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Číslo
kart.

 - 1 - 

Komise hospodářská

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy odboru 
hospodářského, seznam žádanek 

1 2. 6. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy odboru 
hospodářského, seznam žádanek 

2 9. 6. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy odboru 
hospodářského, seznam žádanek 

3 16. 6. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy odboru 
hospodářského, seznam žádanek 

4 23. 6. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy odboru 
hospodářského, seznam žádanek 

5 30. 6. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy odboru 
hospodářského, seznam žádanek 

6 8. 7. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy odboru 
hospodářského, seznam žádanek 

7 21. 7. 1948 1

Schůze komise hospodářské - návrhy 
odboru hospodářského 

8 4. 8. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy odboru 
hospodářského, seznam žádanek 

9 18. 8. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy odboru 
hospodářského 

10 25. 8. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek 

11 1. 9. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospdářského, seznam žádanek 

12 8. 9. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 13 15. 9. 1948 1
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pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek 

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek 

14 22. 9. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek 

15 6. 10. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek 

16 12. 10. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek 

17 20. 10. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek
 

18 27. 10. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek
 

19 3. 11. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek
 

20 10. 11. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek
 

21 17. 11. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek
 

22 24. 11. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek
 

23 1. 12. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 24 8. 12. 1948 1
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pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek
 

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek
 

25 15. 12. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek
 

26 22. 12. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek
 

27 29. 12. 1948 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy komise hospodářské, 
návrhy referátu hospodářského, seznam 
žádanek
 

28 5. 1. 1949 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy komise hospodářké, 
návrhy referátu hospodářského, seznam 
žádanek
 

29 12. 12. 1949 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek
 

30 19. 1. 1949 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského
 

31 26. 1. 1949 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek
 

32 2. 2. 1949 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek

33 9. 2. 1949 1
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Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek
 

34 23. 2. 1949 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek
 

35 9. 3. 1948 1

Schůze komise hospodářské  - 
pozvánka, návrhy referátu 
hospodářského, seznam žádanek
 

36 23. 3. 1949 1

Schůze komise hospodářské - 
pozvánka na 1. schůzi
 

37 9. 9. 1949 1

Schůze komise hospodářské - odvolání 
schůze
 

38 13. 9. 1949 1

Schůze komise hospodářské - program 
jednání 2. schůze
 

39 19. 10. 1949 1

Komise národohospodářská

44. schůze komise 
národohospodářské - pozvánka, návrhy 
referátu národohospodářského ÚNV, 
hlášení o plnění úkolů dvouletého 
plánu ÚNV 

40 17. 2. 1948 2

45. schůze komise 
národohospodářské - pozvánka, návrhy 
referátu národohospodářského ÚNV, 
hlášení o plnění úkolů dvouletého 
plánu ÚNV 

41 3. 3. 1948 2

34. schůze komise 
národohospodářské - pozvánka, návrhy 
Presidia hl. m. Prahy - oddělení 
plánovací, hlášení o plnění úkolů 
dvouletého plánu ÚNV 

42 31. 5. 1948 2
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35. schůze komise 
národohospodářské - pozvánka, návrhy 
Presidia hl. m. Prahy - oddělení 
plánovací 

43 17. 6. 1948 2

33. schůze komise 
národohospodářské - pozvánka, návrhy 
Presidia hl. m. Prahy - oddělení 
plánovací, hlášení o plnění úkolů 
dvouletého plánu ÚNV 

44 24. 6. 1948 2

36. schůze komise 
národohospodářské - pozvánka, 
dodatek k programu, směrnice pro 
činnost zmocněnců ÚNV pro výstavbu 
sídlišť ve Velké Praze 

45 1. 7. 1948 2

37. schůze komise 
národohospodářské - pozvánka, 
návrhy  

46 29. 7. 1948 2

38. schůze komise 
národohospodářské - pozvánka, návrhy 
Presidia hl. m. Prahy - oddělení 
plánovací, hlášení o plnění úkolů 
dvouletého plánu ÚNVP 

47 12. 8. 1948 2

38. schůze komise 
národohospodářské - pozvánka, návrhy 
referátu národohospodářského ÚNV 

48 26. 8. 1948 2

39. schůze komise 
národohospodářské - pozvánka, návrhy 
referátu národohospodářského ÚNV, 
hlášení o plnění úkolů dvouletého 
plánu ÚNV, příloha k výkazu o plnění 
dvouletého plánu 

49 9. 9. 1948 2

40. schůze komise 
národohospodářské - pozvánka, 
návrhy  

50 23. 9. 1948 2

40. schůze komise 
národohospodářské - pozvánka, návrhy 

51 30. 9. 1948 2

41. schůze komise 
národohospodářské - pozvánka, návrhy 
referátu národohospodářského ÚNV, 
hlášení o plnění úkolů dvouletého 

52 21. 10. 1948 2
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plánu ÚNVP 

41. schůze komise 
národohospodářské - pozvánka, návrhy 
referátu národohospodářského ÚNV, 
dodatek k návrhům, operativní plán 
staveb na rok 1949 - přehled podle 
okresů 

53 4. 11. 1948 2

42. schůze komise 
národohospodářské - pozvánka, návrhy 
referátu národohospodářského ÚNV 

54 25. 11. 1948 2

42. schůze komise 
národohospodářské - pozvánka, návrhy 
referátu národohospodářského ÚNVP 

55 2. 12. 1948 2

43. schůze komise 
národohospodářské - pozvánka, návrhy 
referátu národohospodářského ÚNV 

56 16. 12. 1948 2

Komise místního hospodářství

11. schůze komise místního 
hospodářství - zápis   

57 23. 8. 1972 2

12. schůze komise místního 
hospodářství - pozvánka   

58 13. 9. 1972 2

15. schůze komise místního 
hospodářství - zápis   

59 13. 12. 1972 2

16. schůze komise místního 
hospodářství - zápis, pozvánka, zpráva 
o ověření varianty omezení některých 
výrobních činností v podnicích v 
působnosti odboru místního průmyslu a 
služeb, zpráva o plnění usnesení rady 
NVP 

60 24. 1. 1973 2

17. schůze komise místního 
hospodářství - zápis, pozvánka,    

61 28. 2. 1973 2

18. schůze komise místního 
hospodářství - zápis   

62 28. 3. 1973 2

19. schůze komise místního 
hospodářství - pozvánka, rozbor o 
stavu plnění usnesení orgánů NVP v 

63 23. 5. 1973 2
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odvětví místního průmyslu a služeb   

20. schůze komise místního 
hospodářství - zápis, pozvánka, zpráva 
o zhodnocení úrovně řízení na 
vybraných odborech obchodu a služeb 
pražských ONV, zpráva o průběhu a 
hodnocení kurzu komplexní 
socialistické racionalizace, plán práce 
komise  

64 27. 6. 1973 2

21. schůze komise místního 
hospodářství - pozvánka, zápis, zpráva 
o výsledcích hospodaření v podnicích, 
zpráva o rozboru vyřizování stížností, 
zpráva  o výsledku veřejných prověrek 
na úseku ochrany a bezpečnosti práce, 
zpráva o výsledcích prověrky k 
zavedení sjednocených 
maloobchodních cen na úseku 
veřejného stravování a poskytování 
služeb  

65 22. 8. 1973 2

22. schůze komise místního 
hospodářství - zápis 

66 26. 9. 1973 2

23. schůze komise místního 
hospodářství - pozvánka, zpráva o 
stavu plnění přijatých usnesení orgány 
NVP  

67 24. 10. 1973 2

25. schůze komise místního 
hospodářství - zápis   

68 19. 12. 1973 2

26. schůze komise místního 
hospodářství - zápis   

69 23. 1. 1974 2

27. schůze komise místního 
hospodářství - zápis   

70 13. 2. 1974 2

28. schůze komise místního 
hospodářství - zápis, souhrnná 
hodnocení kontrolní činnosti za 2. 
pololetí 1973    

71 20. 3. 1974 2

29. schůze komise místního 
hospodářství - zápis, zpráva o stavu 
plnění přijatých usnesení orgány NVP   

72 24. 4. 1974 2

30. schůze komise místního 73 15. 5. 1974 2
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hospodářství - zápis, plán kontrolních 
akcí komise   

30. schůze komise místního 
hospodářství - zápis, plán práce komise 
za 1. pololetí 1974   

74 19. 6. 1974 2

31. schůze komise místního 
hospodářství - zápis, souhrnné 
hodnocení kontrolní činnosti, zpráva o 
stavu plnění přijatých usnesení orgány 
NVP, zpráva o rozboru vyřizování 
stížností   

75 14. 8. 1974 2

Schůze komise místního hospodářství - 
pozvánka, souhrnná informace 

76 18. 9. 1974 2

Komise místního hospodářství - 
souhrnné hodnocení kontrolní činnosti 
za 1. pololetí 1974  

77 19. 9. 1974 2

Komise místního hospodářství NVP - 
návrh úpravy hmotné zainteresovanosti 
ředitelů podniků v působnosti odboru 
místního průmyslu a služeb NVP  

78 18. 12. 1974 2

36. schůze komise místního 
hospodářství - pozvánka, zpráva o 
rozboru vyřizování stížností, souhrnné 
hodnocení kontrolní činnosti za 2. 
pololetí 1974   

79 13. 1. 1975 3

41. schůze komise místního 
hospodářství - zápis    

80 25. 6. 1975 3

42. schůze komise místního 
hospodářství - pozvánka, zpráva o 
stavu plnění usnesení orgánů NVP, 
návrh kontrolní zprávy o plnění 
usnesení k otázkám rozvoje služeb, 
zpráva o rozboru vyřizování stížností 
odborem místního průmyslu a služeb 
NVP a podniky, zpráva o výsledcích 
hospodaření v podnicích     

81 20. 8. 1975 3

Komise místního hospodářství - 
hodnocení kontrolní činnosti odboru 
místního průmyslu a služeb NVP, 
zpráva o plnění 5. a 11. plenárního 

82 17. 9. 1975 3
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zasedání NVP - "Kontrolní systém"   

8. schůze komise místního 
hospodářství - zápis, stanovisko ke 
koncepci úklidových služeb do roku 
1990     

83 24. 9. 1980 3

9. schůze komise místního 
hospodářství - zápis, stanovisko ke 
zprávě VLK NVP     

84 22. 10. 1980 3

10. schůze komise místního 
hospodářství - zápis, přehled 
delegovaných členů komise, koncepce 
rozvoje servisních činností oborů 
domácích chladniček, praček a 
plynospotřebičů n. p. Kovoslužba 
Praha       

85 26. 11. 1980 3

11. schůze komise místního 
hospodářství - zápis, soubor záměrů 
programu servisních oborů domácích 
chladniček, praček a plynospotřebičů    

86 17. 12. 1980 3

Návrh plánu práce komise místního 
hospodářství NVP na 2. pololetí 1980  

87 25. 6. 1980 3

Plán práce komise místního 
hospodářství NVP na 1. pololetí roku 
1981 

88 17. 12. 1980 3

Seznam členů komise místního 
hospodářství NVP Prahy 

89 1980 3

1. schůze komise místního 
hospodářství NVP - zápis   

90 21. 1. 1981 3

2. schůze komise místního 
hospodářství NVP - zápis, koncepce 
dalšího rozvoje Kadeřnictví    

91 18. 2. 1981 3

3. schůze komise místního 
hospodářství NVP - zápis,     

92 25. 3. 1981 3

4. schůze komise místního 
hospodářství NVP - zápis, koncepce 
rozvoje Elektropodniku hl. m. Prahy do 
roku 1990    

93 22. 4. 1981 3

5. schůze komise místního 94 20. 5. 1981 3
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hospodářství NVP - pozvánka, zápis    

1. (ustanovující) schůze komise 
místního hospodářství NVP - zápis, 
seznam členů komise     

95 1. 7. 1981 3

2. schůze komise místního 
hospodářství NVP - zápis, pozvánka, 
plán práce komise na 2. pololetí 198, 
plán kontrolní činnosti komise na 2. 
pololetí 1981, stanovisko komise ke 
zprávě o kontrole plnění plánu za 1. 
pololetí 1981    

96 26. 8 1981 3

3. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis, 
stanovisko odboru MPS NVP ke 
koncepci rozvoje podniku Osvobozená 
domácnost, stanovisko komise a 
odboru MPS NVP k návrhu plánu na 
rok 1982    

97 15. 9. 1981 3

4. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis, 
koncepce servisních činností n. p. 
Kovoslužba Praha, zpráva o výsledcích 
ověřování vybraných prvků  
plánovitého řízení místního 
hospodářství za 1. pololetí 1981, 
seznam členů komise  

98 21. 10. 1981 3

5. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis, 
koncepce rozvoje Tomosu, podniku hl. 
m. Prahy    

99 25. 11. 1981 3

6. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis, 
hlavní úkoly komise, plán kontrolní 
činnosti komise, plán práce komise na 
1. pololetí 1982    

100 17. 12. 1981 3

1. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis,     

101 14. 1. 1982 3

2. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis    

102 15. 2. 1982 3

3. schůze komise místního 103 24. 3. 1982 3
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hospodářství NVP - pozvánka, zápis, 
hlavní úkoly komise na 2. pololetí 
1982, zhodnocení účinnosti souboru 
opatření k plánu roku 1981       

4. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis     

104 21. 4. 1982 3

5. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis    

105 11. 5. 1982 3

6. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis, 
základní zaměření a obsah prověrky 
služeb poskytovaných obyvatelstvu hl. 
m. Prahy, stanovisko k rozpisu 7. 
pětiletého plánu  a směrnice pro návrh 
plánu na rok 1983, dopis pro 
Ministerstvo zemědělství a výživy ČSR 
ohledně n. p. Pražské cukrárny a 
sodovkárny, dopis Konzerváren a 
lihovarů Praha 

106 23. 6. 1982 3

7. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis   

107 18. 8. 1982 3

8. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis, 
návrh plánu na rok 1983 v podnicích v 
působnosti odboru MPS NVP    

108 22. 9. 1982 3

9. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis, 
návrh usnesení - rozvoj služeb v 
hlavním městě     

109 20. 10. 1982 3

10. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

110 12. 11. 1982 3

11. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

111 7. 12. 1982 3

1. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

112 26. 1. 1983 3

2. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

113 23. 2. 1983 3

3. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

114 23. 3. 1983 3
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4. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

115 20. 4. 1983 3

5. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

116 25. 5. 1983 3

6. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

117 6. 7. 1983 3

7. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

118 24. 8. 1983 3

8. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis, 
stanovisko k návrhu plánu  

119 28. 9. 1983 3

9. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis, 
kontrolní zpráva - rozvoj služeb 

120 26. 10. 1983 3

10. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

121 23. 11. 1983 3

11. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

122 14. 12. 1983 3

1. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis, 
rozpis plánu na rok 1984 v podnicích v 
působnosti odboru místního průmyslu a 
služeb NVP 

123 25. 1. 1984 3

2. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

124 22. 2. 1984 3

3. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

125 28. 3. 1984 3

4. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

126 25. 4. 1984 3

5. schůze komise místního 
hospodářství NVP - zápis 

127 23. 5. 1984 3

6. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

128 13. 6. 1984 3

7. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis, 
stanovisko k návrhu plánu 

129 22. 2. 1984 3

8. schůze komise místního 130 26. 9. 1984 3
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hospodářství NVP - pozvánka, zápis, 
stanovisko k návrhu koncepce rozvoje 
podniku Pohřební služba  

9. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

131 24. 10. 1984 3

10. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

132 21. 11. 1984 3

11. schůze komise místního 
hospodářství NVP - zápis, rozpis plánu 
na rok 1985 v podnicích v působnosti 
odboru 

133 19. 12. 1984 3

1. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis, 
kontrolní zpráva - rozvoj služeb 

