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Úvod 

 
 

I. Správní vývoj odboru pro vnit ní v ci a jeho p edch dc  
 
 
Tzv. vnit ní správa (nebo též politická správa) pat í k tradi ním agendám ú ad  

moderního státu. Zjednodušen  by se dalo íci, že práv  v této oblasti se poprvé moderní 
byrokratické orgány konstituovaly (ministerstvo z roku 1848, jež se p em nilo na ministerstvo 
vnitra, místodržitelství, okresní hejtmanství a magistráty). Vymezení a prom ny vnit ní 
správy však byly v pr b hu 19. a 20. století velmi složité, rozhodn  složit jší než v oblastech 
speciální rezortní správy. V Praze vykonával vnit ní správu samoz ejm  magistrát, nem l 
však k tomu ú elu jediný referát i odbor. Naopak jednotlivé díl í agendy vykonávaly r zné 
jeho složky – presidium a jeho odd lení (osobní, organiza ní, normativní a studijní), popisní 
referát (vykonával matri ní a eviden ní agendu), statistický ú ad; celkovou koordinaci vnit ní 
správy provád lo editelství politické služby.  

Až v rámci tzv. Krosná ovy reformy, jež s platností od 16. 8. 1948 zna n  
zjednodušila strukturu magistrátu, vznikl z t chto složek referát pro úst ední správu ÚNV. 

lenil se na tyto odbory: odbor organiza ní (býv. organiza ní odd lení presidia), odbor 
normativní a studijní (býv. odd lení normativní studijní presidia), odbor statistický (býv. 
statistický ú ad), odbor pro službu v okresích (býv. úst ední ú ad pro službu v okresích) a 
úst ední pomocné ú ady (tj. hlavní podatelna, výpravna a spisovna). Z osobního odd lení 
presidia vznikl samostatný referát osobní. Dosavadní popisní referát byl za len n do nov  
vytvo eného referátu kultového, matri ního a vojenského (jako odbor popisní). 

P i zásadní reorganizaci tzv. lidové správy v roce 1949 (v Praze s platností od 1. 4. 
1949), kdy zanikl starý magistrát a byl nahrazen novým aparátem Úst edního národního 
výboru, došlo ke slou ení agend ref. pro úst ední správu,  ref. osobního a ásti agendy 
zrušeného ref. kultového, matri ního a vojenského (záležitosti matri ní a církevní, též 
záležitosti vále ných škod), i ásti agendy ref. bezpe nostního a vzniká referát pro 
všeobecné vnit ní v ci ÚNV. 

 
Vedle dosavadní tzv. politické správy obdržel nov  vzniklý referát i ást agendy 

bezpe nostní (ve staré terminologii policejní), která prod lala nemén  složitý vývoj. Narozdíl 
od státní správy v okresech z stávaly policejní v ci v Praze tradi n  mimo politickou správu. 
Jako úst ední ú ad pro tzv. pražský policejní rajón p sobilo policejní editelství v Praze. To 
ovšem  m lo i ur ité kompetence celozemské. Vzniklo v polovin  19. století z pražského 
m stského hejtmanství (vzniklého po spojení pražských m st roku 1784). Tomu však mimo 
vlastní bezpe nostní agendu náležely i záležitosti tiskové, spolkové a shromaž ovací, 
divadelní, ve ejné produkce, ud lování r zných licencí apod. Po skon ení druhé sv tové 
války bylo policejní editelství p em n no na editelství národní bezpe nosti ( NB), které 
bylo formáln  pod ízeno ÚNV jako jeho„výkonný orgán“ (plénum z 28. 1. 1946), ale fakticky 
fungovalo dále samostatn  a bylo ízeno spíše zemským národním výborem a ministerstvem 
vnitra. Až 1948 bylo NB p ímo za len no do bezpe nostního referátu. 

Magistrátu tradi n  náležely jen n které záležitosti tzv. místní policie a dále 
protiletecká a požární ochrana, vykonávané op t r znými ú ady (ú ad protiletecké ochrany, 
velitelství požární policie, úst ední zdravotní ú ad atd.). Usnesení ÚNV z 31. 8. 1945 byly 
tyto agendy spojeny do nového referátu pro vnit ní národní bezpe nost ÚNV. Do jeho 
kompetence spadala: a) p sobnost dosavadního ú adu protiletecké ochrany; b) právní agenda 
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velitelství požární policie, dosud obstarávaná odborem hospodá ským; c) agenda místní 
policie – dosud úst ední zdravotní ú ad, krom  zdravotn  policejních v cí; d) vyšet ování 
trestních in  n meckých funkcioná  pražské obce za války a trestních in  eských 
funkcioná  pražské obce. 

Opat ením primátora z 25. 2. 1948 byl referát pro vnit ní národní bezpe nost 
p ejmenován na referát bezpe nostní a byla mu ponechána místní policie, protiletecká 
ochrana, m stská stráž a likvidace trestání n kterých provin ní proti národní cti. Ostatní 
(požární bezpe nost) p ešlo na editelství národní bezpe nosti. Jak NB, tak bezpe nostní 
referát nadále náležely do p sobnosti komise a referenta pro vnit ní národní bezpe nost. 
Krosná ova reforma (16. 8. 1948) za lenila do bezpe nostního referátu NB a vrátila mu 
agendu požární bezpe nosti. Referát se nadále lenil na:  

a)  NB (zrušeno ke konci b ezna 1949) 
b)  odbor bezpe nostní (= dosavadní ref. bezpe nostní) 
c)  odbor požární bezpe nosti (dosud velitelství požární policie) 
d)  velitelství m stské stráže – ur eno k postupné likvidaci. 

Nicmén  NB z stalo fakticky samostatným ú adem až do svého zrušení na konci 
b ezna 1949. Na základ  zákona . 76/1949 Sb. a vl. na . . 98/1949 Sb. bylo od 1. 4. 1949 
z ízeno Krajské velitelství národní bezpe nosti Praha (KVNB)  jako spole ný orgán ÚNV 
a KNV Praha. Zárove  byla p esunuta tzv. místní policie na referát pro všeobecné vnit ní 
v ci. Referát bezpe nostní dostal ozna ení referát III, jeho kompetence však z stávaly 
zpo átku nevyjasn né. ÚNV m lo prost ednictvím KVNB nadále vykonávat agendu národní 
bezpe nosti na území Prahy, s výjimkou výkonné služby SNB. P esný rozsah t chto 
kompetencí ur ila vyhláška ministerstva vnitra . 581/1949 Ú. l. I. – ÚNV (resp. KVNB) byla 
p ikázána: bezpe nost v silni ní a vodní doprav , v ci tisku, rozhlasu a divadel, licence na 
ve ejné produkce, vedení trestního rejst íku, vydávání vysv d ení zachovalosti, odvody 
branc , p echodné ubytování vojska, úst ední evidence obyvatelstva, agenda ztrát a nález , 
vydávání všeobecn  platných p edpis  v oboru národní bezpe nosti. N které kompetence 
byly p esunuty na nov  z ízené obvodní národní výbory, resp. obvodní velitelství národní 
bezpe nosti (p edevším tzv. místní bezpe nost, tj. nap . spolkové a shromaž ovací v ci, 
povolování divadelních p edstavení ochotník  a ve ejných produkcí, bezpe nost v kinech, 
sbírky a loterie, uzavírací hodiny, potírání alkoholismu, tuláctví a prostituce). 

 
Referát pro všeobecné vnit ní v ci, vzniklý p i reorganizaci lidové správy, se lenil 

na dv  skupiny:  
skupina 1 (ref. IA) se lenila na šest odd lení: odd lení kádrové a kontrolní, pro 

školení zam stnanc , pro zam stnance úst ední správy a ONV, pro zam stnance školské a 
kultorvé správy, pro zam stnance finan ní správy, pro zam stnance zdravotní a sociální 
správy (na tuto skupina p ešla agenda osobního referátu i osobní agendy dalších a odbor , a 
služební p ísahy). 

skupina 2 (ref. IB) se lenila na t i odbory: organiza ní, pro pé i o ONV, všeobecný 
(p ešla na ni p sobnost dosavadních odbor  organiza ního, normativního a studijního, 
popisního, v ci voleb, ob anské s atky, záležitosti místní policie z odboru bezpe nostního, 
agenda pomocných ú ad , z dosavadního ref. hospodá ského p ešla na ref. I pé e o umíst ní 
ÚNV a ONV, pé e o jejich v cné vybavení). 

K dalším velkým p esun m kompetencí došlo na ja e a v lét  1950, kdy bylo z ízeno 
nové ministerstvo národní bezpe nosti (pro období tzv. „zost ování t ídního boje“). V srpnu 
1950 byl referát pro všeobecné vnit ní v ci (ref. I) p ejmenován na referát pro lidovou 
správu, který se lenil takto: 

Odd lení pro lidovou správu (I/1) 
Hospodá ská správa - tj. umíst ní a vybavení NV 
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Kancelá ská správa - tj. kancelá  a úst ední pomocné ú ady 
Všeobecné osobní odd lení (I/2a) 
Zdravotní osobní odd lení (I/2b) - tj. pro zam stnance sociálních a zdravotních  
za ízení 
Školské osobní odd lení (I/3) - tj. pro zam stnance škol 
Církevní odd lení (I/4) 

Bezpe nostní agenda dosavadního ref. pro všeobecné vnit ní v ci p ešla na 
bezpe nostní referát (ref. III), nov  p ejmenovaný na referát pro vnit ní v ci a bezpe nost. 
Ten navíc p evzal ást agendy národní bezpe nosti od krajského velitelství národní 
bezpe nosti. D lil se na: 

a)  odd lení správní (III/1) - st. ob anství, matri ní v ci, státní symboly, jména 
ulic, Archiv hl. m. Prahy (od 1. 1. 1951), spolková a shromaž ovací agenda, 
povolování divadelních her, bezpe nost v divadlech a p i jiných akcích, 
povolování ve ejných sbírek, ubytování vojenských osob, branné v ci, ztráty 
a nálezy aj. 

b)  odd lení bezpe nostní a trestní (III/2) - dekret . 138/45 Sb., odvolání 
z trestních nález  OVV ONV, místní bezpe nost ve II. stolici. 

c)  odd lení požární ochrany (III/3).  
Zbylá agenda národní bezpe nosti, jež z stala na KVNB, nadále prakticky p estala být 

ízena národními výbory. Sta í už jen dodat, že po skon ení období vrcholného „stalinismu“, 
v zá í 1953 byla velitelství národní bezpe nosti (stejn  jako ministerstvo) zrušena a nahrazena 
(v Praze) m stskou správou ve ejné bezpe nosti a m stskými odd leními ve . bezpe nosti 
(pro obvody). 

V d sledku vl. na . . 121/1951 Sb. a  usnesení rady ÚNV z 22. 1. 1952 byl na po átku 
r. 1952 referát III p ejmenován na referát pro vnit ní v ci. Výrazn  se referátu dotkly 
sou asné p esuny kompetencí: do ref. III p ešla z ref. V agenda sociální pé e; na druhé stran  
záležitosti divadel, zábav a jiných kulturních i sportovních podnik  p ešly do ref. XII, 
profesionální divadla pak do ref. IV, boj proti užívání omamných prost edk  a pohlavním 
chorobám p ešel do ref. VI, povolování sázek a v cných loterií do ref. VII. Dále také v ci 
týkající se ochrany úrody (tj. potírání polního pychu aj.) p ešly z ref. III do ref. IX. Na 
obvodní národní výbory byla p enesena agenda náhrad vále ných škod (usnesení rady ÚNV z 
26. 2. 1952). Podle usnesení rady ÚNV z 5. 8. 1952 byla agenda branné výchovy p enesena 
z ref. III do ref. XII. 

 
K zásadním reformám lidové správy došlo roku 1954. Dosavadní referáty byly 

nahrazeny odbory a správami, jež byly z ízeny a vybaveny kompetencemi 21. 5. 1954. Byl 
zrušen ref. pro lidovou správu; jeho kompetence p ešly z velké ásti na nov  z ízený odbor 
pro vnit ní v ci ÚNV (OVV), pro agendu církevní byl z ízen odbor pro v ci církevní, 
agenda personální byla p esunuta na nov  z ízený odbor kádrový a ást agendy také na 
odbor organiza ní a kontrolní. Odbor pro vnit ní v ci p evzal rovn ž velkou ást agendy 
býv. referátu III (pro vnit ní v ci), a to p edevším tu, kterou na úst ední úrovni zajiš ovalo 
ministerstvo vnitra. Nep evzal tedy v ci d chodového zabezpe ení a sociální pé e (odbor 
sociálního zabezpe ení), v ci vále ných škod, pomoci nezem d lc m p i živelních 
pohromách a podpor novomanžel m (odbor finan ní), agendu boje proti alkoholismu (odbor 
zdravotnický).  

Odbor pro vnit ní v ci se lenil na: 
1.  odd lení správní 
2.  odd lení hospodá sko-plánovací 
3.  odd lení všeobecné. 
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Jeho kompetence byly definitivn  stanoveny takto: záležitosti všeobecné vnit ní 
správy –  v oboru odvod  branc , dobrovolných organizací, spolk  a shromážd ní, státního 
ob anství a matrik. Dále pé e o reemigranty, zajiš ování voleb po stránce organiza ní, žádosti 
o zaopat ovací p ísp vek, záležitosti s ítání lidu, návrhy na p ejmenování ulic a ve ejných 
prostranství, agenda vlajek a prapor , ád  a vyznamenání, soudc  z lidu, ztrát a nález . 
Odbor do r. 1961 spravoval též ubytovnu pro osoby bez p íst eší. Do kompetence odboru 
spadala také správa administrativních budov, zajiš ování pot eb Archivu hl. m. Prahy, 
m stské inspekce požární ochrany a požárního sboru a státní arbitráže, pé e o jednotnou 
spisovou manipulaci u výkonných orgán  ÚNV a ONV. Dohlížel též na innost odbor  pro 
vnit ní v ci p i pražských ONV a rozhodoval o odvolání z jejich rozhodnutí. Z agendy 
bezpe nostní náležela OVV agenda trestní komise, dohled na výkon trestní pravomoci 
správní, místní bezpe nost. 

Kompetencí odboru pro vnit ní v ci se dotkl i rozsáhlý proces decentralizace zapo atý 
v r. 1956 a trvající po celou druhou polovinu padesátých let až do po átku let šedesátých. 
Z kompetencí úst edních orgán  p echázely agendy na národní výbory – v Praze se jednalo 
jak o linii úst ední – z ministerstev na ÚNV, tak o decentralizaci místní – tedy z ÚNV na 
obvodní národní výbory. V oblasti vnit ní správy se jednalo o protipožární ochranu: byly 
zrušeny orgány státního požárního dozoru (m stská a obvodní komise SPD) ízené 
ministerstvem vnitra a kompetence v oblasti požární ochrany p ešly na národní výbory 
(dodate ný zákon . 18/1958 Sb. o požární ochran ). Na jednotlivé pražské národní výbory 
byly p eneseny díl í správní úkony v oblasti personální agendy, státního ob anství, matrik aj. 

Na jednotlivé ONV p ešlo jmenování soudc  z lidu pro lidový soud civilní a trestní, a 
také ást agendy shromaž ovací – konkrétn  shromážd ní a pr vody nep esahující svým 
významem hranici jednoho obvodu. Obecn  mohly být na obvodní národní výbory p eneseny 
opat eními rady ÚNV pouze ty agendy, které náležely do kompetence okresních i místních 
národních výbor . 

K zásadní zm n  došlo k 1. 4. 1957 – byl zrušen kádrový odbor a ást jeho agendy, 
konkrétn  záležitosti práce a mezd pracovník  odbor  a správ rady ÚNV a za ízení ÚNV, 
s výjimkou za ízení zdravotnických, školských a kulturních, p ešla na odbor pro vnit ní v ci. 
Také pokladní služba byla p evedena z odboru finan ního na OVV. Naopak agenda 
zaopat ovacích p ísp vk  p ešla z OVV na odbor sociálního zabezpe ení. 

Vnit ní struktura OVV byla podle usnesení rady ÚNV z 26. 3. 1957 upravena takto: 
odd lení správní 
odd. hospodá ské a plánovací 
odd. práce a mezd 
m stská inspekce požární ochrany 
hlavní ú tárna. 
K další zm n  v organizaci aparátu ÚNV došlo k 1. 7. 1958 ve shod  s vládním 

na ízením . 33/1958 Sb. Ekonomické funkce odbor  byly centralizovány a finan ní a 
plánovací agendu, kterou doposavad zajiš ovaly odbory, p evzala centrální M stská plánovací 
komise a posílený finan ní odbor. Vnit ní struktura OVV nyní vypadala takto: 

skupina ízená p ímo vedoucím odboru 
odd. správní 
odd. hospodá ské 
odd. práce a mezd 
m stská inspekce požární ochrany 
kancelá . 
P sobnost OVV se po této reorganizaci p íliš nezm nila – odboru nadále náležely 

agendy v oblasti vnit ní správy (v ci st. ob anství, matrik, dobrovolných organizací a spolk , 
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ízení a koordinace trestní agendy správní, v ci volební, pojmenování ulic aj.), dále pak 
agenda práce a mezd zam stnanc  aparátu ÚNV a agenda požární ochrany. 

 
Rozsáhlá reorganizace ve ejné správy k 1. 7. 1960 se struktury ani kompetencí OVV 

p íliš nedotkla. Rozsah zajiš ovaných agend z stával prakticky nezm n n. Struktura OVV v 
60. letech vypadala takto: 

skupina ízená p ímo vedoucím odboru 
odd lení pro ochranu ve ejného po ádku 
skupina pro ob anské záležitosti. 
V roce 1964 vznikla nová rozpo tová organizace pod ízená OVV – M stská inspekce 

ve ejného po ádku (MIVP). Jejím úkolem bylo dohlížet na dodržování p edpis  na ochranu 
ve ejného po ádku (zákon . 60/1961), nap . v oblasti istoty m sta apod. Od r. 1966 (s 
ú inností od 1. 5. 1966) vy len n ze za ízení NVP Útvar požární ochrany hl. m. Prahy, útvar 
se stal samostatnou složkou pod íznou p ímo ministerstvu vnitra a NVP.  Usnesením pléna 
NVP z 5. 2. 1968 byla p evedena správní innost z Útvaru požární ochrany p ímo do odboru 
pro vnit ní v ci. 

V roce 1990 (1991?) byl odbor p ejmenován na odbor vnit ní správy Magistrátního 
ú adu hl. m. Prahy, od 1. 2. 2000 nese název odbor správních agend MHMP. 
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II. Organizace pod ízené odboru pro vnit ní v ci (a jeho p edch dc m) 
 
 
1.  Archiv hl. m. Prahy – tradi ní m stská instituce, zal. 1855. Do konce b ezna 1949 byl 

samostatným „ú adem“ pražské obce pod pravomocí kulturního referenta ÚNV. K 1. 4. 
1949 se stal org. složkou referátu pro školství, v dy a um ní, od 1. 1. 1951 za ízení 
pod ízené odboru pro vnit ní v ci ÚNV. Od 1. 7. 1991 samostatný odbor magistrátu hl. m. 
Prahy (doposud). 

2.  Požární sbor hl. m. Prahy – Praha m ly sv j obecní hasi ský sbor už od r. 1856. Pod ízen 
byl od r. 1945 nov  založenému velitelství požární policie (jež podléhalo referentovi pro 
vnit ní národní bezpe nost) a jeho nástupc m v rámci odboru (viz dále). K 1. 1. 1954 
p em n n na Požární útvar hl. Prahy, podléhající M stské inspekci státního požárního 
dozoru (jež spadala pod Úst ední správu st. požárního dozoru v ministerstvu vnitra; rad  
ÚNV byla požární ochrana pod ízena pouze omezen ). Organiza n  byl zcela vy at 
z p sobnosti ÚNV, a to až do 1. 1. 1957, kdy se požární ochrana vrátila do pravomoci NV 
a Pož. útvar se op t stal rozpo tovou organizací ÚNV. 1. 4. 1964 byl Pož. útvar slou en 
s M st. inspekcí a obvodními inspekcemi popž. ochrany v jednu organizaci – Útvar 
požární ochrany hl. m. Prahy (ÚPO), jehož innost nadále ídila komise na ochranu 
ve ejného po ádku NVP. V r. 1968 byla správní innost p enesena z útvaru požární 
ochrany p ímo na odbor pro vnit ní v ci NVP (plénum 5. 2. 1968, . 20/5). Od 1. 4. 1972 
p ejmenován na Požární útvar hl. m. Prahy; k 1. 7. 1986 se p em nil na Sbor požární 
ochrany a pro jeho ízení byl založen zvláštní orgán NVP M stská správa Sboru pož. 
ochrany. 

3.  Ubytovna pro osoby bez p íst eší (Praha 3, Novomlýnská 7) – p vodn  ji provozoval 
Spolek pro útulnu osobám bez p íst eší, po jeho zániku v r. 1952 ji p evzal Bytový podnik 
hl. m. Prahy a ten ji p edal k 1. 1. 1954 referátu III. V dubnu 1961 byla likvidována. 

4.  P echodná ubytovna pro ženy a matky s d tmi (Praha 2, Myslíkova 31) – 1. 6. 1955 ji 
p evzal odbor pro vnit ní v ci od školského odboru. K 1. 7. byla zrušena a její funkce byla 
p evedena na ubytovnu pro osoby bez p íst eší. 

5.  Závodní stráž pro st ežení sklad  CO – zal. 1957; od 1. 7. 1964 pod ízena 
hospodá skosprávnímu odboru NVP. 

6.  M stská inspekce ve ejného po ádku (MIVP) – z ízena k 1. 7. 1964 pro sledování 
dodržování p edpis  na ochranu ve ejného po ádku (hlavn  zákona . 60/1961 Sb.), 
zajiš ování istoty m sta apod. ídila ji komise na ochranu ve ejného po ádku NVP 
s pomocí odboru pro vnit ní v ci NVP. K 24. 11. 1990 byla likvidována. 
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III. P ehled vedoucích odboru pro vnit ní v ci a jeho p edch dc  v l. 1945–
1990 

 
 

Bezpe nost referenti 1945–1954: 
 
JUDr. Št pán Šindler (referent pro vnit ní národní bezpe nost, 1945–únor 1948) 
Josef Pokorný (bezpe nostní referent, únor 1948–1. 4. 1949) 
Karel Šmidrkal (referent pro vnit ní v ci a bezpe nost, 1. 4. 1949–únor 1950) 
Jan Martinec (referent pro vnit ní v ci a bezpe nost, b ezen 1950–kv ten 1951) 
Josef Turnovský (referent pro vnit ní v ci a bezpe nost, resp. pro vnit ní v ci, kv ten 1951–

únor 1953) 
Bed ich Šafka (referent pro vnit ní v ci, únor 1953–21. 5. 1954) 
 
Referenti pro úst ední (lidovou) správu 1945–1954: 
 
JUDr. František Adam (referent pro úst ední správu, 1945–únor 1948) 
PhDr. František Sýkora (referent pro úst ední správu, únor 1948–1. 4. 1949) 
Miroslav Vav ina (referent pro všeobecné v ci vnit ní, 1. 4. 1949–únor 1950) 
 (stál v ele ref. IA, v ele ref. IB stál JUDr. Bohuslav Dolejš, ozna ovaný st ídav  za 

referenta pro všeobecné vnit ní v ci nebo za jeho nám stka) 
Alois Rohlena (referent pro všeobecné v ci vnit ní, resp. pro lidovou správu, b ezen 1950–

únor 1953) 
 (stál v ele ref. IA, v ele ref. IB stál Josef Turnovský, ozna ovaný za nám stka 

referenta) 
Josef Turnovský (referent pro lidovou správu, únor 1953–21. 5. 1954) 
 
Vedoucí odboru pro vnit ní v ci 1954–1990: 
 
Dr. Josef Sku ek (21. 5. 1954–1957 [zemøel]) 
Jan Vávra (1. 7. 1957–1963) 
[JUDr. Bohumil Jirkovský (1963–1964  zastupující ?)] 
Dr. Vlastimil Jelínek (1964–1983) 
JUDr. Martin Houska (1984–7. 3. 1990) 
JUDr. Petr Janta  ( ervenec 1990–?) 
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IV. Odbor pro vnit ní v ci – d jiny, struktura a využití fondu 
 
 
Fond vznikal postupným p edáváním z odboru do Archivu hl. m. Prahy. Bezpe nostní 

agenda byla p edána patrn  b hem 60. let a byla záhy z ásti nakartonována (patrn  bez 
soupisu). Spis o fondu dokumentuje skarta ní ízení u OVV až po roce 1972, do archivu byly 
tehdy p edávány p edevším materiály z voleb. Uložené písemnosti se však nacházely 
v naprostém zmatku na n kolika místech, proto p i jejich uspo ádání v letech 1999–2000 
muselo být vytvo eno zcela nové po ádací schéma. Nové schéma by však m lo kopírovat 
alespo  zhruba dobové agendy.  

Jakési jádro fondu tvo í rozsáhle dochovaná bezpe nostní agenda z po átku 50. let. Ze 
60. a 70. let se nám dochovaly pom rn  významné celky volební agendy, agendy soudc  
(z lidu) a matri ní agenda. V p ípad  požární ochrany byly ve fondu ponechány i starší zbytky 
agendy od 20. let, protože tvo ily s pozd jšími písemnostmi integrální sou ást a 
nerespektovaly „meze“ správních období. 

Nejedná se ovšem o jediné materiály odboru pro vnit ní v ci NVP v našem archivu. 
Mimo fond se nachází ada spis  a knih tzv. spolkového katastru (SK) (700 karton ), jež má 
vlastní pom cky a byla p evedena do po íta ové databáze (viz kniha kolektivu pracovník  
AMP Pražské spolky, Praha 1998) a mén  rozsáhlá ada spis  shromaž ovací agendy 
záležitosti shromaž ovací (ZS), vzniklých na editelství národní bezpe nosti v l. 1945–
1949. Zvláštní celek tvo í rovn ž agenda ud lování licencí (z let 1880–1954), kterou referát 
III také zd dil po Policejním editelství v Praze. Podobn  agenda divadelní (z let 1851–
1955), obstarávaná divadelním odd lením Policejního editelství tvo í zvláštní celek. Skládá 
se z knih (tzv. katastr povolených divadelních her) a ze spis  k nim (v nich je cenzura 
divadelních her, n kdy i p iložené texty her). Tyto spisy však nepat í k materiál m OVV 
NVP, protože agenda divadelních her p ešla v roce 1952 na referát pro informace, osv tu a 
t lesnou výchovu ÚNV (p edch dce odboru kultury). Na odboru pro vnit ní v ci z stala 
pouze agenda bezpe nosti divadel. Zvláštní adu, jež stojí mimo náš fond OVV NVP, tvo í i 
spisy o státním ob anství (v podstat  v tšinou spisy bývalého popisního referátu), k nimž není 
dosud žádná pom cka. Z pozd jší doby pochází ada kádrových spis  odboru pro vnit ní v ci 
NVP z let cca 1948–1990 (ale tato agenda r zn  „putovala“ mezi personálním odborem a 
kancelá í tajemníka; obsahuje 74 karton  a má soupis), jež byla rovn ž uspo ádána do 
zvláštního fondu. 

