
Request for archival records 

 

Archivní 1280/6, 149 00  Praha 4 

tel.:  +420 236 004 012  

e-mail: badatelna@praha.eu  

http://www.ahmp.cz 

 

* Requests are processed on the following order/terms: 

Monday - available on Thursday of the same week | Tuesday - available on Friday of the same week | Wednesday - available on Monday of the 

following week | Thursday - available on Tuesday of the following week | Friday - available on Wednesday of the following week 

Researcher’s name: John SMITH Date of the visit: 1.1.2000 
 

Records must be ordered 3 days 

before your visit.* (only applies to 

collections with public finding aids) 

E-mail: j.smith@email.com 

Phone: 123 456 789 

Topic:      Taxing and control of music in Prague 1890-1935 

 

 

Requesting submission: 

Archival collection (number/name): 

(„NAD/Název fondu“) 

Description: 
(„Obsah“) 

Identification marks  

(Reference No., Box No., etc.): 
(„Signatura“, „karton“, „inv.č.“, etc): 

4, Magistrát hlavního města Prahy I. 

Hlavní spisovna 1784-1920 / Knihy 

Jednací protokol 2 Ref.no. 983, period 1883 

4, Magistrát hlavního města Prahy I. 

Referát I.A, hospodářský 

Hledání (případně budování) objektu 

pro zřízení pěveckého a hudebního 

muzea 

Ref.no. 446, call no. B 38/ 721, 

box 180 

5/1, Magistrát hlavního města 

Prahy II., spolkový katastr 

Spolek vzájemně se podporujících 

dělníků hudebních nástrojů 

pražských a okolních 

Ref.no. III/0113, box 12 

9003, Noviny Prager Oberpostamtszeitung, 1850 

leden - březen 

Ref.no. P26 

1, Sbírka listin Guberniální dekret zamítající žádost 

nájemce hudebních poplatků a 

hostinských o povolení provozovat 

hudbu i po 11 hodině večerní. 

Ref. no. AMP PPL IV - 6855 

 

Limits for one day: 
5 books, boxes, or file material. A number of other archival material (charters, maps, plans, etc.) are evaluated individually.  
Requests with insufficient data or unannounced in time can not be accepted. 

 

Another specifications: 

      

 

 

Vyplněno dne:  29.9.2022  Převzal/objednal:         Objednávka je součástí bad. listu č.:       

 

D O  N O T  F I L L  O U T :     In Prague on:    Researcher’s signature: 

 


