
 

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. 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 28.3.2018 
v 15.30 hodin, v Jungmannově ulici č.35 (Škodův palác), ve druhém poschodí, 
dveře č.  229.  
 

Zpracoval Ing. Peterka  Počet stran 2 
 

 Datum 5.4.2018 
 
1. Pan předseda zahájil schůzku a vyzval přítomné, aby vznesly případné připomínky 

k zápisu z únorového setkání komise. 
 
2. Komise nemá námitek k zápisu ze schůzky konané dne 28. února 2017. 
 
3. Ing. Šíma navazuje na přerušené jednání na minulé schůzce (bod 5.: Žádost fy 

Skanska o pojmenování nového veřejného prostranství s charakterem náměstí 
v rezidenční čtvrti Botanica Vidoule) a podává zprávu o výsledku konzultace s panem 
Novotným (bývalý člen místopisné komise a znalec předmětné lokality). Výsledkem 
konzultace je návrh na pojmenování nového veřejného  prostranství názvem „Botanické 
náměstí“. Komise tento návrh vítá s tím, že takto bude předložen k projednání Radě 
HMP. 

 
4. Komise navazuje na bod 6. zápisu z únorového jednání a doporučuje řešit pojmenování 

nové ulice na území městské části Praha 17 takto: Stávající ulice Lehotského bude 
přejmenována na Peřinovu. Ulice je přístupovou komunikací ke škole Generála Peřiny, 
nikdo zde nebydlí, a proto nikomu nevzniknou nesnáze změnou adresy. Názvem 
Lehotského bude pojmenována nová ulice v Lokalitě U Kaménky.  

 
5. K žádosti provozovatelů zahradnické firmy ve Střešovicích o pojmenování  komunikace 

severně od ulice Pod novým lesem komise navrhuje předmětný úsek komunikace 
pojmenovat názvem „Chládkových“. 

 
6. K žádosti městské části Praha 4 o pojmenování prostoru křižovatky ulic Severní II a 

Severovýchodní VI názvem náměstí Inky Bernáškové komise doporučuje upozornit 
navrhovatele na to, že realizace návrhu by znamenala změnu adres několika domů a to 
nejen v prostoru křižovatky, ale v případě, že by měl být výsledek z orientačního 
hlediska optimální, také přejmenování části ulice Severní II, která by byla rozdělena. 
Jednání k tomuto návrhu bude pokračovat na některé z příštích schůzek.  

 
7. Komise podporuje žádost odboru živnostenského a občanskosprávního  

o prodloužení ulice Lindleyovy od jejího zalomení jižním směrem. Krátký úsek směřující 
od zalomení k jihozápadu zůstane Lindleyovou.  

 
8. Komise se vrací k  žádosti odboru živnostenského a občanskosprávního o poj-

menování nových ulic na k.ú. Řeporyje a doporučuje svůj návrh pojmenovat čtyři nové 
ulice podle vynikajících českých jazykovědců (Gebauera, Mathesia, Šmilauera a 
Poldaufa) ještě projednat s městskou částí. 
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9. Komise nepodporuje návrh pana Horáka na vrácení původního názvu Dětskému 

ostrovu (Židovský) s tím, že uváděné důvody nejsou dostatečně závažné.  
 
10. Komise nepodporuje žádost Nadace Bohuslava Martinů o pojmenování prostranství 

v sousedství svého sídla názvem park Bohuslava Martinů s odůvodněním, že Bohuslav 
Martinů je již připomínán názvem ulice na rozhraní k.ú. Krč a Podolí.  

 
11. Komise s porozuměním bere na vědomí podnět pana Petra Tomsy k připomenu-tí 

Ernsta Denise pojmenováním veřejného prostranství. Komise bude vyvíjet úsilí, aby byl 
Ernst Denis pokud možno v dohledné budoucnosti připomínán názvem důstojného 
veřejného prostranství.   

 
12. Příští schůzka komise se uskuteční 19. dubna 2018 v 15.00 hodin 
 