 

Staré spisové plány: 
 

Spisový plán odboru pro vnit ní v ci z r. 1954 (sm rnice ministerstva vnitra ze dne 30. 9. 1954, . 
NV/3-055.0-15/9-1954, po . . 250/1954 Sb. instrukcí pro výkonné orgány NV): 

 
Všeobecn       vnit /1 
Normálky a vládní usnesení    vnit /2 

ízení, kontrola a zajiš ování ádné innosti  
pod ízených odbor  rad NV nižšího stupn   vnit /3 
Úkoly a vnit ní organizace odboru pro vnit ní 
v ci       vnit /4 
Stížnosti a oznámení pracujících   vnit /5 
Dobrovolné organizace, spolky, zvláštní sdružení 
a shromážd ní      vnit /6 
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Obranyschopnost státu     vnit /7 
Provád ní voleb     vnit /8 
Územní organizace     vnit /9 
Trestní pravomoc orgán  NV    vnit /10 
Sou innost p i hlášení obyvatelstva   vnit /11 
Povolávání soudc  z lidu    vnit /12 
Státní ob anství     vnit /13 
Matriky a zm ny jména    vnit /14 
S atky s cizinci     vnit /15 
Sociální služby – zaopat ovací p ísp vky rodinám  
voják , pé e o emigranty aj.    vnit /16 
Národnostní politika     vnit /17 
Socialistické sout žení a zlepšovací nám ty  vnit /18 
Archivy a archivnictví     vnit /19 
Všeobecné a spole né v ci plánování   vnit /20 
Plánování investic     vnit /21 
Plánování materiáln  technického zásobování  vnit /22 
Akce výstavby pohrani ních okres    vnit /23 
Statistika, evidence, výkaznictví   vnit /24 
Typizace ve ejných budov    vnit /25 
Inventarizace      vnit /26 
Normalizace a stabilizace    vnit /27 
V ci finan ní (rozpo tové globály, sledování  
hospoda ení podle rozpo tu aj.)   vnit /28 
Fakturování      vnit /29 
Pohledávky      vnit /30 
Národní majetek, koup  – p evod   vnit /31 
Bytová pé e, výstavba rodinných domk   vnit /32 
Živelní pohromy     vnit /33 
Školy, školení      vnit /34 
Dohled na ádné umíst ní pod ízených  NV,  
opat ování budov a místností    vnit /35 
Správa ú edních budov    vnit /36 
Správa údržbá ských dílen národního výboru  vnit /37 
Hospodá ské smlouvy     vnit /38 
Motorová vozidla a dohled na jejich provoz  vnit /39 
Spisová manipulace     vnit /40 
Kancelá ské pot eby, pom cky a tiskoviny  vnit /41 
Pojmenování ulic a ve ejných prostranství  vnit /42 
S ítání lidu      vnit /43 
Provád ní p edpis  o státních hranicích  vnit /44 
Pé e o místní bezpe nost    vnit /45 
Vlajky, prapory, symboly, odznaky a stejnokroje vnit /46 

ády, vyznamenání a estné uznání   vnit /47 
Sbírky       vnit /48 
Ztráty a nálezy      vnit /49 
Poštovní holubi     vnit /50 
R zné       vnit /99 
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Spisový plán úseku vnit ní správa z r. 1959 (sm rnice ministerstva vnitra ze dne 4. 1. 1959, 
. NV/3-10262/1959, po . . 4/1959 Sb. instrukcí pro výkonné orgány NV): 

 
 
601 Dobrovolné organizace, spolky, sdružení, 

shromážd ní 
601/1 Dobrovolné organizace 
601/2 Spolky 
601/3 Sdružení 
601/4 Shromážd ní 

602 Obranyschopnost státu  
 602/1 Státní hranice 
 602/2 Vojenské újezdy 
 602/3 Pé e o brance 
603 Volby (podrobn jší pokyny pro vy azování  

podružných volebních písemností jsou vydávány  
vždy po volbách) 
603/1 Volby do Národního shromážd ní 
603/2 Volby do národních výbor  
603/3 Seznamy voli  
603/4 Volby soudc  a soudc  z lidu 

604 Územní organizace 
67 Trestní pravomoc orgán  NV 
 67/1 Rejst ík p estupk  
 67/2 Trestní spisy 
605 Hlášení obyvatelstva 
 605/1 Všeobecné 
 605/2 Vojenské 
606 Státní ob anství 
 606/1 Všeobecn , též evidence 
 606/2 Nabytí narozením, s atkem 
 606/3 Naturalizace 
 606/4 Reemigrace, opce 
 606/5 Ponechání p i provdání za cizince, nepozbytí 
 606/6 Pozbytí s atkem, propušt ním, odn tím 
 606/7 V ci podle dekretu . 33/1945 Sb. 
 606/8 Bezdomovci 
 606/11 R zné (též domovské právo) 
607 Matriky, s atky a zm ny jména 
 607/1 Všeobecn  
 607/2 Matriky – vým ny s cizinou 
  Matriky – duplikáty 
 
 607/3 Poznámky do knih narození 
  Poznámky do knih manželství 
  Poznámky do knih úmrtí 
 607/4 V ci matriká  
 607/5 Dohled nad vedením matrik 
 607/6 Zm ny jména 
 607/7 S atky  
 607/8 S atky s cizinci 
 607/9 Dispense apod. 
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 607/10 Ob adní sín  
608 Národnostní politika 
609 Archivy a archivnictví 
610 Normalizace a stabilizace 
72 Národní majetek 
 72/1 Nabytí 
 72/2 P evody 
 72/3 Zcizení 
 72/4 Zatížení 
 72/5 Nájmy, správa 
 72/6 Ostatní 
611 Hospodá ské v ci národních výbor  
 611/1 Fakturování 
 611/2 Pohledávky 
 611/3 Údržba 
 611/4 Motorová vozidla 
 611/5 Administrativní dohody 
254 Bytová pé e 
 254/1 Dozor na bytovou výstavbu soc. práv. osob 
 254/2 Dozor na hospoda ení s bytovým majetkem soukromým a osobním 
 254/3 Výstavba bytového majetku (osobního), rodinné domky 
 254/4 Podpory na bytovou výstavbu 
 254/5 bytová výstavba 
 254/6 Bytová družstva 
 254/7 Hospoda ení s byty, sm ny byt  
 254/8 Byty vojenské apod. 
 254/9 Adaptace byt  
 254/10 Nájemné 
612 Názvy obcí, ulic a ve ejných prostranství, íslování dom  
613 S ítání 
 613/1 Lidu 
614 Místní bezpe nost 
615 Symboly, pocty 
 615/1 Vlajky, prapory, státní znaky apod. 
 615/2 Odznaky, stejnokroje 
 615/3 ády, vyznamenání apod. 
616 Sbírky 
 616/1 Pen žní 
617 Ztráty a nálezy 
618 Spisová manipulace 
619 Poštovní holubi 
620 Požární ochrana 
 620/1 Stavební akce, požární nádrže a zbrojnice 
 620/2 Bezpe nostní a jiná mimo ádná opat ení 

620/3 Sklady, výdejny, výzbrojny, intendan ní materiál (v cné prost edky PO a 
PSCO) 
620/4 Konkrétní v ci PO 
620/5 Požáry jednotlivé 

621 Práce a mzdy 
 621/1 Plány práce 
 621/2 Mzdové fondy 
 621/3 Neosobní fondy 
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 621/4 Systemizace funk ních míst 
 621/5 Pracovní normy a práce v úkolu 
 621/6 Náhrada škody (náhradové ízení) 
 621/7 ízení u rozhod ích komisí 
 621/8 Vedlejší innost zam stnanc  
 621/9 Osobní spisy zam stnanc  
 621/10 Evidence zam stnanc , absence, fluktuace 
 621/11 Mobilizace pracovních sil, brigády 
 621/12 Pé e o zam stnance 
 621/13 Úsporná opat ení personální 
 621/14 Cestovní, st hovací aj. náhrady 
 621/15 V ci len  národních výbor  
622 Národní pojišt ní zam stnanc  
  

Spisový plán úseku všeobecná vnit ní správa/ochrana ve ejného po ádku z r. 1976 
(instrukce ministerstva vnitra SR . 14/1976 Ú. v. a . 6/1976 Ú. v.): 

 
601 Spol ování – všeobecn  

601/1 Dobrovolné organizace 
601/2 Spolky 
601/3 Zvláštní sdružení 

602 Shromaž ování 
603 V ci vojenskosprávní – všeobecn  
 603/1 Odvodní ízení 
 603/2 Eviden ní v ci voják  
 603/3 Vojenské újezdy 
 603/4 Ostatní vojenskosprávní v ci 
604 Územní organizace – všeobecn  
 604/1 Konkrétní územní zm ny 
 604/2 V ci státních hranic 
605 Hlášení a evidence obyvatelstva 
 605/1 Hlášení obyvatelstva 
 605/2 Evidence 
 605/3 Jiné bezpe nostn  správní v ci 
606 Státní ob anství – všeobecn  
 606/1 Ud lení státního ob anství 
 606/2 Nabytí uzav ením manželství 
 606/3 Pozbytí 

a)  propušt ním 
b)  odn tím 

 606/4 Osv d ování 
 606/5 R zné  
607 Matri ní v ci – všeobecn  
 607/1 Matriky a sbírky listin 

a)  knihy narození 
b)  knihy manželství 
c)  knihy úmrtí 

 607/2 Matri ní doklady do ciziny 
 607/3 Osv d ování zp sobilosti k uzav ení manželství 
 607/4 Rozhodování v matri ních v cech 
 607/5 Dozor a kontrola vedení matrik 

607/6 V ci matriká  a matri ní obvody 
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608 Užívání a zm ny jména a p íjmení 
609 Ov ování opis  listin a podpis  na listinách národními výbory 
610 Archivy, archivnictví 
611 R zné hospodá sko-finan ní v ci – všeobecn  
 611/1 Pohledávky 
 611/2 Okresní noviny 
 611/3 Poštovné 
 611/4 Telefonní stanice, rozhlas, rozhlas po drát , televize a jiné v ci spoj  
 611/5 Kancelá ské a jiné stroje sloužící k výkonu administrativy 
 611/6 Závodní jídelny 
 611/7 Dovoz asopis  ze zahrani í 
 611/8 St hování 
 611/9 Jednotný vozový park 

a)  pohonné hmoty – norma spot eby 
b)  pojišt ní 
c)  havárie 
d)  využití, hospodárnost provozu 
e)  prodej – odhady 
f)  žádosti o motorová vozidla 

 611/10 Objednávky tisku, razítek, kancelá ských pot eb, isticích prost edk  aj. 
 611/11 Recepce (noclehy, pohošt ní aj.) 
 611/12 Krajské politické školy 
612 Názvy obcí, ulic a ve ejných prostranství 
613 Systém íslování dom  
 613/1 Informace o íslování dom  
614 Ochrana ve ejného po ádku – všeobecn  
 614/1 Organiza ní a v cné problémy ve ejného po ádku na jednotlivých úsecích 
 614/2 Inspekce ve ejného po ádku 
 614/3 Sou innost s jinými orgány a organizacemi 
615 V ci bezpe nostn  správní 
616 Zprávy a informace o ob anech 
617 V ci státních a místních symbol  – všeobecn  
 617/1 Používání státních symbol  
 617/2 Znaky a barvy m st 
618 estné ob anství a estná uznání, ud lovaná národními výbory 
619 Sbírky 
 616/1 Ve ejné sbírky 
 616/2 Sbírky po ádané národními výbory 
620 Ztráty a nálezy 
 
(Požární ochrana je vedena jako zvláštní agenda) 
 
 

Spisový plán úseku všeobecná vnit ní správa/ochrana ve ejného po ádku z r. 1987 
(instrukce ministerstva vnitra SR ze dne 11. 12. 1987 . 12/1987 Ú. v.): 

 
601 Spol ování 
602 Shromaž ování 
603 V ci vojenskosprávní – všeobecn  
 603/1 Odvodní ízení 
 603/2 Eviden ní v ci voják  
 603/3 Vojenské újezdy 
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 603/4 Ostatní vojenskosprávní v ci 
604 Územní organizace – všeobecn  
 604/1 Konkrétní územní zm ny 
 604/2 Záležitosti státních hranic 
605 Hlášení a evidence obyvatelstva 
606 Státní ob anství – všeobecn  
 606/1 Ud lení státního ob anství 
 606/2 Nabytí uzav ením manželství 
 606/3 Pozbytí 

a)  propušt ním 
b)  odn tím 

 606/4 Osv d ování 
 606/5 R zné  
607 Matri ní záležitosti – všeobecn  
 607/1 Matriky a sbírky listin 

a)  knihy narození 
b)  knihy manželství 
c)  knihy úmrtí 

 607/2 Matri ní doklady do ciziny 
 607/3 Osv d ování zp sobilosti k uzav ení manželství 
 607/4 Rozhodování v matri ních v cech 
 607/5 Dozor a kontrola vedení matrik 

607/6 V ci matriká  a matri ní obvody 
608 Užívání a zm ny jména a p íjmení 
609 Ov ování opis  listin a podpis  na listinách národními výbory 
610 Archivy, archivnictví 
611 R zné hospodá sko-finan ní záležitosti – všeobecn  
 611/1 Pohledávky 
 611/2 Okresní noviny 
 611/3 Poštovné 
 611/4 Telefonní stanice, rozhlas, rozhlas po drát , televize a jiné v ci spoj  
 611/5 Kancelá ské a jiné stroje sloužící k výkonu administrativy 
 611/6 Závodní jídelny 
 611/7 Dovoz asopis  ze zahrani í 
 611/8 St hování 
 611/9 Jednotný vozový park 

a)  pohonné hmoty – norma spot eby 
b)  pojišt ní 
c)  havárie 
d)  využití, hospodárnost provozu 
e)  prodej – odhady 
f)  žádosti o motorová vozidla 

 611/10 Objednávky tisku, razítek, kancelá ských pot eb, isticích prost edk  aj. 
 611/11 Recepce (noclehy, pohošt ní aj.) 
 611/12 Krajské politické školy 
612 Názvy obcí, ulic a ve ejných prostranství 
613 Systém íslování dom  
 613/1 Informace o íslování dom  
614 Ochrana ve ejného po ádku – všeobecn  
 614/1 Organiza ní a v cné problémy ve ejného po ádku na jednotlivých úsecích 
 614/2 Inspekce ve ejného po ádku 
 614/3 Sou innost s jinými orgány a organizacemi 
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615 Záležitosti bezpe nostn  správní 
616 Zprávy a informace o ob anech 
617 Záležitosti státních a místních symbol  – všeobecn  
 617/1 Používání státních symbol  
 617/2 Znaky a barvy m st 

617/3 Razítka národních výbor  
618 estné ob anství a estná uznání, ud lovaná národními výbory 
619 Sbírky - všeobecn  
 616/1 Ve ejné sbírky 
 616/2 Sbírky po ádané národními výbory 
620 Ztráty a nálezy 
 
(Požární ochrana je vedena jako zvláštní agenda) 
 
 

Odbor pro vnit ní v ci – schéma uspo ádání fondu 
 
01 Kancelá ské pomocné knihy 
02 Základní normy 
03 Organizace a kompetence 
04 Sch ze, porady 
05 Bezpe nostní agenda 
06 Spolková agenda 
07 Tisková agenda 
08 Bezpe nost divadel a jiných shromaždiš  
09 Volby 
10 Soudci 
11 Matri ní v ci 
12 Sbor pro ob anské záležitosti 
13 S ítání lidu, dom  a byt  
14 íslování dom  
15 Pojmenování ulic 
16 Územní organizace 
17 Státní ob anství 
18 Ud lování cen 
19 estné ob anství 
20 ízené organizace 
21 Civilní ochrana 
22 Vojenská agenda 
23 Stížnosti 
24 D chodové zabezpe ení 
25 Advokáti 
26 Osobní a mzdová agenda, systemizace 
27 Hospoda ení 
28 Statistika 
29 Zlepšovací návrhy 
30 R zné 
 
 

Agenda odboru pro vnit ní v ci – obsah jednotlivých skupin fondu 
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01 Kancelá ské pomocné knihy 
Mezi dochovanými kancelá skými pom ckami tvo í v tšinou podací deníky. Jedná se 

o adu jednacích protokol  Policejního editelství v Praze, resp. editelství národní 
bezpe nosti z let 1945–1948 (6 knih), adu protokol  ke trestní agend  bezpe nostního 
referátu z let 1949–1959 (4 knihy) a o n které další díl í protokoly. K pozd jšímu odboru pro 
vnit ní v ci je dochován pouze protokol z roku 1955 (2 knihy). V tší celek tvo í rejst íky ke 
spis m OVV z let 1955–1964 (14 knih). Zajímavým solitérem z divadelní agendy NB je 
rejst ík povolených divadelních p edstavení pražských ochotník  z let 1945–1948. 

Mimo knihy velkého formátu se nacházejí ve fondu i knihy formátu zhruba A4, 
uložené v kartonech. Jedná se o speciální pom cky bezpe nostního referátu – protokoly 
d v rných a tajných spis , spalovací protokol, podací protokol spolkové agendy (zlomek 
z roku 1953), ale také n kolik rejst ík  (spisové, ukládací, v cný index referátu pro lidovou 
správu z roku 1950). 

 
02 Základní normy 
Základních p edpis  a norem obecné povahy je dochováno pom rn  málo – v tšinou 

se jedná o tisky pro vnit ní pot ebu (Sbírka sm rnic pro KNV, Sbírka sm rnic pro národní 
výbory apod.) – z let 1949–1966. 

 
03 Organizace a kompetence 
V tšinou této skupiny tvo í spisy ze 40.–60. let. Z povále né doby se jedná o diskusi o 

uspo ádání tzv. národní bezpe nosti, a o spisy o kompetencích a struktu e jak NB, tak 
bezpe nostního referátu. N které materiály se vztahují i k obecným kompetencím národních 
výbor  (decentralizace v roce 1949 a v letech 1956–1958). Spisy o kompetencích OVV se 
nám dochovaly až do roku 1969. V tší celek tvo í spisy o normalizaci pražského NVP (1969–
1970). 

 
04 Sch ze, porady 
V této skupin  najde badatel vícemén  ucelenou adu zápis  ze sch zí bezpe nostních 

referent  ONV Praha 1–16, konaných u bezpe nostního referenta ÚNV (z let 1950–1954). 
Výjimku tvo í celostátní konference bezpe nostních referent  v letech 1952, 1954. 

 
05 Bezpe nostní agenda 
V této skupin  jsou z ásti um le seskupena torza spis  týkající se agendy tzv. místní 

bezpe nosti, pop . agenda policejní, pokud byla dochována. Jedná se tedy zejména o agendu 
býv. bezpe nostního referátu (pop . ref. pro vnit ní nár. bezpe nost), editelství národní 
bezpe nosti (krom  agendy spolkové, shromaž ovací, tiskové, divadelní apod.), z ásti i 
Krajského velitelství národní bezpe nosti. Co se tý e dalšího období (po 1954), jedná se pak 
zejména o agendu týkající se ve ejného po ádku a problematiky s ní související. 

K d ležitým podskupinám pat í materiály týkají se sb rného tábora Mod any i tábora 
Hagibor z let 1945–1946. Nacházejí se zde seznamy jednotlivých transport  osob do 
N mecka (rok 1946) i díl í pracovní výkazy, stav zásobování apod. Z velké ásti jde bohužel 
jen o torzo p vodní agendy. Další ucelenou skupinu tvo í materiály „akce B“ (vyst hování 
nepohodlných, režimu nebezpe ných osob z Prahy v letech 1952–1953) – nacházejí se zde 
kartotéky a seznamy evidovaných osob v etn  posudk  a torzovit  jsou zde obsaženy i 
verdikty trestní komise. Ke studiu období p elomu 40. a 50. let m že sloužit i p vodn  tajná 
agenda bezpe nostního referenta, kde se nacházejí r zné materiály zasílané k rozhodnutí nebo 
pouze k informaci p ímo bezpe nostnímu referentu – jedná se nap íklad o záležitosti tábor  
nucených prací (TNP), zejména žádosti o propustky internovaných spolu s od vodn ními, 
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dále díl í informace o r zných akcích souvisejících s agendou NB a KVNB, jako nap . 
sledování katolických akcí, prohlídky no ních podnik  apod. Samostatnou podskupinu tvo í i 
torzo materiál  trestní komise ÚNV a další torzo agendy ízení podle dekretu . 138/1945 Sb. 
(tzv. „malý dekret“), dochovány jsou zde i seznamy osob žádajících za války o n mecké státní 
ob anství. Samostatn  byla vedena i agenda hostinských živností, kde je zachováno torzo 
evidence podnik  – v etn  za azení do skupin, evidence rizikových podnik  z hlediska 
hazardu, prostituce (pro roky 1948–1950) apod. Dochována  je zde i bývalá tajná a d v rná 
agenda bezpe nostního referátu obsahující díl í informace k r zným otázkám povále ného 
života (odsun N mc , soupis existujících židovských spolk  z r. 1951 apod.). Zvláštní 
podskupinu tvo í agenda trestního práva správního z let 1950-1954. K agend  bezpe nostní 
jsou též p i azeny materiály týkající se boje proti kriminalit  i záležitosti místní bezpe nosti 
a ve ejného po ádku. Zejména se jedná o materiály vzniklé ze spolupráce s Výzkumným 
ústavem kriminologickým – zprávy o výzkumech, konference apod. – zejména se jedná o 
problematiku kriminality ve velkom st , pop . o pé i o osoby propušt né z výkonu trestu. 
Dochovány jsou též materiály M stské inspekce ve ejného po ádku (organiza ní a výstrojní 
ády, sm rnice apod.) a komise na ochranu ve ejného po ádku (KOVP). Zvláštní podskupinu 

tvo í spisy týkající se zajišt ní bezpe nosti p i r zných akcích ve m st  (oslavy, slet, 
spartakiády) a materiály týkající se projednávání p estupk  p i NV. 

 
06 Spolková agenda 
Jak bylo už výše e eno, naprostá v tšina spolkové agendy, kterou OVV zd dil od 

Policejního editelství, se nachází mimo tento fond. Jedná se od 827 karton  spis  tzv. 
spolkového katastru (SK), k nimž existuje ada knih spolkového katastru (základní evidence 
spolk  v pražském policejním rajónu) a ada knihových rejst ík . Pro každý spolek byl veden 
jeden, jakýsi „kmenový“ spis, obsahující základní materiály o jeho založení, stanovy, hlášení 
valných hromad, ešení r zných spor  a p ípadn  spisy o zániku. ada SK byla však založena 
až roku 1916, p edtím byly jednotlivé spisy ukládány chronologicky do všeobecné 
registratury Policejního editelství. Knihová evidence spolk  je p evedena do po íta ové 
databáze (v AMP) a vyšla též knižn  ve form  stru n jšího soupisu (Marek Laš ovka – 
Barbora Laš ovková – Tomáš Rataj – Jana Ratajová – Josef T ika , Pražské spolky. Soupis 
pražských spolk  na základ  ú edních evidencí z let 1895–1990, Documenta Pragensia 
monographia, sv. 6, Praha 1998). Zlomek p vodní ady SK (71 karton ) uchovává Státní 
úst ední archiv v Praze (ve fondu Policejní editelství – dodatky). Bezpe nostní referát, resp. 
odbor pro vnit ní v ci ÚNV (NVP) adu SK zachoval a pokra oval v ní p vodním zp sobem 
(v etn  knihové evidence) až do roku 1990, kdy byla spolková agenda centralizována na 
úst ední ú ady státu. Stejný systém uplatnil i na tzv. dobrovolné organizace (mutace instituce 
spolku v dob  reálného socialismu, od r. 1951). P vodní adu ovšem narušila decentralizace 
v roce 1949, kdy byla spolková agenda v záležitosti místních spolk  p evedena na obvodní 
národní výbory. P íslušné spisy SK byly z p vodní ady vy aty a delimitovány na ONV, které 
v nich bu to pokra ovaly, nebo si založily v roce 1951 vlastní adu spis . Problém je ovšem 
v tom, že nejsou ze všech obvod  dochovány (v relativní úplnosti se dochovaly z Prahy 6, 10 
a bývalé Prahy 15). Tyto díl í ady se nacházejí p i písemnostech jednotlivých ONV a jsou 
zpravidla uspo ádány. Pro detailn jší informace o spolkové agend  odkazujeme na zmín nou 
knihu. 

Zvláštní celek tvo í také sign. ZS (záležitosti shromaž ovací), p ešlá rovn ž z býv. 
Policejního editelství na bezpe nostní referát. Jednalo se o dozor nad shromážd ními v celé 
zemí eské, pozd ji jen v Praze. Písemnosti z let 1916–1945 se nacházejí dílem v SÚA (79 
karton , op t fond Policejní editelství – dodatky), dílem v AMP (22 karton  a knihová 
evidence) – v budoucnu však bude tato ada z ejm  scelena v SÚA. Samostatnou adou jsou 
spisy ZS editelství národní bezpe nosti z let 1945–1949, již pouze s pražskou povahou 
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(uchovány v AMP; 29 karton ). K nim ovšem neexistují pom cky, takže  hledání v nich je 
tém  nemožné. Shromaž ovací agenda z bezpe nostního referátu (resp. odboru pro vnit ní 
v ci) ÚNV (NVP) z doby po r. 1949 bohužel není dochována (n které materiály o 
shromážd ních však najdeme v bezpe nostní agend ). 

V této skupin  spis  jsou zahrnuty materiály, které se nevztahují k jednotlivým 
spolk m, ale mají obecný charakter. Jedná se ovšem o pouhé torzo p vodn  asi rozsáhlejší 
agendy. P edevším se zde nacházejí nejr zn jší soupisy spolk  z let 1945–1979 (n mecké 
spolky, kulturní spolky v Dejvicích, spolky likvidované v roce 1939, existující spolky k 17. 3. 
1948, spolky delimitované na ONV roku 1949, mimopražské dobrovolné organizace, dobr. 
organizace sídlící v Praze roku 1979).N kolik spis  se týká likvidace spolk  v 50. letech. 
Z období tzv. „pražského jara“ se zachovaly spisy o vzniku nových spolk  i o chystaném, le  
nerealizovaném novém „spolkovém“ zákon . Najdeme zde i dva „kmenové“ spisy organizací, 
které se již nedo kaly svého ú edního schválení a právn  tudíž nevznikly (Svaz eských, 
moravských a slezských m st a obcí, Federace lokomotivních et). Na konci jsou za azeny 
vkladní knížky zaniklých spolk  (popsáno podle signatur SK). 

 
07 Tisková agenda 
Tisková agenda, tj. evidence, povolování a cenzura periodického i neperiodického 

tisku, pat ila rovn ž k tradi ním agendám Policejního editelství (viz SÚA, fond Policejní 
editelství – dodatky). Po jeho zániku však byla agenda tisku rozd lena a p enesena na r zné 

odbory ÚNV (p edevším odbor kultury, ale z ásti i odbor pro vnit ní v ci). V tší celek je 
dochován ve fondu Odbor kultury NVP (p edevším registra ní ízení místního tisku po r. 
1966). Zde se nachází jen drobné torzo – protokol neperiodických tiskovin z let 1952–1955. 

  
08 Bezpe nost divadel a jiných shromaždiš  
Z divadelní agendy býv. Policejního editelství v Praze z stala na odboru pro vnit ní 

v ci pouze agenda bezpe nosti divadel a jiných shromaždiš . Ostatní, tj. cenzura a povolování 
divadelních her, p ešla v roce 1952 na referát pro informace, osv tu a t lesnou výchovu ÚNV 
(p edch dce odboru kultury). Jedná se o zápisy z bezpe nostních prohlídek divadel, kin a 
n kterých kulturních dom  a stadion  z let 1929–1972 (jádro ovšem tkví v 60. letech). Dozor 
samotný vykonávala komise pro bezpe nost divadel a jiných shromaždiš  NVP (zvaná 
„divadelní komise“), OVV však zajiš oval její jednání. 

 
09 Volby 
P íprava voleb byla tradi ní agendou tzv. vnit ní správy – na pražském magistrátu do 

r. 1948 ji vykonávala presidiální kancelá , pak p ešla na referát pro úst ední správu a jeho 
nástupce. V praxi se ovšem volby do národních výbor  b hem let 1945–1954 nekonaly. Proto 
spisy v této skupin  za ínají až tímto rokem. Jedná se o spisy o p íprav  voleb do parlamentu 
(Národní shromážd ní, pozd ji Federální shromážd ní a eská národní rada) i do národních 
výbor  (tedy v Praze do ÚNV/NVP a ONV, od 1968 i do MNV) – organiza n  technické 
zabezpe ení, organizace volebního dne, asové harmonogramy, seznamy a popisy volebních 
obvod  a okrsk , složení a innost volebních komisí (M stská, obvodní a okresní, resp. 
okrskové), p edvolební kampa , seznamy kandidát  (n kdy s kádrovými materiály), hlášení o 
pr b hu, výsledky voleb, seznamy zvolených poslanc , hlasovací lístky. Pom rn  bohat  jsou 
dokumentovány volby v letech 1954, 1957, 1959, 1964, 1968, 1971, 1976 a 1981. 
Z jednotlivých mezidobí jsou dochovány materiály o dopl ovacích volbách. Další ást 
volební agendy z 80. let bude zpracována formou dodatk  k tomuto fondu po jejím p edání 
z odboru správních agend MHMP. 

 
10 Soudci 
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Agenda soudc  z lidu (z let 1948–1970) je v podstat  také volební agendou, nebo  
zákon o zlidov ní soudnictví z roku 1948 stanovil zásadu volitelnosti soudc . Konkrétní 
rozsah a obrysy této volitelnosti prod lal složitý vývoj, podobn  jako samotná soudní 
soustava. V zásad  lze íci, že soudci z lidu byli v zásad  voleni podobn  jako poslanci 
zastupitelských sbor , soudci z povolání zastupitelskými sbory. V Praze se jednalo o Státní 
soud (na po átku 50 let), Nejvyšší soud, Krajský soud (od 1960 M stský soud), Okresní 
(pozd ji Lidový) soud civilní, Okresní (pozd ji Lidový) soud trestní, obvodní soudy. 
Rozsáhlý celkem jsou návrhy na soudce z lidu a soudce s dotazníky a životopisy z roku 1953 
(3 kartony). Zna nou ást agendy tvo í místní lidové soudy, fungující v letech 1960–1970 
(zvlášt  volby v roce 1961). Z roku 1964 zde nalezneme kádrové materiály zvolených soudc  
M stského soudu (4 kartony). Další ást volební agendy ze 70. a 80. let bude zpracována 
formou dodatk  k tomuto fondu po jejím p edání z odboru správních agend MHMP. 

 
11 Matri ní v ci 
Ob anské matriky narozených, oddaných a zem elých a agendu s tím spojenou 

obstarával tradi n  popisní referát, pak ref. kultový, matri ní a vojenský (1948–1949), ref. pro 
všeobecné vnit ní v ci (1949–1950), ref. pro vnit ní v ci a bezpe nost (1950–1952), ref. pro 
vnit ní v ci (1952–1954) a odbor pro vnit ní v ci (1954–1990). Odbor byl však matri ním 
ú adem druhé stolice – matriky samotné byly vedeny na ONV. Agendu tvo í m sí ní a 
celoro ní statistiky matri ních p ípad  (výkazy od matrik u ONV) z let (1950)1959–1982, 
r zná korespondence z let (1952) 1959–1984, zm ny matri ních obvod  z let 1959–1975, 
záležitosti jednotlivých matrik a p íslušných list  (rodných, oddacích, úmrtních) z let 1957–
1969, žádosti o dispens (tj. povolení s atku cizinc , resp. osvobození od povinnosti 
p edložení osobních doklad ) z let (1952) 1964–1970, zm ny jména (odvolání zamítnutých 
žadatel  od ONV) let (1956) 1968–1976 a n které marginální v ci. 

 
12 Sbor pro ob anské záležitosti 
S matri ní agendou úzce souvisí innost Sboru pro ob anské záležitosti (jemuž 

zajiš oval agendu OVV), který zajiš oval gratulace jubilant m, vítání nových ob ánk , 
ob anské e níky na poh bech, ob anské s atkové ob ady apod. Pom rn  nerozsáhlé 
písemnosti (nap . zprávy o innosti) jsou dochovány z let 1960–1978. 

 
13 S ítání lidu, dom  a byt  
Další z „popisních“ agend byla technická p íprava s ítání lidu, dom  a byt . 

Dochovány jsou jen zlomky materiálu ze s ítání v letech 1960 a 1970 (samotné s ítací 
operáty se zde však nenacházejí). 

 
14 íslování dom  
Rovn ž drobná skupina íslování dom  náležela k popisním agendám. Badatel zde 

nalezne pravidla pro íslování dom  z roku 1966 a adu žádostí o ur ení ísel orienta ních 
(popisných) z let 1968–1979. 

 
15 Pojmenování ulic 
Další z popisních agend, pojmenování ulic, je záležitostí dost homogenní – návrhy na 

pojmenování a p ejmenování ulic z let 1952–1979. Nachází se zde zajímavá dokumentace ke 
snaze pojmenovat nám. Krasnoarm jc  jako nám. Jana Palach v roce 1969 (sign. OVV-
164.02). 

 
16 Územní organizace 
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Spisy o územních zm nách  (hranice hl. m.Prahy a jednotlivých obvod ) p edstavují 
jen drobné torzo ( z let 1955–1976). 

 
17 Státní ob anství 
Mezi popisní agendy pat ily i záležitosti státního ob anství – konkrétn  propušt ní 

z s. státního svazku (resp. odvolání v této v ci od ONV, které rozhodovaly v první stolici) 
z let 1959–1975 a spisy o zjiš ování st. ob anství z let 1960–1971. 

 
18 Ud lování cen 
Pon kud rozsáhlejší agendu p edstavuje ud lování cen, které zajiš oval rovn ž OVV. 

Jedná se o návrhy na ud lení, odmítnutí, organizace p edávání, seznamy vyznamenaných a 
odmítnutých, zápisy ze sch zí „medailové“ komise NVP atd. U Dukelské pam tní medaile 
jsou dochovány jen návrhy z Prahy 7 (1958–1960) u Ceny NVP pouze spisy z roku 1972; 
v tší celek dokumentuje Pam tní medaili k 20. výro í SNP (1964), Pam tní medaili k 20. 
výro í osvobození SSR (1965) a Medaili za zásluhy o hl. m. Prahu z let 1973–1982. 

 
19 estné ob anství 
K ud lování estného ob anství jsou dochovány jen zlomky – spisy z roku 1965 (p i 

p íležitosti 20. výro í osvobození SSR). 
 
20 ízené organizace 
OVV byl také nad ízeným orgánem n kolika m stských organizací, a  jich bylo ve 

srovnání nap . s odborem školství, kultury i zdravotnictví velmi málo (viz p ehled výše). 
Spis  z této ídící innosti odboru je ovšem dochováno velmi málo, a to pouze ohledn  
Archivu hl. m. Prahy (z let 1950–1974) a Ubytovny pro osoby bez p íst eší (z let 1958–1960). 