134 27. 2. 1985 3

2. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis, 
soubor opatření  rozvoj služeb, návrh 
na ověřování systému plánování, řízení 
a hodnocení rozvoje služeb v n. p. 
Kovoslužba  

135 27. 3. 1985 3

3. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

136 24. 4. 1985 3

4. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

137 29. 5. 1985 3

5. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

138 26. 6. 1985 3

6. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

139 28. 8. 1985 3

7. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

140 2. 10. 1985 3

8. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

141 23. 10. 1985 3

9. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

142 20. 11. 1985 3

10. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis, 
přehled delegovaných členů komise 

143 18. 12. 1985 3
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1. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis, 
stanovisko k aktualizaci koncepce 
rozvoje Dřevozpracujícího podniku 

144 28. 1. 1986 3

2. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

145 26. 2. 1986 3

3. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

146 26. 3. 1986 3

4. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

147 30. 4. 1986 3

5. schůze komise místního 
hospodářství NVP - pozvánka, zápis 

148 23. 5. 1986 3

Plány práce komise místního 
hospodářství NVP 

149 1972 3

Zprávy komise místního hospodářství 
NVP - omezení některých výrobních 
činností v místním hospodářství, plnění 
závěrů únorového pléna ÚV KSČ, 
úroveň správního řízení na odboru 
místního průmyslu a služeb NVP 

150 1972 3

Komise místního hospodářství NVP - 
delimitace veřejné písárny a adresovací 
činnosti 

151 1972 3

Komise místního hospodářství NVP - 
plán opatření proti kriminalitě 

152 1972 3

Komise místního hospodářství - 
informace o pracovní náplni 

153 1976 3

Komise místního hospodářství NVP - 
rozbor plnění přijatých usnesení orgány 
NVP 

154 1976 3

Komise sociální

Schůze komise sociální - pozvánka, 
návrhy 

155 7. 6. 1948 4

Schůze komise sociální - pozvánka, 
návrhy 

156 21. 6. 1948 4
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Schůze komise sociální - pozvánka, 
návrhy 

157 12. 7. 1948 4

Schůze komise sociální - pozvánka, 
návrhy 

158 9. 8. 1948 4

Schůze komise sociální - pozvánka, 
návrhy 

159 23. 8. 1948 4

Schůze komise sociální - pozvánka, 
návrhy 

160 6. 9. 1948 4

Schůze komise sociální - pozvánka, 
návrhy 

161 4. 10. 1948 4

Schůze komise sociální - pozvánka, 
návrhy, zápis 

162 25. 10. 1948 4

Schůze komise sociální - pozvánka, 
návrhy, zápis 

163 15. 11. 1948 4

Schůze komise sociální - pozvánka, 
návrhy, důvodová zpráva 

164 29. 11. 1948 4

Schůze komise sociální - pozvánka, 
návrhy, zápis 

165 20. 12. 1948 4

Schůze komise sociální - pozvánka, 
návrhy, zápis 

166 10. 1. 1949 4

Schůze komise sociální - pozvánka, 
návrhy, zápis 

167 31. 1. 1949 4

Schůze komise sociální - pozvánka, 
návrhy, zápis 

168 21. 2. 1949 4

Schůze komise sociální - pozvánka, 
návrhy 

169 14. 3. 1949 4

Schůze komise sociální - pozvánka, 
návrhy 

170 28. 3. 1949 4

Komise vodárenská

40. schůze komise pro vodárny - 
pozvánka, návrhy 

171 7. 6. 1948 4

41. schůze komise pro vodárny - 
pozvánka, návrhy 

172 21. 6. 1948 4
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42. schůze komise pro vodárny - 
pozvánka, návrhy, zápis 

173 12. 7. 1948 4

44. schůze komise pro vodárny - 
pozvánka, návrhy 

174 6. 9. 1948 4

46. schůze komise pro vodárny - 
pozvánka, návrhy, zápis 

175 25. 10. 1948 4

50. schůze komise pro vodárny - 
pozvánka, návrhy 

176 6. 12. 1948 4

Hospodářská skupina vodáren - 
statistika vodovodů 

177 1948–1950 4

Komise technická

Schůze rady ÚNV - pozvánky, návrhy 
pro technickou komisi a návrhy 
projednané ve schůzi technické komise 

178 1948 4

Schůze rady ÚNV - pozvánky, návrhy 
pro technickou komisi a technického 
referenta ÚNV, návrhy projednané ve 
schůzi technické komise 

179 1949 4

Technický referát ÚNV, 4. oddělení - 
skupina komunikační - návrhy pro 
technického referenta  

180 1950 4

Technický referát ÚNV - oddělení 
komunikační a sadové, skupina 
silniční - pozvánka k poradě odborné 
dopravně - komunikační komise 

181 1951 4

Schůze technické komise - pozvánka, 
program, návrhy 

182 1. 6. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

183 8. 6. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy, program 

184 15. 6. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

185 22. 6. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy, revidovaný dvouletý plán 

186 8. 6. 1948 5
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investic pražské obce 

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

187 13. 7. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

188 27. 7. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

189 10. 8. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy, zápis 

190 10. 8. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

191 24. 8. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
program, návrhy 

192 31. 8. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

193 7. 9. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

194 14. 9. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy, zápis 

195 21. 9. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

196 28. 9. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

197 5. 10. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

198 12. 10. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

199 26. 10. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

200 2. 11. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

201 9. 11. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

202 16. 11. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

203 23. 11. 1948 5
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Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

204 30. 11. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

205 7. 12. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

206 14. 12. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy, zápis 

207 21. 12. 1948 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

208 4. 1. 1949 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

209 11. 1. 1949 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy a zprávy komise, zápis 

210 18. 1. 1949 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

211 25. 1. 1949 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

212 1. 2. 1949 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

213 8. 2. 1949 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

214 15. 2. 1949 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

215 22. 2. 1949 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy, zápis 

216 1. 3. 1949 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

217 8. 3. 1949 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

218 15. 3. 1949 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

219 15. 3. 1949 5

Schůze technické komise - pozvánka, 
návrhy 

220 29. 3. 1949 5

ONV Praha 8 a 10, technický referát - 221 1949 5
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výměry 

Technický referát ÚNV - svolání 
komise 

222 1949 5

Komise osobní

Schůze komise osobní - pozvánka, 
návrhy 

223 10. 6. 1948 6

Schůze komise osobní - pozvánka, 
návrhy 

224 28. 6. 1948 6

Schůze komise osobní - pozvánka, 
návrhy 

225 22. 7. 1948 6

Schůze komise osobní - pozvánka, 
návrhy, nominace - pracovníci 
Dopravních podniků hl. m. Prahy 

226 12. 8. 1948 6

Schůze komise osobní - pozvánka, 
návrhy 

227 23. 9. 1948 6

Schůze komise osobní - pozvánka, 
návrhy 

228 21. 10. 1948 6

Schůze komise osobní - pozvánka, 
návrhy 

229 7. 10. 1948 6

Schůze komise osobní - pozvánka, 
návrhy 

230 4. 11. 1948 6

Schůze komise osobní - pozvánka, 
návrhy 

231 18. 11. 1948 6

Schůze komise osobní - pozvánka, 
návrhy 

232 2. 12. 1948 6

Schůze komise osobní - návrhy pro 
schůzi  

233 16. 12. 1948 6

Schůze komise osobní - návrhy 234 28. 12. 1948 6

Schůze komise osobní - pozvánka, 
návrhy 

235 6. 1. 1949 6

Schůze komise osobní - pozvánka, 
návrhy, oběžník 

236 20. 1. 1949 6

Schůze komise osobní - pozvánka, 237 3. 2. 1949 6
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návrhy, oběžník 

Schůze komise osobní - pozvánka 238 3. 2. 1949 6

Schůze komise osobní - návrhy 239 17. 2. 1949 6

Schůze komise osobní - pozvánka, 
návrhy 

240 3. 3. 1949 6

Schůze komise osobní - pozvánka, 
návrhy 

241 17. 3. 1949 6

Schůze komise osobní - pozvánka, 
návrhy 

242 31. 3. 1949 6

Schůze komise osobní - pozvánky, 
návrhy 

243 9. 6., 6. 10. 1949 6

Komise pro sdružené podniky a ústavy

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - zápis, program 

244 24. 1. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, 
program 

245 31. 5. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

246 7. 6. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

247 14. 6. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, 
program 

248 21. 6. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

249 28. 6. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

250 12. 7. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

251 9. 8. 1948 6
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Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, 
program 

252 16. 8. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

253 23. 8. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

254 30. 8. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

255 6. 9. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

256 13. 9. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

257 20. 9. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

258 4. 10. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

259 11. 10. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

260 18. 10. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

261 25. 10. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

262 8. 11. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

263 15. 11. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 

264 22. 11. 1948 6
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program 

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

265 6. 12. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

266 13. 12. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - zápis, program 

267 20. 12. 1948 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

268 3. 1. 1949 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

269 10. 1. 1949 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

270 17. 1. 1949 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

271 24. 1. 1949 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

272 31. 1. 1949 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

273 14. 2. 1949 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

274 21. 2. 1949 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

275 28. 2. 1949 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

276 7. 3. 1949 6

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 

277 21. 3. 1949 6
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program 

Schůze komise pro sdružené podniky a 
ústavy hl. m. Prahy - pozvánka, zápis, 
program 

278 28. 3. 1949 6

Komise pro obecní podniky

Schůze komise pro obecní podniky - 
zápis, program 

279 19. 11. 1948 6

Schůze komise pro obecní podniky - 
zápis, program 

280 26. 11. 1948 6

Schůze komise pro obecní podniky - 
pozvánka, zápis, program 

281 3. 12. 1948 6

Schůze komise pro obecní podniky - 
pozvánka, zápis, program 

282 10. 12. 1948 6

Schůze komise pro obecní podniky - 
pozvánka, zápis, program 

283 17. 12. 1948 6

Schůze komise pro obecní podniky - 
pozvánka, zápis, program 

284 24. 12. 1948 6

Komise pro Dopravní podniky hl. m. Prahy

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - zápis 

285 14. 6. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - zápis 

286 21. 6. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - zápis 

287 2. 11. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

288 7. 6. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

289 21. 6. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

290 28. 6. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

291 12. 7. 1948 7
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Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

292 26. 7. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

293 9. 8. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - zápis, seznam přednášek 

294 23. 8. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

295 30. 8. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

296 6. 9. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

297 13. 9. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

298 20. 9. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

299 27. 9. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

300 4. 10. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

301 11. 10. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

302 18. 10. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

303 25. 10. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

304 2. 11. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

305 8. 11. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

306 15. 11. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

307 22. 11. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

308 29. 11. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 309 6. 12. 1948 7
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hl. m. Prahy - seznam přednášek 

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

310 13. 12. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

311 20. 12. 1948 7

Schůze komise pro Dopravní podniky 
hl. m. Prahy - seznam přednášek 

312 27. 12. 1948 7

Dopravní podniky hlavního města 
Prahy - finanční situace za rok 1948 

313 1949 7

Zpráva k bilanci Mölzerova a 
Hlaváčkova fondu na sociální opatření 
pro zaměstnance Dopravních podniků 
hl. m. Prahy a jejich rodiny za rok 1948 

314 1949 7

Komise propagační

Schůze komise propagační - pozvánka, 
seznam návrhů 

315 15. 2. 1946 8

Komise zemědělská

Schůze zemědělské komise ÚNV - 
pozvánka, návrhy, zápis 

316 30. 6. 1949 8

Schůze zemědělské komise ÚNV - 
návrhy 

317 28. 7. 1949 8

Schůze zemědělské komise ÚNV - 
pozvánka 

318 1. 9. 1949 8

Schůze zemědělské komise ÚNV - 
pozvánka, návrhy, zápis 

319 29. 9. 1949 8

Schůze zemědělské komise ÚNV - 
pozvánka, návrhy, zápis z předchozí 
schůze 

320 27. 10. 1949 8

Schůze zemědělské komise ÚNV - 
pozvánka, návrhy 

321 1. 12. 1949 8
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Komise družstevní

Schůze družstevní komise - pozvánka, 
program 

322 3. 6. 1948 8

Schůze družstevní komise - pozvánka, 
návrhy 

323 1. 7. 1948 8

Schůze družstevní komise - pozvánka, 
návrhy 

324 26. 8. 1948 8

Schůze družstevní komise - pozvánka, 
návrh 

325 23. 9. 1948 8

Schůze družstevní komise - pozvánka, 
návrhy 

326 4. 11. 1948 8

Schůze družstevní komise - pozvánka, 
návrhy 

327 2. 12. 1949 8

Schůze družstevní komise - pozvánka, 
návrhy 

328 13. 1. 1949 8

Schůze družstevní komise - pozvánka, 
návrhy 

329 24. 2. 1949 8

Schůze družstevní komise - pozvánka, 
návrhy 

330 31. 3. 1949 8

Komise pro vnitřní obchod a výživu

Schůze komise pro vnitřní obchod a 
výživu - program 

331 28. 7. 1949 8

Schůze komise pro vnitřní obchod a 
výživu - program 

332 15. 9. 1949 8

Schůze komise pro vnitřní obchod a 
výživu - zápis 

333 27. 10. 1949 8

Schůze komise pro vnitřní obchod a 
výživu - program 

334 24. 11. 1949 8

Schůze komise pro vnitřní obchod a 
výživu - pozvánky 

335 1950–1951 8

Schůze komise pro vnitřní obchod a 
výživu - zápisy 

336 1950 8
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Komise informační

Schůze komise informační - pozvánky, 
návrhy a zprávy 

337 15. 11. 1948 8

Schůze komise informační - pozvánky, 
zápis, návrhy 

338 7. 12. 1948 8

Schůze komise informační - pozvánky, 
zápis, návrhy 

339 7. 1. 1949 8

Schůze komise informační - pozvánky, 
zápis, návrhy 

340 17. 2. 1949 8

Komise bytová

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

341 1. 6. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

342 7. 6. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

343 8. 6. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

344 15. 6. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

345 22. 6. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

346 29. 6. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

347 20. 7. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

348 27. 7. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

349 10. 8. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

350 17. 8. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

351 24. 8. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 352 30. 8. 1948 8
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návrhy 

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

353 6. 9. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

354 13. 9. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

355 20. 9. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

356 27. 9. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

357 11. 10. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

358 18. 10. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

359 25. 10. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

360 8. 11. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

361 8. 11. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

362 22. 11. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

363 6. 12. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

364 20. 12. 1948 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

365 3. 1. 1949 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

366 17. 1. 1949 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

367 31. 1. 1949 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

368 15. 2. 1949 8

Schůze komise bytové - pozvánka, 
návrhy 

369 14. 3. 1948 8
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Komise pro ústřední správu

Schůze komise pro ústřední správu - 
pozvánka, návrhy 

370 1. 6. 1948 9

Schůze komise pro ústřední správu - 
pozvánka, návrhy 

371 3. 6. 1948 9

Schůze komise pro ústřední správu - 
pozvánka, návrhy 

372 17. 6. 1948 9

Schůze komise pro ústřední správu - 
pozvánka, zápis, návrhy 

373 8. 7. 1948 9

Schůze komise pro ústřední správu - 
pozvánka, zápis, návrhy 

374 2. 9. 1948 9

Schůze komise pro ústřední správu - 
pozvánka, zápis, návrhy 

375 16. 9. 1948 9

Schůze komise pro ústřední správu - 
pozvánka, zápis, návrhy 

376 7. 10. 1948 9

Schůze komise pro ústřední správu - 
pozvánka, zápis, návrhy 

377 25. 10. 1948 9

Schůze komise pro ústřední správu - 
pozvánka, návrhy 

378 1. 12. 1948 9

Schůze komise pro ústřední správu - 
pozvánka, zápis, návrhy 

379 17. 1. 1948 9

Komise pozemková a zemědělská

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

380 2. 6. 1948 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

381 16. 6. 1948 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

382 30. 6. 1948 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

383 21. 7. 1948 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

384 18. 8. 1948 9
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Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

