
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 
Pro  Oddělení volených zástupců 

Přítomni 
Doc.PhDr. Ledvinka, JUDr. Novaková, MgA. Eliška Kaplický,  
PhDr. Miloslava Knappová, CSc., Mgr. Alena Ježková,  
Ph.D. PhDr. Zuzana Strnadová, Ing. Šíma a Ing. Peterka  

Omluveni  Radomír Nepil, Mgr. Jiřina Růžičková 

Věc 
Zápis z jednání Místopisné komise Rady HMP, které se konalo dne 28.2.2018 
v 15.30 hodin, v Jungmannově ulici č.35 (Škodův palác), ve druhém poschodí, 
dveře č.  229.  
 

Zpracoval Ing. Peterka  Počet stran 2 
 

 Datum 7.3.2018 
 
1. Pan předseda konstatuje, že se komise sešla v usnášeníschopném počtu a vítá a 

představuje hosty, kterými jsou: pan místostarosta městské části Praha 6 Jan Lacina   
a pan Ing. Arch. Bohumil Beránek.  

 
2. K návrhu městské části Praha 6 na připomenutí osobnosti a díla nedávno zesnulého 

spisovatele Petra Šabacha pojmenováním veřejného prostranství ve Wuchterlově ulici 
proběhla dlouhá diskuse, které se zúčastnili všichni přítomní. Na tom, že je namístě 
připomenout zesnulého spisovatele pojmenováním veřejného prostranství v Praze 6 se 
shodli všichni přítomní. Různé názory však byly na charakter prostranství ve 
Wuchterlově ulici, a sice jestli jedná o park nebo náměstí a z toho vyplývající možné 
pojmenování, jestli náměstí Petra Šabacha (Šabachovo náměstí) nebo Šabachův park. 
Přítomní nedospěli k závěru a jednání bylo odročeno na některou z příštích schůzek. 
Paní JUDr. Novaková přislíbila pořídit na daném místě fotodokumentaci. 
 
Komise a hosté pokračovali v jednání o návrhu na přejmenování jižní části Morávkova 
parku názvem park Marie Terezie. Dále proběhla diskuse o návrhu na změnu názvu 
Morávkův park na park Štkpt. Morávka, o návrhu na přejmenování Svatovítského mostu 
názvem most Štkpt. Morávka a přejmenování jižní části Svatovítské (mezi přemostěním 
železniční trati a ulicí Milady Horákové) názvem ulice Štkpt. Morávka. Závěr diskuse byl 
ten, že všichni přítomní souhlasí s přejmenováním jižní části Morávkova parku názvem 
park Marie Terezie, zatímco název severní části Morávkova parku zůstane a rovněž 
Svatovítský most a jižní část Svatovítské se přejmenovávat nebudou. 
 
Komise podporuje návrh na přejmenování severní části ulice U Prašného mostu 
názvem „Plečnikova alej“ poté co pánové Beránek a Lacina informovali o záměru 
městské části úpravami komunikací a zeleně přeměnit tuto část ulice v alej. Komise 
bude počítat s názvem Plečnikova alej pouze pro toto veřejné prostranství. 
 
Posledním bodem společného jednání komise a zástupců městské části Praha 6 byl 
návrh na přejmenování ulice V. P. Čkalova názvem Dostalova. Zástupci městské části 
ani komise přejmenování nedoporučují pro velkou zátěž, kterou by přejmenování 
přineslo občanům, firmám a institucím změnou adres. 

 
3. Komise odkládá projednání Alternativního návrhu firmy CPI Property Group a 

městské části na pojmenování budoucích ulic na území městské části Praha-
Březiněves do doby než navrhovatelé doplní legendy k navrhovaným názvům 
(Mikanových, Zvěřinových). 

 
4. K podnětu pana Tomáše Žďáry k pojmenování nové ulice vznikající v rámci 
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projektu Zátiší Rokytka ve Vysočanech v lokalitě Na Černé strouze komise 
doporučuje spojit se s městskou částí s tím, že zde vyvíjí stavební činnost tři 
developerské firmy. Ulic zde bude patrně více než jedna. 

 
5. Projednání žádosti fy Skanska o pojmenování nového veřejného prostranství 

s charakterem náměstí v rezidenční čtvrti Botanica Vidoule komise odkládá do 
příští schůzky. Členové si připraví návrhy pojmenování. 

 
6. Komise souhlasí se žádostí městské části Praha 17 o změnu návrhu na pojmenování 

v lokalitě U Kaménky a místo názvu Peřinova doporučí pro novou ulici název Pod 
Kaménkou. Projednání návrhu na přejmenování ulice Lehotského názvem Peřinova se 
odkládá. 

 
7. K žádosti odboru živnostenského a občanskosprávního o pojmenování nových 

ulic na k.ú. Řeporyje komise doporučuje pojmenovat čtyři nové ulice podle 
vynikajících českých jazykovědců. Navrhují se tyto názvy: Gebauerova, 
Mathesiova, Šmilauerova a Poldaufova. 

 
8. Příští schůzka komise se uskuteční 28. března 2018 v 15.00 hodin 
 
 
 