 
21 Civilní ochrana 
Agenda CO v sob  zahrnuje dv  vzájemn  p íbuzné v ci: tradi ní požární ochranu 

(zkratka PO) a civilní protileteckou obranu (zkratka CPO, nebo PO). Praha m la již od r. 1856 
sv j obecní hasi ský sbor. P sobnost „požární policie“ vykonával za první republiky a v dob  
okupace odbor 14 (požární) stavebního ú adu. To obnášelo p edevším: výcvik mužstva a 
správu inventá e požárního sboru, z izování požárních automat , provád ní požárních 
prohlídek v domech, podnicích, provozovnách, zábavních podnicích, divadlech a kinech, 
p íkazy k odstran ní požárních závad, dohled na dobrovolné hasi ské sbory, organizaci 
požární a záchranné služby, zákroky p i živelních pohromách apod. Za okupace byl odbor 14 
p ejmenován na Požární velitelství (Kommando des Feuerschutzwesens), po átkem r. 1945 
pak na Velitelství požární ochranné policie (Kommando der Feuerschutzpolizei), do 
n hož byl v len n rovn ž požární sbor. Po osvobození byl tento odbor p em n n na 
Velitelství požární policie, které bylo ídícím orgánem požárního sboru hl. m. Prahy a 
podléhalo referentovi ÚNV pro vnit ní národní bezpe nost. Další kompetence z staly 
vícemén  nezm n ny. S ú inností od 16. 8. 1948 bylo velitelství za len no do bezpe nostního 
referátu jako odbor požární bezpe nosti. Po správní reform  1. 4. 1949 nastaly ur ité 
zmatky ve výkonu požární prevence (ur itou roli v t chto kompeten ních sporech hrálo 
Krajské velitelství národní bezpe nosti). Kone n  1. 7. 1950 se stalo jediným vykonavatelem 
požární ochrany a ídícím místem pro požární sbor odd lení požární a protiletecké ochrany 
v nov  z ízeném referátu III pro vnit ní v ci a bezpe nost. K 1. 1. 1954 byla p i ÚNV z ízena 
M stská inspekce státního požárního dozoru (MISPD), organizovaná vojenským 
zp sobem a pod ízená p ímo úst ední správ  SPD v ministerstvu vnitra. Jí podléhaly obvodní 
správy SPD (OISPD). M stskou inspekcí byl ízen požární útvar hl. m. Prahy – nástupce 
požárního sboru. ÚNV od této doby obstarával pouze v cné náklady na požární ochranu. Od 
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1. 1. 1957 byla požární ochrana op t vrácena národním výbor m – namísto MISPD vznikla 
M stská inspekce požární ochrany (MIPO), jež byla v len na do odboru pro vnit ní v ci 
ÚNV jako jeho odd lení, a obvodní inspekce (OIPO). S ní p ešel do sféry ÚNV i požární 
útvar hl. m. Prahy. Další podstatná zm na nastala k 1. 4. 1964, kdy byly m stská i obvodní 
inspekce slou eny s požárním útvarem v jednu rozpo tovou organizaci Útvar požární 
ochrany hl m. Prahy. Jeho innost ídila komise NVP pro ochranu ve ejného po ádku 
(KOVP). V r. 1968 byla správní innost p enesena z útvaru požární ochrany p ímo na odbor 
pro vnit ní v ci NVP (plénum 5. 2. 1968, . 20/5). Jmenovaný útvar byl od 1. 4. 1972 
p ejmenován na Požární útvar hl. m. Prahy. Zm nu p inesl nový zákon o PO . 133/1985 
Sb. – mnohé kompetence státního pož. dozoru byly p eneseny na ONV, které si z ídily 
obvodní správy Sboru požární ochrany. Požární útvar se k 1. 7. 1986 p em nil na Sbor 
požární ochrany a pro jeho ízení byl založen zvláštní orgán NVP M stská správa Sboru 
pož. ochrany. 

Nov  se rodící agenda civilní protiletecké ochrany obyvatelstva byla v zá í 1935 
p ikázána odboru 14 (požárnímu) stavebního ú adu. Jako místní poradní sbor byla 
v ervnu 1936 z ízena kancelá  civilní protiletecké ochrany, od r. 1937 pod ízená dohledu 
editelství technické služby. Ke konci r. 1940 byla p em n na na referát pro záležitosti 

protiletecké ochrany hl. m. Prahy. Pro zabezpe ování staveb protiletecké ochrany vznikl 
v lét  1941 Stavební ú ad protiletecké ochrany, p em n ný r. 1943 na Ú ad protiletecké 
ochrany (ÚPO; Luftschutz). Tento ú ad existoval i po osvobození, p edevším za ú elem 
likvidace za ízení protiletecké ochrany z doby okupace. Zrušen byl v únoru 1948 – právní 
agenda p ešla do referátu bezpe nostního a technické v ci do odboru 6 stavebního ú adu. 
Pozd ji vznikl Štáb civilní obrany (CO), který zanikl r. 1954 a byl nahrazen samostatným 
odborem civilní obrany. Ten byl k 1. 7. 1957 op t p em n n na Štáb CO m sta, stojící na 
úrovni odboru, který existoval i nadále. Na konci roku 1990 byl nahrazen Štábem ochrany 
m sta. 

Skupina obsahuje na prvním míst  spisy o požární ochran , na druhém o protiletecké 
ochran . V rámci požární ochrany byly ponechány i písemnosti starší, protože tvo í 
s pozd jšími nedílný celek. Nejstarší jsou materiály k d jinám hasi stva po ínající již rokem 
1898; najdeme zde n kolik složek ze 20. a 30. let (zajímavé jsou nap . kresebné návrhy 
stejnokroj , odznak  apod.). N které materiály sv d í o ú asti hasi  v kv tnovém povstání 
1945. Následná agenda je dosti r znorodá, nap . výstroj a výzbroj hasi , stavební 
dokumentace staveb PO (z let 1954–1957), zprávy o stavu PO v Praze + r zné koncepce (z let 
1956–1966), statistiky požárnosti (z let 1953–1982), komplexní rozbory hospoda ení 
požárního útvaru (z let 1960–1967), osobní spisy len  hasi ského sboru (z let  cca 1915–
1957) aj. Spis  o PO ze 70. a 80. let je ovšem minimum. Protiletecká ochrana je dochována 
mnohem mén  (léta 1939–1963) – z písemností se dovídáme jednak o organizaci protiletecké 
ochrany, jednak o stavbách a jejich likvidaci (z války) i stavb . 

 
 
22 Vojenská agenda 
Vojenská agenda, jež p ešla na náš odbor jen nakrátko ze zrušeného vojenského 

referátu, je dochována jen zlomkem písemností z let 1949–1954. Jedná o výplaty náhrad za 
ubytování vojska, zm ny v mobiliza ní agend   a odvody branc . V Archivu hl. m. Prahy se 
nachází rovn ž pom rn  malý fond samotného vojenského referátu ÚNV, který však není 
dosud uspo ádán. 

 
23 Stížnosti 
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V této skupin  se nalézá souvislá ada vy ízených stížností z let 1953–1954 ( azených 
abecedn ), p evzatá od odboru z ejm  jako vzorek. Z dalších let (1954–1957, 1965–1966) 
jsou dochována pouze torza. Ur ité celky stížností však najdeme i v bezpe nostní agend . 

 
24 D chodové zabezpe ení 
Tuto skupinu tvo í prakticky pouze materiály k p enesení národního pojišt ní na 

národní výbory a hlavn  p ezkoumání d chod  osob nep átelských lidov  demokratickému 
z ízení podle vl. na . . 22/1953 (z roku 1953). Najdeme zde p edevším konkrétní návrhy od 
jednotlivých ONV a nejr zn jší seznamy d chodc , jichž se p ezkoumání týkalo. 

 
25 Advokáti 
Zde nalezneme další torzo – oznámení Advokátní komory na ÚNV o jmenování a 

umíst ní advokát  v Praze (z let 1951–1955). 
 
26 Osobní a mzdová agenda, systemizace 
Tradi ní sou ástí vnit ní správy byla i osobní (personální agenda) – d íve náležela 

presidiu, posléze p ešla p es referát pro lidovou správu na OVV. Po r. 1990 personální agenda 
p ešla na odbor kancelá  tajemníka, od 1. 2. 2000 na nov  z ízený odbor personální. Samotné 
osobní spisy zam stnanc  NVP zde však nejsou. Výrazn jší celky tvo í – vedle nejr zn jších 
obecných norem – kárné ízení p ed rozhod í komisí ÚNV (vedené se zam stnanci ÚNV a 
ONV) z let (1920) 1945–1963, spisy o Závodní škole práce (z let 1959–1967), systemizace 
funk ních míst ONV Praha 1–16, resp. 1–10 (z let 1954–1964), plány práce vnit ní správy 
(což de facto znamenalo systemizaci OVV) z let 1957–1963. Nachází se zde i zlomek 
kádrových spis  zam stnanc  vnit ní správy (mj. Archivu hl. m. Prahy) z let 1952–1964; 
dobovou dokumentární hodnotu má materiál o p evodu ú edník  do výroby z roku 1951. 
Mimoto existuje v tší soubor kádrových materiál  zam stnanc  NVP a jeho za ízení (74 
karton ), jež jsou uspo ádány zvláš . 

 
27 Hospoda ení 
V rámci skupiny „hospoda ení“ najdeme rozpo ty ÚNV i kapitoly vnit ní správa, 

plánování, vyú tování dávek za ú ední výkony (v etn  rejst ík ) a (komplexní) rozbory 
hospoda ení úseku vnit ní správa. Spisy pocházejí z let 1949–1969. 

 
28 Statistika 
Do této skupiny byly zmanipulovány tajné m sí ní statistické zprávy o Praze (od 

plánovacího referátu; z let 1949–1951) a výkazy o práci NV a o mzdových fondech (z let 
1955–1959). 

 
29 Zlepšovací návrhy 
Spisy o zlepšovacích návrzích p edstavují pouhé torzo; pocházejí z let 1949–1951 a 

1963–1965. 
 
30 R zné 
Rozmanité písemnosti, které tematicky nepat í do žádné v tší skupiny, byly za azeny 

pod „r zné“. Jedná se nap . o prov rku knihoven ÚNV a ONV z hlediska dobových 
ideologických hledisek (z roku 1953). Zajímavé jsou dotazníky pro soc. dem. ú astníky boj  
o Starom stskou radnici v kv tnu 1945 – celou akci uspo ádal klub sociáln  demokratických 
len  ÚNV v letech 1946–1947 jako reakci na tendence komunist , zveli ovat v tisku vlastní 

zásluhy v této v ci na úkor len  jiných stran. U této agendy nebylo lze v podstat  ur it, které 
složce magistrátu pat ila. Kuriózní drobnost p edstavuje „zpráva o Jmelí“ – nedatovaná (ale 
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asi po únoru 1948) zpráva jakéhosi konfidenta o jeho výzv dné innosti. Dále zde najdeme 
plán na polytechnizaci výuky školy v p írod  ÚNV v Krompachu (1951), n kolik materiál  o 
práci s cikánským obyvatelstvem (nap . odsun z Prahy 10; z let 1951–1966), akci „S“, užívání 
znaku hl. m. Prahy (z let 1961–1969), n kolik drobností k životnímu prost edí nebo nap . 
pozoruhodný sociologický výzkum „Volná as Pražan “ (z roku 1968). A samoz ejm  
dokumentaci (hlavi kové papíry, tiskopisy, obálky, plakáty, r zné tisky atd.). 

 
 
 
Seznam zkratek: 
 
AMP  Archiv hl. m. Prahy 
CO  Civilní ochrana (obrana) 

NR  eská národní rada  
FS  Federální shromážd ní 
KNV  Krajský národní výbor 
KOVP  komise na ochranu ve ejného po ádku 
KS   Komunistická strana eskoslovenska 
KVNB  Krajské velitelství národní bezpe nosti 
MHMP Magistrát hl. m. Prahy 
MIVP  M stská inspekce ve ejného po ádku 
MLS  Místní lidový soud 
MNV  Místní národní výbor 
MSVB  M stská správa ve ejné bezpe nost 
MV  ministerstvo vnitra 
MV KS  M stský výbor KS  
MVCO Místní velitelství civilní ochrany 
MVPO  Místní velitelství protiletecké ochrany 
NF  Národní fronta 
NS  Národní shromážd ní 
NV  národní výbory 
NVP  Národní výbor hl. m. Prahy 
ONV  Obvodní národní výbor 
OV KS  Obvodní výbor KS   
OVNB  Obvodní velitelství národní bezpe nosti 
OVV  odbor pro vnit ní v ci 
PO  Požární (d íve též protiletecká) ochrana 
ROH  Revolu ní odborové hnutí 

NB  editelství národní bezpe nosti 
SL  Sn movna lidu 
SN  Sn movna národ  
SNB  Sbor národní bezpe nosti 
SNP  Slovenské národní povstání 
SPB  Svaz protifašistických bojovník  
SPOZ  Sbor pro ob anské záležitosti 
SSSR  Svaz sov tských socialistických republik 
SÚA  Státní úst ední archiv 
TNP  tábor nucených prací 
ÚPO  Útvar požární ochrany hl. m. Prahy 
VB  Ve ejná bezpe nost 
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V SR  Velká íjnová vlastenecká revoluce 
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ODBOR PRO VNIT NÍ V CI NVP - INVENTÁRNÍ SOUPIS 

KARTOTÉKY

05 - Bezpe nostní agenda

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1 OVV-KART1 1950-53 1Akce B - kartotéka evidovaných

2 OVV-KART2 1950-53 2Akce B - kartotéka evidovaných

3 OVV-KART3 1950-53 3Akce B - kartotéka evidovaných

4 OVV-KART4 1950-53 4Akce B - kartotéka evidovaných

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

5 OVV-K1 1945 ( j. 1-
14.444, tj. 2.
1.-5.5.)

1Jednací protokol Policejního editelství v Praze (2 ady

6 OVV-K2 1945 - doba
svobody ( j.
1-10.040, tj.
10.5.-31.1

2Jednací protokol editelství národní bezpe nosti (na
za átku "Výtah z prototkolu z prozatímní totožnosti")

7 OVV-K3 1946 3Jednací protokol editelství národní bezpe nosti

8 OVV-K4 1947 ( j. 1-
15.160, tj.
do 20.5.)

4Jednací protokol editelství národní bezpe nosti

9 OVV-K5 1947 ( j. 15.
161-30.219,
tj. od 20.5.)

5Jednací protokol editelství národní bezpe nosti

10 OVV-K6 1948 ( j. 1-
19.760, tj.
do 8.5.)

6Jednací protokol editelství národní bezpe nosti
(nesvázané složky v deskách)

11 OVV-K7 1949 ( j. 25.
000-27.090,
tj. od 15.9.)

7Podací protokol bezpe nostního referátu ÚNV - trestní
agenda (nesvázané složky)

12 OVV-K8 1950 8Podací protokol bezpe nostního referátu ÚNV - trestní
agenda (nesvázané složky)

13 OVV-K9 1951 9Podací protokol bezpe nostního referátu ÚNV - trestní
agenda (nesvázané složky)

14 OVV-K10 1952 10Podací protokol bezpe nostního referátu ÚNV - trestní
agenda (nesvázané složky)

15 OVV-K11 1953-1959 11Podací protokol bezpe nostního referátu ÚNV - trestní
agenda (nesvázané složky)

16 OVV-K12 1949 ( j.
201-330, tj.
8.3.-19.5.)

12Podací protokol velitelství m stské stráže bezpe nostního
referátu ÚNV

17 OVV-K13 1949 ( j. 50.
001-60.000,
tj. od 16.3.)

13Všeobecný podací protokol bezpe nostního referátu ÚNV
(mimo trestní agendy) (20 svázaných složek)

18 OVV-K14 1950-11.1.
1951

14Podací protokol referátu I.B ÚNV (tedy ref. pro všeobecné
vnit ní v ci, skupiny 2)

KNIHY

01 - Kancelá ské pomocné knihy

1



Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

19 OVV-K15 1955 (1-
7400, tj. do
30.5.)

15Podací protokol odboru pro vnit ní v ci ÚNV

20 OVV-K16 1955 (7401-
17162, tj. od
30.5.)

16Podací protokol odboru pro vnit ní v ci ÚNV

21 OVV-K17 1945-1948 17Rejst ík povolených divadelních p edstavení ochotnických
spolk  v Praze

22 OVV-K18 1957-1960 18Rejst ík ke spis m odboru pro vnit ní v ci ÚNV, I - spis.
zn. 1-5

23 OVV-K19 1957-1960 19Rejst ík ke spis m odboru pro vnit ní v ci ÚNV, II - spis.
zn. 6-8

24 OVV-K20 1957-1960 20Rejst ík ke spis m odboru pro vnit ní v ci ÚNV, III - spis.
zn. 9-12

25 OVV-K21 1957-1960 21Rejst ík ke spis m odboru pro vnit ní v ci ÚNV, IV - spis.
zn. 14/4-15

26 OVV-K22 1957-1960 22Rejst ík ke spis m odboru pro vnit ní v ci ÚNV, VI - spis.
zn. 21-29  (kniha V, sp. zn. 16-20, chybí)

27 OVV-K23 1955-1960 23Rejst ík ke spis m odboru pro vnit ní v ci ÚNV, spis. zn.
13 (státní ob anství)

28 OVV-K24 1955-1960 24Rejst ík ke spis m odboru pro vnit ní v ci ÚNV, spis. zn.
14/1 (matri ní v ci)

29 OVV-K25 1957-1958 25Rejst ík ke spis m odboru pro vnit ní v ci ÚNV, spis. zn.
14/2, A-L (matri ní v ci)

30 OVV-K26 1957-1958 26Rejst ík ke spis m odboru pro vnit ní v ci ÚNV, spis. zn.
14/2, M-Ž (matri ní v ci)

31 OVV-K27 1959-1961 27Rejst ík k matri ním spis m odboru pro vnit ní v ci ÚNV
(NVP) - narození, s atky, úmrtí

32 OVV-K28 1960-1961 28Rejst ík k matri ním spis m odboru pro vnit ní v ci ÚNV
(NVP) - narození, s atky, úmrtí

33 OVV-K29 1960-1964 29Rejst ík k matri ním spis m odboru pro vnit ní v ci ÚNV
(NVP) - pop ení a uznání otcovství, r zné (nesvázané
složky v deskách)

34 OVV-K30 1961-1962 30(Všeobecný?) rejst ík ke spis m odboru pro vnit ní v ci
NVP, A-L

35 OVV-K31 1961-1962 31(Všeobecný?) rejst ík ke spis m odboru pro vnit ní v ci
NVP, M-Ž

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

36 OVV-K32 1970 32Topografický záznam o kriminalit  dosp lých a mládeže
(Výzkumný ústav kriminologický) - kriminalita mládeže
(mapy bydliš )

37 OVV-K33 1970 33Topografický záznam o kriminalit  dosp lých a mládeže
(Výzkumný ústav kriminologický) (mapy bydliš )
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SPISY

01 - Kancelá ské pomocné knihy

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

38 OVV-001.01 1947-1950 1Jednací protokol d v rných spis  bezpe nostního referátu
ÚNV

39 OVV-001.02 1950-1953 1Jednací protokol d v rných spis  bezpe nostního referátu
ÚNV

40 OVV-001.03 1950 1Jednací protokol d v rných spis  kancelá e
bezpe nostního referenta ÚNV

41 OVV-001.04 1949-1952 1Jednací protokol d v rných spis  bezpe nostního referátu
ÚNV, odboru bezpe nostního

42 OVV-001.05 1948-1952 1Jednací protokol tajných spis  bezpe nostního referátu
ÚNV, odboru bezpe nostního

43 OVV-001.06 1950-1951 1Jednací protokol tajných spis  kancelá e bezpe nostního
referenta ÚNV, resp. bezpe nostního referátu

44 OVV-001.07 1950 1Jednací protokol d v rných spis  bezpe nostního referátu
ÚNV, odd lení bezpe nostního a trestního (agenda dekretu
. 138/45)

45 OVV-002.01 1950-1951 2Jednací protokol bezpe nostního referátu ÚNV - k
dotazník m o státní a národní spolehlivosti

46 OVV-002.02 1951 2Jednací protokol mobiliza ní bezpe nostního referátu
ÚNV, odd lení správního

47 OVV-002.03 leden-únor
1953

2Podací protokol spolkové agendy referátu pro vnit ní v ci
ÚNV

48 OVV-002.04 1954-1955 2Spalovací protokol referátu (odboru) pro vnit ní v ci ÚNV

49 OVV-002.05 1949 2Spisový index bezpe nostního referenta ÚNV

50 OVV-002.06 1946-1947 2Spisový rejst ík trestní nalézací komise ÚNV . 1

51 OVV-002.07 1947-1950 2Ukládací protokol bezpe nostního referátu ÚNV (?)

52 OVV-003.01 1950 (1.
ást)

3V cný index ke spis m referátu pro lidovou správu ÚNV

53 OVV-004.01 1950 (2.
ást)

4V cný index ke spis m referátu pro lidovou správu ÚNV

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

54 OVV-005.01 1949 5Sbírka p edpis  pro KNV (vydává ministerstvo vnitra)

55 OVV-006.01 1949 6R zné normy a ob žníky bezpe nostního referátu ÚNV

56 OVV-006.02 1957-1960 6Zpravodajství ministerstva vnitra, odboru pro v ci
národních výbor  (ur eno pro odbory pro vnit ní v ci
KNV)

57 OVV-006.03 1963-1964 6Sbírka sm rnic pro národní výbory

58 OVV-006.04 1965-1966 6Sbírka sm rnic pro národní výbory

02 - Základní normy
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03 - Organizace a kompetence

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

59 OVV-007.01 (1936) 1948 7Zákon o vnit ní národní bezpe nosti (+ p edchozí normy)

60 OVV-007.02 1945-1947 7Osnavy zákona o národní bezpe nosti a p ipomínky k n mu

61 OVV-007.03 1945-1948 7Organizace bezpe nosti v hl. m. Praze (diskuse k návrhu
zákona o národní bezpe nosti, asopis Národní výbory
/1946 aj.)

62 OVV-007.04 1947-1949 7Organizace bezpe nostníáho referátu ÚNV, pracovní plány
aj.

63 OVV-007.05 1946-1948 7Organizace SNB v Praze

64 OVV-007.06 1947 7Organizace oblastní kriminální ú adovny (nové obvody,
kriminálních komisa ství aj.)

65 OVV-007.07 1947 7Agenda vydávání cestovních pas  - organizace

66 OVV-007.08 1947-1948 7Budovy a vybavení editelství národní bezpe nosti

67 OVV-007.09 1948 7Konference bezpe nostních referent  OR (zápisy, podn ty
atd.)

68 OVV-008.01 1946 8Osnovy zákona o správ  v hl. m. Praze

69 OVV-008.02 1946 8Návrh na reorganizaci správy v hl. m. Praze

70 OVV-008.03 1947 8Jednací ád ÚNV

71 OVV-008.04 1946-1949 8Komise pro vnit ní národní bezpe nost ÚNV - organiza ní
záležitosti

72 OVV-008.05 1946 8Návrhy na vymezení kompetencí obvodní rad

73 OVV-008.06 1946 8Úprava p ihlašovací služby u editelství národní
bezpe nosti

74 OVV-008.07 1946-1948 8Ženská policie - organizace, z ízení, obsazení míst

75 OVV-008.08 1946-1947 8Pracovní nasazení - N mci, osoby bez ob anství, kontrola
pracovní povinnosti

76 OVV-008.09 1947 8Seznam motorových vozidel - prezident republiky, Národní
shromážd ní,minsterstva, pražský primátor, arcibiskupství

77 OVV-008.10 1949 8Decentralizace na ONV (vojenská agenda, trestní agenda
aj.)

78 OVV-008.11 1949 8Decentralizace na ONV (z izovací listiny komunálních
podnik , organiza ní plán ref. práce a soc. pé e ÚNV

79 OVV-008.12 1949 8Pracovní plán bezpe nostního referátu na rok 1950

80 OVV-009.01 1950-1954 9Spis o kompetencích a organizaci referátu III (p edevším v
oboru bezpe nosti)

81 OVV-009.02 1956-1958 9Decentralizace kompetencí

82 OVV-009.03 1958 9P ipomínky k usnesení XI. sjezdu KS

83 OVV-009.04 1959 9P ipomínky odboru pro vnit ní v ci k návrh m zákon  a
p edpis

84 OVV-009.05 1959-1962 9Návrhy funk ní nápln  odboru pro vnit ní v ci NVP a
odbor  pro vnit ní v ci pražských ONV

85 OVV-009.06 1960 9Spolupráce odboru pro vnit ní v ci s aktivisty
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Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

86 OVV-009.07 1962-1964 9R zné spisy o organizaci a kompetencích ve vnit ní správ
(p ipomínky ke sjezdu KS , p sobnost odbor  prop
vnit ní v ci ONV)

87 OVV-009.08 1964 9Seznam organizací ízených NVP a ONV

88 OVV-009.09 1965-1969 9R zné spisy o organiozaci a kompetencích národních
výbor  a odboru pro vnit ní v ci (nap . funk ní nápln )

89 OVV-010.01 1968 10V stník NVP (nové uspo ádání NVP, správní ízení)

90 OVV-010.02 1969 10Zásady zákona o hl. m. Praze (návrh), normalizace
národních výbor  (referát A. Indry a O. erníka)

91 OVV-010.03 1970 10Normalizace NVP (zpráva o innosti NVP v l. 1964-1969),
kompetence OVV NVP

92 OVV-010.04 1974 10Ochrana majetku v socialistickém vlastnictví - kompetence

93 OVV-010.05 1948-1972 10Spisová služba ÚNV (NVP)

94 OVV-010.06 1949-1950 10Seznamy zam stnanc  bezpe nostního referátu a rozpis
agend

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

95 OVV-011.01 1950 11Zápisy z porad bezpe nostních referent  (resp. referent
pro vnit ní v ci a bezpe nost) ONV Praha 1-16

96 OVV-011.02 1951 (leden-
ervenec)

11Zápisy z porad bezpe nostních referent  (resp. referent
pro vnit ní v ci a bezpe nost) ONV Praha 1-16

97 OVV-011.03 1951 (zá í-
prosinec)

11Zápisy z porad bezpe nostních referent  (resp. referent
pro vnit ní v ci a bezpe nost) ONV Praha 1-16

98 OVV-011.04 1952 (leden-
kv ten)

11Zápisy z porad bezpe nostních referent  (resp. referent
pro vnit ní v ci a bezpe nost) ONV Praha 1-16

99 OVV-011.05 1952
( erven-
prosinec)

11Zápisy z porad bezpe nostních referent  (resp. referent
pro vnit ní v ci a bezpe nost) ONV Praha 1-16

100 OVV-012.01 1953 (leden-
kv ten)

12Zápisy z porad bezpe nostních referent  (resp. referent
pro vnit ní v ci a bezpe nost) ONV Praha 1-16

101 OVV-012.02 1953 (srpen-
íjen)

12Zápisy z porad referent  pro vnit ní v ci a bezpe nost
ONV Praha 1-16

102 OVV-012.03 1953
(listopad-
prosinec)

12Zápisy z porad referent  pro vnit ní v ci a bezpe nost
ONV Praha 1-16

103 OVV-012.04 1953 12Záležitosti referent  pro vnit ní v ci (bylo u porad)

104 OVV-012.05 1954 (leden-
erven)

12Zápisy z porad bezpe nostních referent  (resp. referent
pro vnit ní v ci a bezpe nost) ONV Praha 1-16

105 OVV-012.06 1952, 1954 12Celostátní konference bezpe nostních referent

04 - Sch ze, porady
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05 - Bezpe nostní agenda

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

106 OVV-013.01 1946 13[Transport ze sb rného tábora v Mod anech 8. 3. 1946 -
seznamy osob] - DELIMITOVÁNO DO ODD. SPRÁVY
FOND  JUSTI NÍCH ORGÁN , FOND: INTERNA NÍ
TÁBORY N MC

107 OVV-013.02 1946 13[Transport ze sb rného tábora v Mod anech 26. 3. 1946 -
seznamy osob] - DELIMITOVÁNO DO ODD. SPRÁVY
FOND  JUSTI NÍCH ORGÁN , FOND: INTERNA NÍ
TÁBORY N MC

108 OVV-013.03 1946 13[Transport ze sb rného tábora v Mod anech - vyú tování
b eznových transport  z Mod an] - DELIMITOVÁNO DO
ODD. SPRÁVY FOND  JUSTI NÍCH ORGÁN , FOND:
INTERNA NÍ TÁBORY N MC

109 OVV-013.04 1946 13[Transport ze sb rného tábora v Mod anech 12. 4. 1946 -
seznamy osob] - DELIMITOVÁNO DO ODD. SPRÁVY
FOND  JUSTI NÍCH ORGÁN , FOND: INTERNA NÍ
TÁBORY N MC

110 OVV-013.05 1946 13[Transport ze sb rného tábora v Mod anech 1. 5. 1946 -
seznamy osob] - DELIMITOVÁNO DO ODD. SPRÁVY
FOND  JUSTI NÍCH ORGÁN , FOND: INTERNA NÍ
TÁBORY N MC

111 OVV-014.01 1946 14[Transport ze sb rného tábora v Mod anech 16. 5. 1946 -
seznamy osob] - DELIMITOVÁNO DO ODD. SPRÁVY
FOND  JUSTI NÍCH ORGÁN , FOND: INTERNA NÍ
TÁBORY N MC

112 OVV-014.02 1946 14[Transport ze sb rného tábora v Mod anech 22. 6. 1946 -
seznamy osob] - DELIMITOVÁNO DO ODD. SPRÁVY
FOND  JUSTI NÍCH ORGÁN , FOND: INTERNA NÍ
TÁBORY N MC

113 OVV-014.03 1946 14[Transport ze sb rného tábora v Mod anech 11. 9. 1946 -
seznamy osob] - DELIMITOVÁNO DO ODD. SPRÁVY
FOND  JUSTI NÍCH ORGÁN , FOND: INTERNA NÍ
TÁBORY N MC

114 OVV-014.04 1946 14[Transport ze sb rného tábora v Mod anech 18. 9. 1946 -
seznamy osob] - DELIMITOVÁNO DO ODD. SPRÁVY
FOND  JUSTI NÍCH ORGÁN , FOND: INTERNA NÍ
TÁBORY N MC

115 OVV-014.05 1946 14[Transport ze sb rného tábora v Mod anech 9. 10. 1946 -
seznamy osob] - DELIMITOVÁNO DO ODD. SPRÁVY
FOND  JUSTI NÍCH ORGÁN , FOND: INTERNA NÍ
TÁBORY N MC

116 OVV-015.01 23. 7. - 11.
11. 1945

15[Interna ní tábor RUPA v Mod anech - seznam N mc ,
zásobování] - DELIMITOVÁNO DO ODD. SPRÁVY
FOND  JUSTI NÍCH ORGÁN , FOND: INTERNA NÍ
TÁBORY N MC

117 OVV-015.02 1945-46 15[Interna ní tábor Hagibor - výkazy práce (agenda NB)] -
DELIMITOVÁNO DO ODD. SPRÁVY FOND
JUSTI NÍCH ORGÁN , FOND: INTERNA NÍ
TÁBORY N MC

118 OVV-016.01 1952 16Akce B - zápisy z pracovních sch zí komise B, organiza ní
záležitosti (agenda ref. pro vnit ní v ci a bezpe nost)

119 OVV-016.02 1952-53 16Akce B - seznamy za azených z obvod , projednaných v
komisi (agenda ref. pro vnit ní v ci a bezpe nost)

120 OVV-016.03 1952-53 16Alkce B - dodate n  schválené p ípady (agenda ref. pro
vnit ní v ci a bezpe nost)

121 OVV-016.04 1952? 16Akce B - seznam osob podléhajících milioná ské dávce
(agenda ref. pro vnit ní v ci a bezpe nost)

122 OVV-016.05 1952-53 16Akce B - návrhy na vyst hování, rozsáhlé posudky (agenda
ref. pro vnit ní v ci a bezpe nost)

123 OVV-016.06 1956-57 16Akce B - žádosti vyst hovaných o navrácení byt  (agenda
ref. pro vnit ní v ci a bezpe nost)
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Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

124 OVV-017.01 1952-53 17Akce B - seznamy navržených z obvod  Praha 1-16,
ob asné posudky

125 OVV-018.01 1952-1953 18Akce B - p ípady vy azené z akce B (Praha 1-11) (agenda
ref. pro vnit ní v ci a bezpe nost)

126 OVV-019.01 1952-1953 19Akce B - p ípady vy azené z akce B (Praha 12-16) (agenda
ref. pro vnit ní v ci a bezpe nost)

127 OVV-019.02 1952-1953 19Akce B - p ípady k p ešet ení (Praha 1-16) (agenda ref. pro
vnit ní v ci a bezpe nost)

128 OVV-019.03 1952-1953 19Akce B - p ípady odložené (agenda ref. pro vnit ní v ci a
bezpe nost)

129 OVV-019.04 1952-1953 19Akce B - p ípady neschválené úst ední komisí (agenda ref.
pro vnit ní v ci a bezpe nost)

130 OVV-019.05 1952-1953 19Akce B - doporu ení ke st hování (agenda ref. pro vnit ní
v ci a bezpe nost)

131 OVV-019.06 1953 leden -
kv ten

19Akce B - seznamy schválených p ípad , ukon ení akce
(agenda ref. pro vnit ní v ci a bezpe nost)

132 OVV-020.01 1947 - únor
1948

20Agenda bezpe nostního referenta Š. Šindlera - p evážn
pozvánky na akce

133 OVV-020.02 1948 únor -
1949 b ezen

20Agenda bezpe nostního referenta Jos. Pokorného -
pozvánky na akce, seznam zam stnanc  ÚNV- NB,
postižených o istou po Únoru 1948

134 OVV-020.03 1949 20Agenda bezpe nostního referenta K. Šmidrkala - pozvánky
na akce, seznam živností, jimž byla od ata koncese, seznam
soudc  z lidu, seznam "pod adných" spolk  Praha 1,
zprávy o vyšet ování, seznam bezp. referent  (ÚNV,ONV)

135 OVV-020.04 1949 20Bezpe nostní referent - organiza ní záležitosti, organizace
referátu, správní agenda, TNP - p ikazovací komise aj.