385 8. 9. 1948 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

386 22. 9. 1948 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

387 6. 10. 1948 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

388 20. 10. 1948 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

389 3. 11. 1948 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

390 17. 11. 1948 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

391 1. 1. 1948 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

392 15. 12. 1948 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

393 29. 12. 1948 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

394 12. 1. 1949 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

395 26. 1. 1949 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

396 9. 2. 1949 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

397 23. 2. 1949 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

398 9. 3. 1949 9

Schůze komise pozemkové a 
zemědělské - pozvánka, návrhy 

399 23. 3. 1949 9

Komise živnostenská

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

400 10. 6. 1948 10
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Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

401 17. 6. 1948 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

402 24. 6. 1948 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

403 1. 7. 1948 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

404 22. 7. 1948 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

405 5. 8. 1948 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

406 26. 8. 1948 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

407 9. 9. 1948 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

408 23. 9. 1948 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

409 14. 10. 1948 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

410 4. 11. 1948 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

411 2. 12. 1948 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

412 16. 8. 1948 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

413 30. 12. 1948 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

414 20. 1. 1949 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

415 3. 2. 1949 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

416 17. 2. 1949 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

417 24. 2. 1949 10

Schůze živnostenské komise - 418 3. 3. 1949 10
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pozvánka, návrhy 

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

419 10. 3. 1949 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

420 17. 3. 1949 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

421 24. 3. 1949 10

Schůze živnostenské komise - 
pozvánka, návrhy 

422 31. 3. 1949 10

Komise obchodu a cestovního ruchu 

Ustanovující  schůze komise obchodu a 
cestovního ruchu NVP - zápis, program 
jednání, prezenční listina, návrh 
jednacího řádu komise obchodu a 
cestovního ruchu 

423 17. 11. 1976 10

1. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, stanovisko k 
hospodaření podniků Pražské 
restaurace, Pražské uhelné sklady a 
Střediska pro rozvoj obchodní sítě, 
program jednání, prezenční listina, plán 
kontrolní činnosti, návrhy na zvýšení 
limitů práce přesčas, prodejní doby 

424 24. 11. 1976 10

2. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, program jednání, 
prezenční listina, zprávy, stanoviska a 
návrhy komise a odboru obchodu a 
cestovního ruchu - předvánoční a 
vánoční prodej, plán práce a kontrolní 
činnosti 

425 22. 12. 1976 10

1. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, program jednání, 
prezenční listina, stanovisko k souboru 
opatření k plnění plánu v pražských 
podnicích, Středisko pro rozvoj 
obchodní sítě - generální plán rozvoje, 
rozbor stavu pracovních sil v obchodě 
na území Prahy 

426 7. 2. 1977 10
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2. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, program jednání, 
prezenční listina, zprávy a návrhy 
odboru a komise obchodu a cestovního 
ruchu , regenerace areálu Ungelt 

427 23. 2. 1977 10

3. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, program jednání, 
prezenční listina, zprávy, analýza 
komise a odboru obchodu a cestovního 
ruchu - Pražské uhelné sklady, 
Restraurace a jídelny, Středisko pro 
rozvoj obchodní sítě v Praze 

428 31. 3. 1977 10

4. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, program jednání, 
prezenční listina, zprávy komise a 
odboru obchodu a cestovního ruchu 
(rekonstrukce automatu Koruna) 

429 27. 4. 1977 10

2. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, program jednání, 
prezenční listina, zprávy, stanoviska a 
návrhy komise a odboru obchodu a 
cestovního ruchu (Restaurace a jídelny 
hl . m. Prahy) 

430 22. 2. 1977 11

Ustanovující  schůze komise obchodu a 
cestovního ruchu NVP - zápis, program 
jednání, prezenční listina, návrh 
jednacího řádu komise obchodu a 
cestovního ruchu NVP 

431 17. 11. 1978 11

1. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, program jednání, 
prezenční listina, zprávy, stanoviska a 
návrhy komise a odboru obchodu a 
cestovního ruchu - plány práce, 
hospodaření podniků Pražské 
restaurace, Pražské uhelné sklady a 
Střediska pro rozvoj obchodní sítě 

432 24. 11. 1978 11

2. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, program jednání, 
prezenční listina, informace odboru a 
komise obchodu a cestovního ruchu - 
předvánoční a vánoční prodej 

433 15. 12. 1976 11
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1. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, program jednání, 
prezenční listina, soubor opatření k 
plnění plánu roku 1977, Středisko pro 
rozvoj obchodní sítě v Praze - generel 
odvětví obchodu v hl. m. Praze k roku 
1990, rozbor stavu pracovních sil v 
obchodě na území Prahy 

434 26. 10. 1977 11

10. schůze komise obchodu a 
cestovního ruchu NVP - zápis, program 
jednání, prezenční listina, zprávy, 
stanoviska a návrhy komise a odboru 
obchodu a cestovního ruchu 

435 26. 10. 1977 11

Mimořádné zasedání komise obchodu a 
cestovního ruchu NVP - zápis, 
prezenční listina, plán kontrolní 
činnosti Komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP 

436 21. 11. 1977 11

Mimořádné zasedání komise obchodu a 
cestovního ruchu NVP - zápis, program 
jednání, prezenční listina, stanovisko k 
hospodaření a plnění úkolů podniků 
Pražské restaurace, Pražské uhelné 
sklady a Střediska pro rozvoj obchodní 
sítě v Praze 

437 30. 11. 1977 11

11. schůze komise obchodu a 
cestovního ruchu NVP - zápis, program 
jednání, prezenční listina, zprávy a 
stanoviska komise a odboru obchodu a 
cestovního ruchu 

438 14. 12. 1977 11

1. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, program jednání, 
prezenční listina, stanoviska a zprávy 
komise a odboru obchodu a cestovního 
ruchu 

439 25. 1. 1978 11

2. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, program jednání, 
prezenční listina, zprávy a návrhy 
komise a odboru obchodu a cestovního 
ruchu, jednací řád komise 

440 22. 2. 1978 11

Jednací řád komise obchodu a 441 1978 11
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cestovního ruchu NVP - schválen 2. 3. 
1978 na 2. zasedání komise 

2. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, program jednání, 
prezenční listina, zprávy, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
návrh ročních odměch ředitelů 
obchodních organizací, zpráva o 
vyřizování stížností, zhodnocení 
výsledků kontrolní činnosti (motel 
Stop) 

442 21. 2. 1979 12

3. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, program jednání, 
prezenční listina, zprávy, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
stanovisko k hospodaření a plnění 
úkolů podniků Pražské restaurace, 
Pražské uhelné sklady a Střediska pro 
rozvoj obchodní sítě v Praze, zpráva o 
zhodnocení cestovního ruchu a 
vyřizování stížností, návrh na udělení 
Čestného uznání NVP, sledování 
prodejní doby 

443 21. 3. 1979 12

4. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, zprávy, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
zprávy odboru a komise obchodu a 
cestovního ruchu 

444 25. 4. 1979 12

5. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, zprávy, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
kontrola plnění opatření SD Včela, 
zhodnocení výsledků hospodaření 
podniku Pražské uhelné sklady a 
Středisko pro rozvoj obchodní sítě v 
Praze, zhodnocení zimního topného 
období 

445 23. 5. 1979 12

6. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, plán kontrolní 
činnosti komise, plnění plánu 

446 20. 6. 1979 12
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maloobchodního obratu v podnicích, 
zprávy odboru a komise obchodu a 
cestovního ruchu - OD Kotva, 
Potraviny Praha, Restaurace a jídelny 

7. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
plánm práce a kontrolní činnosti 
komise, návrhy plánu - Restaurace a 
jídelny, Pražské uhelné sklady, 
investiční výstavba 

447 25. 7. 1979 12

8. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, zprávy, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
informace o stavu a činnosti Rad 
spotřebitelské kontroly, zhodnocení 
hospodaření podniků Pražské uhelné 
sklady, Pražské restaurace a Středisko 
pro rozvoj obchodní sítě 

448 22. 8. 1979 12

9. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, zprávy, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
zprávy odboru a komise obchodu a 
cestovního ruchu 

449 26. 9. 1979 12

10. schůze komise obchodu a 
cestovního ruchu NVP - zápis, 
pozvánka, prezenční listina, zprávy, 
plnění plánu maloobchodního obratu v 
podnicích, zprávy odboru a komise 
obchodu a cestovního ruchu - kontrolní 
činnost, zabezpečení trhu v 
předvánočním a vánočním období 

450 24. 10. 1979 12

11. schůze komise obchodu a 
cestovního ruchu NVP - zápis, 
pozvánka, prezenční listina, zprávy, 
plnění plánu maloobchodního obratu v 
podnicích, stanovisko k hospodaření a 
plnění úkolů pražských podniků, 
zprávy odboru a komise obchodu a 
cestovního ruchu - kontrolní činnost 

451 28. 11. 1979 12
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(Prior, Pramen Maso) 

12. schůze komise obchodu a 
cestovního ruchu NVP - zápis, 
pozvánka, prezenční listina, zprávy, 
plnění plánu maloobchodního obratu v 
podnicích, plán práce a kontrolní 
činnosti, stanovisko k návrhu plánu - 
Restaurace a jídelny, Pražské uhelné 
sklady 

452 19. 12. 1979 12

3. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
zprávy a záznamy odboru a komise 
obchodu a cestovního ruchu, rozbory 
hospodaření za rok 1977 - Pražské 
restaurace, Pražské uhelné sklady, 
Středisko pro rozvoj obchodní sítě  

453 22. 3. 1978 12

4. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
zprávy a záznamy odboru a komise 
obchodu a cestovního ruchu 

454 26. 4. 1978 12

5. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
zprávy odboru a komise obchodu a 
cestovního ruchu 

455 24. 5. 1978 12

6. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
zprávy a stanoviska odboru a komise 
obchodu a cestovního ruchu, plán práce 
a kontrolní činnosti 

456 21. 6. 1978 12

7. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích 

457 26. 6. 1978 13
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8. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
zprávy a stanoviska odboru a komise 
obchodu a cestovního ruchu 

458 6. 9. 1978 13

9. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
zprávy komise obchodu a cestovního 
ruchu 

459 20. 9. 1978 13

10. schůze komise obchodu a 
cestovního ruchu NVP - zápis, 
pozvánka, prezenční listina, plnění 
plánu maloobchodního obratu v 
podnicích, zprávy odboru a komise 
obchodu a cestovního ruchu 

460 25. 10. 1978 13

11. schůze komise obchodu a 
cestovního ruchu NVP - zápis, 
pozvánka, prezenční listina, plnění 
plánu maloobchodního obratu v 
podnicích, zprávy odboru a komise 
odchodu a cestovního ruchu, plán 
kontrolní činnosti  

461 22. 11. 1978 13

12. schůze komise obchodu a 
cestovního ruchu NVP - zápis, 
pozvánka, prezenční listina, plnění 
plánu maloobchodního obratu v 
podnicích, komentář k rozpisu plánu na 
r. 1979 a směrnice na r. 1980 
(Restaurace a jídelny), plán kontrolní 
činnosti komise 

462 20. 12. 1979 13

1. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
zprávy odboru a komise obchodu a 
cestovního ruchu, rozbor stížností za 
rok 1979 

463 30. 1. 1980 13

2. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 

464 27. 2. 1980 13
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prezenční listina, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
informace odboru a komise obchodu a 
cestovního ruchu 

3. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
stanoviska a informace odboru a 
komise obchodu a cestovního ruchu 

465 26. 3. 1980 13

4. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
zprávy odboru a komise obchodu a 
cestovního ruchu 

466 23. 4. 1980 13

5. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
stanoviska a informace odboru a 
komise obchodu a cestovního ruchu 

467 28. 5. 1980 13

6. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
zpráva, plán práce a kontrolní činnosti 
komise obchodu a cestovního ruchu 

468 18. 6. 1980 13

7. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
zprávy odboru a komise obchodu a 
cestovního ruchu 

469 23. 7. 1980 13

8. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
zprávy a stanoviska odboru a komise 
obchodu a cestovního ruchu, návrhy 7. 
pětiletky - Pražské uhelné sklady, 
Restaurace a jídelny 

470 27. 8. 1980 13
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9. schůze komise obchodu a cestovního 
ruchu NVP - zápis, pozvánka, 
prezenční listina, plnění plánu 
maloobchodního obratu v podnicích, 
zprávy odboru a komise obchodu a 
cestovního ruchu, zprávy z kontrolní 
činnosti 

471 24. 9. 1980 13

10. schůze komise obchodu a 
cestovního ruchu NVP - zápis, 
pozvánka, prezenční listina, plnění 
plánu maloobchodního obratu v 
podnicích, zprávy odboru a komise 
obchodu a cestovního ruchu 

472 29. 10. 1980 13

11. schůze komise obchodu a 
cestovního ruchu NVP - zápis, 
pozvánka, prezenční listina, plnění 
plánu maloobchodního obratu v 
podnicích, zhodnocení výsledků 
hospodaření - Pražské uhelné sklady, 
Pražské restaurace a Středisko pro 
rozvoj obchodní sítě v Praze, zpráva  o 
připravenosti PUS Ruzyně 

473 26. 11. 1980 13

12. schůze komise obchodu a 
cestovního ruchu NVP - zápis, 
pozvánka, prezenční listina, plnění 
plánu maloobchodního obratu v 
podnicích, plán práce a kontrolní 
činnosti, zpráva komise obchodu a 
cestovního ruchu 

474 17. 12. 1980 13

Komise zásobovací, vyživovací, dopravní a cenové

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, návrhy, 
program, zápis 

475 1. 6. 1948 14

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, návrhy, 
program, zápis 

476 15. 6. 1948 14

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, návrhy, 
program 

477 29. 6. 1948 14
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Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, návrhy, 
zápis 

478 20. 7. 1948 14

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, návrhy, 
program, zápis 

479 17. 8. 1948 14

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, návrhy, 
program, zápis 

480 14. 9. 1948 14

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, návrhy, 
program, zápis 

481 28. 9. 1948 14

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, návrhy, 
program, zápis 

482 8. 10. 1948 14

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, návrhy, 
program 

483 12. 10. 1948 14

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, program 

484 19. 11. 1948 14

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, návrhy, 
zápis 

485 26. 10. 1948 14

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, program 

486 4. 11. 1948 14

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, návrhy, 
program, zápis 

487 18. 11. 1948 14

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, návrhy, 
program, zápis 

488 14. 12. 1948 14

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, návrhy, 
program, zápis 

489 11. 1. 1949 14

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, návrhy, 
zápis 

490 25. 1. 1949 14

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 491 8. 2. 1949 14
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dopravní a cenové - pozvánka, návrhy, 
zápis 

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, návrhy, 
zápis 

492 22. 2. 1949 14

Schůze komise zásobovací, vyživovací, 
dopravní a cenové - pozvánka, návrhy, 
zápis 

493 15. 3. 1949 14

Komise bezpečnostní

Schůze komise bezpečnostní - 
pozvánka, návrhy, zápis 

494 1. 6. 1948 14

Schůze komise bezpečnostní - 
pozvánka, návrhy, přednáška pro 
schůzi komise, zápis, zpráva o stavu 
revizní akce  

495 15. 6. 1948 14

Schůze komise bezpečnostní - 
pozvánka, návrhy, zápis, prezenční 
listina 

496 29. 6. 1948 14

Schůze komise bezpečnostní - 
pozvánka, návrhy a připomínky, zápis, 
zpráva o stavu revizního řízení u 
případů provinění proti národní cti, 
prezenční listina 

