
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 
Pro  Oddělení volených zástupců 

Přítomni Doc.PhDr. Ledvinka, JUDr. Novaková, PhDr. Strnadová, Mgr. Jiřina Růžičková, 
Ing. Šíma a Ing. Peterka  

Omluveni Radomír Nepil, MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, Alena ježková, PhDr. Miloslava 
Knappová,CSc., 

Věc 
Zápis z jednání Místopisné komise Rady HMP, které se konalo dne 4.9.2017 
v 15.30 hodin, v Jungmannově ulici č.35 (Škodův palác), ve druhém poschodí, 
dveře č.  229.  
 

Zpracoval Ing. Peterka  Počet stran  2 
 

 Datum 8.9.2017 
 
1. Komise nemá námitek k zápisu ze schůzky 19.6. 2017. 
 
2. K dotazu fy AFI EUROPE Czech Republic s.r.o. k pojmenování ulic na území 

městské části Praha 9 v lokalitě proti stanici metra Kolbenova komise 
konstatuje, že v návaznosti na předchozí jednání a na stanovisko městské části 
(zápis z 15.5.2017) navrhuje, aby jedna z předmětných ulic byla pojmenována 
po rodině Moravcových a druhá po rodině Strnadových. Názvy budou znít: 
„Moravcových“ a „Strnadových“. 

 
3. K návrhu paní Kernerové na připomenutí Johna Gilberta Winanta pojmenováním 

veřejného prostranství v Praze vyslovila komise svou podporu. S pojmenováním  
po Gilbertu Winantovi se bude počítat  v budoucnu při vzniku nového vhodného 
veřejného prostranství.  

 
4. K žádosti odboru živnostenského a občanskosprávního o pojmenování nové 

ulice na území městské části Praha-Koloděje komise konstatuje, že bude 
namístě pojmenovat nejen ulici označenou v příloze, ale i nedalekou ulici ležící 
na parcele č. 720/4. Komise navrhuje názvy navazující na pojmenování podle 
fotografa Václava Chocholy a sice podle fotografů Adolfa Pecha a Pavla Štechy 
(Adolf Pech 1839 – 1901, Pavel Štecha 1944 – 2004). 

 
5. K žádosti městské části Praha-Křeslice o pojmenování dvou nových ulic názvy 

Ibišková a Pohodová se komise usnesla takto: Název Pohodová podpořit nelze, 
alternativní název Sluneční také ne, protože taková ulice je již v Uhříněvsi. 
Navrhuje se tedy pro ulici na parcele 508/4 název Řepková. Ulice na parcele 
272/265 může mít název Ibišková. Dále bude nutno prodloužit Hornokřeslickou 
východním směrem. 

 
6. Žádost městské části Praha-Dolní Počernice  o pojmenování čtyř nových ulic 

názvy Jaroměřická, Brusnická, Vilémovská a Černodolská komise podpoří s tím, 
že místo Brusnické bude navržen název Třemošnická a to z toho důvodu, že ve 
velmi vzdálené části Prahy jsou již názvy odvozené od potoka Brusnice 
(Brusnický tunel a U Brusnice) a název by byl proto matoucí. 

 
7. Ing. Peterka informoval komisi o výsledku návštěvy městské části Praha 22. 

V lokalitě U starého mlýna je dokončován dosti rozsáhlý komplex bytových 
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domů. Úprava komunikací spíše nasvědčuje tomu, že se bude jednat o uzavřený 
areál. Ani městská část dosud nemůže s jistotou takovou skutečnost vyvrátit. V 
případě žádosti městské části o pojmenování a v případě, že se bude jednat o 
veřejné prostranství, se bude komise věcí dále zabývat.   

 
8. Komise potvrzuje svůj záměr připomenout osobnosti Vojtěcha Preissiga a Ireny 

Bernáškové pojmenováním vhodných veřejných prostranství. 
 
9. Příští schůzka se uskuteční 23.10.2017 v 15,00 hodin. 
 
 
 
 