136 OVV-020.05 1949 20Bezpe nostní referent - pracovní plán bezpe nostího
referátu, sjezd národních výbor  v Krom íži

137 OVV-021.01 1949 21Tajná agenda bezpe nostního referenta - ínské
velvyslanectví, výro í úmrtí E. Beneše, sm rnice pro
zpravodajství v p tiletce (utajené skute nosti)

138 OVV-021.02 1949 duben
- kv ten

21Tajná agenda bezpe nostního referenta - záležitosti TNP,
r zná udání, zprávy bezp. referenta nám stku primátora
(A. Rohlena), prohlídky, prohlídky no ních podnik
(perlustrace host ), sledování katolických akcí aj.

139 OVV-021.03 listopad
1949-leden
1950

21Tajná agenda bezpe nostního referenta - záležitosti TNP,
žádosti o navrácení majetku, r zná udání, p id lení vozidel

140 OVV-021.04 prosinec
1949-1950
únor

21Tajná agenda bezpe nostního referenta - záležitosti TNP,
konfiskované vozy (akce T43), dopravní výchova aj.

141 OVV-022.01 1950 leden-
b ezen

22Tajná agenda bezpe nostního referenta (K. Šmidrkal) -
záležitosti TNP

142 OVV-022.02 1950 22Tajná agenda bezpe nostního referenta (J. Martinic) -
záležitosti TNP

143 OVV-022.03 1950 22Tajná agenda bezpe nostního referenta - záležitosti TNP,
sledování katolických akcí (slavnost na Sv. ho e), situa ní
zprávy aj.

144 OVV-022.04 1950 22R zná agenda bezpe nostního referenta (K. Šmidrkal) -
statistické výkazy požární, havárie vozu tramvaje, likvidace
ízení podle dekretu 138/45, porady, komise, výkazy o

pln ní plánu aj.
145 OVV-022.05 1950-51 22R zná agenda bezpe nostního referenta (J. Martinic) -

statistika požár
146 OVV-022.06 1950 22R zná agenda bezpe nostního referenta (J. Turnovský) -

r zná udání, , ú ední korespondence
147 OVV-023.01 1950 23Trestní komise - z ízení, obsazení úst ední TK, obvody
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Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

148 OVV-023.02 1951? 23Trestní (nalézací) komise - seznamy len  (úst ední i
obvodní komise)

149 OVV-023.03 1950 (zá í-
prosinec)

23Trestní komise ÚNV - program a zápisy (seznamy p ípad
a rozhodnutí)

150 OVV-023.04 1951 (leden-
erven)

23Trestní komise ÚNV - program a zápisy (seznamy p ípad
a rozhodnutí)

151 OVV-023.05 1951
( ervenec-
prosinec)

23Trestní komise ÚNV - program a zápisy (seznamy p ípad
a rozhodnutí)

152 OVV-023.06 1951 23Trestní  (odvolací) komise p i ÚNV- seznamy p ípad ,
rozhodnutí

153 OVV-023.07 1952 23Trestní komise a trestní odvolací komise ÚNV - seznamy
p ípad  a rozhodnutí

154 OVV-023.08 1954 23Trestní odvolací komise p i ÚNV - zápisy (seznamy
p ípad , rozhodnutí)

155 OVV-023.09 1951-1952 23Zápisy z trestní komise ONV Praha 11, došlé na ÚNV (?
odvolání) - 8. 8. 1951, 1. 11. 1951, 31. 1. 1952

156 OVV-024.01 [okolo 1946] 24ízení podle dekretu . 138/1945 Sb. - složení trestních
komisí vyšet ujících . 20-24

157 OVV-024.02 1946-1948 24ízení podle dekretu . 138/1945 Sb. - výkazy
projednávaných p ípad , p ehledy innosti trestních
komisí nalézacích

158 OVV-024.03 nedat. 24ízení podle dekretu . 138/1945 Sb. - seznam osob (nejasné
- asi obvin ných)

159 OVV-024.04 1950 24ízení podle dekretu . 138/45 - kádrové materiály
obvin ných

160 OVV-024.05 1950 24ízení podle dekretu . 138/45 - obecné sm rnice (zn ní
dekretu), likvidace agendy

161 OVV-024.06 1947-1948 24ízení podle dekretu . 138/45 - seznamy trestních nález

162 OVV-024.07 (1948-) 1951 24ízení podle dekretu . 138/45 - seznamy spis
p edávaných ministrestvu národní bezpe nosti

163 OVV-024.08 1949-1953 24ízení podle dekretu . 138/45 - konkrétní p ípady
(v tšinou odvolání) - zbytky vlastní agendy

164 OVV-024.09 1950 24Žádosti o osv d ení o národní spolehlivosti - odvolání od
zamítnutých

165 OVV-025.01 1919-1946 25Hostinské živnosti - vyhlášky, ob žníky, výst ižky z tisku
(týkající se klasifikace podnik , uzavírací doby apod.)

166 OVV-025.02 1946 25Hostinské živnosti - otevírací doba, za azení podnik  (po
jednotlivých obvodech)

167 OVV-025.03 1946-48 25Hostinské živnosti - otevírací doba (povolování prodloužení
aj.)

168 OVV-025.04 1948 25Hostinské živnosti - prodloužení otevírací doby, seznamy
závadný podnik  (hazard, prostituce, výtržnosti) - po
obvodech i celkové p ehledy; podniky nedoporu ené k
návšt v  pro Sokoly p i sletu

169 OVV-025.05 1948-1949 25Hostinské živnosti - no ní podniky (soupis bar  a no ních
podnik , za azení do skupin)

170 OVV-025.06 1949 25Hostinské živnosti - soupis kaváren s uzavírací hodinou v 1
hod. v noci - stav k 15. 3. 1949

171 OVV-025.07 1949 25Zákazy a sledování akcí (plesy aj.)

172 OVV-025.08 1933-1948 25Hotel Juliš (Václavské nám. p. 872) - provozování baru a
kina

173 OVV-026.01 1948? 26V stník hl. m. Prahy, ro ník II. - seznam osob žádajících za
války o n m. st. ob anství

174 OVV-026.02 1948 26P íloha k ediktální vyhlášce . 6576/48 (seznamy osob
žádajících za války o n m. st. ob anství) - seznam osob s
neznámým pobytem
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Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

175 OVV-026.03 1948 26P íloha k ediktální vyhlášce . 6576/48 (seznamy osob
žádajících za války o n m. st. ob anství) - Praha I-VI

176 OVV-026.04 1948 26P íloha k ediktální vyhlášce . 6576/48 (seznamy osob
žádajících za války o n m. st. ob anství) - Praha VIII

177 OVV-026.05 1948 26P íloha k ediktální vyhlášce . 6576/48 (seznamy osob
žádajících za války o n m. st. ob anství) - Praha IX

178 OVV-026.06 1948 26P íloha k ediktální vyhlášce . 6576/48 (seznamy osob
žádajících za války o n m. st. ob anství) - Praha X

179 OVV-026.07 1948 26P íloha k ediktální vyhlášce . 6576/48 (seznamy osob
žádajících za války o n m. st. ob anství) - Praha XI

180 OVV-026.08 1948 26P íloha k ediktální vyhlášce . 6576/48 (seznamy osob
žádajících za války o n m. st. ob anství) - Praha XII

181 OVV-026.09 1948 26P íloha k ediktální vyhlášce . 6576/48 (seznamy osob
žádajících za války o n m. st. ob anství) - Praha XIII

182 OVV-026.10 1948 26P íloha k ediktální vyhlášce . 6576/48 (seznamy osob
žádajících za války o n m. st. ob anství) - Praha XIV

183 OVV-026.11 1948 26P íloha k ediktální vyhlášce . 6576/48 (seznamy osob
žádajících za války o n m. st. ob anství) - Praha XV

184 OVV-026.12 1948 26P íloha k ediktální vyhlášce . 6576/48 (seznamy osob
žádajících za války o n m. st. ob anství) - Praha XIV

185 OVV-026.13 1948 26P íloha k ediktální vyhlášce . 6576/48 (seznamy osob
žádajících za války o n m. st. ob anství) - Praha XIX

186 OVV-027.01 1945-1946 27Tajné spisy (+ p vodní soupis) - ilegální nacistické
organizace, oédsun, spolupráce s gestapem aj.

187 OVV-027.02 1946 27D v rné spisy (+ p vodní soupis) - záležitosti N mc  a
Ma ar , nacistické a fašistické organizace aj.

188 OVV-027.03 1947 27Tajné spisy - sm rnice, ob žníky a pokyny MV (stav
vyšet ování atentátu na ministry vlády)

189 OVV-027.04 1948 27Tajné spisy - vyšet ování osob, podloudný obchod aj.

190 OVV-027.05 1949 27Tajné spisy - seznam podnik  d ležitých  pro obranu státu
na území ÚNV

191 OVV-027.06 1950 27Tajné spisy - pohrani ní pásmo, dekret . 138/45 Sb.,
ministerské ob žníky a sm rnice aj.

192 OVV-028.01 1945-1948 28M stská stráž - postavení, sm rnice aj.

193 OVV-028.02 1946-1948 28Budovatelský plán ÚNV

194 OVV-028.03 1951-1952 28Zprávy vedoucímu referátu o pln ní úkol  na obvodech
(domovní d v rníci, pé e o cikánské obyvatelstvo aj.)

195 OVV-029.01 1951 29Tajné spisy - šet ení osoby práce se štítící (sm rnice,
opat ení)

196 OVV-029.02 1951 29Tajné spisy - osobní záležitosti (mj. arcibiskup J. Beran, V.
Burian)

197 OVV-029.03 1951 29Tajné spisy - situa ní zpráva za listopad 1951

198 OVV-029.04 1951 29Tajné spisy - sekty, spolková agenda (mj. sooupis
existujících židovských spolk )

199 OVV-029.05 1951 29Tajné spisy - tajné porady referent  pro vnit ní v ci

200 OVV-029.06 1951 29Tajné spisy - pr zkum nouzových kolonií

201 OVV-029.07 1951 29Tajné spisy - ustanovení o pohrani ním styku, výjimky

202 OVV-029.08 1951 29Tajné spisy - s atky s cizinci
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203 OVV-029.09 1951 29Tajné spisy - odsun N mc

204 OVV-029.10 1951 29Tajné spisy - r zná udání, zakázané fotografie aj.

205 OVV-029.11 1951 29Tajné spisy - r zná agenda (odvody, skladišt  film  v Praze
11, seznam ve ejných záchodk  aj.

206 OVV-029.12 1951 29Tajné spisy - hospodá ské zprávy a p ehledy
(potraviná ský pr mysl v Praze aj.)

207 OVV-029.13 1951 29Tajné spisy - záležitosti TNP

208 OVV-030.01 1952 30Tajné spisy - r zná udání

209 OVV-030.02 1952 30Tajné spisy - personální v ci, šet ení

210 OVV-030.03 1952 30Tajné spisy - ubytování vojska, výroba oh ostroj  aj.

211 OVV-030.04 1953 30Tajné spisy - spolková agenda (mj. spolek Studium,
Spole nost p átel Lužice aj.)

212 OVV-030.05 1953 30Tajné spisy - v ci personální

213 OVV-030.06 1953 30Tajné spisy - úprava d chod  osob nep átelských (komise
pro úpravu d chod )

214 OVV-030.07 1953 30Tajné spisy - nábor do SNB

215 OVV-030.08 1953 30Tajné spisy - pen žní reforma a zrušení lístkového systému

216 OVV-030.09 1953 30Tajné spisy - koordina ní hrani ní výbor, likvidace (Luži tí
Srbové, Kladsko, Lužice)

217 OVV-030.10 1953 30Tajné spisy - r zná agenda (zásabování Prahy vodou,
ubytování vojska aj.)

218 OVV-030.11 1951-1952 30Tajné spisy - nepovolené stavby na území ÚNV

219 OVV-031.01 1947 31D v rné spisy - situa ní zpráva zá í 1947

220 OVV-031.02 1947 31D v rné spisy - erný obchod

221 OVV-031.03 1947 31D v rné spisy - záležitosti cizinc  (odsun N mc , potrestání
kolaborant , repatriace ob an  SSSR aj.)

222 OVV-031.04 1948 31D v rné spisy - potírání erného obchodu, svodky

223 OVV-031.05 1948 31D v rné spisy - personální v ci p íslušník  SNB, ob anství

224 OVV-031.06 1948 31D v rné spisy - šet eníosob, likvidace st ediska Hagibor,
záležitosti TNP

225 OVV-031.07 1949 31D v rné spisy - ochrana d ležitého spisového materiálu

226 OVV-031.08 1950-1951 31D v rné spisy - pokyny a korespondence s MV

227 OVV-031.09 1950 31D v rné spisy - repatriace rakouských p íslušník  aj.

228 OVV-032.01 1951 32D v rné spisy - ž ové práce, zem d lská technika

229 OVV-032.02 1951 32D v rné spisy - zpráva o dopravních pom rech v Praze

230 OVV-032.03 1951 32D v rní spisy - spolková agenda (Junák, hádanká i a
k ížovká i, spolky vále ných poškozenc )
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231 OVV-032.04 1951 32D v rní spisy - spolková agenda (podp rné a pojiš ovací
spolky, osnova zákona o dobrovolných organizacích)

232 OVV-032.05 1951 32D v rné spisy - p ejmenování ulic a ve ejných prostranství

233 OVV-032.06 1951 32D v rné spisy - kádrové a personální v ci, žádosti o
posudky

234 OVV-032.07 1951 32D v rné spisy - státní ob anství

235 OVV-032.08 1951 32D v rné spisy - oslavy, oh ostroje aj

236 OVV-032.09 1951 32D v rné spisy - domovní a bytové záležitosti

237 OVV-032.10 1951 32D v rné spisy - lovecké lístky a zbrojní pasy

238 OVV-032.11 1951 32D v rné spisy - návrh vyhlášky o místním rozhlasu

239 OVV-032.12 1951 32D v rné spisy - živnosti a podniky

240 OVV-032.13 1951 32D v rné spisy - r zná udání, stížnosti aj.

241 OVV-033.01 1949 33Seznam živností Praha 1

242 OVV-033.02 1950 33KVNB zápisy a výpov di (likvidace firem)

243 OVV-033.03 1949 33KVNB - týden dopravní bezpe nosti

244 OVV-033.04 1947-1949 33"ARKA" - písemný materiál zanechaný arcidiecézním
pastora ním úst edím (tiskoviny, zlomky korespondence,
zprávy o vyšet ení KV NB)

245 OVV-033.05 1950 33Stavební a rekrea ní družstvo "Rodinná rekreace"
(stanovy, seznam len  p edstavenstva, likvidace)

246 OVV-033.06 1950 33Krajské sdružení advokát

247 OVV-033.07 1950-1951 33Šet ení osob (protokoly, sv dectví apod.)

248 OVV-033.08 1951 33Posudky o žácích (sm rnice)

249 OVV-033.09 1950-1951 33Zabezpe ení budov ÚNV

250 OVV-033.10 1951 33Agenda trestn  správní - zpráva pro radu ÚNV, zprávy z
obvod  aj.

251 OVV-033.11 1967 33Dr. And lín Merta - ocen ní za knihu Pražské národní
výbory

252 OVV-033.12 1950-1951 33R zné dohlídky ve skladech a hostincích, seznamy no ních
podnik

253 OVV-034.01 1951 leden-
íjen

34Situa ní zprávy - zásobování (zasílal ref. pro vnit ní
obchod bezpe nostnímu referátu)

254 OVV-034.02 1950 34Tajné spisy - týdenní a m sí ní situa ní zprávy a jiná
hlášení zasílaná z KVNB bezpe nostnímu referátu ÚNV

255 OVV-034.03 1950 34Tajné spisy - r zná udání (osoby, podniky - mj. lidové
varieté "U Va k " ve Stromovce), záležitosti TNP

256 OVV-035.01 1952 35Tajné spisy - r zná šet ení, prohlídky, v ci týkající se
trestních ízení

257 OVV-035.02 1954 35D v rné spisy - r zná šet ení, prohlídky

258 OVV-035.03 1951-1954 35Tajné a d v rné spisy - evidence obyvatelstva, školení
bezpe nostní referent , nakládání s tajnými spisy aj.
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259 OVV-035.04 1952, 1954 35Tajné a d v rné spisy - oslavy, výro í (zpravidla
organizace oh ostroje)

260 OVV-035.05 1952 35Tajné spisy - akce "A"

261 OVV-035.06 1952 35D v rné spisy - pojmenování ulic

262 OVV-035.07 1952, 1954 35Tajné spisy - bytové a domovní záležitosti

263 OVV-035.08 1952 35Tajné spisy - r zné (vývoz dárk  do ciziny, uvol ování z
vázaných vklad , prohlídky zem d lských objekt ,
ob anské pr kazy, církevní v ci

264 OVV-035.09 1951-1954 35Tajné spisy - r zné (d chodové zabezp ení, pé e o Cikány,
výuka cizích jazyk , boj proti západnictví v hudb  a
odívání, boj proti alkoholismu, dopravní v ci aj.

265 OVV-036.01 1948 36Výstavy, aukce (agenda NB)

266 OVV-036.02 1948-1949 36Hudební a artistická úst edna (agenda NB)

267 OVV-036.03 1948 36Ochranný svaz autorský - poplatky (agenda NB)

268 OVV-036.04 1948-1949 36Boj proti alkoholismu, akce Týden st ízlivosti (agenda
NB)

269 OVV-036.05 1949 36Služební hlášení inspek ních služeb (zábavy)  (agenda
NB)

270 OVV-036.06 1948 36R zná agenda - akce Um ní lidu, zlepšovací návrhy aj.
(agenda NB)

271 OVV-036.07 1889-1925 36Poplatky a dávky (agenda NB)

272 OVV-036.08 1926-1946 36Poplatky a dávky (agenda NB)

273 OVV-036.09 1951 36Povolování ve ejných podnik  (agenda NB)

274 OVV-036.10 1932-1947 36P ednášky, osv tová innost (ob žníky, sm rnice) (agenda
NB)

275 OVV-036.11 1924-1948 36Vyu ování tance (ob žníky, sm rnice, formulá e) (agenda
NB)

276 OVV-037.01 nedat. 37Fotografie interiéru neznámého objektu (agenda NB)

277 OVV-037.02 1947-48 37Slovanská zem d lská výstava (pozvánka, p íležitostné
tisky aj.) (agenda NB)

278 OVV-037.03 1948 37Slovanská zem d lská výstava (organizace, bezpe nost,
sm rnice) (agenda NB)

279 OVV-037.04 1949-1951 37V cné loterie (agenda p evzatá z KVNB)

280 OVV-037.05 1950-1951 37Fotografování na ve ejných prostranství (povolování,
pr kazy)

281 OVV-037.06 1951-1952 37Akce na Výstavišti - zajišt ní bezpe nosti

282 OVV-037.07 1951 376. výro í osvobození - slavnostní oh ostroj

283 OVV-037.08 1952-1953 37Mat jská pou  - zápisy z bezpe nostních porad

284 OVV-037.09 1950-1952 37Výstavy - povolování

285 OVV-037.10 1951 37Ploché dráhy, závody motocykl

286 OVV-037.11 1951 37Lidová zábava - ob žníky
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287 OVV-038.01 1925-1940 38Ing. E. Wiener - ú ední i osobní materiály

288 OVV-038.02 1948 38Provin ní proti národní cti - revize (formulá e, doklady)

289 OVV-038.03 1946-1948 38Lidová zábava (koloto e, st elnice - povolení)

290 OVV-038.04 1950-1951 38Reemigranti

291 OVV-038.05 1953 38Evidence stavu zásob, materiálu, výrobk  (ochranné od vy)

292 OVV-038.06 1953 38P íd ly, zásovy, materiály

293 OVV-039.01 1951 39Materiály, návrhy, sm rnice do rady - tajné

294 OVV-039.02 1951 39Materiály, návrhy, sm rnice do rady - tajné (nap .
zásobování Prahy)

295 OVV-039.03 1951 39Materiály, návrhy, sm rnice do rady - d v rné (pln ní
plánu, plány politické innosti)

296 OVV-040.01 1952 40Materiály, návrhy, sm rnice do rady - tajné

297 OVV-040.02 1952 40Materiály, návrhy, sm rnice do rady - tajné

298 OVV-040.03 1953 40Delimitace majetku, disloka ní komise ÚNV

299 OVV-041.01 kv ten-
listopad
1949

41KVNB - služební hlášení, záznamy

300 OVV-042.01 1947 leden-
erven

42NB - denní svodky

301 OVV-043.01 1947
ervenec-

prosinec

43NB - denní svodky

302 OVV-043.02 1947 43NB - zprávy pro tisk

303 OVV-044.01 1948 íjen-
prosinec

44Oblastní ú adovna st. bezpe nosti - denní hlášení

304 OVV-044.02 1950 leden-
únor

44KVNB - denní zprávy velitele KVNB

305 OVV-044.03 1950 b ezen 44KVNB - denní zprávy velitele KVNB

306 OVV-044.04 1950 duben-
erven

44KVNB - denní zprávy velitele KVNB

307 OVV-044.05 1950
ervenec-

prosinec

44KVNB - denní zprávy velitele KVNB

308 OVV-044.06 27.4. 1951 44KVNB - denní zprávy velitele KVNB

309 OVV-045.01 1949 45Seznam telefonních ú astník  KVNB, tel. ísla stanic SNB

310 OVV-045.02 1949 45Krajské velitelství národní bezpe nosti - p ehled innosti

311 OVV-045.03 1949 45Bezpe nostní referát - podklady pro porady bezpe nostních
referent

312 OVV-045.04 1945 45editelství národní bezpe nosti - personální obsazení,
telefonní .

313 OVV-045.05 1945 45Seznamy N mc  a Ma ar  (smíšená manželství) - Praha
XIX
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314 OVV-045.06 1949 (leden-
b ezen)

45Krajské velitelství národní bezpe nosti - oblastní
kriminální ú adovna

315 OVV-045.07 1949 (leden-
duben)

45Krajské velitelství národní bezpe nosti - oblastní
kriminální ú adovna

316 OVV-046.01 1948 46XI. všesokoloský slet - bezpe nostní dohled - zápisy ze stálé
služby 20. 6. - 8. 7. 1948 (kontrola bezpe nosti, ztracené d ti
apod.)

317 OVV-046.02 1948 46XI. všesokoloský slet - bezpe nostní dohled - výkazy služeb,
rozpisy, leták s programem

318 OVV-046.03 1948 46XI. všesokoloský slet - bezpe nostní dohled - sm rnice pro
výkon bezpe nostní služby (dodatky atd.)

319 OVV-046.04 1950-1951 46NB bezpe nostní dohled - p id lování služeb na akce (1
kniha)

320 OVV-047.01 1951 47Tajná agenda - drobné ( erné) stavby - šet ení

321 OVV-047.02 1951 47Tajná agenda - drobné ( erné) stavby - šet ení jednotlivých
p ípad  (Meixnerová, Kubíkovi, Keslová, Pr cha,
Budišovi)

322 OVV-047.03 1951-1952 47Tajná agenda - drobné ( erné) stavby - šet ení jednotlivých
p ípad  (Bohá ová, Masalovi , Pokorných, Hartl,

ermákovi, Pichl, Malých, Soukup, Jehli ka, Rohlíkovi)
323 OVV-048.01 1951 48Drobné stavby - zprávy o šet ení Praha 9

324 OVV-048.02 1951 48Drobné stavby - zprávy o šet ení Praha 13

325 OVV-048.03 1951 48Drobné stavby - zprávy o šet ení Praha 15

326 OVV-048.04 1950 48Povolování drobných staveb - žádosti + zamítnuté žádosti

327 OVV-048.05 1951 48Povolování drobných staveb - návrhy rad  ÚNV

328 OVV-048.06 1951 48Komise k p ešet ení povolování drobných staveb (Praha 9)

329 OVV-048.07 1951 48Komise k p ešet ení povolování drobných staveb (Praha
13)

330 OVV-048.08 1951 48Komise k p ešet ení povolování drobných staveb (Praha
14)

331 OVV-048.09 1951 48Drobné stavby šet ení - p ípad K. Bubeník Praha 14

332 OVV-049.01 1949 49Zahrani ní tisk - výpisky o socialistických zemích

333 OVV-050.01 1950 50Zahrani ní tisk - výpisky o socialistických zemích

334 OVV-051.01 1950 51Trestní právo správní - situa ní zprávy, III. tvrtletí 1950

335 OVV-051.02 1950-1951 51Trestní právo správní - situa ní zprávy, IV. tvrtletí 1950

336 OVV-051.03 1951 51Trestní právo správní - situa ní zprávy, I. tvrtletí 1951

337 OVV-051.04 1951 51Trestní právo správní - situa ní zprávy, II. tvrtletí 1951

338 OVV-051.05 1951 51Trestní právo správní - situa ní zprávy, III. tvrtletí 1951

339 OVV-051.06 1951-1952 51Trestní právo správní - situa ní zprávy, IV. tvrtletí 1951

340 OVV-051.07 1952 51Trestní právo správní - situa ní zprávy, I. tvrtletí 1952
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341 OVV-051.08 1952 51Trestní právo správní - situa ní zprávy, II. tvrtletí 1952

342 OVV-052.01 1952-1953 52Trestní agenda správní - situa ní zprávy za IV. tvrtletí
1952

343 OVV-052.02 1953 52Trestní agenda správní - situa ní zprávy za I. tvrtletí 1953

344 OVV-052.03 1953 52Trestní agenda správní - situa ní zprávy za II. tvrtletí
1953

345 OVV-052.04 1953 52Trestní agenda správní - situa ní zprávy za III. tvrtletí
1953

346 OVV-052.05 1953 52Trestní agenda správní - situa ní zprávy za IV. tvrtletí
1953

347 OVV-053.01 1954 53Trestní agenda správní - situa ní zprávy za I. tvrtletí 1954

348 OVV-053.02 1954 53Trestní agenda správní - situa ní zprávy za II. tvrtletí
1954

349 OVV-053.03 1954 53Trestní agenda správní - situa ní zprávy za III. tvrtletí
1954

350 OVV-053.04 1954-1955 53Trestní agenda správní - situa ní zprávy za IV. tvrtletí
1954

351 OVV-053.05 1955 53Trestní právo správní

352 OVV-054.01 1950
( ervenec-
prosinec)

54Trestní právo správní - zásadní výnosy a sm rnice ( . 2 -
42)

353 OVV-054.02 1951-1952 54Trestní právo správní - zásadní výnosy a sm rnice 

354 OVV-054.03 1953 54Trestní právo správní - pokyny a instrukce

355 OVV-054.04 1953 54Trestní právo správní - novelizace a p ipomínky

356 OVV-054.05 1951-1952 54Trestní právo správní - instruktáže a porady

357 OVV-054.06 1954 54Trestní právo správní - instruktáže a porady

358 OVV-054.07 1951 54Trestní právo správní - mladiství statistika

359 OVV-054.08 1953 54Trestní právo správní - finan ní agenda

360 OVV-054.09 1952 54Trestní právo správní - posudky, dopisy apod.

361 OVV-054.10 1952 54Trestní právo správní - zneužití služebních automobil ,
benzinu

362 OVV-054.11 1953 54Trestní právo správní - amnestie

363 OVV-054.01 1952 55Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 1

364 OVV-055.02 1954 55Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 1

365 OVV-055.03 1952 55Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 2

366 OVV-055.04 1952 55Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 2

367 OVV-056.01 1953 56Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 2

368 OVV-056.02 1954 56Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 2
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369 OVV-056.03 1952 56Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 3

370 OVV-056.04 1952 56Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 3

371 OVV-057.01 1952 57Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 3

372 OVV-057.02 1954 57Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 3

373 OVV-057.03 1952 57Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 4

374 OVV-057.04 1953 57Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 4

375 OVV-058.01 1952-1953 58Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 5

376 OVV-058.02 1954 58Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 5

377 OVV-058.03 1952 58Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 6

378 OVV-058.04 1952 58Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 6

379 OVV-059.01 1952-1953 59Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 6

380 OVV-059.02 1954 59Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 6

381 OVV-059.03 1952 59Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 7

382 OVV-059.04 1953 59Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 7

383 OVV-059.05 1952 59Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 8

384 OVV-059.06 1952 59Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 8

385 OVV-060.01 1952 60Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 8

386 OVV-060.02 1952 60Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 8

387 OVV-060.03 1953 60Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 8

388 OVV-060.04 1952-1953 60Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 9

389 OVV-060.05 1952-1953 60Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 9

390 OVV-061.01 1952 61Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 10

391 OVV-061.02 1952-1953 61Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 10

392 OVV-061.03 1952 61Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 11

393 OVV-061.04 1952-1953 61Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 11

394 OVV-062.01 1952 62Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 12

395 OVV-062.02 1952 62Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 12

396 OVV-062.03 1952 62Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 12
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397 OVV-062.04 1953-1954 62Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 12

398 OVV-062.05 1952 62Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 14

399 OVV-063.01 1952 63Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 14

400 OVV-063.02 1953-1954 63Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 14

401 OVV-063.03 1952-1953 63Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 15

402 OVV-063.04 1950-1951 63Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 16

403 OVV-063.05 1952-1953 63Trestní právo správní - jednotlivé p ípady Praha 16

404 OVV-064.01 1951 64Trestní právo správní - seznamy osob zadržených pro
opilství

405 OVV-064.02 1950 64Trestní právo správní - nálezy ONV 1 - 16, osoby za azené
do TNP

406 OVV-064.03 1951-1952 64Trestní právo správní - nálezy ONV 1 - 16, osoby za azené
do TNP

407 OVV-064.04 1949-1952 64R zné p ípady p edané soud m atp.

408 OVV-065.01 1954-1957 65Stížnosti Praha 1

409 OVV-065.02 1954-1956 65Stížnosti Praha 2

410 OVV-065.03 1954-1956 65Stížnosti Praha 3

411 OVV-065.04 1954-1956 65Stížnosti Praha 4

412 OVV-065.05 1954-1956 65Stížnosti Praha 5

413 OVV-065.06 1955-1956 65Stížnosti Praha 6

414 OVV-065.07 1954-1956 65Stížnosti Praha 7

415 OVV-065.08 1954-1956 65Stížnosti Praha 8

416 OVV-065.09 1954-1956 65Stížnosti Praha 9

417 OVV-065.10 1954-1956 65Stížnosti Praha 10

418 OVV-066.01 1954-1956 66Stížnosti Praha 11

419 OVV-066.02 1954-1956 66Stížnosti Praha 12

420 OVV-066.03 1954-1956 66Stížnosti Praha 13

421 OVV-066.04 1954-1956 66Stížnosti Praha 14

422 OVV-066.05 1954-1956 66Stížnosti Praha 15

423 OVV-066.06 1954-1956 66Stížnosti Praha 16

424 OVV-067.01 erven 1949
- b ezen
1950

67Zápisy ze zasedání bezpe nostní komise
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425 OVV-067.02 1932-1951 67P ípad Dr. Syrovátky a manž. Kejklí kových pachtý  v
B chovicích