497 26. 8. 1948 14

Schůze komise bezpečnostní - 
pozvánka, návrhy, zápis, prezenční 
listina 

498 12. 11. 1948 14

Schůze komise bezpečnostní - 
pozvánka, návrhy, zápis, prezenční 
listina 

499 26. 10. 1948 14

Schůze komise bezpečnostní - 
pozvánka, návrhy, zápis, prezenční 
listina 

500 9. 11. 1948 14

Schůze komise bezpečnostní - 
pozvánka, návrhy, zápis, prezenční 
listina 

501 23. 11. 1948 14

Schůze komise bezpečnostní - 
pozvánka, návrhy, zápis, prezenční 

502 7. 12. 1948 14
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listina 

Schůze komise bezpečnostní - návrhy, 
zápis, prezeční listina 

503 21. 12. 1948 14

Schůze komise bezpečnostní - návrhy, 
zápis, prezeční listina 

504 25. 1. 1949 14

Schůze komise bezpečnostní - návrhy, 
zápis, prezeční listina 

505 22. 2. 1949 14

Schůze komise bezpečnostní - 
pozvánka, návrhy, zápis, prezeční 
listina 

506 8. 3. 1949 14

Schůze komise bezpečnostní - návrhy, 
zápis, prezeční listina 

507 29. 3. 1949 14

Schůze komise bezpečnostní a 
vojenské ÚNV hl. m. Prahy - pozvánka 
s programem jednání 

508 1949 14

Zpráva o zaslání programu 
bezpečnostní komise  

509 1949 14

Schůze komise bezpečnostní - 
pozvánka, zápis, prezeční listina, 
hlášení o konané schůzi   

510 18. 1. 1950 14

Schůze komise bezpečnostní - 
pozvánka, prezeční listina 

511 8. 2. 1950 14

Schůze komise bezpečnostní - 
pozvánka, zápis, prezeční listina, 
hlášení o konané schůzi komise, zpráva 
bezpečnostního referátu pro krajské 
velitelství národní bezpečnosti v Praze 

512 15. 3. 1950 14

Schůze komise bezpečnostní - 
pozvánka, zápis, prezeční listina, 
hlášení o konané schůzi 

513 29. 3. 1950 14

Schůze komise bezpečnostní - 
pozvánka, zápis, prezeční listina, 
hlášení o konané schůzi, zpráva 
bezpečnostního referátu pro referát 
práce a sociální péče 

514 19. 4. 1950 14

Schůze komise bezpečnostní - 
pozvánka, zápis, hlášení o konané 
schůzi, prezenční listina 

515 10. 5. 1950 14
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Komise Ústřední městské péče o mládež

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

516 4. 6. 1948 14

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

517 1. 7. 1948 14

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

518 15. 7. 1948 14

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

519 3. 8. 1948 14

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

520 7. 9. 1948 15

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

521 21. 9. 1948 15

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

522 5. 10. 1948 15

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

523 19. 10. 1948 15

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

524 2. 11. 1948 15

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

525 18. 11. 1948 15

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

526 2. 12. 1948 15

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

527 16. 12. 1948 15

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

528 30. 12. 1948 15

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

529 13. 1. 1949 15

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

530 27. 1. 1949 15

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

531 10. 2. 1949 15



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 45 - 

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

532 24. 2. 1949 15

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

533 10. 3. 1949 15

Schůze komise Ústřední městské péče 
o mládež - pozvánka, návrhy 

534 24. 3. 1948 15

Komise kultová, matriční a vojenská

Schůze komise kultové a matriční - 
pozvánka, návrhy pro komisi 

535 5. 1. 1948 15

Schůze komise kultové a matriční - 
pozvánka, návrhy komise (vydání 
osvědčení o státním občanství, národní 
spolehlivosti, udělení domovského 
práva, vysvědčení způsobilosti k 
sňatku) 

536 13. 1. 1948 15

Schůze komise kultové a matriční - 
pozvánka, návrhy komise (vydání 
osvědčení o státním občanství, národní 
spolehlivosti, vysvědčení způsobilosti 
k sňatku, udělení domovského práva) 

537 20. 1. 1948 15

Schůze komise kultové a matriční - 
pozvánka, návrhy komise (vydání o 
osvědčení o státním občanství, národní 
spolehlivosti, vysvědčení způsobilosti 
k sňatku, udělení domovského práva) 

538 27. 1. 1948 15

Schůze komise kultové a matriční - 
pozvánka, návrhy komise (vydání 
osvědčení o státním občanství, národní 
spolehlivosti, udělení domovského 
práva, vysvědčení způsobilosti k 
sňatku) 

539 3. 2. 1948 15

Schůze komise kultové a matriční - 
pozvánka, návrhy komise (vydání 
osvědčení o státním občanství, národní 
spolehlivosti, udělení domovského 
práva, vysvědčení způsobilosti k 
sňatku) 

540 10. 2. 1948 15

Schůze komise kultové a matriční - 541 17. 2. 1948 15
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pozvánka, návrhy komise (vydání 
osvědčení o státním občanství, národní 
spolehlivosti, udělení domovského 
práva, vysvědčení způsobilosti k 
sňatku) 

Schůze komise kultové a matriční - 
pozvánka, návrhy komise (vydání 
osvědčení o státním občanství, národní 
spolehlivosti, udělení domovského 
práva, vysvědčení způsobilosti k 
sňatku, zádušní a hřbitovní úřad) 

542 24. 2. 1948 15

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, návrhy na 
vyplacení záloh na válečné škody) 

543 6. 4. 1948 15

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, zádušní a 
hřbitovní úřad) 

544 13. 4. 1948 15

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, návrhy na 
vyplacení záloh na válečné škody) 

545 20. 4. 1948 15

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, zádušní a 
hřbitovní úřad) 

546 27. 4. 1948 15

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 

547 4. 5. 1948 15
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národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, návrhy na 
vyplacení záloh na válečné škody) 

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, zádušní a 
hřbitovní úřad) 

548 11. 5. 1948 15

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, návrhy na 
vyplacení záloh na válečné škody) 

549 18. 5. 1948 15

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, návrhy na 
vyplacení záloh na válečné škody) 

550 31. 5. 1948 15

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku), zápis 

551 2. 6. 1948 15

Schůze komise kultové - matriční a 
vojneské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, návrh 
hřbitovního řádu), zápis 

552 8. 6. 1948 15

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské- pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 

553 14. 6. 1948 16
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domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, návrh na 
vyplacení záloh na válečné škody), 
zápis 

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, zádušní a 
hřbitovní úřad, návrhy na vyplacení 
záloh na válečné škody), zápis 

554 28. 6. 1948 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, zádušní a 
hřbitovní úřad, vyplacení záloh na 
válečné škody), zápis 

555 12. 7. 1948 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, vyplacení záloh 
na válečné škody) 

556 9. 8. 1948 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, vyplacení záloh 
na válečné škody) 

557 23. 8. 1948 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, vyplacení záloh 
na válečné škody, zádušní a hřbitovní 
úřad) 

558 6. 9. 1948 16
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Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, zádušní a 
hřbitovní odbor) 

559 13. 9. 1948 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, vyplacení záloh 
na válečné škody), zápis 

560 20. 9. 1948 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, zádušní a 
hřbitovní úřad), zápis 

561 1. 10. 1948 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, vyplacení záloh 
na válečné škody) 

562 4. 10. 1948 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku) 

563 11. 10. 1948 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, vyplacení záloh 
na válečné škody) 

564 18. 10. 1948 16

Schůze komise kultové - matriční a 565 25. 10. 1948 16
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vojenské - pozvánka, návrhy pro 
schůzy 

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, zádušní a 
hřbitovní úřad) 

566 2. 11. 1948 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, vyplacení záloh 
na válečné škody) 

567 16. 11. 1948 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, zádušní a 
hřbitovní odbot vyplacení záloh na 
válečné škody) 

568 30. 11. 1948 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, vyplacení záloh 
na válečné škody) 

569 13. 12. 1948 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, zádušní a 
hřbitovní odbor, vyplacení záloh na 
válečné škody), zápis 

570 20. 12. 1948 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 

571 3. 1. 1949 16
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národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku), zápis 

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, zádušní a 
hřbitovní odbor), zápis 

572 17. 1. 1949 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, vyplacení záloh 
na válečné škody) 

573 31. 1. 1949 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, zádušní odbor, 
vyplacení záloh na válečné škody), 
zápis 

574 15. 2. 1949 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, vyplacení záloh 
na válečné škody), zápis 

575 28. 2. 1949 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 
(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, zádušní odbor, 
vyplacení záloh na válečné škody), 
zápis 

576 15. 3. 1949 16

Schůze komise kultové - matriční a 
vojenské - pozvánka, návrhy komise 

577 29. 3. 1949 16
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(vydání osvědčení o státním občanství, 
národní spolehlivosti, udělení 
domovského práva, vysvědčení 
způsobilosti k sňatku, zádušní odbor), 
zápis 

Komise vodního a lesního hospodářství, energetiky a 
zemědělství

Schůze komise vodního a lesního 
hospodářství, energetiky a 
zemědělství - zápis 

578 21. 8. 1985 17

Schůze komise vodního a lesního 
hospodářství, energetiky a 
zemědělství - pozvánka, přílohy 

579 25. 9. 1985 17

Schůze komise vodního a lesního 
hospodářství, energetiky a 
zemědělství - zápis 

580 20. 11. 1985 17

Schůze komise vodního a lesního 
hospodářství, energetiky a 
zemědělství - pozvánka, výsledky a 
přínos veterinární služby pro ochranu 
životního prostředí v Praze 

581 18. 12. 1985 17

Schůze komise vodního a lesního 
hospodářství, energetiky a 
zemědělství - zápis 

582 27. 8. 1986 17

Schůze komise vodního a lesního 
hospodářství, energetiky a 
zemědělství - pozvánka 

583 24. 9. 1986 17

Komise vodního a lesního 
hospodářství, energetiky a 
zemědělství - různý materiál 

584 1984–88 17

Komise vodního a lesního 
hospodářství, energetiky a 
zemědělství - materiál pro jednání 
komise 

585 1968 17
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Komise finanční, komise finanční - kontrolní

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy 

586 1. 6. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy, zápis 

587 8. 6. 1948 17

Schůze komise finančně-kontrolní - 
pozvánka, program 

588 14. 6. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy, zápis o 19. schůzi 

589 15. 6. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy, zápis o 20. schůzi 

590 22. 6. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy, zápis o 21. schůzi 

591 29. 6. 1948 17

Schůze komise finanční - kontrolní - 
program 

592 1. 7. 1948 17

Schůze komise finanční - kontrolní - 
program 

593 12. 7. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy, zápis o 22. schůzi 

594 13. 7. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy, zápis o 23. schůzi 

595 20. 7. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy, zápis o 24. schůzi 

596 27. 7. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy, investiční rozpočet hl. m. 
Prahy na rok 1947 - 48 

597 10. 8. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
program 

598 16. 8. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy, zápis o 26. schůzi 

599 24. 8. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy, zápis o 27. schůzi 

600 31. 8. 1948 17

Schůze komise finanční - kontrolní - 
pozvánka, program komise 

601 6. 9. 1948 17
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Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 28. schůzi 
komise 

602 7. 9. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 29. schůzi 
komise 

603 14. 9. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 30. schůzi 
komise 

604 21. 9. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 31. schůzi 
komise 

605 28. 9. 1948 17

Schůze komise finanční - kontrolní - 
pozvánka, program 

606 4. 10. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 32. schůzi 
komise 

607 5. 10. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 33. schůzi 
komise 

608 12. 10. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 34. schůzi 
komise 

609 19. 10. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 35. schůzi 
komise 

610 26. 10. 1948 17

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 36. schůzi 
komise 

611 2. 11. 1948 18

Schůze komise finanční - kontrolní - 
pozvánka, program komise 

612 5. 11. 1948 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 37. schůzi 
komise 

613 9. 11. 1948 18

Schůze komise finanční - kontrolní - 
pozvánka, program komise 

614 15. 11. 1948 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 38. schůzi 

615 16. 11. 1948 18
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komise 

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 39. schůzi 
komise 

616 23. 11. 1948 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 40. schůzi 
komise 

617 30. 11. 1948 18

Schůze komise finanční - kontrolní - 
pozvánka, program komise 

618 6. 12. 1948 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 41. schůzi 
komise 

619 7. 12. 1948 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 42. schůzi 
komise 

620 14. 12. 1948 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 43. schůzi 
komise 

621 21. 12. 1948 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 44. schůzi 
komise 

622 28. 12. 1948 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 45. schůzi 
komise 

623 4. 1. 1948 18

Schůze komise finanční - kontrolní - 
pozvánka, program komise 

624 10. 1. 1949 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 1. schůzi 
komise 

625 11. 1. 1949 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy pro předchozí komisi, zápis o 2. 
schůzi komise 

626 18. 1. 1949 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy pro předchozí komisi, zápis o 3. 
schůzi komise 

627 25. 1. 1949 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy pro předchozí komisi, zápis o 4. 
schůzi komise 

628 1. 2. 1949 18
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Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 5. schůzi 
komise 

629 8. 2. 1949 18

Schůze komise finanční - kontrolní - 
pozvánka, program komise 

630 14. 2. 1949 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy pro předchozí komisi, zápis o 6. 
schůzi komise 

631 15. 2. 1949 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy pro předchozí komisi, zápis o 7. 
schůzi komise 

632 22. 2. 1949 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy pro předchozí komisi, zápis o 8. 
schůzi komise 

633 1. 3. 1949 18

Schůze komise finanční - kontrolní - 
pozvánka, program komise 

634 7. 3. 1949 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy pro předchozí komisi, zápis o 9. 
schůzi komise 

635 8. ¨3. 1949 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 10. schůzi 
komise 

636 15. 3. 1949 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 11. schůzi 
komise 

637 22. 3. 1949 18

Schůze komise finanční - pozvánka, 
návrhy komise, zápis o 12. schůzi 
komise 

638 29. 3. 1949 18

Komise finanční - pozvánky, zápisy ze 
schůzí, oběžníky, podkladový materiál 

639 1949–1951 18

101. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

640 23. 1. 1969  19

102. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
návrhy komise, zprávy pro finanční 
komisi 

641 20. 2. 1969  19

103. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 

642 27. 3. 1969  19
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návrhy a informace finanční komise a 
finančního odboru (dotace pro 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, revize 
cen na úseku zahraničního obchodu, 
plnění rozpočtu) 

104. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

643 17. 4. 1969  19

105. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

644 15. 5. 1969  19

106. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
návrhy komise, zprávy pro finanční 
komisi 

645 26. 6. 1969  19

107. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
závěry daňových revizí pro finanční 
komisi 

646 24. 7. 1969  19

108. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

647 4. 9. 1969  19

109. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

648 3. 11. 1969  19

110. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

649 20. 11. 1969  19

111. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

650 15. 1. 1970 19

112. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

651 19. 2. 1970 19

113. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

652 26. 3. 1970 19

114. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

653 16. 4. 1970 19

115. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

654 16. 5. 1970 19

116. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
návrh zprávy o sestavení rozpočtů 
pražských národních výborů 

655 18. 6. 1970 19
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117. schůze komise finanční NVP - 
zápis, závěry, pozvánka, listina 
přítomných, plán práce finanční komise 

656 23. 7. 1970 19

118. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

657 3. 9. 1970 19

119. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
rozbor plnění plánu místních příjmů na 
daních a poplatcích 

658 8. 10. 1970 19

120. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

659 19. 11. 1970 19

121. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
rozbor plnění plánu místních příjmů na 
daních a poplatcích 

660 17. 12. 1970 19

122. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

661 7. 1. 1971 19

123. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
plán práce finanční komise 

662 18. 2. 1971 19

124. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

663 24. 3. 1971 19

125. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
hodnocení hospodaření za rok 1970 

