
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
MÍSTOPISNÁ  

Zápis z jednání 

 
Pro  Odbor Kancelář primátora MHMP 

Přítomni 

 
JUDr. Eva Novaková, Doc.PhDr. Václav Ledvinka, Mgr. Albert Kubišta,  
PhDr. Zuzana Strnadová, Michal Zachar, Ing. Martin Sedeke, Milan Maruštík, 
Stanislav Václavovic, Ing. Libor Šíma, a Ing. Jaroslav Peterka 
Hosté: MUDr. Zdeněk Hřib, Martin Churavý 

Omluveni PhDr. Miloslava Knappová, CSc., 

Věc Zápis z jednání Místopisné komise Rady HMP, které se konalo dne 15.1 2020 
od 16.00 hodin, v budově Nové radnice v místnosti č. 349  

Zpracoval Ing. Peterka  Počet stran    2 
 

 Datum 21. 1. 2020 
 
1. Paní předsedkyně přivítala pana primátora a pana Churavého a požádala přítomné o 

souhlas s jejich přítomností během jednání. Komise jednomyslně souhlasí s přítomnosti 
hostů. Pan primátor na úvod uvedl, že nebude přítomen celému projednání návrhu na 
přejmenování náměstí Pod kaštany a vyzval přítomné, aby na něj vznesly případné 
dotazy k tomuto návrhu. Protože nebyly žádné dotazy předneseny, pan primátor a pan 
Churavý se rozloučili. 

 
2. Na úvod další části projednávání návrhu na přejmenování náměstí Pod kaštany názvem 

náměstí Borise Němcova paní předsedkyně připomněla, že všem členům komise bylo 
rozesláno podrobné zdůvodnění návrhu a jeho obsah, i skutečnost, že odbor 
živnostenský a občanskosprávní ověřoval, zda by přejmenování způsobilo změny adres 
obyvatel s tím, že by ke změnám nedošlo. Poté vyzvala přítomné k diskusi. Po krátké 
diskusi, když návrh byl již probírán na prosincovém jednání komise, přistoupila komise 
k hlasování. Výsledek hlasování byl následující: 4 pro návrh, 0 proti, 5 se zdrželo 
hlasování. Návrh nebyl přijat.                                      

 
3. V diskusi k žádosti fy Real Estate a.s. o pojmenování nové ulice na k.ú. Košíře v lokalitě 

Vidoule-Šmukýřka byly eliminovány všechny osobnosti navržené firmou Real Estate 
a.s. Z řady osobností navržených přítomnými během diskuse byla vybrána osobnost 
Vladimíra Lerause, na které se shodli všichni přítomní. Navržen bude název 
„Lerausova“. 

 
4. Při projednání žádosti odboru živnostenského a občanskosprávního o prodloužení ulice 

Povltavské západním směrem Ing. Šíma vysvětlil, že ulice Povltavská je dlouholetým 
místopisným problémem, jehož radikální řešení by se možná dotklo mnoha adres 
navázaných na tuto ulici, která dnes z nejrůznějších příčin, jejichž kořeny jsou v dávné 
minulosti, je rozdělena na pět relativně samostatných částí. Doporučuje nejprve zjistit, 
kolika adres by se řešení (kterých se při předběžném posouzení nabízí několik) dotklo a 
poté věc znovu projednat.  

 
5. Komise považuje podnět pana Petra Tomsy k připomenutí Ernsta Denise 

pojmenováním některého veřejného prostranství za opodstatněný. Doc. Ledvinka 
připomíná, že již v minulosti byly činěny pokusy připomenout osobnost Ernsta Denise 
pojmenováním některého veřejného prostranství. Komise má zato, že nelze po této 
osobnosti pojmenovat některou z nových, ne zcela významných, ulic na okrajích Prahy, 
proto se řešením  bude komise nadále zabývat.   

 
6. Ing Peterka předložil plánek nové rozsáhlé výstavby na Barrandově a podal informaci o 
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výsledku šetření na místě samém, které provedl předchozí den. Ing. Šíma 
poznamenává, že jsou k dispozici podrobnější plány komunikací, které Ing. Peterkovi 
poskytne a na poradě mimo jednání komise společně stanoví polohopis budoucích ulic. 
Členové komise do příštího jednání doručí Ing. Peterkovi na adresu 
Jaroslav.Peterka@Praha.eu  soubor jmen nejméně šesti osobností z kulturní oblasti 
návazně na názvy v dané lokalitě, které by mohly být připomínány pojmenováním 
předmětných ulic s tím, že polohopis a pojmenování těchto ulic komise projedná na 
příští schůzce. 

 
7. Ing. Peterka předkládá komisi usnesení Rady městské části Praha 1 ze dne 7. 1. 2020, 

kterým rada navrhuje pojmenování parčíku u Staronové synagogy po čestné občance 
Prahy 1 Marii Schmolkové. Současně Ing. Peterka podává informaci o situaci na místě 
samém, které krátce před tím navštívil. Po krátké diskusi se komise shodla na tom, že 
návrh městské části nepodpoří, ale naopak se přidrží řešení, které doporučila na svém 
jednání dne 11. 12. 2019, a sice pojmenovat názvem „Marie Schmolkové“ komunikaci 
vznikající proti severnímu konci ulice Dudovy a směřující do Seifertovy. 

 
8. Někteří členové komise informují o tom, že obdrželi dopis od pana Vladimíra 

Pomortzeffa týkající se ulice Bakurinovy na území městské části Praha-Dolní 
Počernice. Jedná se o upozornění na to, že v minulosti došlo při pojmenování 
předmětné ulice shodou řady okolností k chybě v souvislosti se zmatenou identifikací 
osoby padlého ruského vojáka, který je pochován pod jménem Bakurin na místním 
hřbitově.   Členové komise, kteří dopis s rozsáhlými odkazy na internetové stránky 
obdrželi mají zato, že je podnětný a budou se jím, ve spolupráci s městskou částí 
zabývat. 

 
9. Příští schůzka se koná 19. února 2020 v 16.00 hodin. 
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