426 OVV-067.03 1955 67Tajná agenda - stavby CO

427 OVV-067.04 1950 67Akce T 43 - zabavené zbran

428 OVV-067.05 1950 67Dislokace - nové prostory; penziony v Praze

429 OVV-067.06 1951-1952 67Referát pro vnit ní v ci a bezpe nost - konsignace došlých
spis  (referent Peterka)

430 OVV-067.07 1950 67íselné výkazy stavu zam stnanc  bezp. referátu

431 OVV-068.01 1970 68Podkladové materiály k 36. plenárnímu zasedání NVP 30.
12. 1970 - stav kriminality, ve ejný po ádek, kriminalita
mládeže, konsolidace

432 OVV-068.02 1970 68P ipomínky k 36. PZ (ve ejný po ádek, konsolidace)

433 OVV-068.03 1970-1971 68Realizace záv r  36. PZ NVP

434 OVV-068.04 1971 68Porada k n kterým problém m ve ejného po ádku

435 OVV-068.05 1971-1972 68Kriminalita, p estupky - zprávy a koncepce boje proti
kriminalit

436 OVV-068.06 1972-1973 68Boj proti kriminalit  - p ipomínky

437 OVV-069.01 1970 69Spolupráce s Výzkumným ústavem kriminologickým -
úvodní studie k problematice sociáln  patologických jev  v
Praze (dr. Osman ík)

438 OVV-069.02 1970 69Spolupráce s Výzkumným ústavem kriminologickým -
p íprava aktivu k sociáln  patologickým jev m

439 OVV-069.03 1972-1973 69Spolupráce s Výzkumným ústavem kriminologickým -
situa ní zpráva o stavu sociáln  patologických jev ,
zejména kriminality, v Praze (dr. Osman ík)

440 OVV-069.04 1972 69Spolupráce s Výzkumným ústavem kriminologickým -
dynamika n kterých sociáln  patologických jev  v Praze

441 OVV-069.05 1973 69Spolupráce s Výzkumným ústavem kriminologickým - vliv
sociálního prost edí na sociáln  patologické jevy v Praze

442 OVV-069.06 1973 69Spolupráce s Výzkumným ústavem kriminologickým -
nealkoholová toxikománie

443 OVV-070.01 1973 70Spolupráce s Výzkumným ústavem kriminologickým -
výzkum prevence kriminality - anketa s pracovníky z praxe

444 OVV-070.02 1973 70Spolupráce s Výzkumným ústavem kriminologickým - k
problematice prevence kriminality a jiných
protispole enských jev , zejména ve velkom st  (dr.
Osman ík)

445 OVV-070.03 1973 70Spolupráce s Výzkumným ústavem kriminologickým -
výzkum prevence kriminality - 2. fáze

446 OVV-070.04 1971 70Spolupráce s Výzkumným ústavem kriminologickým -
výzkum boje proti kriminalit  - 1. ást (diskuse)

447 OVV-070.05 1972 70Spolupráce s Výzkumným ústavem kriminologickým -
výzkum boje proti kriminalit  - ideový návrh projektu

448 OVV-070.06 1973-1974 70Spolupráce s Výzkumným ústavem kriminologickým -
výzkum boje proti kriminalit  - zpráva pro právní aktiv
MV KS

449 OVV-070.07 1973 70Spolupráce s Výzkumným ústavem kriminologickým -
výzkum boje proti kriminalit  - studie Ve ejné mín ní o
kriminalit
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450 OVV-070.08 1975 70Spolupráce s Výzkumným ústavem kriminologickým -
výzkum boje proti kriminalit  - výzkum boje proti
kriminalit  - zpráva o výzkumu

451 OVV-071.01 1970-1973 71Komise pro práci s osobami propušt nými z výkonu trestu

452 OVV-071.02 1974-1976 71Komise pro práci s osobami propušt nými z výkonu trestu

453 OVV-071.03 1977-1983 71Komise pro práci s osobami propušt nými z výkonu trestu

454 OVV-072.01 1973-1976 72Komise pro práci s osobami propušt nými z výkonu trestu -
obvodní komise (plány práce)

455 OVV-072.02 1968 72Komise pro práci s osobami potrestanými, ONV 1-10

456 OVV-073.01 1967 73Postpenitenciární pé e - projekt Praha - Valdice
(Výzkumný ústav kriminologický)

457 OVV-073.02 1969 73Postpenitenciární pé e (Výzkumný ústav kriminologický)

458 OVV-073.03 1970 73Experimentální postpenitenciární pé e v Praze (Výzkumný
ústav kriminologický)

459 OVV-073.04 1973 73Experimentální postpenitenciární pé e v Praze (Výzkumný
ústav kriminologický) - záv re ná zpráva

460 OVV-073.05 1978 73Postpenitenciární pé e v Praze - statistiky

461 OVV-073.06 1972 73Pé e o osoby spole ensky nep izp sobivé

462 OVV-074.01 1970 74Boj proti sociáln  patologickým jev m - diskuse
(Výzkumný ústav kriminologický)

463 OVV-074.02 1970 74Konference "Boj proti p í inám kriminality" - organiza ní
záležitosti, p epsané p ísp vky

464 OVV-074.03 1970 74Konference "Boj proti p í inám kriminality" - úvodní
studie dr. O. Osman íka, záv ry, prezence

465 OVV-074.04 1972 74Projekt Výzkumného ústavu kriminologického - boj proti
kriminalit  ve velkom st

466 OVV-074.05 1964-1965 74Postpenitenciální pé e (Výzkumný ústav kriminologický)

467 OVV-075.01 1966 75Zprávy, statistiky - statistika kriminality

468 OVV-075.02 1967 75Zprávy, statistiky - zpráva o stavu a vývoji kriminality na
území Prahy v l. 1962-1966

469 OVV-075.03 1967 75Zprávy, statistiky - zpráva o stavu a vývoji kriminality na
území Prahy v l. 1962-1966 (podklady a p ipomínky)

470 OVV-075.04 1972 75Zprávy, statistiky - statistická p íru ka stíhané kriminality
za l. 1962-1972 (strojopis)

471 OVV-075.05 1972 75Zprávy, statistiky - statistická analýza kriminality v hl. m.
Praze ve srovnání s vývojem v SR a SSR v l. 1962-1972

472 OVV-075.06 1974 75Zprávy, statistiky - statistika kriminality 1962-1972

473 OVV-075.07 1983 75Zprávy, statistiky - p ehled signálu stavu a vývoje
kriminality za r. 1982

474 OVV-076.01 1967 76Zprávy, statistiky - zpráva oprov rce rozhodování soud  ve
v cech trestních (útoky na ve ejného initele r.1966,
kriminalita mládeže aj.)

475 OVV-076.02 1978 76Zpráva o innosti M stského soudu a obvodních soud  v
Praze a o stavu socialistické zákonnosti na území Prahy

476 OVV-076.03 1973 76Rozbor stavu a vývoje trestnosti a kriminality a innosti
prokuratury v trestním ízení na území Prahy za r. 1972

477 OVV-076.04 1978 76Rozbor stavu a vývoje trestnosti a kriminality a innosti
prokuratury v trestním ízení na území Prahy za r. 1977
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478 OVV-076.05 1976-1980 76Zprávy m stské prokuratury - ricidiva, alkohol, mládež -
ochrana ekonomiky

479 OVV-076.06 1973 76Rozbor innosti st. notá ství za rok 1972

480 OVV-076.07 1977 76Rozbor innosti st. notá ství za rok 1977

481 OVV-077.01 1964
listopad

77M stská inspekce ve ejného po ádku - denní hlášení

482 OVV-077.02 1964
prosinec

77M stská inspekce ve ejného po ádku - denní hlášení,
propaga ní plakáty

483 OVV-077.03 1964-1965 77M stská inspekce ve ejného po ádku - výkazy innosti,
služební hlášení, zprávy, ády aj.

484 OVV-077.04 1966-1974 77M stská inspekce ve ejného po ádku - plány a výkazy
innosti, služební a výstrojní ády

485 OVV-078.01 1964 78M stská inspekce ve ejného po ádku - zásady pro
budování MIVP, návrh služebního ádu

486 OVV-078.02 1965-1966 78M stská inspekce ve ejného po ádku - organiza ní a
služební ád (tisky)

487 OVV-078.03 1971-1972 78M stská inspekce ve ejného po ádku - dopl ky, návrhy,
sm rnice, organiza ní ád, výstroj, služební ád

488 OVV-078.04 1985-1988 78M stská inspekce ve ejného po ádku - organiza ní ád
(návrhy, stejnokroj, vzorový organiza ní ád)

489 OVV-078.05 1990 78M stská inspekce ve ejného po ádku (MIVP) -  pracovní
ád, p ipomínky

490 OVV-078.06 1990-1991 78M stská inspekce ve ejného po ádku (MIVP) -  likvidace,
inventarizace

491 OVV-078.07 1989 78M stská inspekce ve ejného po ádku (MIVP) -  plán
innosti p i vyhlášení 1. 2. a 3. stupn  pohotovosti

492 OVV-078.08 1988-1990 78M stská inspekce ve ejného po ádku (MIVP) -  CO a
vojenská evidence

493 OVV-078.09 1989 78M stská inspekce ve ejného po ádku (MIVP) -  sm rnice
hlášení

494 OVV-078.10 1983-1991 78M stská inspekce ve ejného po ádku (MIVP) -  r zná
korespondence

495 OVV-079.01 1973-1987 79M stská inspekce ve ejného po ádku - komplexní rozbory
hospoda ení

496 OVV-080.01 1969 80P ipomínky MS VB ke kriminalit  a ve ejnému po ádku
(zpráva)

497 OVV-080.02 1969 80Zabezpe ení ve ejného po ádku (zpráva pro radu)

498 OVV-080.03 1969 80Realizace usnesení vlády . 219/1969 - nedovolený pobyt
ob an  v zahrani í

499 OVV-080.04 1970 80Realizace návrh sm rnic vlády SR pro národní výbory ke
smlouv  o podmínkách do asného pobytu sov tských vojsk
na území SSR

500 OVV-080.05 1969 80Zajišt ní ve ejného po ádku v srpnu 1969

501 OVV-080.06 1970 80Zajišt ní ve ejného po ádku v srpnu 1970

502 OVV-080.07 1968-1969 80Zajišt ní ve ejného po ádku - r zné akce (28. 10. 1968,
V SR, hokejové utkání SSR:SSSR aj.)

503 OVV-081.01 1966 81Kompetence národních výbor  v oboru bezpe nosti,
bezpe nost v Praze

504 OVV-081.02 1966 81Podkladové materiály k p íprav  návrhu na zvýšení
ú inosti boje s protispole enskou inností

505 OVV-081.03 1963 81M stská inspekce ve ejného po ádku - stížnosti
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506 OVV-081.04 1968 81M stská inspekce ve ejného po ádku - stížnosti

507 OVV-081.05 1968 81Zajišt ní ve ejného po ádku - III. celostátní spartakiáda aj.

508 OVV-081.06 1965-1969 81M stská inspekce ve ejného po ádku - r zné reakce na
lánky v tisku

509 OVV-081.07 1973 81istota a po ádek na obvodech - hlášení obvodních
inspektor  ve ejného po ádku

510 OVV-082.01 1958-1959 82Stálá komise pro místní bezpe nost - zápisy ze sch zí

511 OVV-082.02 1958 82Komise pro místní bezpe nost - zprávy, statistiky

512 OVV-082.03 1959 82Komise pro místní bezpe nost - zprávy, statistiky

513 OVV-082.04 1959 82Komise na ochranu ve ejného po ádku (KOVP) -
om zování st hování do Prahy (bytová krize) - stanoviska
ONV

514 OVV-082.05 1965-1966 82Komise na ochranu ve ejného po ádku (KOVP) -
korespondence, r zné materiály

515 OVV-082.06 1969 82Komise na ochranu ve ejného po ádku (KOVP) - podklady
(rozbor kriminality a jiné zprávy)

516 OVV-082.07 1974 82Komise na ochranu ve ejného po ádku (KOVP) - projekt
"K" (projekt kázn  a discipliny, ochrana životního
prost edí a ve ejnéhopo ádku u p íležitosti 30. výro í
osvobození)

517 OVV-083.01 1961 83Komise na ochranu ve ejného po ádku (KOVP) - plán
práce

518 OVV-083.02 1962-1964 83Komise na ochranu ve ejného po ádku (KOVP) -
organiza ní ád, sm rnice

519 OVV-083.03 1964 83Komise na ochranu ve ejného po ádku (KOVP) - zápisy ze
sch zí, podklady

520 OVV-083.04 1965 (leden-
kv ten)

83Komise na ochranu ve ejného po ádku (KOVP) - zápisy ze
sch zí, podklady

521 OVV-083.05 1965
( erven-
listopad)

83Komise na ochranu ve ejného po ádku (KOVP) - zápisy ze
sch zí, podklady

522 OVV-083.06 1969-1974 83Komise na ochranu ve ejného po ádku (KOVP) - zápisy ze
sch zí, podklady

523 OVV-083.07 1975 83Komise na ochranu ve ejného po ádku (KOVP) - zápisy ze
sch zí, podklady

524 OVV-084.01 1972-1983 84Poradní sbor ná elníka útvaru . 2 ISNV Praha - zápisy ze
sch zí, podklady

525 OVV-084.02 1971-1972 84Návrhy na legislativní opat ení v oblasti ve ejného po ádku

526 OVV-084.03 1971 84Ve ejné sch ze k ve ejnému po ádku

527 OVV-084.04 1973-1975 84Ochrana ve ejného po ádku - koordinace odbor  NVP,
obvody

528 OVV-084.05 1976 84Zprávy a podklady pro plénum - boj proti kriminalit

529 OVV-084.06 1976-1977 84Zprávy a podklady pro plénum - "socialistická zákonnost",
záv ry XV. sjezdu KS

530 OVV-085.01 1978 85Registr ve ejných komunikací a prostranství v hl. m. Praze
(evidence p.)

531 OVV-085.02 po 1974 85Názvy ulic ve ejných prostranství i obcí p ipojených k
Praze r. 1974

532 OVV-085.03 1977 85Seznam schod  podle obvod  a organizací zodpov dných
za úklid
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533 OVV-085.04 1951 85Soupis soukromých živností po obvodech

534 OVV-085.05 1951 85Výzkum osob ubytovaných v penzionech, ubytovnách a
kolejích (seznamy)

535 OVV-085.06 1961 85Likvidace ubytovny pro osoby bez p íst eší (Praha 1,
Novomlýnská ul.)

536 OVV-085.07 1971-1973 85Materiální vybavení MS VB - byty, prostory, dislokace

537 OVV-085.08 1973 85Odstra ování nevhodných nápis  z r. 1968

538 OVV-086.01 1948 86Oslavy - 5. kv ten, organiza ní zajišt ní, doprovodné akce

539 OVV-086.02 1948 86Oslavy - XI. všesokolský slet - organiza ní a bezpe nostní
zajišt ní (pokyny pro výkon bezpe nostní služby, sm rnice
pro ubytovatele a hostinské), doprovodné akce aj.

540 OVV-086.03 1950 86Oslavy - manifestace k výro í V SR

541 OVV-086.04 1950 86Oslavy - Den armády 6.-7. 10. 1950

542 OVV-086.05 1951 86Oslavy - Den armády 6. 10. 1951

543 OVV-086.06 1959-1960 86Oslavy - p ípravy III. celostátní spartakiády

544 OVV-086.07 1959-1960 86Oslavy - výro í osvobození - organizace

545 OVV-086.08 1961 86Akce - Mistrovství Evropy ve veslování - zajišt ní
bezpe nosti

546 OVV-086.09 1962-1968 86Akce - povolování pr vod  (Bará níci, Vltavan)

547 OVV-086.10 1966 86R zné akce - bezpe nostní zajišt ní (PKOJF, vesla ské
závody)

548 OVV-087.01 1965 87Akce ke 30. výro í osvobození (výzdoba , povinnosti KOVP,
MIVP)

549 OVV-087.02 1965 87R zné akce

550 OVV-087.03 1965 87Úkoly ob anských výbor  do XIII. sjezdu KS

551 OVV-087.04 1967 87Pln ní usnesení XIII. sjezdu KS  na úseku
ve ejnéhopo ádku

552 OVV-087.05 1966 87Oslavy - organiza ní a bezpe nostní zajišt ní oslav 1. máje
+ pozvánky na akci

553 OVV-087.06 1967 87Oslavy - organiza ní a bezpe nostní zajišt ní oslav 1. máje
+ zápisy ze sch zí "májové" komise

554 OVV-087.07 1968 87Oslavy - 1. máj a 9. kv ten, organizace

555 OVV-087.08 1974 87Oslavy - organizace národních dožínek na Letné

556 OVV-088.01 1958-1962 88Cirkusy - bezpe nostní p edpisy pro provoz cirkus ,
povolování hostování v Praze

557 OVV-088.02 1963-1966,
1969

88Cirkusu - povolování hostování a umíst ní cirkus  v Praze

558 OVV-088.03 1962-1965 88Povolování sportovních podnik  (torzo agendy) - Letná,
Strahov, Na Julisce,

559 OVV-088.04 1963-1968 88Povolování p ístavk  (zvýšení po tu sedadel na koncertech)

560 OVV-089.01 1952-1954,
1968

89P estupková agenda - R zné obecné spisy
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561 OVV-089.02 nedat. (60.
léta)

89P estupková agenda - Skripta o správním ízení

562 OVV-089.03 1965 89P estupková agenda - Normy, instruktáže a zprávy

563 OVV-089.04 1966 89P estupková agenda - Normy, instruktáže a zprávy

564 OVV-089.05 1967 89P estupková agenda - Normy, instruktáže a zprávy (+
statistiky kriminality)

565 OVV-089.06 1968 89P estupková agenda - Normy, instruktáže a zprávy 

566 OVV-089.07 1969 89P estupková agenda - Normy, instruktáže a zprávy (vl.
unsesení . 113/69

567 OVV-090.01 1947 90P estupková agenda - porady obvodních rad o trestním
ízení

568 OVV-090.02 1958-1960 90P estupková agenda - zápisy z porad zpracovatel  trestní
(p estupkové) agendy z odbor  pro vnit ní v ci ONV

569 OVV-090.03 1961-1962 90P estupková agenda - zápisy z porad zpracovatel  trestní
(p estupkové) agendy z odbor  pro vnit ní v ci ONV

570 OVV-090.04 1961 90P estupková agenda - sch ze komise pro otázky
socialistické zákonnosti a prohloubení spolupráce se soudy
NVP (+ hodnocení innosti komisí na ochranu ve ejného
po ádku ONV)

571 OVV-090.05 1961 90P estupková agenda - zprávy od odbor  pro vnit ní v ci
ONV (komise na ochranu ve ejného po ádku, trestní
komise aj.)

572 OVV-090.06 1969-1970 90P estupková agenda - Instruktáže a aktivy

573 OVV-090.07 1962-1967 90P estupková agenda - R zné zprávy a podn ty

574 OVV-090.08 1962-1964 90P estupková agenda - Výkazy o p estupcích od ONV Praha
1-10

575 OVV-090.09 1966 90P estupková agenda - zajiš ování socialistické zákonnosti
ve st. správ .

576 OVV-091.01 1961-1963 91P estupková agenda - sch ze komise pro otázky
socialistické zákonnosti a prohloubení spolupráce se soudy
NVP

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

577 OVV-092.01 1939-1940 92Likvidace spolk  podle vl.na . 97/1939 Sb. (seznamy
zaniklých a ponechaných spolk )

578 OVV-092.02 nedat. (po
1945)

92Seznam n meckých spolk

579 OVV-092.03 1950 (?) 92Seznamy n meckých spolk  vymazaných ze spolkového
katastru ÚNV

580 OVV-092.04 nedat.
(1945-1948)

92Seznam kulturních spolk  v Dejvicích

581 OVV-092.05 1968-1990 92Mimopražské dobrovolnéorganizace schválené
ministerstvem vnitra (evidence, spisy o založení, stanovy)

582 OVV-092.06 1979 92Seznam dobrovolných organizací a zvláštních sdružení se
sídlem v Praze k 15. 10. 1979 (pro odbor kultury NVP)

583 OVV-092.07 1948 92Seznam spolk  ve správním obvodu hl. m. Prahy
existujících ke dni 17. 3. 1948

06 - Spolková agenda
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584 OVV-093.01 1949-1952 93Seznam spolk  ve správním obvodu hl. m. Prahy
existujících v ervnu- ervenci

585 OVV-093.02 nedat. (1948?
)

93Národní správy ve spolcích (seznam)

586 OVV-093.03 1950-1960 93Likvidace spolk  (obecné pokyny, seznamy, delimitace
spis )

587 OVV-093.04 1952-1954 93Likvidace spolk  - "tajné" a "d v rné" spisy (židovské
spolky, ukrajinské spolky

588 OVV-093.05 1953 93Likvidace spolk  - zpráva do rady ÚNV

589 OVV-093.06 1952, 1956,
1959

93Porady o spolkové agend , spolkový aktiv (zlomky)

590 OVV-093.07 1952-1953 93Instruktáž va v cech spolk  a dobrovolných organizací
(za le ování atd.)

591 OVV-094.01 1964-1975 94Korespondence (r zné dotazy, návrhy, jednání o spolcích
apod.)

592 OVV-094.02 1967 94Návrh nového zákona o právu sdružovacím a
shromaž ovacím

593 OVV-094.03 1968 94Zpráva o vzniku nových spolk  b hem "Pražského jara"

594 OVV-094.04 1968-1969 94Svaz eských, moravských a slezských m st a obcí
(neschválená dobrovolná organizace)

595 OVV-094.05 1969-1970 94Federace lokomotivních et (nechválená dobrovolná
organizace)

596 OVV-094.06 1969 94Likvidace dobrovolných organizací

597 OVV-094.07 1975 94Zavedení jednotné evidence složek dobr. organizací

598 OVV-094.08 1963-1974 94Evidence výp j ek ze spolkového katastru v Archivu hl. m.
Prahy

599 OVV-094.09 1950 94Dokumentace (nepoužité tiskopisy)

600 OVV-095.01 20.-40. léta 95Vkladní knížky zaniklých spolk  (sign. II/335, II/353,
II/575, III/149, III/297, III/952, III/1035)

601 OVV-095.02 20.-40. léta 95Vkladní knížky zaniklých spolk  (sign. X/109, X/270,
X/293, X/299, X/315, X/366, X/387, X/432, X/438, XXII/123)

602 OVV-095.03 20.-40. léta 95Vkladní knížky zaniklých spolk  neregistrovaných ve
spolkovém katastru

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

603 OVV-096.01 3.5.-15.9.
1952 ( j.
1651-2840)

96Protokol neperiodických tiskovin

604 OVV-096.02 19.5.1952-8.
1.1953
(2841-3820,
1-80)

96Protokol neperiodických tiskovin

605 OVV-096.03 9.1.-13.7.
1953 (81-
1700)

96Protokol neperiodických tiskovin

606 OVV-096.04 13.7.-31.12.
1953 (1701-
3328)

96Protokol neperiodických tiskovin

07 - Tisková agenda
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Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

607 OVV-097.01 1.1.-26.5.
1954 (1-
1600)

97Protokol neperiodických tiskovin

608 OVV-097.02 26.5.-31.12.
1954 (1601-
3180)

97Protokol neperiodických tiskovin

609 OVV-097.03 3.1.-15.3.
1955 (1-780)

97Protokol neperiodických tiskovin

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

610 OVV-098.01 1952, 1962 98Zpráva o zkušenostech z prohlídek v pražských divadlech
(1952), obecné zprávy o závadách v kinech od ONV (1962)

611 OVV-098.02 1953-1970 98Zápisy z prohlídek - Národní divadlo

612 OVV-098.03 1945-1960 98Zápisy z prohlídek - Smetanovo divadlo

613 OVV-098.04 1947-1970 98Zápisy z prohlídek - Tylovo divadlo

614 OVV-098.05 1953-1970 98Zápisy z prohlídek - Hudební divadlo v Nuslích (Divadlo
Na Fidlova ce)

615 OVV-098.06 1949-1970 98Zápisy z prohlídek - Divadlo S. K. Neumanna

616 OVV-098.07 1929-1970 98Zápisy z prohlídek - Komorní divadlo

617 OVV-098.08 1954-1970 98Zápisy z prohlídek - Divadlo komedie

618 OVV-098.09 1945-1970 98Zápisy z prohlídek - Realistické divadlo Zd. Nejedlého

619 OVV-098.10 1951-1975 98Zápisy z prohlídek - Hudební divadlo v Karlín

620 OVV-098.11 1944-1971 98Zápisy z prohlídek - Divadlo na Vinohradech

621 OVV-099.01 1953-1970 99Zápisy z prohlídek - Divadlo D34 (Divadlo E. F. Buriana)

622 OVV-099.02 1936-1971 99Zápisy z prohlídek - Divadlo ABC (resp. Osvobozené
divadlo, Divadlo satiry)

623 OVV-099.03 1954-1970 99Zápisy z prohlídek - Divadlo Ji ího Wolkera

624 OVV-099.04 1930-1960 99Zápisy z prohlídek - Jiráskovo divadlo 

625 OVV-099.05 1959-1966 99Zápisy z prohlídek - Divadlo Máj

626 OVV-099.06 1925-1965 99Zápisy z prohlídek - Divadlo Na Slupi

627 OVV-099.07 1967-1970 99Zápisy z prohlídek - Divadlo Rokoko

628 OVV-099.08 1950-1972 99Zápisy z prohlídek - Divadlo Sluní ko

629 OVV-099.09 1954-1970 99Zápisy z prohlídek - Divadlo hudby

630 OVV-099.10 1956-1968 99Zápisy z prohlídek - Alhambra

08 - Bezpe nost divadel a jiných shromaždiš
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631 OVV-100.01 1946-1970 100Zápisy z prohlídek - D m um lc

632 OVV-100.02 1955-1966 100Zápisy z prohlídek - Disk

633 OVV-100.03 1952-1970 100Zápisy z prohlídek - Velký sál Lucerny

634 OVV-100.04 1959-1969 100Zápisy z prohlídek - inoherní klub

635 OVV-100.05 1955-1970 100Zápisy z prohlídek - Obecní d m

636 OVV-100.06 1956-1969 100Zápisy z prohlídek - Slovanský d m

637 OVV-100.07 1959-1963 100Zápisy z prohlídek - Kulturní d m v Praze 9

638 OVV-100.08 1959-1970 100Zápisy z prohlídek - Kulturní d m v Praze 5

639 OVV-100.09 1949-1965 100Zápisy z prohlídek - Park kultury a oddechu Julia Fu íka
(PKOJF) - 1. ást

640 OVV-100.10 1954-1975 100Zápisy z prohlídek - Park kultury a oddechu Julia Fu íka
(PKOJF) - 2. ást

641 OVV-100.11 1956-1970 100Zápisy z prohlídek - PKOJF - Sjezdový palác

642 OVV-101.01 1953-1970 101Zápisy z prohlídek - D m výstavních a informa ních služev
U Hybern

643 OVV-101.02 1955-1963 101Zápisy z prohlídek - íše loutek (budova M stské
knihovny)

644 OVV-101.03 1956-1970 101Zápisy z prohlídek - Semafor

645 OVV-101.04 1946-1970 101Zápisy z prohlídek - Divadlo Spejbla a Hurvínka

646 OVV-101.05 1952-1970 101Zápisy z prohlídek - Úst ední loutkové divadlo 

647 OVV-101.06 1947-1963 101Zápisy z prohlídek - Divadlo v Bráníku

648 OVV-101.07 1946-170 101Zápisy z prohlídek - Pražské lidové varieté Praga

649 OVV-101.08 1947-1949 101Zápisy z prohlídek - Mozarteum

650 OVV-101.09 1961 101Zápisy z prohlídek - Bertramka

651 OVV-101.10 1948-1954 101Zápisy z prohlídek - Radiopalác

652 OVV-101.11 1951-1970 101Zápisy z prohlídek - Divadlo Na zábradlí

653 OVV-101.12 1959-1972 101Zápisy z prohlídek - Laterna magica

654 OVV-101.13 1959-1966 101Zápisy z prohlídek - Pivovar U Flek  - Chmelnice

655 OVV-102.01 1959-1966 102Zápisy z prohlídek - Úst ední kulturní d m školství
(Savarin)

656 OVV-102.02 1960-1970 102Zápisy z prohlídek - Úst ední kulturní d m dopravy a
spoj  Praha 2

657 OVV-102.03 1960-1970 102Zápisy z prohlídek - Památník národního písemnictví

658 OVV-102.04 1960 102Zápisy z prohlídek - TJ Spoj Žižkov Na Balkán
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659 OVV-102.05 1960 102Zápisy z prohlídek - Žižkovské divadlo OB Kon vova ul.