664 14. 4. 1971 19

126. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
dopis ministerstvu financí, investice 
plán. odboru NVP 

665 12. 5. 1971 19

127. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
zprávy finančního odboru NVP  

666 16. 6. 1971 19

128. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
zprávy finančního odboru NVP, plán 
práce finanční komise 

667 14. 7. 1971 19

129. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 

668 18. 8. 1971 19
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zprávy finančního odboru NVP, návrh 
finanční komise 

130. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
zprávy finančního odboru NVP 

669 29. 9. 1971 19

131. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

670 10. 11. 1971 19

1. schůze komise finanční NVP - 
závěry, listina přítomných 

671 14. 12. 1971 19

2. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, zápis, listina přítomných, 
závěry, plán práce komise 

672 10. 1. 1972 19

3. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry 

673 2. 2. 1972 19

4. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry 

674 2. 3. 1972 19

6. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry 

675 12. 4. 1972 19

7. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry 

676 24. 5. 1972 19

8. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, zprávy finančního 
odboru 

677 26. 6. 1972 19

9. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry 

678 24. 7. 1972 19

10. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry 

679 30. 8. 1972 19

11. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry 

680 18. 9. 1972 19

12. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, zprávy finančního 
odboru (plnění rozpočtů) 

681 30. 10. 1972 19

13. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, návrh a plán práce 
finančního odboru 

682 27. 11. 1972 19

14. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, zprávy finančního 

683 11. 12. 1972 19
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odboru 

15. schůze komise finanční NVP - 
závěry 

684 27. 12. 1972 19

16. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, zpráva finančního 
odboru 

685 22. 1. 1973 20

17. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry 

686 5. 3. 1973 20

18. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, stanovisko plánovací 
a finanční komise NVP ke zprávě o 
výsledcích ročních rozborů 
hospodaření 

687 16. 4. 1973 20

19. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry 

688 22. 5. 1973 20

20. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, návrh plánu práce 
finanční komise 

689 4. 6. 1973 20

21. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry 

690 25. 6. 1973 20

22. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry 

691 27. 8. 1973 20

23. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry 

692 10. 9. 1973 20

24. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, zpráva finančního 
odboru 

693 22. 10. 1973 20

25. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, zpráva finančního 
odboru 

694 19. 11. 1973 20

26. schůze komise finanční NVP s 
účastí předsedů finančních komisí 
Prahy 1 - 10 - pozvánka, závěry 

695 5. 12. 1973 20

27. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, návrh plánu práce 
finanční komise 

696 17. 12. 1973 20

Schůze komise finanční NVP - 697 27. 12. 1973 20
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pozvánka 

28. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, listina přítomných 

698 18. 2. 1974 20

29. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, listina přítomných 

699 18. 3. 1974 20

30. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka,  listina přítomných, 
stanovisko komise k ročnímu rozboru 
hospodaření 

700 22. 4. 1974 20

31. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, pozvánka, listina 
přítomných 

701 27. 5. 1974 20

32. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, návrh plánu práce 
komise, pozvánka, listina přítomných 

702 24. 6. 1974 20

33. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, listina přítomných, 
pozvánka 

703 24. 7. 1974 20

34. schůze komise finanční NVP - 
závěry, listina přítomných, pozvánka 

704 2. 9. 1974 20

35. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, listina přítomných, 
pozvánka 

705 16. 9. 1974 20

36. schůze komise finanční NVP - 
závěry, listina přítomných 

706 9. 10. 1974 20

37. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, listina přítomných, 
zpráva ze Státního statku hl. m. Prahy 

707 4. 11. 1974 20

38. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, zprávy o revizích 
hospodaření, zprávy finančního odboru 

708 20. 11. 1974 20

39. schůze komise finanční NVP - 
pozvánka, závěry, listina přítomných, 
stanovisko komise k návrhu rozpočtu 
NVP 

709 18. 2. 1974 20

Mimořádná společná schůze komise 
finanční a komise plánovací NVP - 
pozvánka 

710 12. 6. 1974 20
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40. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

711 20. 1. 1975 20

41. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

712 3. 2. 1975 20

42. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

713 12. 3. 1975 20

43. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k rozpočtům 

714 26. 3. 1975 20

44. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k ročnímu rozboru 
hospodaření 

715 14. 4. 1975 20

45. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
přehled o plnění usnesení rady NVP 

716 26. 5. 1975 20

46. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
informace pro členy komise 

717 4. 6. 1975 20

47. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko komise k rozpisu 
rozpočtového projektu na r. 1976, 
návrhy odpisu nákladů 

718 4. 7. 1975 20

48. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

719 27. 8. 1975 20

49. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpočtu na r. 
1976, přehled o plnění rozpočtu 
pražských národních výborů 

720 29. 9. 1975 20

Společná schůze komise finanční NVP 
a předsedů finančních komisí ONV - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

721 8. 10. 1975 20

Mimořádná  schůze komise finanční 
NVP - závěry, pozvánka, listina 
přítomných  

722 5. 11. 1975 20

50. schůze komise finanční NVP - 723 10. 11. 1975 20
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závěry, pozvánka, listina přítomných 

51. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
přehled o likvidaci nedoplatků na 
úseku místních daní a poplatků, plnění 
usnesení rady NVP za 3. čtvrtletí 1975 

724 19. 11. 1975 20

52. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpočtu na r. 
1976, plán práce finanční komise 

725 22. 12. 1975 20

53. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k plnění úkolů volebního 
programu NF 

726 4. 2. 1976 20

54. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

727 2. 3. 1976 20

55. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k výsledkům sestavy plánu 
rozvoje a sestavy rozpočtů pražských 
národních výborů na rok 1976 

728 22. 3. 1976 20

56. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k rozboru hospodaření za 1. 
čtvrtletí 1976 

729 21. 4. 1976 20

57. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k rozboru hospodaření za 1. 
čtvtletí 1976 

730 24. 5. 1976 20

58. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k rozpisu rozpočtového 
projektu na rok 1977 a rozpočtových 
výhledů do roku 1980 

731 30. 6. 1976 20

59. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpočtu na r. 
1977 

732 25. 8. 1976 20

60. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 

733 15. 9. 1976 20
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stanovisko k návrhu rozpočtu na r. 
1977 

61. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
zpráva pro jednání o návrzích na 
příspěvky MV ČSTV a MV SSM  

734 11. 10. 1976 20

1. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpisu 
prováděcího státního plánu a rozpočtu 
na r. 1977 pro hospodářství řízené 
pražskými národními výbory 

735 22. 11. 1976 20

2. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
plán práce finanční komise 

736 13. 12. 1976 20

3. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpisu rozpočtu 
na rok 1977, seznam členů finanční 
komise 

737 17. 1. 1977 21

Výjezdní schůze komise finanční 
NVP - závěry, pozvánka, listina 
přítomných, stanovisko k výsledku 
rozboru vývoje pozastávek 
dodavatelských faktur v investorských 
organizacích 

738 23. 2. 1977 21

5. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k sestavám podrobného 
rozpočtu na rok 1977 

739 23. 3. 1977 21

6. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpisu rozpočtu 
na rok 1977, seznam členů finanční 
komise 

740 20. 4. 1977 21

Výjezdní schůze komise finanční 
NVP - závěry, pozvánka, listina 
přítomných, stanovisko k rozboru 
hospodaření 

741 23. 5. 1977 21

Společná schůze komise finanční NVP 742 15. 6. 1977 21
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s předsedy finančních komisí ONV - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
komentář k rozboru příspěvků 
poskytnutých Národními výbory 
organizacím v r. 1974 - 1976 

Společná schůze schůze komise 
finanční NVP s předsedy finančních 
komisí ONV - závěry 

743 22. 6. 1977 21

9. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k rozpisu rozpočtového 
projektu na rok 1978 

744 27. 7. 1977 21

10. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k rozboru hospodaření za 1. 
pololetí 1977 

745 31. 8. 1977 21

11. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozočtu na rok 
1978 

746 10. 10. 1977 21

12. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpisu rozpočtu 
na rok 1977, seznam členů finanční 
komise 

747 28. 11. 1977 21

Výjezdní schůze komise finanční 
NVP - závěry, pozvánka, listina 
přítomných, zpráva podniku Pražské 
restaurace 

748 26. 10. 1977 21

13. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
návrh Dopravních podniků hl. m. 
Prahy, stanovisko k zásadám k zajištění 
rozborů za rok 1977 

749 12. 12. 1977 21

14. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpisu rozpočtu 
na rok 1978 

750 11. 1. 1978 21

15. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 

751 6. 2. 1978 21
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informace odboru mládeže a 
tělovýchovy - žádost o příspěvek, plán 
kontrolní činnosti finanční komise, 
zprávy pro finanční komisi 

Výjezdní schůze komise finanční 
NVP - závěry, pozvánka, listina 
přítomných, zpráva o činnosti České 
státní spořitelny na území hl. města 
Prahy 

752 9. 3. 1978 21

16. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpisu rozpočtu 
na rok 1978 

753 22. 3. 1978 21

17. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k ročnímu rozboru 
hospodaření 

754 11. 1. 1978 21

18. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

755 11. 1. 1978 21

19. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
návrh na použití prostředků z fondu 
rezerv a rozvoje NVP, stanovisko k 
rozboru hospodaření 

756 31. 5. 1978 21

20. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

757 17. 7. 1978 21

21. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpisu rozpočtu 
na rok 1978 

758 16. 8. 1978 21

Výjezdní schůze komise finanční 
NVP - závěry, pozvánka, listina 
přítomných 

759 12. 6. 1978 21

22. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozboru 
hospodaření za 1. pololetí 1978 

760 4. 9. 1978 21

Výjezdní schůze komise finanční 
NVP - závěry, pozvánka, listina 
přítomných, stanovisko k návrhu 

761 11. 10. 1978 21



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 67 - 

rozpisu rozpočtu na rok 1978 

Společná schůze komise finanční NVP 
s předsedy finančních komisí ONV - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpisu rozpočtu 
na rok 1978 

762 6. 11. 1978 21

25. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozboru 
hospodaření  

763 29. 11. 1978 21

26. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpisu plánu a 
rozpočtu na rok 1979 a 1980 

764 18. 12. 1978 21

Výjezdní schůze komise finanční 
NVP - závěry, pozvánka, listina 
přítomných 

765 24. 1. 1979 21

28. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
výsledky hodnocení práce komise za 2. 
pololetí 1978 

766 21. 2. 1979 21

29. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanocisko k sestavě podrobných 
rozpočtů na r. 1979 

767 21. 3. 1979 21

Mimořádná schůze komise finanční 
NVP - závěry, pozvánka, listina 
přítomných, návrh na poskytnutí 
příspěvku MV ČSTV pro r. 1979 

768 29. 3. 1979 21

30. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k rozboru hospodaření za r. 
1978, návrh na použití prostředků z 
fondu a rozvoje NVP, žádost finanční 
komise ONV v Praze 5 

769 18. 4. 1979 21

31. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
usnesení komise k zásadám koncepce 
rozvoje podniku ČSAD n. p. hl. města 
Prahy 

770 15. 5. 1979 21
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32. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k rozboru hospodaření, 
návrh plánu kontrolní činnosti komise 

771 30. 5. 1979 21

Výjezdní schůze komise finanční 
NVP - závěry, pozvánka, listina 
přítomných, návrh na použití 
prostředků z fondu rezerv a rozvoje 
NVP, stanovisko k návrhu rozpočtu na 
r. 1980 

772 27. 6. 1979 21

34. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 
1980 

773 24. 7. 1979 21

35. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k rozboru hospodaření za 1. 
pololetí 1979 

774 4. 9. 1979 21

36. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

775 3. 10. 1979 21

Výjezdní schůze komise finanční 
NVP - závěry, pozvánka, listina 
přítomných, stanovisko k rozboru 
hospodaření, materiál pro jednání - 
hospodařská situace SÚRPMO, návrh 
plánu kontrolní činnosti komise 

776 28. 11. 1979 21

38. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k rozpisu rozpočtu na rok 
1980 

777 27. 12. 1979 21

Výjezdní schůze komise finanční 
NVP - závěry, pozvánka, listina 
přítomných 

778 16. 1. 1980 21

40. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

779 20. 2. 1980 21

41. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko ke Zprávě o revizích 
hospodaření provedených v působnosti 
pražských národních výborů  v r. 1979 

780 12. 3. 1980 21
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42. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k sestavě podrobných 
rozpočtů na rok 1980, návrh na použití 
prostředků z fondu rezerv a rozvoje 
NVP 

781 2. 4. 1980 21

43. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k ročnímu rozboru 
hospodaření za r. 1979 

782 16. 4. 1980 21

44. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k rozboru hospodaření za I. 
čtvrtletí 1980 

783 28. 5. 1980 21

Výjezdní schůze komise finanční 
NVP - závěry, listina přítomných 

784 11. 6. 1980 21

46. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k rozboru hospodaření za I. 
pololetí 1980, návrh na použití 
prostředků z fondu rezerv a rozvoje 
NVP 

785 11. 8. 1980 21

47. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpočtového 
výhledu na léta 1981 - 1985 a návrhu 
rozpočtu na rok 1981 

786 3. 9. 1980 21

48. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
informace pro finanční komisi týkající 
se Pražských vodáren a oprávněnosti 
fakturace ve věci nedovoleného 
podnikání 

787 22. 10. 1980 21

49. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
návrh n apoužití prostředků z fondu 
rezerv a rozvoje NVP, stanovisko ke 
zprávě o plnění plánu a rozpočtu za 1. - 
3. čtvrtletí 1980 

788 26. 11. 1980 21

50. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 

789 7. 1. 1981 21
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stanovisko k návrhu rozpisu ukazatelů 
na r. 1981 

51. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
zpráva o prověrkách u tělovýchovných 
jednot o využívání příspěvku fondu 
rezerv a rozvoje NVP, zpráva o 
zajišťování evodence o čerpání 
rozpočtu  

790 19. 2. 1981 21

52. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko o provedených prověrkách 
tělovýchovných jednot, žádost o 
finanční příspěvek na 34. ročník 
Závodu míru, návrh zhodnocení 
kontrolní činnosti komise 

791 18. 3. 1981 21

53. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k sestavě podrobných 
rozpočtů na rok 1981 a k rozboru 
hospodaření za rok 1980 

792 15. 4. 1981 21

54. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
návrh na použití prostředků z fondu 
rezerv a rozvoje NVP, stanovisko k 
rozpisu rozpočtového projektu na r. 
1982 a rozboru hospodaření za 1. 
čtvrtletí 1981 

793 27. 5. 1981 21

Ustanovující schůze komise finanční 
NVP - závěry, pozvánka, listina 
přítomných,    

794 24. 6. 1981 21

2. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko ke zprávě o plnění plánu a 
rozpočtu za 1. pololetí 1981, poskytnutí 
příspěvku z fondu rezerv a rozvoje 
NVP Městskému výboru českého svazu 
ochránců přírody v Praze, zpráva o 
výsledku revize hospodaření NVP za 
léta 1978 - 1980 

795 19. 8. 1981 21

3. schůze komise finanční NVP - 796 16. 9. 1981 21
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závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpočtu a 
finančních plánů na rok 1982 

Společná schůze komise finanční NVP 
s předsedy finančních komisí ONV v 
Praze 1-10 - závěry, pozvánka, listina 
přítomných 

797 7. 10. 1981 21

Výjezdní schůze komise finanční 
NVP - závěry, pozvánka, listina 
přítomných, vyhodnocení zkušeností z 
dosavadního provozu Paláce kultury 

798 4. 11. 1981 21

6. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
návrh na použití prostředků z fondu 
rezerv a rozvoje NVP, stanovisko k 
rozboru hospodaření za 1. - 3. čtvrtletí 
1981 

