
Josefu Toufarovy, který byl před sedmdesáti lety zavražděn státní bezpečností. Vyjde 
se tak vstříc několika let starému návrhu z řad občanů na připomenutí této osobnosti 
pojmenováním veřejného prostranství.  

 
3. Komise souhlasí s návrhem na řešení nové orientační situace v lokalitě Do koutů. Ulice 

Horkého bude prodloužena východním směrem, zalomena k severu a bude vstupovat 
do ulice Do koutů. Ulice Pacholíkova a ulice Na Komořsku budou prodlouženy východ-
ním směrem a budou vstupovat do ulice Horkého. 

 
4. K dopisu pana starosty městské části Praha 4 ve věci  pojmenování veřejného 

prostranství v  křížení ulic Severní II a Severovýchodní VI názvem náměstí Inky 
Bernáškové komise konstatuje, že trvá na svém dřívějším stanovisku vysloveném 
v zápise ze dne 28.3.2018, totiž že podmínkou pojmenování tohoto prostranství jako 
náměstí je změna adres domů čp. 1525 a 1526 tak, aby byly adresami příslušné 
k náměstí Inky Bernáškové. Stanovisko komise k situacím, kdy ulice prochází náměstím 
bez přerušení číselné řady (Plzeňská procházející Košířským náměstím, Moskevská 
procházející Vršovickým náměstím a další) je takové, že tyto případy jsou důsledkem 
chybných řešení v minulosti a proto takový postup nedoporučuje opakovat. V tomto 
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smyslu bude informován starosta městská části. 
 
5. K návrhu paní Mgr. Ruth Šormové na pojmenování dosud nepojmenované komunikace 

na k.ú. Michle názvem Kočvarové nebo Heleny Kočvarové vyslovuje Ing. Šíma obavu, 
že se nemusí jednat o veřejné prostranství a dokládá to fotografií, na které je vidět 
otevřená závora. Komise bere upozornění na vědomí s tím, že dokončení jednání 
tohoto bodu se odkládá do doby, než bude tato otázka vyjasněna. Dále Ing. Peterka 
zjistí, jestli zde nehrozí kolize zájmů organizace Cesta Domů, z.ú. a organizace Sue 
Ryder, z.ú.  

 
6. Komise podporuje žádost fy PMS Poděbrady o pojmenování vznikající ulice na území 

městské části Praha-Zličín, k.ú. Sobín názvem Želetická. Komise oceňuje, že název je 
v souladu s názvy ulic v k.ú. Sobín, které jsou většinou podle obcí z oblasti Jižní 
Moravy. 

 
7. Komise podporuje žádost odboru živnostenského a občanskosprávního o prodloužení 

ulice Hájčí a to nejméně k domu č.p. 2650 (Stodůlky) s tím, že Ing. Peterka a Ing. Šíma 
vyřeší otázku zakončení pojmenovaného úseku ulice Hájčí za domem č.p. 2650. 

 
8. Pan Doc. Ledvinka připomíná, že je stále otevřena otázka připomenutí spisovatele 

Arnošta Lustiga pojmenováním prostranství před synagogou v Praze 8. Do příští 
schůzky Ing. Peterka zjistí stav prostranství a podá komisi zprávu.  

 
9. Ing. Sedeke nastoluje problém adresy srubu v Kunratickém lese. Po krátké diskusi se 

komise shoduje na tom, že se k problému vrátí. 
 
10. Jako další příspěvek do bodu „různé“ předložila í předsedkyně komise  informaci o 

podání, jehož předmětem je návrh na přejmenování náměstí Pod kaštany v Praze 6 
názvem náměstí Borise Němcova. Informovala přítomné o tom, že se jedná o stejný 
návrh téhož navrhovatele, který předchozí místopisná komise opakovaně  řešila, 
naposledy v roce 2017. Tehdy komise konstatovala, že památka a odkaz Borise 
Jefimoviče Němcova by připomenuta pojmenováním veřejného prostranství být měla, 
ale nikoliv přejmenováním náměstí Pod kaštany, jehož pojmenování je původní, 
odpovídá charakteru místa a trvá již takřka sto let. Přítomní se s tímto stanoviskem 
ztotožňují. V tomto smyslu bude formulován návrh odpovědi. 

 
11. Komise se znovu sejde ve středu 13.3. 2019 v 16.00 hodin v Jungmannově ulici č. 35 

(Škodův palác), ve druhém poschodí, dveře č. 229.  
 
 
 
 
 
Zapsal tajemník komise: Ing. Jaroslav Peterka 
 
 
 
Předsedkyně komise: JUDr. Eva Novaková 
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