660 OVV-102.06 1960-1962 102Zápisy z prohlídek - Divadlo LUT OB Žižkov (ul. Tomáše
ze Štítného, dnešní Divadlo TGM)

661 OVV-102.07 1960 102Zápisy z prohlídek - Panoramatické kino Cirkorama v
PKOJF

662 OVV-102.08 1961-1967 102Zápisy z prohlídek - Úst ední klub pražské energetiky
Praha 7 (Dopravní podniky)

663 OVV-102.09 1961-1963 102Zápisy z prohlídek - Kabaret U Tomáše

664 OVV-102.10 1961-1970 102Zápisy z prohlídek - Zoologická zahrada7

665 OVV-102.11 1961 102Zápisy z prohlídek - Muzeum hl. m. Prahy

666 OVV-102.12 1961-1970 102Zápisy z prohlídek - Národní muzeum

667 OVV-102.13 1961-1970 102Zápisy z prohlídek - Valdštejnská a Ledeburská zahrada

668 OVV-102.14 1961 102Zápisy z prohlídek - s. televize

669 OVV-102.15 1960 102Zápisy z prohlídek - Planetárium

670 OVV-102.16 1961 102Zápisy z prohlídek - Kulturní d m ROH v Praze 10

671 OVV-102.17 1962-1970 102Zápisy z prohlídek - M stská lidová knihovna

672 OVV-102.18 1962-1969 102Zápisy z prohlídek - Divadlo Reduta

673 OVV-102.19 1962-1967 102Zápisy z prohlídek - Tabarin Tatran

674 OVV-102.20 1962-1964 102Zápisy z prohlídek - Rychta Veleobce bará ník  (Malá
Strana)

675 OVV-102.21 1962-1963 102Zápisy z prohlídek - Malostranská beseda

676 OVV-102.22 1963-1965 102Zápisy z prohlídek - Tabarin Srdí ko

677 OVV-102.23 1963-1964 102Zápisy z prohlídek - Klicperovo divadlo

678 OVV-102.24 1963 102Zápisy z prohlídek - St elecký ostrov

679 OVV-102.25 1963-1970 102Zápisy z prohlídek - Slovanský ostrov

680 OVV-102.26 102Zápisy z prohlídek - Technické muzeum (pouze desky bez
spis )

681 OVV-102.27 1962-1969 102Zápisy z prohlídek - Kina

682 OVV-102.28 1964 102Zápisy z prohlídek - Lidové divadlo Na Solidarit

683 OVV-102.29 1966 102Zápisy z prohlídek - Zkušební sí  Um leckého souboru
ministerstva vnitra

684 OVV-102.30 1963-1969 102Zápisy z prohlídek - Klementinum

685 OVV-102.31 1966 102Zápisy z prohlídek - Kulturní d m Praha 4 Novodvorská

686 OVV-102.32 1966-1968 102Zápisy z prohlídek - Viola
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687 OVV-102.33 1966-1967 102Zápisy z prohlídek - Sál Domovina v Holešovicích

688 OVV-102.34 1967 102Zápisy z prohlídek - Budova ÚV STV

689 OVV-102.35 1969 102Zápisy z prohlídek - TJ Start Praha, St elecký ostrov

690 OVV-102.36 1971 102Zápisy z prohlídek - kryté tenisové dvorce na Klamovce

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

691 OVV-103.01 1954 103P íprava voleb do NV - organizace volebního dne,
vyhlášky, tiskopisy

692 OVV-103.02 1954 103P íprava voleb do NS - vyhláška vlády o vyhlášení voleb,
vyhláška ONV Praha 9 o stanovení volebních okrsk

693 OVV-103.03 1954 103P íprava voleb do NS - základní organizace ( asové plány
organizace volebního dne, instruktáže

694 OVV-103.04 1954 103P íprava voleb do NS - obvodní volební komise

695 OVV-103.05 1954 103P íprava voleb do NS - organiza ní v ci (registrace
kandidát , volební obvody, evidence voli , zprávy o
pr b hu)

696 OVV-104.01 1954-1957 104P íprava dopl ovacích voleb do ÚNV a ONV - Praha 2, 5,
7, 8, 9

697 OVV-104.02 1954-1957 104P íprava dopl ovacích voleb do ÚNV a ONV - Praha 10,
11, 12, 13

698 OVV-104.03 1954-1957 104P íprava dopl ovacích voleb do ÚNV a ONV - Praha 14, 15

699 OVV-104.04 1954-1957 104P íprava dopl ovacích voleb do ÚNV a ONV - Praha 16

700 OVV-104.05 1955 104P íprava dopl ovacích voleb do ÚNV a ONV

701 OVV-104.06 1955 104Seznamy osob zbavených svéprávnosti od jednotlivých
ONV (pro MS VB)

702 OVV-104.07 1955 104P íprava dopl ovacích voleb do NS v Praze 15-14 (místo
Jarmily Glazarové)

703 OVV-105.01 1957 105P íprava voleb do NV - registrace kandidát

704 OVV-105.02 1957 105P íprava voleb do NV - obvodní volební komise do ÚNV

705 OVV-105.03 1957 105P íprava voleb do NV - místní volební komise

706 OVV-106.01 1957 106P íprava voleb do NV - hlášení o po tu voli  k 19. 4. 1957

707 OVV-106.02 1957 106P íprava voleb do NV - organizace, sch ze s voli i, zajišt ní
vlajek

708 OVV-106.03 1957 106P íprava voleb do NV - p edpisy, volební okrsky

709 OVV-106.04 1957 106P íprava voleb do NV - volební obvody - Praha 1-7

710 OVV-106.05 1957 106P íprava voleb do NV - volební obvody - Praha 8-15

711 OVV-106.06 1957 106P íprava voleb do NV - výsledky, hlášení o pr b hu

09 - Volby
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712 OVV-107.01 1957 107P íprava voleb do NV - zápisy o s ítání hlas  - Praha 1-5

713 OVV-107.02 1957 107P íprava voleb do NV - zápisy o s ítání hlas  - Praha 6-11

714 OVV-107.03 1957 107P íprava voleb do NV - zápisy o s ítání hlas  - Praha 12-16

1386 OVV-107.04 1957 107P íprava voleb do NV - agita ní plakát k volbám (velký
formát)

715 OVV-108.01 1957-1960 108Torzo kartotéky a evidence dopl ovacích voleb do ONV

716 OVV-108.02 1957-1958 108P íprava dopl ovacích voleb do NS a NV - Praha 9
(vyhlášky, organizace)

717 OVV-108.03 1958 108P íprava dopl ovacích voleb do NV (do ÚNV v Praze 6 a
12, do ONV

718 OVV-108.04 1958 108P íprava dopl ovacích voleb do ÚNV a ONV - Praha 1-7

719 OVV-108.05 1958 108P íprava dopl ovacích voleb do ÚNV a ONV - Praha 8-14

720 OVV-108.06 1959 108P íprava dopl ovacích voleb do ÚNV

721 OVV-108.07 1959 108P íprava dopl ovacích voleb do ONV

722 OVV-108.08 1959 108P íprava dopl ovacích voleb do ÚNV - Praha 13

723 OVV-109.01 1960 109P íprava voleb do NS a NV - základní p edpisy, tiskopisy,
složení volbních komisí

724 OVV-109.02 1960 109P íprava voleb do NS a NV - sch ze volebních komisí

725 OVV-109.03 1960 109P íprava voleb do NS a NV - p edvolební kampa ,
organizace volebního dne

726 OVV-109.04 1960 109P íprava voleb do NS a NV - po ty zapsaných voli

727 OVV-109.05 1960 109P íprava voleb do NS a NV - kone né hlášení volebních
výsledk

728 OVV-110.01 1960 110P íprava dopl ovaích voleb do NS a NV - seznamy
volebních obvod  a okrsk

729 OVV-110.02 1960 110P íprava voleb do NS a NV - seznamy volebních obvod  a
okrsk  podle jeednotlivých obvod  (samostatné složky)

730 OVV-111.01 1960 111P íprava voleb do NV - seznamy volebních obvod

731 OVV-111.02 1960 111P íprava voleb do NV - obvodní volební komise (r zné
seznamy)

732 OVV-111.03 1960 111P íprava voleb do NV - obvodní volební komise (r zné)

733 OVV-111.04 1960 111P íprava voleb do NV - seznamy registrovaných kandidát
pro tisk hlasovacích lístk

734 OVV-111.05 1960 111P íprava voleb do NV - politická struktura registrovaných
kandidát  a stávajících poslanc  NVP

735 OVV-111.06 1960 111P íprava voleb do NV - po ty zapsaných voli

736 OVV-111.07 1960 111P íprava voleb do NV - kone né výsledky voleb

737 OVV-112.01 1960 112P íprava voleb do NS - volební obvody, volební komise,
agita ní st ediska

738 OVV-112.02 1960-1961 112P íprava dopl ovacích voleb do ONV Praha 2
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739 OVV-112.03 1961 112P íprava dopl ovacích voleb do NVP

740 OVV-112.04 1961 112P íprava dopl ovacích voleb do ONV - evidence

741 OVV-112.05 1962 112P íprava dopl ovacích voleb do NS (akademik Šorm -
místo Zd. Nejedlého)

742 OVV-112.06 1962 112P íprava dopl ovacích voleb do NVP

743 OVV-112.07 1962 112P íprava dopl ovacích voleb do ONV

744 OVV-112.08 1962-1963 112P íprava dopl ovacích voleb do ONV - evidence

745 OVV-112.09 1963 112P íprava dopl ovacích voleb do NS

746 OVV-112.10 1963 112P íprava dopl ovacích voleb do NVP

747 OVV-112.11 1963 112P íprava dopl ovacích voleb do ONV

748 OVV-113.01 1964 113P íprava voleb do NS, NV a soud  - základní p edpisy

749 OVV-113.02 1964 113P íprava voleb do NS, NV a soud  - p edvolební kampa  (+
tišt ná brožura "Praha p ed volbami 1964")

750 OVV-113.03 1964 113P íprava voleb do NS, NV a soud  - organizace voleb,
r zné projevy

751 OVV-113.04 1964 113P íprava voleb do NS, NV a soud  - M stská volební
komise NF

752 OVV-113.05 1964 113P íprava voleb do NS, NV a soud  - obvodní volební
komise NF, r zné instruktáže

753 OVV-114.01 1964 114P íprava voleb do NS, NV a soud  - tiskopisy

754 OVV-114.02 1964 114P íprava voleb do NS, NV a soud  - volební obvody
(seznamy, r zné návrhy)

755 OVV-114.03 1964 114P íprava voleb do NS, NV a soud  - registrace kandidát
(+ fotografie v novinách)

756 OVV-114.04 1964 114P íprava voleb do NS, NV a soud  - charakteristiky
kandidát  do NVP (ONV Praha 1-5)

757 OVV-114.05 1964 114P íprava voleb do NS, NV a soud  - charakteristiky
kandidát  do NVP (ONV Praha 6-10)

758 OVV-115.01 1964 115P íprava voleb do NS, NV a soud  - charakteristiky
kandidát  do NVP (koncepty, statistika)

759 OVV-115.02 1964 115P íprava voleb do NS, NV a soud  - výsledky voleb

760 OVV-115.03 1964 115P íprava voleb do NS, NV a soud  - zprávy o pr b hu
voleb, registrace zvolených poslanc

761 OVV-115.04 1964-1967 115Evidence dopl ovacích voleb do NVP a ONV

762 OVV-115.05 1965-1967 115P íprava dopl ovacích voleb do NVP

763 OVV-116.01 1968 116P íprava voleb do NV - základní p edpisy

764 OVV-116.02 1968 116P íprava voleb do NV - organizace voleb, seznam volebních
místností

765 OVV-116.03 1968 116P íprava voleb do NV - p edvolební kampa

766 OVV-116.04 1968 116P íprava voleb do NV - volební obvody, po ty poslanc
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767 OVV-116.05 1968 116P íprava voleb do NV - seznam kandidát  do NVP (1 sešit)

768 OVV-116.06 1968 116P íprava voleb do NV - M stská volební komise NF

769 OVV-116.07 1968 116P íprava voleb do NV - okresní volební komise NF

770 OVV-116.08 1968 116P íprava voleb do NV - obvodní volební komise NF

771 OVV-117.01 1971 117P íprava voleb do NV - statistika voleb 1954-1971 (k
volbám 1971)

772 OVV-117.02 1971 117P íprava voleb do FS, NR a NV - p edvolební kampa

773 OVV-117.03 1971 117P íprava voleb do FS, NR a NV - harmonogramy
p ípravy

774 OVV-117.04 1971 117P íprava voleb do FS, NR a NV - politická a technická
organizace voleb

775 OVV-117.05 1971 117P íprava voleb do FS, NR a NV - porady a instruktáže

776 OVV-118.01 1971 118P íprava voleb do FS, NR a NV - M stská volební komise
NF

777 OVV-118.02 1971 118P íprava voleb do FS, NR a NV - obvodní volební komise
NF (složení, z ízení)

778 OVV-118.03 1971 118P íprava voleb do FS, NR a NV - seznamy volebních
obvod  a okrsk

779 OVV-118.04 1971 118P íprava voleb do FS, NR a NV - popisy a charakteristiky
volebních obvod

780 OVV-119.01 1971 119P íprava voleb do FS, NR a NV - po ty voli , pokyny pro
sestavení voli ských seznam

781 OVV-119.02 1971 119P íprava voleb do FS, NR a NV - registrace kandidát

782 OVV-119.03 1971 119P íprava voleb do FS, NR a NV - charakteristiky
kandidát  do NVP

783 OVV-119.04 1971 119P íprava voleb do FS, NR a NV - hlasovací lístky do NVP

784 OVV-119.05 1971 119P íprava voleb do FS, NR a NV - výsledky voleb, zvolení
poslanci NVP

785 OVV-120.01 1972-1975 120P íprava dopl ovacích voleb do ONV Praha 1

786 OVV-120.02 1972-1975 120P íprava dopl ovacích voleb do ONV Praha 2

787 OVV-120.03 1972-1975 120P íprava dopl ovacích voleb do ONV Praha 3

788 OVV-120.04 1972-1975 120P íprava dopl ovacích voleb do ONV Praha 4

789 OVV-120.05 1972-1975 120P íprava dopl ovacích voleb do ONV Praha 5

790 OVV-120.06 1972-1975 120P íprava dopl ovacích voleb do ONV Praha 6

791 OVV-120.07 1972-1975 120P íprava dopl ovacích voleb do ONV Praha 7

792 OVV-121.08 1972-1975 120P íprava dopl ovacích voleb do ONV Praha 8

793 OVV-121.01 1972-1975 121P íprava dopl ovacích voleb do ONV Praha 9

794 OVV-121.02 1972-1975 121P íprava dopl ovacích voleb do ONV Praha 10
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795 OVV-121.03 1973 121P íprava dopl ovacích voleb do NVP v Praze 3

796 OVV-121.04 1973 121P íprava dopl ovacích voleb do Sn movny lidu FS v Praze
7

797 OVV-121.05 1973 121P íprava dopl ovacích voleb do NVP v Praze 8

798 OVV-121.06 1973-1974 121P íprava dopl ovacích voleb do NVP v Praze 8 (ve dvou
nov  vytvo ených volebních obvodech

799 OVV-121.07 1974 121P íprava dopl ovacích voleb do NVP v Praze 5

800 OVV-121.08 1975 121P íprava dopl ovacích voleb do Sn movny lidu FS v Praze
9 (za G. Husáka, který byl zvolen prezidentem)

801 OVV-122.01 1976 122P íprava voleb do FS, NR a NV - organiza n  technické
zabezpe ení

802 OVV-122.02 1976 122P íprava voleb do FS, NR a NV - technické zabezpe ení
voleb, asový harmonogram

803 OVV-122.03 1976 122P íprava voleb do FS, NR a NV - volební místnosti,
agita ní st ediska

804 OVV-122.04 1976 122P íprava voleb do FS, NR a NV - seznamy kandidát

805 OVV-122.05 1976 122P íprava voleb do FS, NR a NV - charakteristiky
kandidát  do NVP

806 OVV-123.01 1976 123P íprava voleb do FS, NR a NV - seznam volebních
obvod  v Praze 1-4

807 OVV-123.02 1976 123P íprava voleb do FS, NR a NV - seznam volebních
obvod  v Praze 5-7

808 OVV-123.03 1976 123P íprava voleb do FS, NR a NV - seznam volebních
obvod  v Praze 8-10

809 OVV-123.04 1976 123P íprava voleb do FS, NR a NV - stanovení volebních
obvod , souhrnné po ty

810 OVV-123.05 1976 123P íprava voleb do FS, NR a NV - popisy a charakteristiky
volebních obvod

811 OVV-124.01 1976 124P íprava voleb do FS, NR a NV - volební okrsky

812 OVV-124.02 1976 124P íprava voleb do FS, NR a NV - tabulky vztah
volebních okrsk  a obvod

813 OVV-124.03 1976 124P íprava voleb do FS, NR a NV - obvodní volební komise
(složení)

814 OVV-124.04 1976 124P íprava voleb do FS, NR a NV - sídla obvodních
volebních komisí

815 OVV-124.05 1976 124P íprava voleb do FS, NR a NV - instruktáže len
obvodních volebních komisí

816 OVV-124.06 1976 124P íprava voleb do FS, NR a NV - pasivní lenové
obvodních volebních komisí

817 OVV-124.07 1976 124P íprava voleb do FS, NR a NV - okrskové volební komise

818 OVV-124.08 1976 124P íprava voleb do FS, NR a NV - výsledky voleb (+
srovnávací tabulky)

819 OVV-124.09 1976 124P íprava voleb do FS, NR a NV - hlasovací lístky do všech
stup  (SL a SN FS, NR, KNV, ONV, MNV)

820 OVV-125.01 1977 125P íprava dopl ovacích voleb do NVP v Praze 4

821 OVV-125.02 1979 125P íprava dopl ovacích voleb do NVP v Praze 4

822 OVV-125.03 1979 125P íprava dopl ovacích voleb do NVP v Praze 5
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823 OVV-125.04 1979 125P íprava dopl ovacích voleb do NVP v Praze 8

824 OVV-125.05 1979 125P íprava dopl ovacích voleb do NVP v Praze 10-Malešicích

825 OVV-125.06 1980 125P íprava dopl ovacích voleb do NR v Praze 7

826 OVV-126.01 1981 126P íprava voleb do FS, NR a NV - organiza n  technické
zabezpe ení

827 OVV-126.02 1981 126P íprava voleb do FS, NR a NV - sch ze M stské volební
komise NF

828 OVV-126.03 1981 126P íprava voleb do FS, NR a NV - Systém informací MV
SR (obecné pokyny, pr b žná hlášení od ONV a NVP 2. -

22. 4. 1981)
829 OVV-126.04 1981 126P íprava voleb do FS, NR a NV - Systém informací MV

SR (pr b žná hlášení od ONV a NVP 29. 4. - 27. 5. 1981)
830 OVV-126.05 1981 126P íprava voleb do FS, NR a NV - seznamy kandidát

831 OVV-126.06 1981 126P íprava voleb do FS, NR a NV - charakteristiky
kandidát  do FS a NR

832 OVV-126.07 1981 126P íprava voleb do FS, NR a NV - charakteristiky
kandidát  do NVP

833 OVV-127.01 1981 127P íprava voleb do FS, NR a NV - seznam volebních
obvod  v Praze 1-10

834 OVV-127.02 1981 127P íprava voleb do FS, NR a NV - p ehledy o ú asti voli
p i volbách

835 OVV-127.03 1981 127P íprava voleb do FS, NR a NV - metodika zpracování
volebních hlášení

836 OVV-127.04 1981 127P íprava voleb do FS, NR a NV - výsledky voleb (zprávy
o výsledcích)

837 OVV-127.05 1981 127P íprava voleb do FS, NR a NV - záv re né zprávy o
pr b hu voleb

838 OVV-127.06 1981 127P íprava voleb do FS, NR a NV - hlasovací lístky do
Sn movny národ  FS

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

839 OVV-128.01 1948-1950 128Obecné p ipomínky k jmenování soudc  z lidu

840 OVV-128.02 1950 128Seznamy kandidát  na soudce z lidu (Krajský soud, Státní
soud, Okresní soud trestní, Okresní soud civilní)

841 OVV-128.03 1950 128Seznamy kandidát  na soudce z lidu od ONV Praha 1-16

842 OVV-128.04 1951-1952 128Návrhy a odvolání soudc  z lidu (+ návrh soudc  z lidu pro
Státní soud

843 OVV-128.05 1953 128Návrhy na soudce z lidu na funk ní období 1953-1954 -
všeobecné spisy

844 OVV-128.06 1953 128Návrhy na soudce z lidu na funk ní období 1953-1954 -
všeobecné spisy

845 OVV-128.07 1953 128Návrhy z Prahy na soudce z lidu pro Nejvyšší soud na
funk ní období 1953-1954

846 OVV-128.08 1953 128Návrhy na soudce z lidu pro Krajský soud v Praze na
funk ní období 1953-1954

847 OVV-129.01 1953 129Návrhy na soudce z lidu pro Krajský soud v Praze a pro
Lidový soud civilní

10 - Soudci
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848 OVV-129.02 1953 129Návrhy na soudce z lidu pro Krajský soud v Praze - státn
bezpe nostní složku

849 OVV-129.03 1953 129Návrhy na soudce z lidu pro Lidový soud civilní v Praze na
funk ní období 1953-1954

850 OVV-129.04 1953 129Návrhy na soudce z lidu pro Lidový soud trestní v Praze na
funk ní období 1953-1954

851 OVV-130.01 1953 130Návrhy KNV na soudce z lidu pro Nejvyšší soud
(dotazníky, životopisy) - návrhy z Pražského kraje

852 OVV-130.02 1953 130Návrhy KNV na soudce z lidu pro Nejvyšší soud
(dotazníky, životopisy) - návrhy z kraj : Liberec,
Pardubice, Hradec Králové, Ústí n. L., Karlovy vary, Plze ,

. Bud jovice
853 OVV-130.03 1953 130Návrhy KNV na soudce z lidu pro Nejvyšší soud

(dotazníky, životopisy) - návrhy z kraj : Jihlava, Brno,
Olomouc, Gottwaldov, Ostrava

854 OVV-130.04 1953 130Návrhy KNV na soudce z lidu pro Nejvyšší soud
(dotazníky, životopisy) - návrhy ze Slovenska

855 OVV-131.01 1954 131Návrhy a odvolání soudc  z lidu - Krajský soud, Lidový
soud trestní, Lidový soud civilní

856 OVV-131.02 1955 131Seznam soudc  z lidu u Krajského soudu, Lidového soudu
trestního a Lidového soudu civilního za funk ní období
1953-1954

857 OVV-131.03 1956 131Seznamy soudc  z lidu, resp. kandidát  na soudce z lidu

858 OVV-131.04 1956 131Nábor soudc  z lidu - r zné zprávy

859 OVV-131.05 1956 131Dopln ní stavu soudc  z lidu u Nejvyššího soudu

860 OVV-131.06 1956-1957 131Zprošt ní z funkce soudce z lidu, vrácené jmenovací
dekrety

861 OVV-131.07 1957 131P íprava voleb soudc  a soudc  z lidu - obecné p edpisy,
organiza n  technické zabezpe ení

862 OVV-131.08 1957(?) 131Projev ke zvoleným soudc m z lidu na ONV Praha 2

863 OVV-131.09 1959 131Kádrové materiály kandidát  na soudce z lidu Krajského
soudu v Praze od ONV Praha 10-16

864 OVV-132.01 1959-1960 132Zprábvy o stavu soudc  z lidu, návrhy a odvolání soudc  z
lidu Krajského soudu v Praze

865 OVV-132.02 1960-1961 132Volby a odvolání soudc  a soudc  z lidu M stského soudu v
Praze

866 OVV-132.03 1960-1961 132Z ízení místních lidových soud  - návrhy zákon  +
p ipomínky, organizace

867 OVV-132.04 1961 132Z ízení a složení místních lidových soud  

868 OVV-132.05 1960-1961 132P íprava voleb soudc  místních lidových soud  - základní
normy o MLS

869 OVV-133.01 1961 133Aktivy p edsed  místních lidových soud

870 OVV-133.02 1962-1963 133P íprava voleb soudc  místních lidových soud  -
organiza n  technické zabezpe ení

871 OVV-133.03 1963-1964 133Seznamy místních lidových soud

872 OVV-133.04 1961-1966 133Místní lidové soudy - odvolání p ípad  od ONV Praha 4,
kopie rozsudk

873 OVV-133.05 1961-1964 133Zprávy o innosti místních lidových soud

874 OVV-133.06 1965-1966 133Zprávy o innosti místních lidových soud
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875 OVV-134.01 1961 134P íprava voleb soudc  - základní p edpisy

876 OVV-134.02 1961 134P íprava voleb soudc  - metodické pom cky k organizaci
voleb

877 OVV-134.03 1961 134P íprava voleb soudc  - organiza n  technické zajišt ní
voleb

878 OVV-134.04 1961 134P íprava voleb soudc  M stského soudu v Praze -
organiza ní zajišt ní

879 OVV-134.05 1961 134P íprava voleb soudc  - kádrové plánování kandidát ,
statistiky

880 OVV-134.06 1961 134P íprava voleb soudc  - složení M stské, okresních a
obvodních volebních komisí

881 OVV-134.07 1961 134P íprava voleb soudc  - sch ze M stské volební komise NF,
jiné sch ze

882 OVV-135.01 1961 135P íprava voleb soudc  - kandidáti na soudce z povolání a
soudce (z lidu) M stského soudu v Praze

883 OVV-135.02 1961 135P íprava voleb soudc  - kandidáti na soudce z povolání a
soudce (z lidu) obvodních soud

884 OVV-135.03 1961 135P íprava voleb soudc  - kandidáti na soudce z povolání a
soudce (z lidu) Obvodního soudu Praha 5 (s
charakteristikami)

885 OVV-135.04 1961 135P íprava voleb soudc  obvodních soud  - kone né výsledky

886 OVV-135.05 1961 135P íprava voleb soudc  - dokumentace

887 OVV-135.06 1961 135P íprava voleb soudc  - volební zpravodajOV KS  Praha
3 ( . 1 a 2, cyklostyl

888 OVV-136.01 1961 136P íprava voleb soudc  - volební obvody (obecn , Praha 1-5)

889 OVV-136.02 1961 136P íprava voleb soudc  - volební obvody (Praha 7-10)

890 OVV-136.03 1961 136P íprava voleb soudc  - volební obvody a volební komise v
Praze 9

891 OVV-136.04 1961 136P íprava voleb soudc  - volební místnosti

892 OVV-136.05 1961 136P íprava voleb soudc  z povolání Obvodního soudu v Praze
10 - volební obvody, složení volebních komisí, kandidáti

893 OVV-136.06 1961 136P íprava voleb soudc  z povolání Obvodního soudu v Praze
10 - složení volebních komisí

894 OVV-137.01 1961 137P íprava voleb soudc  z povolání Obvodního soudu v Praze
10 - kandidáti (s charakteristikami)

895 OVV-137.02 1961 137P íprava voleb soudc  z povolání Obvodního soudu v Praze
10 - kádrové materiály

896 OVV-137.03 1961 137P íprava voleb soudc  z povolání Obvodního soudu v Praze
10 - kádrové materiály

897 OVV-137.04 19611961 137P íprava voleb soudc  z povolání Obvodního soudu v Praze
10 - kádrové materiály

898 OVV-137.05 1962-1963 137P íprava dopl ovacích voleb soudc  obvodních soud

899 OVV-137.06 1963 137Volby a odvolání soudc  z lidu M stského soudu v Praze

900 OVV-137.07 1963 137Celopražský aktiv p edsed  místních lidových soud

901 OVV-138.01 1964 138P íprava voleb soudc  - základní p edpisy

902 OVV-138.02 1964 138P íprava voleb soudc  obvodních soud  - organizace
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903 OVV-138.03 1964 138P íprava voleb soudc  obvodních soud  - kandidáti (Praha
1-3)

904 OVV-138.04 1964 138P íprava voleb soudc  obvodních soud  - kandidáti (Praha
4-9)

905 OVV-138.05 1964 138P íprava voleb soudc  obvodních soud  - kandidáti (Praha
10)

906 OVV-138.06 1964 138P íprava voleb soudc  obvodních soud  - kone né výsledky
(p edb žná hlášení

907 OVV-138.07 1964 138P íprava voleb soudc  obvodních soud  - dokumentace
(hlasovací lístky z Prahy 1, osv d ení o zvolení soudcem)

908 OVV-138.08 1964 138P íprava voleb soudc  z povolání M stského soudu v Praze

909 OVV-138.09 1964 138P íprava voleb soudc  M stského soudu v Praze - seznamy
kandidát

910 OVV-139.01 1964 139P íprava voleb soudc  M stského soudu v Praze - kádrové
materiály zvolených soudc

911 OVV-139.02 1964 139P íprava voleb soudc  M stského soudu v Praze - kádrové
materiály zvolených soudc

912 OVV-139.03 1964 139P íprava voleb soudc  M stského soudu v Praze - kádrové
materiály zvolených soudc

913 OVV-140.01 1964 140P íprava voleb soudc  M stského soudu v Praze - kádrové
materiály zvolených soudc

914 OVV-140.02 1964 140P íprava voleb soudc  M stského soudu v Praze - kádrové
materiály zvolených soudc

915 OVV-140.03 1964 140P íprava voleb soudc  M stského soudu v Praze - kádrové
materiály zvolených soudc

916 OVV-140.04 1964 140P íprava voleb soudc  M stského soudu v Praze - kádrové
materiály zvolených soudc

917 OVV-141.01 1964 141P íprava voleb soudc  M stského soudu v Praze - kádrové
materiály zvolených soudc

918 OVV-141.02 1964 141P íprava voleb soudc  M stského soudu v Praze - kádrové
materiály zvolených soudc

919 OVV-141.03 1964 141P íprava voleb soudc  M stského soudu v Praze - kádrové
materiály zvolených soudc

920 OVV-141.04 1964 141P íprava voleb soudc  M stského soudu v Praze - kádrové
materiály zvolených soudc

921 OVV-142.01 1964 142P íprava voleb soudc  M stského soudu v Praze - kádrové
materiály zvolených soudc

922 OVV-142.02 1964 142P íprava voleb soudc  M stského soudu v Praze - kádrové
materiály zvolených soudc

923 OVV-142.03 1964 142P íprava voleb soudc  M stského soudu v Praze - kádrové
materiály vy azených kandidát

924 OVV-142.04 1964 142P íprava voleb soudc  M stského soudu v Praze - kádrové
materiály

925 OVV-143.01 1964-1965 143Místní lidové soudy - seznamy, zprávy o innosti, aktiv
p edsed

926 OVV-143.02 1964-1965 143Volby a odvolání soudc  M stského soudu v Praze

927 OVV-143.03 1966-1967 143Volby a odvolání soudc  M stského soudu v Praze

928 OVV-143.04 1968-1969 143Volby a odvolání soudc  M stského soudu v Praze

929 OVV-143.05 1967 143N které problémy volebního systému soudc  obvodních
soud

930 OVV-143.06 1970 143P íprava voleb soudc  z lidu M stského soudu v Praze -
seznamy kandidát
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931 OVV-144.01 1950-59 144Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za l. 1950-1958
spisový znak 607/1

932 OVV-144.02 1959-1960 144Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1959
spisový znak 607/1

933 OVV-144.03 1960-1961 144Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1960
spisový znak 607/1

934 OVV-144.04 1961-1962 144Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1961
spisový znak 607/1

935 OVV-144.05 1962-1963 144Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1962
spisový znak 607/1

936 OVV-144.06 1963-1964 144Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1963
spisový znak 607/1

937 OVV-145.01 1964-1965 145Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1964
spisový znak 607/1

938 OVV-145.02 1965-1966 145Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1965
spisový znak 607/1

939 OVV-145.03 1966-1967 145Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1966
spisový znak 607/1

940 OVV-145.04 1967-1968 145Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1967
spisový znak 607/1

941 OVV-145.05 1968-1969 145Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1968
spisový znak 607/1

942 OVV-146.01 1969-1970 146Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1969
spisový znak 607/1

943 OVV-146.02 1970-1971 146Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1970
spisový znak 607/1

944 OVV-146.03 1971-1972 146Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1971
spisový znak 607/1

945 OVV-146.04 1972-1973 146Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1972
spisový znak 607/1

946 OVV-147.01 1973-1974 147Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1973
spisový znak 607/1

947 OVV-147.02 1974-1975 147Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1974
spisový znak 607/1

948 OVV-147.03 1975-1976 147Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1975
spisový znak 607/1

949 OVV-148.01 1976-1977 148Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1976
spisový znak 607/1

950 OVV-148.02 1977-1978 148Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1977
spisový znak 607/1
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951 OVV-149.01 1978 149Všeobecn  - zpráva o innosti matrik za r. 1977 pro
ministerstvo vnitra
spisový znak 607/1