799 25. 11. 1981 21

Mimořádná schůze komise finanční 
NVP - závěry, pozvánka, listina 
přítomných, přehled postupu rozvoje 
sítě metra v období paté až šesté 
pětiletky 

800 17. 2. 1982 21

3. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

801 17. 3. 1982 21

4. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
zpráva o pojištění Paláce kultury v roce 
1982, návrh na použití prostředků z 
fondu rezerv a rozvoje NVP, 
stanovisko k k rozboru plnění rozpočtu 
v hospodářství pražských národních 
výborů 

802 14. 4. 1982 21

5. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k sestavě podrobného 
rozpočtu na rok 1982, zpráva o 
příspěvku z fondu rezerv a rozvoje 
NVP Městskému výboru Českého 
svazu ochránců přírody v roce 1982 

803 28. 4. 1982 21

6. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 

804 31. 5. 1982 21
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stanovisko k rozboru hospodaření za 1. 
čtvrtletí 1982 

7. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
návrh na použití prostředků z fondu 
rezerv a rozvoje NVP  

805 28. 6. 1982 21

8. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko ke zprávě o plnění plánu a 
rozpočtu na 1. pololetí 1982 

806 1. 9. 1982 21

9. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 
1983, návrh akcí do plánu činnosti MV 
SSM Praha na rok 1983 

807 15. 9. 1982 21

10. schůze komise finanční NVP - 
závěry
 

808 13. 10. 1982 21

10. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
situační zpráva o ekonomice ZOO 
Praha v letech 1977 - 1982 

809 13. 10. 1982 21

11. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko ke zprávě o plnění plánu a 
rozpočtu za 1. - 3. čtvrtletí 1982 

810 24. 11. 1982 21

12. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpisu finančních 
ukazatelů na rok 1983 

811 22. 12. 1982 21

Společná schůze komise finanční 
NVP - závěry, pozvánka, listina 
přítomných, návrh na použití 
prostředků z fondu rezerv a rozvoje 
NVP, rozbor plnění usnesení orgánů 
NVP 

812 2. 3. 1983 22

14. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

813 16. 3. 1983 22

15. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

814 12. 4. 1983 22
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16. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k rozboru hospodaření, 
návrh na použití prostředků z fondu 
rezerv a rozvoje NVP 

815 23. 5. 1983 22

17. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko ke zprávě o přepočtu 
rozpočtového výhledu na r. 1984 

816 8. 6. 1983 22

18. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 
1984 

817 31. 8. 1983 22

19. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných 

818 12. 10. 1983 22

20. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
návrh na použití prostředků z fondu 
rezerv a rozvoje NVP, stanovisko k 
zřízení nové organizace hl. m. Prahy 

819 23. 11. 1983 22

21. schůze komise finanční NVP - 
závěry, pozvánka, listina přítomných, 
stanovisko k návrhu rozpisu finančních 
ukazatelů na rok 1984, plán práce 
komise                                                     
                                      

820 21. 12. 1983 22

Komise životního prostředí

Plán a hodnocení činnosti komise rady 
NVP pro ochranu životního prostředí 
za rok 1966 

821 1966 22

Seznam členů komise rady NVP pro 
ochranu životního prostředí
 

822 1967 22

Plány a hodnocení činnosti komise rady 
NVP pro ochranu životního prostředí 

823 1967 22

Komise rady NVP pro ochranu 
životního prostředí - korespondence 

824 1967 22
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Seznam členů komise rady NVP pro 
ochranu životního prostředí
Návrh rady NVP na nové uspořádání a 
složení komisí NVP 

825 1968 22

Plán a hodnocení činnosti komise za 
rok 1966 

826 1968 22

Komise rady NVP pro ochranu 
životního prostředí - korespondence 

827 1968 22

Usnesení zasedání Národního výboru 
hl. m. Prahy na zvolení a odvolání 
členů komisí NVP 

828 1969 22

Plán práce komise rady NVP pro 
ochranu životního prostředí   

829 1969 22

Komise rady NVP pro ochranu 
životního prostředí - korespondence 

830 1969 22

Plán a hodnocení činnosti komise rady 
NVP pro ochranu životního prostředí  

831 1970 22

Komise rady NVP pro ochranu 
životního prostředí - přehled prezence 

832 1968–1971 22

Přehled volných časových jízdenek 
vydaných členům komise rady NVP 
pro ochranu životního prostředí  

833 1970 22

Komise rady NVP pro ochranu 
životního prostředí - osobní dotazníky 

834 1970 22

Návrhy na propůjčení "Medaile za 
zásluhy o hlavní město Prahu" členům 
komise rady NVP pro ochranu 
životního prostředí  

835 1970 22

Návrh na přiznání mimořádých odměn 
členům komise rady NVP pro ochranu 
životního prostředí  

836 1970 22

Komise rady NVP pro ochranu 
životního prostředí - korespondence 

837 1970 22

Přehled členů komise rady NVP pro 
ochranu životního prostředí  

838 1971 22

Plány činnosti komise rady NVP pro 
ochranu životního prostředí 

839 1971 22
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Usnesení zasedání NVP ke změnám ve 
struktuře komisí a odborů NVP 

Návrhy a pravidla na přiznání odměn 
členům komise rady NVP pro ochranu 
životního prostředí  

840 1971 22

Návrhy na udělení medailí členům 
komise rady NVP pro ochranu 
životního prostředí
Blahopřání k životnímu jubileu 

841 1971 22

Přehled volných časových jízdenek 
vydaných členům komise rady NVP 
pro ochranu životního prostředí 

842 1971 22

Rozpracované závěry sjezdu KSČ v 
podmínkách resortu lesního a vodního 
hospodářství pro komisi rady NVP pro 
ochranu životního prostředí -  

843 1971 22

Přehled členů komise rady NVP pro 
ochranu životního prostředí  

844 1971 22

Návrh statutu komise rady NVP pro 
ochranu životního prostředí  

845 1972 22

Přehled volných síťových jízdenek 
vydaných členům komise rady NVP 
pro ochranu životního prostředí  

846 1972 22

Plán činnosti komise rady NVP pro 
ochranu životního prostředí a ostatních 
komisí 

847 1972 22

Návrh komise NVP pro ochranu 
životního prostředí na propůjčení 
"Medaile za zásluhy o hlavní město 
Prahu"  

848 1972 22

Návrhy komise rady NVP pro ochranu 
životního prostředí na propůjčení 
"Medaile za zásluhy o hlavní město 
Prahu" 

849 1973 22

Návrh na přiznání mimořádných 
odměn funkcionářům komise NVP pro 
ochranu životního prostředí  

850 1973 22

Blahopřání k životnímu jubileu členům 851 1973 22
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komise NVP pro ochranu životního 
prostředí  

Zasedání komise životního prostředí 
rady NVP - stenografický zápis  

852 14. 2. 1974 22

Schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

853 21. 8. 1974 22

Schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

854 4. 9. 1974 22

Schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

855 25. 9. 1974 22

10. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

856 16. 10. 1974 22

11. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis, listina přítomných 

857 27. 11. 1974 22

12. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

858 18. 12. 1974 22

Návrhy na změny ve složení komise 
rady NVP pro životního prostředí 

859 1. 10. 1974 22

Informace o zasedání komise životního 
prostředí NVP s předsedy a tajemníky 
KŽP ONV 1 - 10  

860 1974 22

Schůze komise životního prostředí 
NVP - podkladový materiál 

861 1974 22

1. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

862 29. 1. 1975 23

2. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

863 26. 2. 1975 23

3. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

864 26. 3. 1975 23

4. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

865 30. 4. 1975 23

5. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

866 28. 5. 1975 23

6. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

867 18. 6. 1975 23
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7. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

868 9. 7. 1975 23

8. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

869 30. 7. 1975 23

9. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

870 3. 9. 1975 23

10. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

871 15. 10. 1975 23

11. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

872 19. 11. 1975 23

12. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis, v příloze diskusní 
příspěvek 

873 17. 12. 1975 23

Komise životního prostředí NVP - 
přiznání a vyúčtování mimořádných 
odměn z fondu rezerv a rozvoje NVP 

874 1975 23

Přehled volných síťových jízdenek 
vydaných členům komise životního 
prostředí NVP 

875 1975 23

Korespondence komise životního 
prostředí NVP - úprava pracovní doby, 
spolupráce s národními výbory, 
objednávka časopisů, zajištění 
místností pro zasedání, hlášení změny 
bydliště člena komise  

876 1975 23

1. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

877 21. 1. 1976 23

2. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

878 28. 1. 1976 23

3. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

879 24. 3. 1976 23

4. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

880 29. 4. 1976 23

5. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

881 19. 5. 1976 23

6. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

882 23. 6. 1976 23
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7. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

883 11. 8. 1976 23

8. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

884 25. 8. 1976 23

9. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

885 22. 9. 1976 23

10. schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

886 20. 10. 1976 23

Schůze komise životního prostředí 
NVP - zápis  

887 29. 12. 1976 23

Návrh na přiznání odměn členům 
komise životního prostředí NVP, 
životopisná data ing. J. Černého, člena 
komise 

888 1976 23

1. schůze Komise životního prostředí 
NVP - listina přítomných, zápis, 
pozvánka, důvodová zpráva - soubor 
opatření na zlepšení životního prostředí 
v hlavním městě  

889 21. 1. 1976 23

2. schůze Komise životního prostředí 
NVP - zápis, pořad jednání, přílohy, 
důvodová zpráva 

890 28. 1. 1976 23

3. schůze Komise životního prostředí 
NVP - zápis, korespondence s odborem 
výstavby NVP, odborem zdravotnictví 
NVP, Útvarem hl. architekta města 
Prahy, kanceláří primátora, místními 
národními výbory (vyhodnocení zásad 
životního prostředí ve východní oblasti 
Prahy) 

891 24. 3. 1976 23

4. schůze Komise životního prostředí 
NVP - pozvánka, zápis, pořad jednání, 
přílohy  

892 29. 4. 1976 23

5. schůze Komise životního prostředí 
NVP - zápis, pořad jednání, přílohy  

893 19. 5. 1976 23

6. schůze Komise životního prostředí 
NVP - zápis, pořad jednání, přílohy  

894 23. 6. 1976 23

7. schůze Komise životního prostředí 895 11. 8. 1976 23
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NVP - pozvánka, zápis, přílohy  

8. schůze Komise životního prostředí 
NVP - pozvánka, zápis, přílohy  

896 19. 8. 1976 23

9. schůze Komise životního prostředí 
NVP - pozvánka, zápis, přílohy  

897 22. 9. 1976 23

10. schůze Komise životního prostředí 
NVP - pozvánka, zápis, přílohy  

898 20. 10. 1976 23

5. schůze Komise životního prostředí 
NVP - zápis, plán činnosti komise, 
přílohy  

899 29. 12. 1976 23

Schůze Komise životního prostředí 
NVP - pozvánka, prezenční listina, 
informativní zpráva o stavu přípravy a 
realizace Intenzifikace ústřední čistírny 
odpadních vod na Císařském ostrově v 
Praze, záznam z jednání o využití 
skládky domovního odpadu Modřany - 
Libuš s pozvánkou na toto jednání 

900 12. 1. 1977 24

2. schůze Komise životního prostředí 
NVP - zápis, prezenční listina, přílohy 

901 16. 3. 1977 24

2. schůze Komise soutěžní a pro 
zvelebení města rady NVP - zápis 

902 18. 2. 1977 24

3. schůze Komise soutěžní a pro 
zvelebení města rady NVP - pozvánka 
s programem jednání 

903 11. 3. 1977 24

Pozvánka Domu sovětské vědy a 
kultury a komise životního prostředí 
NVP na přednášku Valentina 
Mitrofanova, text přednášky  "O 
problémech životního prostředí 
Moskvy a jejich řešení", prezenční 
listina 

904 22. 4. 1977 24

4. schůze Komise životního prostředí 
NVP - zápis, prezenční listina, přílohy 
(např. o odborných aktivitách komise) 

905 6. 4. 1977 24

5. schůze Komise životního prostředí 
NVP - zápis, prezenční listina 

906 18. 5. 1977 24

6. schůze Komise životního prostředí 907 15. 6. 1977 24
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NVP - zápis, přílohy - návrh na řešení 
problematiky odstraňování a využití 
pevného městského odpadu 

Společný aktiv komise životního 
prostředí rady NVP s předsedy a 
tajemníky komisí životního prostředí 
ONV v Praze 1 - 10 - pozvánka, 
prezenční listina, zápis 

908 14. 9. 1977 24

10. schůze Komise životního prostředí 
NVP - zápis, prezenční listina 

909 23. 11. 1977 24

11. schůze Komise životního prostředí 
NVP - pozvánka, zápis, přílohy - 
rozpracování usnesení vlády ČSR ke 
koncepci péče o geologické faktory 
životního prostředí, plán činnosti 
komise  

910 29. 12. 1977 24

Prezenční listiny ze 7. - 9. schůze 
Komise životního prostředí NVP 

911 1977 24

Závěry z celopražské konference k 
otázkám ochrany přírody na území 
hlavního města Prahy 

912 20, 21. 8. 1977 24

Komise životního prostředí NVP - 
různý materiál, přílohy k zápisům ze 
schůzí  

913 1977 24

Plány a hodnocení činnosti komise 
životního prostředí NVP  

914 1977 24

Zápisy ze schůzí komise rady NVP pro 
životního prostředí  

915 1977 24

5. schůze Komise životního prostředí 
NVP - zápis 

916 18. 5. 1977 24

1. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - zápis, plán činnosti komise 

917 25. 1. 1978 25

2. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - zápis, pozvánka, plán 
činnosti komise, prezenční listina 

918 15. 2. 1978 25

3. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - zápis, prezenční listina 

919 22. 3. 1978 25

4. schůze komise životního prostředí 920 26. 4. 1978 25
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rady NVP - zápis, prezenční listina 

Společná schůze komise životního 
prostředí rady NVP s předsedy a 
tajemníky komisí životního prostředí 
rad ONV 1 - 10 - zápis, pozvánka, 
prezenční listina 

921 24. 5. 1978 25

6. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - zápis, prezenční listina, 
různý materiál 

922 31. 5. 1978 25

Zápis z porady k zabezpečení 2. 
prověrky kontroly čistoty a pořádku v 
rámci soutěže pražských národních 
výborů 1 - 10  

923 16. 4. 1978 25

7. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - zápis, prezenční listina 

924 21. 6. 1978 25

8. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - zápis, prezenční listina, 
pozvánka, zpráva o likvidaci zařízení 
staveniště na trase I A metra, plán 
činnosti komise 

925 30. 8. 1978 25

9. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - zápis, pozvánka 

926 27. 9. 1978 25

7. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - zápis, pozvánka, prezenční 
listina, informace OKHZ - zabezpečení 
tepla a TUV v zimním období 1978 - 
79, přehled předepsaných poplatků za 
znečišťování ovzduší v Praze za 1. 
pololetí 1978 

927 12. 10. 1978 25

11. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - zápis, pozvánka, prezenční 
listina 

928 22. 11. 1978 25

12. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - zápis, prezenční listina 

929 29. 11. 1978 25

13. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - zápis, pozvánka, prezenční 
listina 

930 20. 12. 1978 25

Schůze komise životního prostředí rady 
NVP - zápis 

931 29. 12. 1978 25



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 82 - 

Schůze komise životního prostředí rady 
NVP s předsedy a tajemníky komisí 
životního prostředí ONV 1 - 10 - 
pozvánka, plán činnosti komise, 
prezenční lisitna 

932 10. 1. 1979 25

1. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - pozvánka, zápis, seznam 
matariálů o práci ONV v Praze 4 v 
oblasti péče o ochranu a tvorbu 
životního prostředí, prezenční listina 

