Důvodová zpráva k usnesení č. R – 42 ze dne 3.12.2014
Dne 26.11.2014 byla doručena na zdejší úřad návrh pana MUDr. Mirka Pátka, MBA, který
podával Radě hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 návrh na pojmenování komunikace
na pozemku parc. č. 523/193 v k.ú. Horní Měcholupy.
V uvedené lokalitě probíhá výstavba rodinných domů a dokončení stávajících 19 rodinných
domů má nyní adresu v ulici Hornoměcholupská, která je od těchto domů vzdálená více než půl
kilometru.
Návrh na pojmenování „U Plynojemu“
Areál Rezidence Golfu Hostivař se nachází přímo v místech, kde v Horních Měcholupech
stával plynojem.
Plynojem v plynárně v Horních Měcholupech byl největším nadzemním plynojemem všech dob
v českých zemích i bývalém Československu a současně patřil k největším plynojemům tohoto
druhu na světě. Uveden do provozu byl počátkem roku 1968 a sloužil na uskladnění 300 000
m3 svítiplynu. Byl postaven v pořadí jako třetí suchý plynojem na území Prahy (po plynojemu
v Michli a ve Vysočanech). Byl vysoký 106 m (tedy o 40 m vyšší než Petřínská rozhledna),
měl průměr 67,6 m a dno zaujímalo plochu 3 500 m2. Plášť plynojemu tvořil celosvařovaný
mnohostěn o 24 stěnách a hmotnost celé jeho ocelové konstrukce byla 3 184 tun. Pro různé
závady a souvislosti s postupující záměnou svítiplynu za zemní plyn byl v roce 1981 provoz
hornoměcholupského suchého plynojemu zastaven a plynojem byl rozebrán. Jeho demolice
byla sama o sobě významným technickým dílem. Plášť plynojemu byl rozebírán od spodu a
pomocí hydraulických zdvihadel postupně spouštěn dolů. Vrchní část plynojemu byla
využívána ještě nějaký čas na skladiště a později byla i tato zbývající část rozebrána a odvezena
do šrotu.
Název ulice „Fotbalová“, předložený panem MUDr. Mirkem Pátkem, MBA sice koresponduje
s názvy sportovních ulic, ale tyto se nacházejí v rámci sídliště Hornoměcholupská již v katastru
Hostivař. Název „U Plynojemu“ z historického hlediska lépe vystihuje danou lokalitu. Podobné
pomístní označení nese také ulice U Hostivařského nádraží, která k vilovému areálu směřuje
z druhé strany. Navržený název „U Plynojemu“ je rovněž příhodnější pro uskupení domů, které
netvoří jednu rovnou ulici, ale vytvářejí plošnou zástavbu.