952 OVV-149.02 1978-1979 149Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1978
spisový znak 607/1

953 OVV-149.03 1979-1980 149Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1979
spisový znak 607/1

954 OVV-150.01 1980-1981 150Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1980
spisový znak 607/1

955 OVV-150.02 1981-1982 150Všeobecn  - m sí ní a celoro ní statistika matri ních
p ípad  za r. 1981
spisový znak 607/1

956 OVV-150.03 1983 150Všeobecn  -  statistika matri ních p ípad  za r. 1982
(torzo)
spisový znak 607/1

957 OVV-151.01 1952, 1959-
1962

151Všeobecn  - r zná korespondence
spisový znak 607/1

958 OVV-151.02 1963-1971 151Všeobecn  - r zná korespondence
spisový znak 607/1

959 OVV-151.03 1973 151Všeobecn  - r zná korespondence
spisový znak 607/1

960 OVV-151.04 1974 151Všeobecn  - r zná korespondence
spisový znak 607/1

961 OVV-151.05 1975 151Všeobecn  - r zná korespondence
spisový znak 607/1

962 OVV-151.06 1979-1980 151Všeobecn  - r zná korespondence
spisový znak 607/1

963 OVV-151.07 1982 151Všeobecn  - r zná korespondence
spisový znak 607/1

964 OVV-151.08 1983 151Všeobecn  - r zná korespondence
spisový znak 607/1

965 OVV-151.09 1984 151Všeobecn  - r zná korespondence
spisový znak 607/1

966 OVV-152.01 1959-1960 152Všeobecn  - zm ny matri ních obvod
spisový znak 607/1

967 OVV-152.02 1961-1964 152Všeobecn  - zm ny matri ních obvod
spisový znak 607/1

968 OVV-152.03 1965-1970 152Všeobecn  - zm ny matri ních obvod
spisový znak 607/1

969 OVV-152.04 1971-1973 152Všeobecn  - zm ny matri ních obvod
spisový znak 607/1

970 OVV-153.01 1974-1975 153Všeobecn  - zm ny matri ních obvod
spisový znak 607/1

971 OVV-153.02 1957-1964 153Záležitosti matriky narozených a rodných list
spisový znak 607/1

972 OVV-153.03 1965-1972 153Záležitosti matriky narozených a rodných list
spisový znak 607/1

973 OVV-153.04 1961-1969 153Záležitosti matriky oddaných a oddacích list
spisový znak 607/1

974 OVV-153.05 1962-1969 153Záležitosti matriky zem elých a úmrtních list
spisový znak 607/1

975 OVV-153.06 1960-1961 153P ípad osvojení nezletilé Marie Mikešové

976 OVV-154.01 1970 154Hlášení od matrik na ONV k dodate nému zápisu i zm n
v opisu matrik
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Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

977 OVV-155.01 1952 155Žádosti o dispens (povolení s atku s cizím státním
p íslušníkem) - býv. "tajné"

978 OVV-155.02 1959-1960,
1964, 1967,
1974

155Povolování uzav ení s atku (cizinci, nezletilí, nesvéprávní)
spisový znak 607/8

979 OVV-155.03 1964-1970 155S atky cizinc  - žádosti o dispens (tj. prominutí povinnosti
p edložení osobních doklad )
spisový znak 607/9

980 OVV-155.04 1956, 1959-
1960

155Zm ny jména - odvolání od ONV

981 OVV-155.05 1968-1970 155Zm ny jména - odvolání od ONV
spisový znak 607/6

982 OVV-156.01 1972 156Zm ny jména - odvolání od ONV
spisový znak 607/6

983 OVV-156.02 1973 156Zm ny jména - odvolání od ONV
spisový znak 607/6

984 OVV-156.03 1974-1975 156Zm ny jména - odvolání od ONV
spisový znak 607/6

985 OVV-156.04 1976 156Zm ny jména - odvolání od ONV
spisový znak 607/6

986 OVV-156.05 1969-1970 156Správní poplatky - stížnosti

987 OVV-156.06 cca 1953 (?) 156Personální v ci matrik

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

988 OVV-157.01 1960, 1963 157Školení len  SPOZ, spolupráce SPOZ s odbory

989 OVV-157.02 1961-1967 157R zné spisy SPOZ

990 OVV-157.03 1970-1974 157R zné spisy SPOZ

991 OVV-157.04 1962-1967 157Statistika SPOZ

992 OVV-157.05 1968-1974 157Statistika SPOZ

993 OVV-158.01 1974 (1.
ást)

158Zprávy o innosti, koncepce innosti

994 OVV-158.02 1974 (2.
ást)

158Zprávy o innosti, koncepce innosti

995 OVV-158.03 1974-1975 158Zprávy o innosti, koncepce innosti

996 OVV-158.04 1976-1977 158Pracovní skupina pro jubilea

997 OVV-158.05 1977-1978 158Sout ž aktivity obvodních SPOZ, zprávy o innosti

12 - Sbor pro ob anské záležitosti
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13 - S ítání lidu, dom  a byt

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

998 OVV-159.01 (1951) 1956-
1957

159P íprava (hlavn  revize íslování dom )

999 OVV-159.02 1960 159Základní normy pro s ítání lidu v r. 1961

1000 OVV-159.03 1959-1961 159S ítání lidu v r. 1961 - p íprava, jmenování komisa ,
plány a hodnocení

1001 OVV-160.01 1970 160Základní normy pro s ítání lidu v r. 1970

1002 OVV-160.02 1970 160Tiskopisy pro s ítání lidu v r. 1970

1003 OVV-160.03 1970 160Složení obvodních komisí pro s ítání lidu v r. 1970

1004 OVV-160.04 1970 160Pokusné s ítání lidu v r. 1970

1005 OVV-160.05 1970 160Návrh usnesení vlády ke s ítání lidu v r. 1970

1006 OVV-160.06 1970 160S ítání lidu v r. 1970 - p íprava, finan ní zajišt ní, plány a
hodnocení

1007 OVV-160.07 1970-1971 160Zprávy o provedeném s ítání lidu v r. 1970, odm ny
s ítacím orgán m

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1008 OVV-161.01 1966 161Pravidla pro ur ování ísel orienta ních, popisných a
nouzových (jen spis o ...)

1009 OVV-161.02 1968 161Žádosti o ur ení ísel orienta ních (popisných) apod.

1010 OVV-161.03 1969 161Žádosti o ur ení ísel orienta ních (popisných) apod.

1011 OVV-161.04 1970 161Žádosti o ur ení ísel orienta ních (popisných) apod.

1012 OVV-161.05 1975, 1977 161Žádosti o ur ení ísel orienta ních (popisných) apod.

1013 OVV-161.06 1978-1979 161Žádosti o ur ení ísel orienta ních (popisných) apod.

14 - íslování dom

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1014 OVV-162.01 1952 162Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

1015 OVV-162.02 1953 162Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

1016 OVV-162.03 1955 162Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

1017 OVV-162.04 1957 162Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

1018 OVV-162.05 1958 162Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

15 - Pojmenování ulic
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Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1019 OVV-162.06 1959 162Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

1020 OVV-162.07 1959-1962 162Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic - Praha 1
spisový znak 612

1021 OVV-162.08 1959-1962 162Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic - Praha 2
spisový znak 612

1022 OVV-162.09 1959-1962 162Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic - Praha 3
spisový znak 612

1023 OVV-162.10 1959-1962 162Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic - Praha 4
spisový znak 612

1024 OVV-162.11 1959-1962 162Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic - Praha 5
spisový znak 612

1025 OVV-162.12 1959-1962 162Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic - Praha 6
spisový znak 612

1026 OVV-162.13 1959-1962 162Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic - Praha 7
spisový znak 612

1027 OVV-162.14 1959-1962 162Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic - Praha 8
spisový znak 612

1028 OVV-162.15 1959-1962 162Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic - Praha 9
spisový znak 612

1029 OVV-162.16 1959-1962 162Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic - Praha 10
spisový znak 612

1030 OVV-162.17 1960 162Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

1031 OVV-163.01 1961 163Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

1032 OVV-163.02 1962 163Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

1033 OVV-163.03 1963 163Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

1034 OVV-163.04 1964 163Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

1035 OVV-163.05 1965 163Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

1036 OVV-163.06 1967 163Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

1037 OVV-163.07 1968 163Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

1038 OVV-164.01 1969 164Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

1039 OVV-164.02 1969 164Pojmenování nám. Jana Palacha - návrhy, petice, protestní
dopisy, výst ižky z tisku, stanovisko NVP
spisový znak 612

1040 OVV-164.03 1970 164Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

1041 OVV-164.04 1975 164Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

1042 OVV-164.05 1975 164Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612

1043 OVV-164.06 1976-1979 164Návrhy na pojmenování a p ejmenování ulic
spisový znak 612
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16 - Územní organizace

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1044 OVV-165.01 1955, 1960-
1970

165R zné spisy o územních zm nách

1045 OVV-165.02 1971-1976 165R zné spisy o územních zm nách, korespondence s jinými
národními výbory

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1046 OVV-166.01 1945 166Úprava s. st. ob anství podle dekretu . 33/1945 Sb.

1047 OVV-166.02 1959-1970 166Propušt ní z s. státního svazku - odvolání od ONV
spisový znak 606/6

1048 OVV-166.03 1971 (1.
ást)

166Propušt ní z s. státního svazku - odvolání od ONV
spisový znak 606/6

1049 OVV-167.01 1971 (2.
ást)

167Propušt ní z s. státního svazku - odvolání od ONV
spisový znak 606/6

1050 OVV-167.02 1972 167Propušt ní z s. státního svazku - odvolání od ONV
spisový znak 606/6

1051 OVV-168.01 1973 168Propušt ní z s. státního svazku - odvolání od ONV
spisový znak 606/6

1052 OVV-168.02 1974 168Propušt ní z s. státního svazku - odvolání od ONV
spisový znak 606/6

1053 OVV-168.03 1975 168Propušt ní z s. státního svazku - odvolání od ONV
spisový znak 606/6

1054 OVV-169.01 1960-1963 169Zjiš ování státního ob anství
spisový znak 606/1

1055 OVV-169.02 1964-1971 169Zjiš ování státního ob anství
spisový znak 606/1

1056 OVV-169.03 1950, 1960-
1968, 1975

169R zné spisy

1386 OVV-238.01 1949-1954 238Státoob anská agenda 1949-54: Adam - Bergerová

1387 OVV-239.01 1949-1954 239Státoob anská agenda 1949-54: Berghoff - Blumentritová

1388 OVV-240.01 1949-1954 240Státoob anská agenda 1949-54: Bobneczko - Brázdová

1389 OVV-241.01 1949-1954 241Státoob anská agenda 1949-54: Breghová - Burianová

1390 OVV-242.01 1949-1954 242Státoob anská agenda 1949-54: Bu ilová - emusová

1391 OVV-243.01 1949-1954 243Státoob anská agenda 1949-54: en k - Deimelová

1392 OVV-244.01 1949-1954 244Státoob anská agenda 1949-54: Dementieva - Doxanská

1393 OVV-245.01 1949-1954 245Státoob anská agenda 1949-54: Dráb - Ehrentrautová

1394 OVV-246.01 1949-1954 246Státoob anská agenda 1949-54: Eiflerová - Felkerová

1395 OVV-247.01 1949-1954 247Státoob anská agenda 1949-54: Felscherová -
Frankensteinová

1396 OVV-248.01 1949-1954 248Státoob anská agenda 1949-54: Franz - Futrovský

17 - Státní ob anství
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Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1397 OVV-249.01 1949-1954 249Státoob anská agenda 1949-54: Gabík - Götzová

1398 OVV-250.01 1949-1954 250Státoob anská agenda 1949-54: Grabmylerová - Hainzl

1399 OVV-251.01 1949-1954 251Státoob anská agenda 1949-54: Hajdajczuk - Hauková

1400 OVV-252.01 1949-1954 252Státoob anská agenda 1949-54: Haupt - Herbstová

1401 OVV-253.01 1949-1954 253Státoob anská agenda 1949-54: Her ík - Holeszová

1402 OVV-254.01 1949-1954 254Státoob anská agenda 1949-54: Holíková - Hrynyszyn

1403 OVV-255.01 1949-1954 255Státoob anská agenda 1949-54: Hubálková - Ivasiv

1404 OVV-256.01 1949-1954 256Státoob anská agenda 1949-54: Jackl - Jind ich

1405 OVV-257.01 1949-1954 257Státoob anská agenda 1949-54: Jiránková - Kalivodová

1406 OVV-258.01 1949-1954 258Státoob anská agenda 1949-54: Kalkusová - Kchmelová

1407 OVV-259.01 1949-1954 259Státoob anská agenda 1949-54: Killingerová - Knotková

1408 OVV-260.01 1949-1954 260Státoob anská agenda 1949-54: Kobasková - Kopylovová

1409 OVV-261.01 1949-1954 261Státoob anská agenda 1949-54: Korb - Kožucharová

1410 OVV-262.01 1949-1954 262Státoob anská agenda 1949-54: Kra marová - Kry ová

1411 OVV-263.01 1949-1954 263Státoob anská agenda 1949-54: K enek - Kurzová

1412 OVV-264.01 1949-1954 264Státoob anská agenda 1949-54: Ku átková - Lehnertová

1413 OVV-265.01 1949-1954 265Státoob anská agenda 1949-54: Lechnerová - Löwyová

1414 OVV-266.01 1949-1954 266Státoob anská agenda 1949-54: Lozovoj - Mallyová

1415 OVV-267.01 1949-1954 267Státoob anská agenda 1949-54: Malo i ová - Mastný

1416 OVV-268.01 1949-1954 268Státoob anská agenda 1949-54: Mašatová - Merežková

1417 OVV-269.01 1949-1954 269Státoob anská agenda 1949-54: Merglová - Mörková

1418 OVV-270.01 1949-1954 270Státoob anská agenda 1949-54: Möser - Nebeská

1419 OVV-271.01 1949-1954 271Státoob anská agenda 1949-54: Necká  - Novák

1420 OVV-272.01 1949-1954 272Státoob anská agenda 1949-54: Nováková - Pachová

1421 OVV-273.01 1949-1954 273Státoob anská agenda 1949-54: Pakošová - Petková

1422 OVV-274.01 1949-1954 274Státoob anská agenda 1949-54: Petr - Plavková

1423 OVV-275.01 1949-1954 275Státoob anská agenda 1949-54: Plescher - Porterová

1424 OVV-276.01 1949-1954 276Státoob anská agenda 1949-54: Pöschková - Puhlová

43



Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1425 OVV-277.01 1949-1954 277Státoob anská agenda 1949-54: Puchinger - Reissová

1426 OVV-278.01 1949-1954 278Státoob anská agenda 1949-54: Reitmaier - Rong

1427 OVV-279.01 1949-1954 279Státoob anská agenda 1949-54: Rosen - íchová

1428 OVV-280.01 1949-1954 280Státoob anská agenda 1949-54: Saalová - Schamanová

1429 OVV-281.01 1949-1954 281Státoob anská agenda 1949-54: Schánilcová -
Schneidewind

1430 OVV-282.01 1949-1954 282Státoob anská agenda 1949-54: Schöberlová - Schwingová

1431 OVV-283.01 1949-1954 283Státoob anská agenda 1949-54: Sibahatulín - Smolová

1432 OVV-284.01 1949-1954 284Státoob anská agenda 1949-54: Smržová - Stavari ová

1433 OVV-285.01 1949-1954 285Státoob anská agenda 1949-54: Stecklerová - Suk

1434 OVV-286.01 1949-1954 286Státoob anská agenda 1949-54: Sulackov - Šilhavá

1435 OVV-287.01 1949-1954 287Státoob anská agenda 1949-54: Šimá ek - Štípková

1436 OVV-288.01 1949-1954 288Státoob anská agenda 1949-54: Štosková - Thüringerová

1437 OVV-289.01 1949-1954 289Státoob anská agenda 1949-54: Tibitanzl - Tzvetkovová

1438 OVV-290.01 1949-1954 290Státoob anská agenda 1949-54: Uebelhör - Vasn cov

1439 OVV-291.01 1949-1954 291Státoob anská agenda 1949-54: Vašek - Vokurka

1440 OVV-292.01 1949-1954 292Státoob anská agenda 1949-54: Volenová - Wallnerová

1441 OVV-293.01 1949-1954 293Státoob anská agenda 1949-54: Walter - Wertníková

1442 OVV-294.01 1949-1954 294Státoob anská agenda 1949-54: Weschl - Würzburgová

1443 OVV-295.01 1949-1954 295Státoob anská agenda 1949-54: Zabavská - Záková

1444 OVV-296.01 1949-1954 296Státoob anská agenda 1949-54: Zilynskij - Žvá ek

1445 OVV-296.02 1949-1954 296Státoob anská agenda 1949-54: Obecné v ci
(byrokratickum p i vy izování žádostí o osv d ení o s. st.
ob anství, estná prohlášení)

1446 OVV-297.01 1954-1959 297Státoob anská agenda 1954-59: zjišt ní st. ob ., nabytí s.
st. ob . narozením (§ 1 zákona 194/49 Sb.): B-V
spis. znak 13/1

1447 OVV-297.02 1954-1959 297Státoob anská agenda 1954-59: nabytí s. st. ob . s atkem
(§ 2 zákona 194/49 Sb.): A-K
spis. znak 13/2

1448 OVV-298.01 1954-1959 298Státoob anská agenda 1954-59: nabytí s. st. ob . s atkem
(§ 2 zákona 194/49 Sb.): L-Z
spis. znak 13/2

1449 OVV-299.01 1954-1959 299Státoob anská agenda 1954-59: ud lení s. st. ob . (§ 3
zákona 194/49 Sb.): A-G
spis. znak 13/3

1450 OVV-300.01 1954-1959 300Státoob anská agenda 1954-59: ud lení s. st. ob . (§ 3
zákona 194/49 Sb.): H-L
spis. znak 13/3
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Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1451 OVV-301.01 1954-1959 301Státoob anská agenda 1954-59: ud lení s. st. ob . (§ 3
zákona 194/49 Sb.): M-R
spis. znak 13/3

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1057 OVV-170.01 1958-1960 170Dukelská pam tní medaile - návrhy z Prahy 7

1058 OVV-170.02 1964 170Pam tní medaile k 20. výro í SNP - základní p edpisy,
organiza ní zajišt ní
spisový znak 615/3

1059 OVV-170.03 1964-1965 170Pam tní medaile k 20. výro í SNP - návrhy na ud lení
spisový znak 615/3

1060 OVV-170.04 1964-1965 170Pam tní medaile k 20. výro í SNP - seznamy navržených
spisový znak 615/3

1061 OVV-170.05 1964-1968 170Pam tní medaile k 20. výro í SNP - návrhy a seznamy
navržených z Prahy
spisový znak 615/3

1062 OVV-171.01 1965 171Pam tní medaile k 20. výro í osvobození SSR -
organiza ní záležitosti
spisový znak 615/3

1063 OVV-171.02 1965 171Pam tní medaile k 20. výro í osvobození SSR - zápisy ze
sch zí M stské komise pro ud lení pam. medailí k 20.
výro í osvobození
spisový znak 615/3

1064 OVV-171.03 1965 171Pam tní medaile k 20. výro í osvobození SSR - návrhy na
ud lení, seznamy navržených
spisový znak 615/3

1065 OVV-171.04 1965 171Pam tní medaile k 20. výro í osvobození SSR - návrhy od
ONV Praha 1-10 (2 složky)
spisový znak 615/3

1066 OVV-171.05 1965 171Pam tní medaile k 20. výro í osvobození SSR - návrhy od
MV SPB (rehabilitovaní p íslušníci západního odboje)

1067 OVV-171.06 1965 171Pam tní medaile k 20. výro í osvobození SSR - návrhy na
ud lení (ú astníci boje o rozhlas)

1068 OVV-171.07 1965 171Pam tní medaile k 20. výro í osvobození SSR - osoby
navržené na jiné ceny, vy azené z tohoto ocen ní)

1069 OVV-171.08 1965-1966 171Pam tní medaile k 20. výro í osvobození SSR - vrácení
nep edaných medailí, vyškrtnutí ze seznamu

1070 OVV-172.01 1965 172Pam tní medaile k 20. výro í osvobození SSR - ONV
Praha 7 - návrhy z Prahy 7 na ud lení
spisový znak 615/3

1071 OVV-173.01 1965 173Pam tní medaile k 20. výro í osvobození SSR - ONV
Praha 7 - návrhy na ud lení
spisový znak 615/3

1072 OVV-173.02 1965 173Pam tní medaile k 20. výro í osvobození SSR - seznamy s
podpisy (Praha 7)
spisový znak 615/3

1073 OVV-174.01 1970 174Pam tní medaile k 20. výro í osvobození SSR - lenové
komisí NVP, pracovníci NVP
spisový znak 615/3

1074 OVV-174.02 1972-1973 174Cena NVP za r. 1972 - návrhy na ud lení
spisový znak 615/3

1075 OVV-174.03 1973 174Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu - návrhy na ud lení
spisový znak 615/3

18 - Ud lování cen
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Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1076 OVV-174.04 1974 174Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu - návrhy na ud lení
spisový znak 615/3

1077 OVV-174.05 1978 174Pam tní medaile NVP - návrhy a podklady pro vydání
spisový znak 615/3

1078 OVV-174.06 1977-1978 174Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1978 - návrhy na
ud lení, seznamy
spisový znak 615/3

1079 OVV-174.07 1978-1979 174Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1979 - návrhy do
rady NVP, pro porady vedoucích funkcioná  NVP a MV
KS
spisový znak 615/3

1080 OVV-174.08 1978 174Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1979 - "zahrnuté"
návrhy na ud lení
spisový znak 615/3

1081 OVV-174.09 1977-1978 174Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1979 - návrhy na
ud lení
spisový znak 615/3

1082 OVV-174.10 1978-1979 174Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1979 -
nerealizované návrhy na ud lení (+ seznamy)
spisový znak 615/3

1083 OVV-175.01 1979 175Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1980 - návrhy na
ud lení od odbor  NVP, rad ONV a ízených podnik  a
organizací
spisový znak 615/3

1084 OVV-175.02 1980 175Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1980 - p edávané
pr b žn  b hem roku
spisový znak 615/3

1085 OVV-175.03 1980 175Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1980 - p ehledy a
tabullky, zápisy ze sch zí medailové komise
spisový znak 615/3

1086 OVV-175.04 1980 175Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1980 - slavnostní
p edávání (zasedací po ádek, prezen ní listiny, program,
seznamy)
spisový znak 615/3

1087 OVV-175.05 1980 175Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1980 - souhrnné
zprávy a seznamy pro radu NVP a MV KS
spisový znak 615/3

1088 OVV-176.01 1981 176Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1981 - p edávané
pr b žn  b hem roku
spisový znak 615/3

1089 OVV-177.01 1980-1981 177Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1981 - návrhy na
ud lení od ONV, odbor  NVP a ízených podnik  a
organizací
spisový znak 615/3

1090 OVV-177.02 1980-1981 177Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1981 -
nerealizované návrhy na ud lení
spisový znak 615/3

1091 OVV-177.03 1981 177Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1981 - souhrnné
návrhy a seznamy pro poradu vedoucích funkcioná  NVP,
MV KS  a radu NVP
spisový znak 615/3

1092 OVV-177.04 1981 177Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1981 - vzorové
dopisy, p íprava, zápisy se zasedání medailové komise
NVP, dodate n  p edané medaile
spisový znak 615/3

1093 OVV-177.05 1981 177Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1981 - p ehledy a
seznamy navržených, tabulky pro medailovou komisi NVP
spisový znak 615/3

1094 OVV-177.06 1981 177Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1981 - slavnostní
p edávání (zasedací po ádek, prezen ní listiny, seznamy)
spisový znak 615/3
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1095 OVV-178.01 1982 178Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1982 - p edávané
pr b žn  b hem roku
spisový znak 615/3

1096 OVV-178.02 1981-1982 178Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1982 - návrhy na
ud lení
spisový znak 615/3

1097 OVV-178.03 1982 178Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1982 - návrhy na
ud lení - rekonstrukce mostu Kl. Gottwalda (Nuselského)
spisový znak 615/3

1098 OVV-179.01 1981-1982 179Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1982 - návrhy na
ud lení od ONV, odbor  NVP a r zných organizací
spisový znak 615/3

1099 OVV-179.02 1981-1982 179Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1982 -
nerealizované a dodate n  došlé návrhy, rozesílací dopisy
spisový znak 615/3

1100 OVV-179.03 1982 179Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1982 - tabulky,
p ehledy a seznamy navržených pro radu NVP, poradu
vedoucích funkcioná  NVP, MV KS , návrhy kvót
spisový znak 615/3

1101 OVV-179.04 1982 179Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1982 - slavnostní
p edávání (zasedací po ádek, prezen ní listiny, seznamy)
spisový znak 615/3

1102 OVV-179.05 1982 179Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1982, Ceny NVP -
zápisy ze sch zí medailové komise NVP
spisový znak 615/3

1103 OVV-179.06 1982 179Vyznamenání Za vyniající práci, Za zásluhy o výstavbu -
seznamy vyznamenaných
spisový znak 615/3

1104 OVV-179.07 1984 179Medaile za zásluhy o hl. m. Prahu za r. 1982 - návrhy na
ud lení
spisový znak 615/3

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1105 OVV-179.08 1965 179Organiza ní záležitosti ud lování estného ob anství
spisový znak 615/4

1106 OVV-179.09 1965 179Obnovení ud lování estného ob anství, návrhy na ud lení
p i p íležitosti 20. výro í osvobození eskoslovenska
spisový znak 615/4

19 - estné ob anství

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1107 OVV-180.01 1950-1954 180Archiv hl. m. Prahy (umíst ní archivu KNV Praha do
Clam-Gallasova paláce, spisová služba, pr zkum pracoviš ,
uložení písemností starého magistrátu, šet ení dr. Vojtíška,
plány práce a odm ování pracovník )

1108 OVV-180.02 1958-1974 180Archiv hl. m. Prahy (využití Clam-Gallasova paláce,
uložení písemností, výstava Minulost Prahy v dokumentech
AMP, periodické revize, delimitace spis  Spolku pro d jiny
N mc  v echách, zahrani ní cesty)

1109 OVV-180.03 1958-1960 180Ubytovna ÚNV pro osoby bez p íst eší (normy, seznamy
ubytovaných aj.)

20 - ízené organizace
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21 - Civilní ochrana

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1110 OVV-181.01 1901-1902 181Požární ochrana - základní p edpisy požární policie

1111 OVV-181.02 1920-1929 181Požární ochrana - organizace požární policie a požárního
(14.) odboru stavebního ú adu, zam stnanecké p edpisy,
instrukce pro požární hlídky v divadlech

1112 OVV-181.03 1931-1939 181Požární ochrana - organiza ní a zam stnanecké v ci
požární policie, pož. sboru a pož. (14.) odboru stavebního
ú adu

1113 OVV-181.04 1940-1943 181Požární ochrana - organiza ní a zam stnanecké v ci
požární policie, pož. sboru a pož. (14.) odboru stavebního
ú adu

1114 OVV-181.05 1945-1946 181Požární ochrana - základní p edpisy požární ochrany,
struktura a agenda Velitelství požární policie hl. m. Prahy

1115 OVV-181.06 (1898) 1923-
1948

181Požární ochrana - materiály k d jinám hasi stva v Praze
(nap . ú ast požární policie na kv tnovém povstání 1945)
starý spis. znak A11

1116 OVV-181.07 1928-1939 181Požární ochrana - dary 1928-1939, sbírky na obranu státu
1938
starý spis. znak A12

1117 OVV-181.08 1925-1948 181Požární ochrana - pochvalná uznání za zásahy
starý spis. znak A12

1118 OVV-181.09 1942-1949 181Požární ochrana - hudební eta požární policie (vystoupení,
nástroje)
starý spis. znak A13

1119 OVV-182.01 1928-1949 182Požární ochrana - oslavy domácí
starý spis. znak A13/2

1120 OVV-182.02 1933-1948 182Požární ochrana - korespondence s Úst edním spolkem
len  hasi ského sboru hl. m. Prahy

starý spis. znak A13/Spolek
1121 OVV-182.03 1929-1942 182Požární ochrana - r zné (pracovní doba - starý spis. znak

A1, výzbroj hasi
1122 OVV-182.04 1929-1947 182Požární ochrana - stejnokroje požárního sboru (+ kresebné

návrhy), odznaky pro p íslušníky požární policie
1123 OVV-182.05 1928-1932 182Požární ochrana - d v rné nákupy vybavení a výstroje

1124 OVV-182.06 1940-1946 182Požární ochrana - z ízení požární telegrafní úst edny hl. m.
Prahy

1125 OVV-182.07 1941-1945 182Požární ochrana - rozkazy, fonogramy Požárního útvaru
hl. m. Prahy

1126 OVV-182.08 1945 182Požární ochrana - návrhy na vyznamenání hasi  za ú ast
na kv tnovém povstání

1127 OVV-182.09 1946-1948 182Požární ochrana - návrhy na vyznamenání hasi  za ú ast
na kv tnovém povstání

1128 OVV-182.10 1945-1948 182Požární ochrana - ochrana filmových ateliér  Barrandov,
organizace dobrovolných hasi ských sbor , protesty proti
jejich rušení

1129 OVV-183.01 1946 183Požární ochrana - rozpo et Velitelství požární policie hl. m.
Prahy na r. 1947

1130 OVV-183.02 1947-1948 183Požární ochrana - rozpo ty, investice

1131 OVV-183.03 1946-1950 183Požární ochrana - požární bezpe nost (prohlídky v
podnicích a domech, porada opo etním stavu a výstroji
hasi stva, pož. ochrana budov SNB, vzdálenostní poplatky,
požární telefon a jeho zneužívání

1132 OVV-183.04 1947 183Požární ochrana - informace o požární služb  v zahrani í
(hlavn  USA)

1133 OVV-183.05 1949-1953 183Požární ochrana - základní p edpisy, organizace a
koncepce
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Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1134 OVV-183.06 1951, 1954 183Požární ochrana - obecné p edpisy, zprávy o PO

1135 OVV-183.07 1946-1950 183Požární ochrana - požární hlídky v kinech (základní
normy, kontroly, seznamy kin)

1136 OVV-183.08 1950-1952 183Požární ochrana - dohlídky na požární bezpe nost, závady,
návrhy vyhlášek o požární prevenci (divadla, kina aj.)

1137 OVV-183.09 1951 183Požární ochrana - propoušt ní len  hasi ského sboru hl.
m. Prahy z politických d vod  (tajné)

1138 OVV-183.10 1951 183Požární ochrana - stavby PO - projekty, financování

1139 OVV-183.11 1951 183Požární ochrana - zpráva o situaci v požárním sboru hl. m.
Prahy

1140 OVV-183.12 1951-1952 183Požární ochrana - záležitosti s. svazu hasi stva ( SH)

1141 OVV-183.13 1951-1952 183Požární ochrana - porady velitel  PO

1142 OVV-183.14 1952 183Požární ochrana - zpráva o stavu a úkolech požární
ochrany ÚNV hl. m. Prahy (tajné)

1143 OVV-184.01 1946-1947 184Požární ochrana - hmotné vybavení (požární hlási e,
stanice a pobo ky, nové ceny za bezpe nostní a záchranné
práce, nákup nových automobil

1144 OVV-184.02 1948 184Požární ochrana - vyú tování za výstroj a vybavení a za
r zné práce hasi ského sboru hl. m. Prahy, objednávky,
faktury (hlavn  požární hlási e)

1145 OVV-184.03 1949 184Požární ochrana - vyú tování za výstroj a vybavení a za
r zné práce hasi ského sboru hl. m. Prahy, objednávky,
faktury

1146 OVV-184.04 1950 184Požární ochrana - vyú tování za výstroj a vybavení a za
r zné práce hasi ského sboru hl. m. Prahy, objednávky,
faktury (hlavn  požární hlási e)

1147 OVV-184.05 1951 184Požární ochrana - vyú tování za výstroj a vybavení a za
r zné práce hasi ského sboru hl. m. Prahy, objednávky,
faktury (hlavn  požární hlási e)

1148 OVV-185.01 1952 185Požární ochrana - plány, zprávy o provedených zásazích,
osvobození odosobní povinnosti, výstroj apod.