933 24. 1. 1979 25

2. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - zápis, prezenční listina 

934 21. 2. 1979 25

3. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - pozvánka, prezenční listina 

935 14. 3. 1979 25

4. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - pozvánka, zápis, prezenční 
listina 

936 25. 4. 1979 25

5. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - pozvánka, zápis, prezenční 
listina 

937 23. 5. 1979 25

Schůze vedoucích odborných aktivů 
komise životního prostředí NVP - 
pozvánka, zápis, prezenční listina 

938 5. 6. 1979 25

6. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - pozvánka, zápis, prezenční 
listina, návrhy plánu činnosti komise na 
2. pololetí 1979 

939 20. 6. 1979 25

7. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - pozvánka, zápis, prezenční 
listina 

940 22. 8. 1979 25

Schůze komise životního prostředí rady 
NVP (Štáb čistoty) - pozvánka, zápis, 
prezenční listina 

941 6. 9. 1979 25

8. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - pozvánka 

942 26. 9. 1979 25

8., 9. schůze komise životního 
prostředí rady NVP - pozvánka, zápis, 
prezenční listina 

943 24. 10. 1979 25



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 83 - 

10. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - pozvánka, zápis, prezenční 
listina 

944 21. 11. 1979 25

11. schůze komise životního prostředí 
rady NVP - pozvánka, zápis, prezenční 
listina, plán činnosti komise na 2: 
pololetí 1979,  

945 12. 12. 1979 25

Pozvánka komise životního prostředí 
rady ONV Praha 5 na promítání filmů 
zaměřených na problematiku životního 
prostředí 

946 15. 11. 1979 25

Pozvánky na schůze komise rady NVP 
pro životní prostředí  

947 1980 25

Zápisy ze schůzí komise rady NVP pro 
životní prostředí  

948 1980 25

Prezenční listiny ze schůzí komise rady 
NVP pro životní prostředí  

949 1980 25

Usnesení z výjezdního zasedání komise 
rady NVP pro životní prostředí 

950 24. 9. 1980 25

Pozvánky na schůze komise rady NVP 
pro životní prostředí  

951 1981 25

Zápisy ze schůzí komise rady NVP pro 
životní prostředí  

952 1981 25

Prezeční listiny ze schůzí komise rady 
NVP pro životní prostředí  

953 1981 25

Plány činnosti komise rady NVP pro 
životní prostředí na 1. a 2. pololetí 
1981 

954 1981 25

Návrh konceptu dopisu ředitelům 
investorských a dodavatelských 
stavebních organizací k organizační 
péči o životní prostředí 

955 1981 25

Pozvánky na schůze komise rady NVP 
pro životní prostředí  

956 1982 25

Zápisy ze schůzí komise rady NVP pro 
životní prostředí  

957 1982 25

Prezeční listiny ze schůzí komise rady 958 1982 25
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NVP pro životní prostředí  

Plán práce komise rady NVP pro 
životní prostředí na 1. pololetí 1983 

959 1982 25

Pozvánky na schůze komise rady NVP 
pro životní prostředí  

960 1983 25

Zápisy ze schůzí komise rady NVP pro 
životní prostředí  

961 1983 25

Prezeční listiny ze schůzí komise rady 
NVP pro životní prostředí  

962 1983 25

Pozvánky na schůze komise rady NVP 
pro životní prostředí  

963 1984 25

Zápisy ze schůzí komise rady NVP pro 
životní prostředí  

964 1984 25

Prezenční listiny ze schůzí komise rady 
NVP pro životní prostředí  

965 1984 25

Hodnocení a plán činnosti komise rady 
NVP pro životní prostředí  

966 1984 25

Pozvánky na schůze komise rady NVP 
pro životní prostředí  

967 1985 25

Zápisy ze schůzí komise rady NVP pro 
životní prostředí  

968 1985 25

Prezeční listiny ze schůzí komise rady 
NVP pro životní prostředí  

969 1985 25

Spolupráce komise rady NVP pro 
životní prostředí s komisí životního 
prostředí ONV 1 - zápisy ze zasedání 
komise, pozvánky na schůze, zpráva o 
plnění úkolů ochrany a tvorbyživotního 
prostředí na obvodu Prahy 1 

970 1982–1984 26

Spolupráce komise rady NVP pro 
životní prostředí s komisí životního 
prostředí ONV 2 - zápisy ze zasedání 
komise, pozvánky na schůze, zásady 
pro zlepšení vzhledu, čistoty a 
životního prostředí na obvodě Prahy 2, 
kontrolní zprávao plnění souboru 
opatření k zlepšení životního prostředí 
obvodu Prahy 2 na r. 1979 - 1981 

971 1980–1982 26
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Spolupráce komise rady NVP pro 
životní prostředí s komisí životního 
prostředí ONV 3 - zápisy ze zasedání 
komise 

972 1980–1986 26

Spolupráce komise rady NVP pro 
životní prostředí s komisí životního 
prostředí ONV 4 - dopis předsedy 
ONV v Praze 4 (a zápis z výjezdního 
zasedání komise životního prostředí) 

973 1980 26

Spolupráce komise rady NVP pro 
životní prostředí s komisí životního 
prostředí ONV 5 - zápisy ze schůzí 
komise, dopis místopředsedy ONV v 
Praze 5 o změně ve složení komise 

974 1982  26

Spolupráce komise rady NVP pro 
životní prostředí s komisí životního 
prostředí ONV 8 - zápisy ze zasedání 
komise (plány činnosti komise, seznam 
členů) 

975 1980–1981 26

Spolupráce komise rady NVP pro 
životní prostředí s komisí životního 
prostředí ONV 10 - záznam z jednání o 
nevyužitých zelených plochách (zápis 
ze schůze komise) 

976 1981–1982 26

Spolupráce komise rady NVP pro 
životní prostředí s ONV v Praze 1 - 
10 - korespondence 

977 1980–1984 26

Schůze štábu čistoty - pozvánky, zápisy 
s přílohami, prezenční listiny  

978 1978 26

Schůze štábu čistoty a hodnotitelské 
komise rady NVP v čistotě a pořádku 
za účasti místopředsedů ONV Prahy 1 - 
10 - pozvánky, zápisy s přílohami, 
prezenční listiny  

979 1979 26

Schůze štábu čistoty a hodnotitelské 
komise rady NVP v čistotě a pořádku 
za účasti místopředsedů ONV Prahy 1 - 
10 - pozvánky, zápisy s přílohami, 
prezenční listiny  

980 1980 26

Plány a hodnocení činností Štábu 981 1980 26
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čistoty NVP na rok 1980 

Komise plánovací

1. - 49. schůze (správy) plánovací 
komise - zápisy, prezenční listiny, 
pořad jednání 

982 1945 27

50. - 104. schůze (správy) plánovací 
komise - zápisy, prezenční listiny, 
pořad jednání 

983 1946 27

105. - 148. schůze (správy) plánovací 
komise - zápisy, prezenční listiny, 
pořad jednání 

984 1947 27

149. - 160. schůze (správy) plánovací 
komise - zápisy, prezenční listiny, 
pořad jednání 

985 1948 27

Plánovací komise NVP - zpráva o 
zajištění mzdového vývoje v 
hospodářství pražských národních 
výborů, zpráva o zahájených akcích o 
rozpočtových nákladech nad 1,5 mil. 
Kčs 

986 1968 27

15. a 1. ustavující schůze plánovací 
komise - zápisy 

987 1971 27

2. - 22. schůze plánovací komise - 
zápisy 

988 1972 27

1. - 21. schůze plánovací komise - 
zápisy, pozvánky 

989 1973 27

Zápis z 1. aktivu předsedů plánovacích 
komisí ONV v Praze 1 - 10  

990 1973 27

1. - 12., 15. - 20. schůze plánovací 
komise NVP - zápisy 

991 1974 28

13. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh odpisu 
nákladů za nepoužitou projektovou 
dokumentaci I. provozního úseku trasy 
C metra za období 1969 - 73, 
stanovisko k návrhu směrnice pro 
vypracování rozpočtového projektu na 

992 3. 7. 1974 28
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rok 1975 v hospodářství pražských 
národních výborů 

21. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - podrobný 
územní plán sídliště Novodvorská v 
Praze 4 a část Lhotky, brigádnická 
výpomoc škol, program 6. pětiletého 
plánu, výtah z generálního plánu  

993 25. 11. 1974 28

22. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - podrobný 
územní plán přestavby území Libně v 
Praze 8, nábor pracovníků národními 
výbory, plnění plánu rozvoje a 
rozpočtu v hospodářství pražských 
národních výborů 

994 9. 12. 1974 28

23. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - změny 
podrobného územního plánu Modřan a 
Komořan v Praze 4, plán práce komise 
na 1. pololetí 1975 

995 18. 12. 1974 28

1. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - seznam 
staveb národních výborů zahájených v 
r. 1974  

996 15. 1. 1975 28

2. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - vzorový 
jednací řád komise krajského 
národního výboru 

997 3. 2. 1975 28

13. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - kontrola 
úkolů z usnesení orgánů NVP za 4. 
čtvrtletí 1974 

998 17. 2. 1975 28

26. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh 
podrobného územního plánu Horních 
Měcholup a Petrovic v Praze 10 

999 26. 2. 1975 28

5. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis 

1000 12. 3. 1975 29

6. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - stanovisko k 

1001 26. 3. 1975 29
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vývoji zaměstnanosti v roce 1974, 
rozpisu limirů pracovních sil v hlavním 
městě a náboru pracovních sil 

7. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh potřeb 
pro zajištění akcí k 30. výročí 
osvobození Československa, Pražského 
povstání a IV. celostátní spartakiády 
nad rozpis státního plánu a rozpočtu 

1002 9. 4. 1975 29

8. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh na 
povolení práce přesčas, stanovisko k 
plnění plánu rozvoje a ročních rozborů 
hospodaření pražských národních 
výborů 

1003 14. 4. 1975 29

9. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - zhodnocení 
rozpracování zasedání ÚV KSČ o 
hospodářství NVP, plnění volebního 
programu Národní fronty v hl. m. 
Praze, koncepce činnosti Pražského 
dopravního střediska, vývoj příjmů a 
výdajů obyvatelstva v hl. m. Praze v l. 
1971 - 74  

1004 30. 4. 1975 29

10. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh 
programu výstavby pro vypracování 
územního plánu sídliště Černý most II 
v Praze 9 

1005 21. 5. 1975 29

11. schůze plánovací komise NVP - 
zápis 

1006 11. 6. 1975 29

12. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh odpisu 
nákladů za nepoužitou projektovou 
dokumentaci 1. stavby sidliště Lhotka - 
Libuš, návrh programu výstavby 
Jižního města II v Praze 4, zpráva o 
průběhu realizace dovozu strojů a 
zařízení v 1. čtvrtletí 1975 v 
hospodářství pražských národních 
výborů 

1007 25. 6. 1975 29
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13. schůze plánovací komise NVP - 
zápis, přílohy - návrh územních a 
hospodářských zásad pro rozpracování 
územního plánu zóny Lipence, 
hodnocení kontrolní činnosti plánovací 
komise a plánovacího odboru za 1. 
pololetí 1975, rozbor stížností na úseku 
cen v místním hospodářství za 1. 
pololetí 1975 

1008 13. 8. 1975 29

14. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - stanovisko k 
plnění plánu a rozpočtu v hospodářství 
pražských národních výborů za 1. 
pololetí 1975, plán práce komise na 2. 
pololetí komise, informace o 
uvolněných devizových prostředcích na 
dovoz strojů a zařízení 

1009 1. 9. 1975 29

15. schůze plánovací komise NVP - 
zápis, přílohy - účelová investiční 
výstavba NVP v 6. pětiletce 

1010 10. 9. 1975 29

16. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - zpráva o 
dodržování zákazu zdvihání břemen 
nad přípustnou váhu a o bilančním 
rozdělení zdrojů pražského dorostu na 
rok 1976 

1011 29. 9. 1975 30

17. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - podrobný 
územní plán Ruzyně - Jiviny, Praha 6, 
Krčského údolí v oblasti Ryšánky v 
Praze 4, "Dívčích hradů" - Praha 5, 
návrh na odpis nákladů za 
neprovedenou projektovou 
dokumentaci staveb, zpráva o 
podkladech pro vypracování návrhu 
plánu rozpočtového výhledu na l. 
1876 - 1980  

1012 22. 10. 1975 30

18. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh odpisu 
nákladů za nepoužitou projektovou 
dokumentaci I. provozního úseku trasy 
C metra za období 1969 - 73, 
stanovisko k návrhu směrnice pro 

1013 10. 11. 1975 30



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 90 - 

vypracování rozpočtového projektu na 
rok 1975 v hospodářství pražských 
národních výborů 

19. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - rozbor 
plnění rozpočtu v hospodářství 
pražských národních výborů, návrh 
zásad racionalizace organizace a řízení 
nákladní automobilové dopravy v hl. 
m. Praze, zpráva k náboru pracovníků 
prováděném národními výbory pro 
vybrané organizace v roce 1976   

1014 24. 11. 1975 30

20. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis 

1015 3. 12. 1975 30

21. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh odpisu 
nákladů na nerealizovanou projektovou 
dokumentaci, zpráva k návrhu bilance 
rozdělení patnáctiletého dorostu a o 
stavu Obvodního podniku bytového 
hospodářství v Praze 6 v l. 1876 - 1980 

1016 17. 12. 1975 30

22. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh odpisu 
nákladů na nerealizovanou projektovou 
dokumentaci, stanovisko k návrhu 
rozpisu prováděcího plánu a rozpočtu 
pro hospodářství řízené pražskými 
národními výbory na r. 1976 

1017 22. 12. 1975 30

1. - 16. schůze plánovací komise NVP - 
zápisy 

1018 1976 31

1. - 21. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánky, zápisy, prezenční listiny 

1019 1976–1977 31

1. - 18. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánky, prezenční listiny,  zápisy, 
přílohy - plán práce komise, 
zhodnocení kontrolní činnosti, 
stanovisko ke zprávě o výsledcích 
hospodaření za r. 1977 a  k rozpisu 
plánu a rozpočtu hospodářství 
pražských národních výborů na rok 
1979 a směrnice pro sestavu plánu na 

1020 1978 31
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rok 1980 

1. - 19. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánky, zápisy, prezenční listiny, 
přílohy - hodnocení kontrolní činnosti 
komise, stanovisko k "Tendencím 
rozvoje hl. města Prahy v závěru 6. 
pětiletky a v 7. pětiletce, plán práce 
komise 

1021 1979 31

1. - 20. schůze plánovací komise NVP - 
pozvánky, zápisy, prezenční listiny, 
přílohy - stanovisko k návrhu rozpisu 
prováděcího plánu a rozpočtu na rok 
1980, hodnocení kontrolní činnosti 
komise, stanovisko k návrhu územních 
a hospodářských zásad pro pořízení 
územního plánu zóny Smíchova, návrh 
Soutěžních podmínek na soutěž na 
architektonické řešení prostoru 
Staroměstského náměstí 

1022 1980 31

Komise pro národní správu

Schůze komise pro národní správu - 
pozvánka, návrhy referátu pro národní 
správu majetku na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce, 
konfiskační řízení, zápis 

1023 31. 5. 1948 32

Schůze komise pro národní správu - 
pozvánka, návrhy referátu pro národní 
správu majetku na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
a na konfiskační řízení 

1024 7. 6. 1948 32

Schůze komise pro národní správu - 
pozvánka, zápis, návrhy referátu pro 
národní správu majetku na zavedení 
národní správy a ustanovení národního 
správce a na konfiskační řízení 

1025 7. 6. 1948 32

Schůze komise pro národní správu - 
pozvánka, návrhy referátu pro národní 
správu majetku na zavedení národní 
správy a ustanovení národní správce 
pro nemovitosti  

