
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 
Pro  Oddělení volených zástupců 

Přítomni Doc.PhDr. Ledvinka, JUDr. Novaková, Alena Ježková, PhDr. Strnadová, 
Miloslava Knappová, CSc., Ing. Šíma a Ing. Peterka  

Omluveni  MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, JUDr. Lucie Týcová, Radomír Nepil 

Věc 
Zápis z jednání Místopisné komise Rady HMP, které se konalo dne 20.4.2017 
v 15.30 hodin, v Jungmannově ulici č.35 (Škodův palác), ve druhém poschodí, 
dveře č.  229.  
 

Zpracoval Ing. Peterka  Počet stran 1 
 

 Datum 25.4.2017 
 
1. Komise má k zápisu ze schůzky konané dne 23. dubna 2017 tyto připomínky: V bodě 4. 

je nutno nahradit slovo Hlavatecká slovem Hrabovská, dále na str. 2 v bodě 7. nahradit 
slovo Praha 22 slovem Praha 20. Jiné připomínky komise nemá. 

 
2. Komise bere na vědomí, že je připraven k předložení Radě HMP tisk č. 24728 

(Kanova, Sanderova, alej Obětí totality a další). 
 
3. Na závěr pokračování diskuse z minulé schůzky k žádosti fy UNIMEX GROUP, 

a.s. o pojmenování nových ulic v lokalitě Jahodnice se komise usnesla na 
doporučení následujících názvů nových ulic: ulice U Hostavického potoka bude 
prodloužena západním směrem, ulice Manželů Dostálových bude prodloužena 
jižním směrem, dále budou nové ulice pojmenovány takto: Koclířovská, 
Labuťská, Hrabovská, Vrbenská, Olšinská, Hlinířská, Munická, Blatecká a 
Jindrlovská. 

 
4. V pokračování diskuse k žádosti odboru živnostenského a občanskosprávního 

z minulé schůzky o pojmenování nových ulic v městské části Praha-Kolovraty 
v lokalitě Prknovka, mezi ulicemi U Vodice a Skautská se komise usnesla takto: 
V dané lokalitě je nutno pojmenovat dvě ulice; pro kratší ulici se navrhuje název 
Oddílová a pro delší název Tábornická. 

 
5. K žádosti  městské části Praha 12 o pojmenování některé nové ulice na území 

této městské části po Jiřím Kodetovi vyslovuje komise příslib vycházet v této 
věci městské části vstříc.     

 
6. Komise projednala dopis pana starosta městské části Praha 9 ve kterém je vyslovena 

žádost o pojmenování několika nově vznikajících ulic ve Vysočanech po aktivních 
odbojářích, kteří spojili své životy s touto čtvrtí. Komise souhlasí s ideou připomenout 
pojmenováním ulic aktivní odbojáře; naváže se tak na již zavedenou praxi 
v pojmenování ulic v městské části Praha 9. Problém vidí komise v návrhu názvu 
„Khodlových“ a to proto, že v Praze je již ulice Khodlova a je pojmenovaná po 
příslušníku téže rodiny, kterou připomíná i současný návrh. Komise proto doporučuje 
návrh ještě projednat s místostarostou městské části Praha 9 panem Mgr. Vážanským.  

 
7. Příští schůzka komise se uskuteční 15. května 2017 v 15.00 hodin 
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