1149 OVV-185.02 1953-1954 185Požární ochrana - výstroj a vybavení požárního sboru hl.
m. Prahy (objednávky, vyú tování)

1150 OVV-185.03 1955-1960 185Požární ochrana - výstroj a vybavení požárního sboru hl.
m. Prahy (objednávky, vyú tování)

1151 OVV-185.04 1951 185Požární ochrana - havárie hasi , p estupky

1152 OVV-185.05 1952-1960 185Požární ochrana - havárie hasi , p estupky

1153 OVV-186.01 1954 186Požární ochrana - dokumentace staveb PO (garáž - Koší e,
Plze ská 1901)

1154 OVV-186.02 1955 186Požární ochrana - dokumentace staveb PO (vodní nádrž -
Praha 13, Gruzínská ul.)

1155 OVV-186.03 1956 186Požární ochrana - dokumentace staveb PO (požární
strážnicedobrovolného sboru v Bráníku, Ve Studeném)

1156 OVV-186.04 1957-1958 186Požární ochrana - dokumentace staveb PO (požární
strážnice dobrovolného sboru v Bohnicích)

1157 OVV-186.05 1957-1958 186Požární ochrana - dokumentace staveb PO (požární
strážnice dobrovolného sboru v Hostiva i)

1158 OVV-186.06 1956-1957 186Požární ochrana - dokumentace staveb PO (požární
strážnice dobrovolného sboru v Praze 13-Záb hlicích)

1159 OVV-186.07 1954-1958 186Požární ochrana - spisy o investi ních úkolech
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1160 OVV-186.08 1956 186Požární ochrana - návrh na zlepšení organizace PO v Praze

1161 OVV-186.09 1958 186Požární ochrana - návrh nové organizace PO v Praze pro
komisi obrany

1162 OVV-186.10 1960 186Požární ochrana - zpráva o situaci PO na území Prahy a
návrh nového uspo ádání

1163 OVV-186.11 1960 186Požární ochrana - návrh organiza ního ádu Požárního
útvaru hl. m. Prahy

1164 OVV-186.12 1961 186Požární ochrana - zpráva o stavu PO v Praze

1165 OVV-186.13 1962 186Požární ochrana - zpráva o stavu PO v Praze

1166 OVV-186.14 1964 186Požární ochrana - zpráva o stavu PO v Praze

1167 OVV-186.15 1964 186Požární ochrana - návrh organiza ního ádu Útvaru
požární ochrany hl. m. Prahy (ÚPO)

1168 OVV-186.16 1964-1966 186Požární ochrana - zprávy a koncepce nové organizace PO v
Praze 

1169 OVV-186.17 1965 186Požární ochrana - r zné zprávy o stavu a  organizaci PO v
Praze 

1170 OVV-186.18 1966 186Požární ochrana - r zné p edpisy o nové organizaci PO v
Praze (p edevším vl. usnesení . 93/1966)

1171 OVV-186.19 1966 186Požární ochrana - zpráva o stavu PO v Praze

1172 OVV-186.20 1965-1966 186Požární ochrana - r zná agenda PO (hospoda ení ÚPO,
stav PO, dobrovolní hasi i, závady, plány práce, periodické
revize)

1173 OVV-186.21 1964-1970 186Požární ochrana - technické záležitosti PO (vodní nádrže,
požární stanice, potáp ská stanice ÚPO, p íprava
májových oslav 1965)

1174 OVV-187.01 1959 187Požární ochrana - návrhy na povýšení a zvýšení platu

1175 OVV-187.02 1960 187Požární ochrana - návrhy na povýšení a zvýšení platu

1176 OVV-187.03 1954 187Požární ochrana - hlášení o požárech

1177 OVV-187.04 1953 (leden-
duben)

187Požární ochrana - statistiky požárnosti

1178 OVV-187.05 1953
(kv ten-
prosinec)

187Požární ochrana - statistiky požárnosti

1179 OVV-188.01 1953-1961 188Požární ochrana - statistiky požárnosti

1180 OVV-188.02 1962-1966 188Požární ochrana - statistiky požárnosti

1181 OVV-188.03 1976, 1978-
1982

188Požární ochrana - statistické ro enky požárnosti

1182 OVV-188.04 1978 188Požární ochrana - jubilejní tisk k 125. výro í založení
požárního sboru hl. m. Prahy

1183 OVV-189.01 1961 189Požární ochrana - komplexní rozbor hospoda ení
Požárního útvaru hl. m. Prahy v r. 1960

1184 OVV-189.02 1963 189Požární ochrana - komplexní rozbor hospoda ení
Požárního útvaru hl. m. Prahy v r. 1962

1185 OVV-189.03 1961-1963 189Požární ochrana - r zné výkazy hospoda ení Požárního
útvaru hl. m. Prahy

1186 OVV-189.04 1963-1964 189Požární ochrana - pokyny pro sestavní plánu a rozpo tu
Požárního útvaru hl. m. Prahy
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Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1187 OVV-189.05 1965 189Požární ochrana - plán investic Útvaru požární ochrany hl.
m. Prahy na l. 1966-1970

1188 OVV-189.06 1966 189Požární ochrana - komplexní rozbor hospoda ení
Požárního útvaru hl. m. Prahy

1189 OVV-189.07 1967 189Požární ochrana - komplexní rozbor hospoda ení Útvaru
požární ochrany hl. m. Prahy za r. 1966

1190 OVV-189.08 1968 189Požární ochrana - komplexní rozbor hospoda ení Útvaru
požární ochrany hl. m. Prahy za r. 1967

1191 OVV-189.09 1958, 1962-
1963

189Požární ochrana - inventariza ní komise Požárního útvaru
hl. m. Prahy

1192 OVV-189.10 1961-1962 189Požární ochrana - vy azovací komise Požárního útvaru hl.
m. Prahy

1193 OVV-190.01 1959-1964 190Požární ochrana - t ídní kniha strážního odd lení
Požárního útvaru hl. m. Prahy

1194 OVV-190.02 1963-1966 190Požární ochrana - kniha hlášených p ípad  stanice 3
(kniha)

1195 OVV-190.03 1967-1968 190Požární ochrana - strážní kniha stanice 2 Dejvice (kniha)

1196 OVV-191.01 cca 1915-
1957

191Požární ochrana - osobní spisy len  Hasi ského sboru
(Požárního útvaru) hl. m. Prahy

1197 OVV-192.01 cca 1915-
1957

192Požární ochrana - osobní spisy len  Hasi ského sboru
(Požárního útvaru) hl. m. Prahy

1198 OVV-193.01 cca 1915-
1957

193Požární ochrana - osobní spisy len  Hasi ského sboru
(Požárního útvaru) hl. m. Prahy

1199 OVV-194.01 cca 1915-
1957

194Požární ochrana - osobní spisy len  Hasi ského sboru
(Požárního útvaru) hl. m. Prahy

1200 OVV-195.01 cca 1915-
1957

195Požární ochrana - osobní spisy len  Hasi ského sboru
(Požárního útvaru) hl. m. Prahy

1201 OVV-196.01 1939-1945 196Protiletecká ochrana - organizace, vybavení, kryty,
kancelá e

1202 OVV-196.02 1945-1949 196Protiletecká ochrana - ob žníky nad ízený orgán  -
základní normy a organizace protiletecké a požární
ochrany

1203 OVV-196.03 1945-1948 196Protiletecká ochrana - organizace Místního velitelství
protiletecké ochrany (MVPO) v likvidaci

1204 OVV-196.04 1945-1948 196Protiletecká ochrana - likvidace nepot ebných staveb
protiletecké ochrany z války

1205 OVV-196.05 1946-1951 196Protiletecká ochrana - likvidace inventá e býv. Ú adu
protiletecké ochrany

1206 OVV-196.06 1948 196Obecn , protiletecká ochrana - návrh zákona o civilní
ochran  (+ p ipomínky), nová organizace protiletecké
ochrany, ustavující sch ze protilet. ochrany v Praze,
situace v zahrani í

1207 OVV-197.01 1943-1949 197Protiletecká ochrana - r zné p edpisy a sm rnice (nap .
prozatímní p edpis Místního velitesltví civilní ochrany (MV
CO) Praha 1949)

1208 OVV-197.02 1948-1949 197Protiletecká ochrana - základní normy a sm rnice
(zdravotnická služba, zatemn ní, služba pro naléhavá
opat ení, stavebn  technická opat ení proti leteckým a
podobným útok m, svépomoc na venkov , koncepce PO

1209 OVV-197.03 1948 197Protiletecká ochrana - projektování staveb protiletecké
ochrany (vodojemy, úhrady za stavby CO/PO)

1210 OVV-197.04 1949 197Protiletecká ochrana - projektování staveb protiletecké
ochrany (rozpo ty, likvidace štoly)

1211 OVV-197.05 1949 197Obecn  - plán práce Místního velitelství CO (MVCO)
Praha na l. 1949-1950, rozpo ty na r. 1950

1212 OVV-197.06 1949 197Protiletecká ochrana - data pro výstavku o obnov  dom
poškozených a zni ených válkou
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Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1213 OVV-197.07 1950 197Obecn  - projektování a financování staveb CO

1214 OVV-197.08 1950 197Obecn  - investice CO (plány, rozpo ty, zm ny)

1215 OVV-197.09 1950 197Obecn  - reorganizace MVCO Praha (torzo)

1216 OVV-197.10 1952, 1954 197Obecn  - fungování štábu CO hl. m. Prahy (torzo)

1217 OVV-198.01 1955, 1963-
1965

198Obecn  - normy a p edpisy pro školení CO, hodnocení

1218 OVV-198.02 1955, 1962-
1963

198Obecn  - zápisy ze školení CO (3 sešity)

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1219 OVV-199.01 1949-1950 199[Výplaty náhrad za ubytování vojska (vojenský odbor
bezpe nostního ref.)] - DELIMITOVÁNO DO FONDU
VOJENSKÝ REF. ÚNV

1220 OVV-200.01 1951 200[Zm ny v mobiliza ní agend  (tajné)] - DELIMITOVÁNO
DO FONDU VOJENSKÝ REF. ÚNV

1221 OVV-200.02 1951-1954 200[Odvody branc  (d v rné)] - DELIMITOVÁNO DO
FONDU VOJENSKÝ REF. ÚNV

1222 OVV-200.03 1953-1954 200[Pé e o povolance (d v rné)] - DELIMITOVÁNO DO
FONDU VOJENSKÝ REF. ÚNV

22 - Vojenská agenda (DELIMITOVÁNO DO FONDU
VOJENSKÝ REF. ÚNV)

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1223 OVV-201.01 1953-1954 201Vy ízené stížnosti (A-G)

1224 OVV-201.02 1953-1954 201Vy ízené stížnosti (H-K)

1225 OVV-201.03 1953-1954 201Vy ízené stížnosti (L-O)

1226 OVV-201.04 1953-1954 201Vy ízené stížnosti (P-Š)

1227 OVV-201.05 1953-1954 201Vy ízené stížnosti (T-Z)

1228 OVV-201.06 1954-1957 201Stížnosti (torzo)

1229 OVV-201.07 1965-1966 201Stížnosti

23 - Stížnosti
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24 - D chodové zabezpe ení

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1230 OVV-202.01 1953 202P enesení národního pojišt ní na národní výbory,
p ezkoumání d chodu osob nep átelských lid. dem. z ízení
(podle vl. na . . 22/1953) - obecné normy

1231 OVV-202.02 1953 202Zápisy ze sch zí komise pro p ezkoumání d chod  osob
nep átelských lid. dem. z ízení (podle vl. na . . 22/1953)

1232 OVV-202.03 1953 202Návrhy na p ezkoumání d chod  osob lid. dem. z ízení (vl.
na . . 22/1953) - v komisi 15. 5. 1953, v rad  ÚNV 12. a 19.
5. 1953

1233 OVV-202.04 1953 202Návrhy na p ezkoumání d chod  osob lid. dem. z ízení (vl.
na . . 22/1953) - v komisi . 1 a 2 18. 5. 1953

1234 OVV-202.05 1953 202Návrhy na p ezkoumání d chod  osob lid. dem. z ízení (vl.
na . . 22/1953) - od ONV Praha 3, 9, 10, 11

1235 OVV-203.01 1953 203Návrhy na p ezkoumání d chod  osob lid. dem. z ízení (vl.
na . . 22/1953) - od ONV Praha 16

1236 OVV-203.02 1953 203P ezkoumání d chod  osob lid. dem. z ízení (vl. na . .
22/1953) - seznamy d chod  nad 5.000 K s m sí n  - od
ONV Praha 1-16

1237 OVV-203.03 1953 203P ezkoumání d chod  osob lid. dem. z ízení (vl. na . .
22/1953) - seznamy d chod  nad 5.000 K s m sí n
(pensijní ústavy zam stnanc )

1238 OVV-203.04 1953 203P ezkoumání d chod  osob lid. dem. z ízení (vl. na . .
22/1953) - seznamy d chod  nad 5.000 K s m sí n
(Poštovní ú ad Praha 19, pensijní nadlepšení)

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1239 OVV-204.01 1951-1955 204Oznámení o jmenování a umíst ní advokát  v Praze (1.
ást)

1240 OVV-204.02 1951-1955 204Oznámení o jmenování a umíst ní advokát  v Praze (2.
ást)

25 - Advokáti

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1241 OVV-205.01 1949-1961 205Obecné normy ( azeno tématicky; agenda referátu pro
lidovou správu)

1242 OVV-205.02 1950-1952 205R zné normy a p edpisy (mj. národní pojišt ní)

1243 OVV-206.01 (1920) 1945-
1963

206Kárné ízení, ízení p ed rozhod í komisí ÚNV
(zam stnanci ÚNV, ONV: Albrechtová - Dražský)

1244 OVV-207.01 (1920) 1945-
1963

207Kárné ízení, ízení p ed rozhod í komisí ÚNV
(zam stnanci ÚNV, ONV: Drobné stavby - Je ábková)

1245 OVV-208.01 (1920) 1945-
1963

208Kárné ízení, ízení p ed rozhod í komisí ÚNV
(zam stnanci ÚNV, ONV: Kult - Málek)

1246 OVV-209.01 (1920) 1945-
1963

209Kárné ízení, ízení p ed rozhod í komisí ÚNV
(zam stnanci ÚNV, ONV: Markvart - Polák)

1247 OVV-210.01 (1920) 1945-
1963

210Kárné ízení, ízení p ed rozhod í komisí ÚNV
(zam stnanci ÚNV, ONV: Polydor - Syrovátka)

1248 OVV-211.01 (1920) 1945-
1963

211Kárné ízení, ízení p ed rozhod í komisí ÚNV
(zam stnanci ÚNV, ONV: Telefonní úst edna - T íska)

26 - Osobní a mzdová agenda, systemizace
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Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1249 OVV-212.01 (1920) 1945-
1963

212Kárné ízení, ízení p ed rozhod í komisí ÚNV
(zam stnanci ÚNV, ONV: Tvrz - Zvoní ek)

1250 OVV-213.01 1948 (1.
ást)

213Popisy prací správních zam stnanc

1251 OVV-213.02 1948 (2.
ást)

213Popisy prací správních zam stnanc

1252 OVV-213.03 1949-1950 213Zam stnanci referát  práce a sociální pé e ONV Praha 1-
16

1253 OVV-213.04 1950-1951 213R zné osobní záležitosti zam stnanc  ÚNV

1254 OVV-213.05 1951-1954 213Plán po tu zam stnanc  Sboru požární bezpe nosti ÚNV

1255 OVV-213.06 1955-1959 213R zné p edpisy o osobní a mzdové agend

1256 OVV-214.01 1954-1955 214Návrhy na osobní platy zam stnanc  ÚNV a ONV Praha 1-
16

1257 OVV-214.02 1960 214Umíst ní pracovník  uvoln ných p i reorganizaci správy

1258 OVV-214.03 1960 214Nomenklatura obor  studia na vysokých a odborných
školách

1259 OVV-214.04 1959-1960 214Závodní škola práce - plány innosti, ú astníci apod.

1260 OVV-214.05 1960-1961 214Závodní škola práce - plány innosti, ú astníci apod.

1261 OVV-215.01 1963-1964
(1. ást)

215Závodní škola práce - plány innosti, ú astníci apod.

1262 OVV-215.02 1963-1964
(2. ást)

215Závodní škola práce - plány innosti, ú astníci apod.

1263 OVV-215.03 1965-1967 215Závodní škola práce - plány innosti, zprávy apod.

1264 OVV-216.01 1949 216Prozatímní plán pracovních sil ÚNV a ONV

1265 OVV-216.02 1951 216P evod zam stnanc  NV do výroby [agenda referátu pro
lidovou správu]

1266 OVV-216.03 1951 216Prov rka pracovních sil u finan ních referát  ONV Praha
1-16

1267 OVV-216.04 1952-1964 216Kádrové materiály zam stnanc  vnit ní správy (mj. Archiv
hl. m. Prahy)

1268 OVV-216.05 1953 216Organizovaný nábor do výroby [agenda referátu pro
lidovou správu]

1269 OVV-216.06 1953 216Mimo ádné odm ny (zem d lské brigády, akce 5M)
[agenda ref. pro lidovou správu]

1270 OVV-216.07 nedat. [mezi
1953-1956]

216Vzd lání pracovník  odbor  výstavby a místního
hospodá ství ONV

1271 OVV-216.08 1954 216Návrhy nomenklatury funkcí pro NV (p ísn  tajné)
[agenda ref. pro lidovou správu]

1272 OVV-216.09 1954 216Systemizace funk ních míst ONV Praha 1-16 (+ návrhy
prozatímní systemizace od ONV Praha 2-5)

1273 OVV-217.01 1955 217Zm ny organizace a systemizace n kterých odbor  ONV

1274 OVV-217.02 1955 217Seznamy zam stnanc  na systemizovaných funk ních
místech

1275 OVV-217.03 1955 217Hodnocení nové platové úpravy u zam stnanc  ONV

1276 OVV-217.04 1956 217Systemizace funk ních míst ONV Praha 1-16
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Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1277 OVV-217.05 1956 (?) 217Systemizace funk ních míst ONV Praha 1-8 na r. 1957
(podklady)

1278 OVV-217.06 1957 217Resystemizace funk ních míst na ONV Praha 1, 5, 9-12 na
r. 1957

1279 OVV-217.07 1956-1957 217Systemizace funk ních míst ONV Praha 1-16 na r. 1957
(souhrny)

1280 OVV-217.08 1957 217Systemizace funk ních míst ONV Praha 1-16 (souhrny)

1281 OVV-218.01 1957-1958 218Snížení po tu pracovník  ÚNV podle usnesení vlády .
796/1957

1282 OVV-218.02 1957-1958 218Systemizace funk ních míst ONV Praha 1-16 na r. 1958

1283 OVV-218.03 1958 218Systemizace funk ních míst ONV Praha 1-16 k  1. 1. 1959

1284 OVV-218.04 1958 218Zm ny systemiza ních ukazatel  ONV Praha 1-16 k  1. 1.
1959

1285 OVV-218.05 1959 218Systemizace funk ních míst ONV Praha 1-16 k  (1. polovina
r. 1959)

1286 OVV-219.01 1959 219Systemizace funk ních míst ONV Praha 1-16 k  (2. polovina
r. 1959)

1287 OVV-219.02 [1960?] 219Organizace a systemizace pracovních sil v rámci nového
územního uspo ádání Prahy r. 1960

1288 OVV-219.03 1960 219Systemizace funk ních míst ONV Praha 1-16 od 1. 1. 1960

1289 OVV-219.04 1960 219Systemizace funk ních míst ONV Praha 1-16 od 1. 7. 1960
(r zné p ehledy, sd lení ONV)

1290 OVV-220.01 1960 220Systemizace funk ních míst ONV Praha 1-16 od 1. 7. 1960
(rozhodnutí o schválení)

1291 OVV-220.02 1961-1968 220Nomenklatura pracovník , funk ní nápln , plány
pracovník  ve vnit ní správ  (odbor pro vnit ní v ci,
Archiv hl. m. Prahy, M stská inspekce ve ejného po ádku,
Útvar požární ochrany)

1292 OVV-220.03 1963 220Systemizace funk ních míst ONV Praha 2-5 (rozpisy
funk ní nápln )

1293 OVV-221.01 1963 221Systemizace funk ních míst ONV Praha 6-10 (rozpisy
funk ní nápln )

1294 OVV-221.02 1963 221Systemizace funk ních míst ONV Praha 1-10

1295 OVV-221.03 1963 221Systemizace funk ních míst ONV Praha 1-10 v kv tnu 1963

1296 OVV-222.01 1963-1964 222Systemizace funk ních míst ONV Praha 1-10 (+ souhrnné
informace o po tech pracovník  NVP a ONV)

1297 OVV-222.02 1963-1964
(1. ást)

222Systemizace aparátu NVP k 1. 1. 1964

1298 OVV-222.03 1963-1964
(2. ást)

222Systemizace aparátu NVP k 1. 1. 1964

1299 OVV-222.04 1963-1964
(3. ást)

222Systemizace aparátu NVP k 1. 1. 1964

1300 OVV-222.05 1964 222Systemizace funk ních míst NVP k 1. 7. 1964

1301 OVV-222.06 1963-1964 222Systemizace funk ních míst ONV Praha 1-10 k 1. 7. 1964

1302 OVV-222.07 1965-1969 222Zam stnanecké a mzdové v ci vnit ní správy (odbor pro
vnit ní v ci, Archiv hl. m. Prahy)

1303 OVV-223.01 1957 223Plán práce vnit ní správy (systemizace) na r. 1957 (1. ást)

1304 OVV-223.02 1957 223Plán práce vnit ní správy (systemizace) na r. 1957 (2. ást)

55



Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1305 OVV-223.03 1958-1959 223Plán práce vnit ní správy (systemizace) na r. 1959 (+ plán
odborník  na l. 1959-1964)

1306 OVV-223.04 1959-1960 223Plán práce vnit ní správy (systemizace) na r. 1960 (1. ást)

1307 OVV-224.01 1959-1960 224Plán práce vnit ní správy (systemizace) na r. 1960 (2. ást)

1308 OVV-224.02 1960-1961 224Plán práce vnit ní správy (systemizace) na r. 1961 (1. ást)

1309 OVV-224.03 1960-1961 224Plán práce vnit ní správy (systemizace) na r. 1961 (2. ást)

1310 OVV-224.04 1961-1962 224Plán práce vnit ní správy (systemizace) na r. 1962

1311 OVV-225.01 1962-1963 225Plán práce vnit ní správy (systemizace) na r. 1963 (1. ást)

1312 OVV-225.02 1962-1963 225Plán práce vnit ní správy (systemizace) na r. 1963 (2. ást)

1313 OVV-225.03 1962-1963 225Plán práce vnit ní správy (systemizace) na r. 1963 (3. ást)

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1314 OVV-226.01 1949 (?) 226Rozpo et bezpe nostního referátu na r. 1949

1315 OVV-226.02 1949 226Rozpo et ÚNV - p evodní tabulky z roku 1949 na rok 1950
(vázaný tisk)

1316 OVV-226.03 1949-1950 226Rozpo et bezpe nostního referátu ÚNV na rok  1950

1317 OVV-226.04 1950 226Rozpo et ÚNV na rok 1951 - vnit ní správa (vázaný tisk)

1318 OVV-226.05 1950 226Rozpo et ÚNV na rok 1951 (tajné spisy)

1319 OVV-226.06 1950 226Rozpo et bezpe nostního referátu na rok 1951 (1. ást)

1320 OVV-226.07 1950 226Rozpo et bezpe nostního referátu na rok 1951 (2. ást)

1321 OVV-227.01 1951-1953 227Rozpo tové hospoda ení bezpe nostního referátu v l. 1951-
1952

1322 OVV-227.02 1951 227Rozpo et ÚNV na rok 1952 (vázaný tisk)

1323 OVV-227.03 1952 227Rozpo et ÚNV na rok 1952 - rozpo tové hospoda ení (tajné
spisy)

1324 OVV-227.04 1953 227Rozpo et vnit ní správy na rok 1953 (vázaný výtisk) -
"d v rné"

1325 OVV-227.05 1953 227Rozpo et ÚNV na rok 1953 - rozpo tové hospoda ení (tajné
spisy)

1326 OVV-227.06 1953 227Vyv tlivky k rozpo tu ÚNV na rok 1953 (tajné spisy;
vázaný tisk)

1327 OVV-228.01 1957 228Rozpo et na rok 1957 (vázaný tisk)

1328 OVV-228.02 1957 228Vysv tlivky k rozpo tu na rok 1957 (vázaný tisk)

1329 OVV-228.03 1958 228Rozpo tové hospoda ení

27 - Hospoda ení

56



Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1330 OVV-228.04 1950 228Ob žníky Finan ního referátu ÚNV

1331 OVV-228.05 1951-1953 228Vyú tování, finan ní v ci

1332 OVV-228.06 1954 228Zpráva o stavu  vývoji hospodá ství kraje ÚNV Praha za
rok 1953

1333 OVV-229.01 1949 229Rejst ík dávek za ú ední výkony ve v cech správních
( NB)

1334 OVV-229.02 1949 ( j. 1-
2000)

229Podrejst ík dávek za ú ední výkony ve v cech správních
( NB)

1335 OVV-229.03 1949 ( j.
2001-konec
I. pololetí)

229Podrejst ík dávek za ú ední výkony ve v cech správních
( NB)

1336 OVV-229.04 1949 229Prozatímní sm rnice pro vybírání a ú tování dávek za
ú ední výkony ve v cech správních

1337 OVV-229.05 1949 229Kone né vyú tování dávek za ú ední výkony ( NB) za r.
1948

1338 OVV-229.06 1961-1964 229Investice - rekonstrukce 2. patra Nové radnice

1339 OVV-230.01 1949 230Plánování a pln ní plánu, rozpo ty

1340 OVV-230.02 1949-1950 230Plánování (p edevším stavební investice)

1341 OVV-230.03 1949-1950 230Plánování na r. 1950

1342 OVV-230.04 1950-1951 230Plán hmotného zásobování na r. 1951 (tabulky)

1343 OVV-230.05 1950-1951 230Plánování na r. 1951 (r zné spisy)

1344 OVV-230.06 1951-1952 230Plánování na r. 1952 (r zné spisy)

1345 OVV-231.01 1958 231Rozpo et kapitoly vnit ní správa (kap. 24) na r. 1959 (+
podklady)

1346 OVV-231.02 1960-1961 231Plán úseku vnit ní správy na 3. p tiletku (1961-1965)

1347 OVV-231.03 1960-1961 231Rozpo et kapitoly vnit ní správa (kap. 24) na r. 1960 (+
podklady)

1348 OVV-231.04 1959-1961 231Pln ní rozpo tu kapitoly vnit ní správa (kap. 24) na r. 1960

1349 OVV-231.05 1961 231Komplexní rozbor úseku vnit ní správy za r. 1960

1350 OVV-231.06 1961 231Komplexní rozbory úseku vnit ní správy za r. 1960 od
ONV Oraha 1-10

1351 OVV-231.07 1960 231Podklady k plánu rozvoje úseky vnit ní správy na r. 1961
(od ONV)

1352 OVV-231.08 1961-1962 231Plán a rozpo et kapitoly vnit ní správa (kap. 19) na r. 1962

1353 OVV-232.01 1961-1962 232Podklady k rozpo tu kapitoly vnit ní správa na r. 1962 od
ONV Praha 1-10

1354 OVV-232.02 1962 232Podklady ke komplexnímu rozboru kapitoly vnit ní správa
za r. 1962

1355 OVV-232.03 1963-1964 232Komplexní rozbor úseku vnit ní správy za r. 1963 (+
podklady)

1356 OVV-232.04 1963-1964 232Plán a rozpo et kapitoly vnit ní správa na r. 1964

1357 OVV-232.05 1964 232Rozpo et ONV Praha 1-10, kapitoly vnit ní správa na r.
1964-1965
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Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1358 OVV-232.06 1965 232Komplexní rozbor úseku vnit ní správy za r. 1964 (+
podklady)

1359 OVV-232.07 1965 232Rozbor hospoda ení správy budov za r. 1964

1360 OVV-232.08 1968-1969 232Komplexní rozbory Institutu hl. m. Prahy za r. 1967 a 1968

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1361 OVV-233.01 1949
(b ezen,
srpen, zá í,
listopad)

233M sí ní statistické zprávy o hl. m. Praze od plánovacího
ref. ÚNV (tajné)

1362 OVV-233.02 1950
(b ezen-
ervenec)

233M sí ní statistické zprávy o hl. m. Praze od plánovacího
ref. ÚNV (tajné)

1363 OVV-233.03 1950 (srpen-
prosinec)

233M sí ní statistické zprávy o hl. m. Praze od plánovacího
ref. ÚNV (tajné)

1364 OVV-233.04 1951 233R zné statistické zprávy o hl. m. Praze od plánovacího ref.
ÚNV (tajné)

1365 OVV-234.01 1955-1956 234Výkazy o práci národních výbor  a o mzdových fondech za
r. 1955

1366 OVV-234.02 1956-1957 234Výkazy o práci národních výbor  a o mzdových fondech za
r. 1956

1367 OVV-234.03 1957-1958 234Výkazy o práci národních výbor  a o mzdových fondech za
r. 1957 (1. ást)

1368 OVV-234.04 1957-1958 234Výkazy o práci národních výbor  a o mzdových fondech za
r. 1957 (2. ást)

1369 OVV-234.05 1959-1960 234Výkazy o práci národních výbor  a o mzdových fondech za
r. 1959 (1. ást)

1370 OVV-234.06 1959-1960 234Výkazy o práci národních výbor  a o mzdových fondech za
r. 1959 (2. ást)

28 - Statistika

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1371 OVV-235.01 1949-1951 235Zlepšovací návrhy

1372 OVV-235.02 1963-1965 235Zlepšovací návrhy

29 - Zlepšovací návrhy

Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1373 OVV-235.03 1953 235Prov rka knihoven ÚNV (p edpisy, výsledky, ref. pro lid.
správu, M st. plánovací komise, MVPO, AMP, pož. sbor,
ref. IV., ref. pracovních sil, zdravotní, finan ní, hosp., pro
vnit . obchod [ag. ref. pro lid. správu]

30 - R zné
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Inv. . Sign. Obsah Rozsah . kart./kn.

1374 OVV-235.04 1953 235Prov rka knihoven ÚNV (ref. technický, Pražská
vodohospodá ská služba, ref. pro informace, osv tu a t l.
výchovu, bytový, zdravotní, pro vnit ní v ci [ag. ref. pro
lid. správu]

1375 OVV-235.05 1953 235Prov rka knihoven ONV Praha 1-16 [agenda referátu pro
lidovou správu]

1376 OVV-236.01 1946-1947 236Dotazníky pro ú astníky boj  o Starom stskou radnici v
kv tnu 1945 (po ádal klub soc. dem. len  ÚNV)

1377 OVV-236.02 nedat. 236"Zpráva o Jmelí" - zpráva konfidenta

1378 OVV-236.03 1951 236Škola v p írod  v Krompachu - plán na polytechnizaci
výuky

1379 OVV-236.04 1951, 1958-
1959, 1966

236Cikánské obyvatelstvo - beseda, usídlení a seznamy
ko ujících osob, odsun Cikán  z Prahy 10

1380 OVV-236.05 1959 236Akce "S" - zápisy ze schlzí komise pro akci "S", zprávy o
pr b hu

1381 OVV-236.06 1961-1969 236Užívání znaku hl. m. Prahy

1382 OVV-236.07 1967, 1981-
1982

236Zpráva o stavu životního prost edí pro komisi na ochranu
životního prost edí NVP, p ehledy chrán ných území

1383 OVV-236.08 1945-1968 236Zajišt ní ž ových prací (1951), likvidace vál. škod (1952-
1953), socialisitcké sout žení (1955-1956), cesty do zahr.
(1965), územní plán Prahy a St edo eského kraje (1966),
Sociolog. výzkum "Volný as Pražan " (1968)

1384 OVV-237.01 237Dokumentace (hl. papíry, tiskopisy, obálky, plakáty)

1385 OVV-237.02 237Dokumentace - r zné tisky (p íru ky - nejvíce k práci
MIVP a k p estupkové agend )
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