1026 21. 6. 1948 32
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Schůze komise pro národní správu - 
pozvánka, návrhy referátu pro národní 
správu majetku na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovitosti 

1027 28. 6. 1948 32

Schůze komise pro národní správu - 
pozvánka, návrhy referátu pro národní 
správu majetku na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovitosti 

1028 12. 7. 1948 32

Schůze komise pro národní správu - 
pozvánka, návrhy referátu pro národní 
správu majetku na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovitosti 

1029 19. 7. 1948 32

Schůze komise pro národní správu - 
pozvánka, návrhy referátu pro národní 
správu majetku na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovitosti 

1030 2. 8. 1948 32

Schůze komise pro národní správu - 
pozvánka, zápis, návrhy referátu pro 
národní správu majetku na zavedení 
národní správy a ustanovení národního 
správce pro nemovitosti 

1031 16. 8. 1948 32

Schůze komise pro národní správu - 
pozvánka, zápis, návrhy referátu pro 
národní správu majetku na zavedení 
národní správy a ustanovení národního 
správce pro nemovitosti 

1032 30. 8. 1948 32

Schůze komise pro národní správu - 
pozvánka, zápis, návrhy referátu pro 
národní správu majetku na zavedení 
národní správy a ustanovení národního 
správce pro nemovitosti 

1033 6. 9. 1948 32

Schůze komise pro národní správu - 
pozvánka, návrhy referátu pro národní 
správu majetku na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovitosti 

1034 13. 9. 1948 32
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Schůze komise pro národní správu - 
pozvánka, zápis, návrhy referátu pro 
národní správu majetku na zavedení 
národní správy a ustanovení národního 
správce pro nemovitosti 

1035 7. 6. 1948 32

Schůze komise pro národní správu - 
pozvánka, zápis, návrhy referátu pro 
národní správu majetku na zavedení 
národní správy a ustanovení národního 
správce pro nemovitosti 

1036 28. 9. 1948 32

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, návrhy referátu národních 
správ na zavedneí národní správy a 
ustanovení národního správce pro 
nemovitosti, zápis 

1037 5. 10. 1948 33

Schůze komise pro národní správu - 
pozvánka, zápis ze schůze komise pro 
národní správu majetku ze dne 28. 9. 
1948, návrhy referátu národních správ 
na zavedení národní správy a 
ustanovení národního správce pro 
nemovitosti 

1038 12. 10. 1948 33

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 12. 10. 1948, návrhy referátu 
národních správ na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovitosti 

1039 19. 10. 1948 33

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 12. 10. 1948, návrhy referátu 
národních správ na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovitosti 

1040 26. 10. 1948 33

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 19. 10. 1948, návrhy referátu 
národních správ na zavedení národní 
správy a ustanovení nároního správce 
pro nemovitosti 

1041 2. 11. 1948 33

Schůze komise národních správ - 1042 9. 11. 1948 33
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pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 2. 11. 1948, návrhy referátu 
národních správ na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovitosti 

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, návrhy referátu národních 
správ na zavedení národní správy a 
ustanovení národního správce pro 
nemovitosti 

1043 16. 11. 1948 33

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, návrhy referátu národních 
správ na zavedení národní správy a 
ustanovení národního národního 
správce pro nemovitosti 

1044 23. 11. 1948 33

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 23. 11. 1948, návrhy referátu 
národních správ na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovitosti 

1045 30. 11. 1948 33

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 30. 11. 1948, návrhy referátu 
národních správ na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovistosti 

1046 7. 12. 1948 33

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 7. 12. 1948, návrhy referátu 
národních správ na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovistosti 

1047 14. 12. 1948 33

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 14. 12. 1948, návrhy referátu 
národních správ na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovistosti 

1048 21. 12. 1948 33

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 

1049 28. 12. 1948 33
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dne 21. 12. 1948, návrhy referátu 
národních správ na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovistosti 

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 28. 12. 1948, návrhy referátu 
národních správ na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovistosti 

1050 7. 12. 1948 33

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 4. 1. 1949, návrhy referátu 
národních správ na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovistosti 

1051 11. 1. 1949 33

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 11. 1. 1949, návrhy referátu 
národních správ na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovistosti 

1052 18. 1. 1949 33

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 18. 1. 1949, návrhy referátu 
národních správ na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovistosti 

1053 25. 1. 1949 33

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 25. 1. 1949, návrhy referátu 
národních správ - zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce, 
konfiskační řízení 

1054 1. 2. 1949 33

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 1. 2. 1949, návrhy referátu 
národních správ na zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 
pro nemovistosti a na konfiskační 
řízení 

1055 8. 2. 1949 33
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Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 8. 2. 1949, návrhy referátu 
národních správ - zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce, 
konfiskační řízení 

1056 15. 2. 1949 33

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 15. 2. 1949, návrhy referátu 
národních správ - zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce, 
konfiskační řízení 

1057 22. 2. 1949 33

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 22. 2. 1949, návrhy referátu 
národních správ - zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce, 
konfiskační řízení 

1058 1. 3. 1949 33

Schůze komise národních správ - 
pozvánka, zápis o schůzi komise ze 
dne 8. 2. 1949, návrhy referátu 
národních správ - zavedení národní 
správy a ustanovení národního správce 

1059 29. 3. 1949 33

Komise výstavby 

Schůze komise pro regulaci a výstavbu 
města - pozvánka, program komise, 
pořad jednání - návrhy pro radu ÚNV v 
záležitostech dvouletého plánu, obnovy 
města a parcelace, rozhodnutí v 
záležitostech stavebních a 
živnostensko-právních, návrhy 
stavebního referátu z oboru stavební 
obnovy 

1060 1. 6. 1948 34

Schůze komise pro regulaci a výstavbu 
města - pozvánka, zápis o 121. řádné 
schůzi komise konané 1. 6. 1948, 
program komise, pořad jednání - 
návrhy pro radu ÚNV v záležitostech 
vyvlastnění, dvouletého plánu, obnovy 
města a parcelace, rozhodnutí v 

1061 8. 6. 1948 34
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záležitostech stavebních, živnostensko-
právních atd., návrhy stavebního 
referátu z oboru stavební obnovy 

Schůze komise pro regulaci a výstavbu 
města - pozvánka, zápis o 122. řádné 
schůzi komise konané 8. 6. 1948, 
program komise, pořad jednání - 
návrhy pro radu ÚNV v záležitostech 
vyvlastnění, dvouletého plánu, obnovy 
města a parcelace, návrhy z oboru 
působnosti odhadního oddělení 
stavebního úřadu odb. 12 

1062 8. 6. 1948 34

Schůze komise pro regulaci a výstavbu 
města - pozvánka, zápis o 123. řádné 
schůzi komise konané 15. 6. 1948, 
program komise, pořad jednání - 
návrhy pro radu ÚNV v záležitostech 
stavebních a dvouletého plánu, 
rozhodnutí v záležitostech stavebních, 
živnostensko-právních atd., návrhy 
stavebního úřadu odb. 1 - měřický a 
oddělení odhadního stavebního úřadu  

1063 22. 6. 1948 34

Schůze komise pro regulaci a výstavbu 
města - pozvánka, zápis o 124. řádné 
schůzi komise konané 22. 6. 1948, 
program komise, pořad jednání - 
návrhy pro radu ÚNV v záležitostech 
dvouletého plánu, obnovy města a 
parcelace, rozhodnutí v záležitostech 
stavebních a živnostensko-právních, 
návrhy stavebního referátu z oboru 
stavební obnovy, odhadního oddělení a 
měřického odboru stavebního úřadu 

1064 29. 6. 1948 34

Schůze komise pro regulaci a výstavbu 
města - pozvánka, zápis o 124. řádné 
schůzi komise konané 29. 6. 1948, 
program komise, pořad jednání - 
návrhy pro radu ÚNV v záležitostech 
dvouletého plánu, obnovy města a 
parcelace, rozhodnutí v záležitostech 
stavebních, živnostensko-právních atd., 
návrhy stavebního referátu z oboru 
působnosti odhadního oddělení a 

1065 13. 7. 1948 34
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měřického odboru stavebního úřadu 

Schůze komise pro regulaci a výstavbu 
města - pozvánka, zápis o 125. řádné 
schůzi komise konané 13. 7. 1948, 
program komise, pořad jednání - 
návrhy pro radu ÚNV v záležitostech 
dvouletého plánu, obnovy města a 
parcelace, zařízení na veřejném statku, 
rozhodnutí v záležitostech stavebních, 
živnostensko-právních atd., návrhy 
stavebního referátu z oboru působnosti 
odhadního oddělení a měřického 
odboru stavebního úřadu 

1066 27. 7. 1948 34

Schůze komise pro regulaci a výstavbu 
města - pozvánka, zápis o 125. řádné 
schůzi komise konané 27. 7. 1948, 
program komise, pořad jednání - 
návrhy pro radu ÚNV v záležitostech 
dvouletého plánu, obnovy města a 
parcelace, zařízení na veřejném statku, 
rozhodnutí v záležitostech stavebních, 
živnostensko-právních atd., návrhy 
stavebního referátu z oboru působnosti 
odhadního oddělení a měřického 
odboru stavebního úřadu 

1067 10. 8. 1948 34

Schůze komise pro regulaci a výstavbu 
města - pozvánka, zápis o 127. řádné 
schůzi komise konané 10. 8. 1948, 
program komise, pořad jednání - 
návrhy pro radu ÚNV v záležitostech 
dvouletého plánu, obnovy města a 
parcelace, zařízení na veřejném statku, 
rozhodnutí v záležitostech stavebních, 
živnostensko-právních atd., návrhy 
stavebního referátu z oboru působnosti 
odhadního oddělení a měřického 
odboru stavebního úřadu 

1068 24. 8. 1948 34

Schůze komise pro regulaci a výstavbu 
města - pozvánka, zápis o 125. řádné 
schůzi komise konané 29. 6. 1948, 
program komise, pořad jednání - 
návrhy pro radu ÚNV v záležitostech 
dvouletého plánu, obnovy města a 

1069 27. 7. 1948 34
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parcelace, zařízení na veřejném statku, 
rozhodnutí v záležitostech stavebních, 
živnostensko-právních atd., návrhy 
stavebního referátu z oboru působnosti 
odhadního oddělení a měřického 
odboru stavebního úřadu 

1., 3. - 18. schůze komise výstavby 
NVP - zápisy 

1070 1971–1972 34

2. schůze komise výstavby NVP - 
program, návrh na schválení 
podrobného územního plánu 
katastrálního území Řepy a částečně 
Motol, návrh změny územního plánu 
Zahradního města, zprávy - plnění 
plánu výstavby bytů v rodinných 
domcích, vyřizování stížností a 
podnětů pracujících, přenesení výkonu 
státní správy na úseku plnění předpisů 
o výbušninách, územní plán pražské-
středočeské aglomerace 

1071 14. 2. 1973 34

3. schůze komise výstavby NVP - 
program, návrh na schválení 
podrobného územního plánu 
Barrandova, katastrálního území 
Hlubočepy a Slivenec, zprávy - bytová 
výstavba na území hl. m. Prahy na léta 
1973 - 75, rozbor plnění plánu 
investiční výstavby za rok 1972 

1072 14. 3. 1973 34

4. schůze komise výstavby NVP - 
program, návrh na schválení 
podrobného územního plánu 
katastrálního území Velká Chuchle, 
Malá Chuchle, Lahovice, zprávy - 
změna dispozice podrobného územního 
plánu v Praze 4 - Krči, výstavba sídliště 
Jižní město, vyřizování opravných 
prostředků ve stavebně-správním řízení 
u OV-NVP v r. 1972, předběžná zpráva 
o plnění plánu 

1073 11. 4. 1973 34

2. schůze komise výstavby NVP - 
program, návrh programu výstavby pro 
zpracování podrobného územního 
plánu přestavby a asanace západní části 

1074 13. 6. 1973 35
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Žižkova, přehled materiálů týkajících 
se investiční výstavby v hl. m. Praze 
projednávaných radou NVP, 
ekonomický rozbor plnění plánu a 
rozpočtu v hospodářství pražských 
národních výborů, zpráva rady NVP 
pro schůzi vlády ČSR o opatřeních z 
hlediska investiční výstavby a 
pracovních sil 

2. výjezdové zasedání komise výstavby 
NVP - program, přílohy - systém 
kontrol investiční výstavby NVP, 
zabezpečování družstevní svépomocné 
výstavby, plnění plánu za měsíc květen  

1075 4. 7. 1973 35

8. schůze komise výstavby NVP - 
program, přílohy - informace ke 
konceptu generálního plánu rozvoje hl. 
m. Prahy, územní plán pražské - 
středočeské aglomerace, zpráva o 
průběhu investiční výstavby na území 
Prahy, zpráva o výjezdním zasedání 
rady NVP, rozbor příčin překračování 
THÚ v komplexní bytové výstavbě v 
hl. m. Praze, územní plán sektorového 
centra  v Praze 6 - Dejvicích, Leninova 
Tř., vyřizování stížností a podnětů 
pracujících, plán kontrolní činnosti na 
1. pololetí 1973, předběžná zpráva o 
plnění plánu 

1076 22. 8. 1973 35

9. schůze komise výstavby NVP - 
program, přílohy - uvedení stavby I. 
provozního úseku trasy C metra do 
provozu, zpráva o projektové 
připravenosti staveb nad 1,5 mil. Kčs, 
zpráva o plněí plánu za měsíc červenec, 
návrh plánu a rozpočtu hospodářství 
pražských národních výborů na r. 1974 

1077 10. 9. 1973 35

10. schůze komise výstavby NVP - 
program, přílohy - příprava územního 
plánu Ďáblice a sídliště Letňany - 
západ II v Praze 9, plán výstavby bytů 
v rodinných domcích svépomocí na 
území hl. m. Prahy, příprava plánu 

1078 17. 10. 1973 35
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investiční výstavby v 6. pětiletce, 
předběžná zpráva o plnění plánu za 
měsíc srpen 

11. schůze komise výstavby NVP - 
program, přílohy - stav projektové 
přípravy výstavby Areálu sovětské 
střední školy v Praze - Bubenči, zpráva 
o plnění plánu investiční výstavby na 
centrálně posuzovaných účelových 
stavbách, zpráva o stavu zpracování 
územního plánu Dolní Libně, zpráva o 
projednání dodavatelsko - 
odběratelských vztahů v investiční 
výstavbě na rok 1974, zpráva o plnění 
plánu za měsíc září  

1079 19. 11. 1973 35

12. schůze komise výstavby NVP - 
program, přílohy - zpráva o bilanci 
konstrukčních systému bytové a 
občanské výstavby 6. pětiletky, zpráva 
o plnění plánu za měsíc říjen  

1080 12. 12. 1973 53

7., 11. schůze komise výstavby NVP - 
zápisy 

1081 1980 36

9. schůze komise výstavby NVP - zápis 1082 31. 7. 1985 36

1. schůze komise výstavby NVP - zápis 1083 29. 1. 1986 36

2. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - plán 
kontrolní činnosti komise na 1. pololetí 
1986, zprávy - vyřizování stížností a 
oznámení občanů v roce 1985 odborem 
výstavby a v Útvaru hlavního 
architekta hl. m. Prahy, výsledky 
dobrovolné aktivity občanů v soutěži 
pražských národních výborů za rok 
1985 a za léta 1981 - 1985  

1084 19. 2. 1986 36

3. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh 
programu výstavby pro pořízení 
územního projektu zóny obytného 
souboru Horka - Jihozápadní město II, 
zprávy - soubor realizačních úkolů a 
opatření ke zlepšení životního prostředí 

1085 26. 3. 1986 36
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hl. m. Prahy, výkon státního stavebního 
dohledu v roce 1985 

4. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh na 
ařešení nedostatku kapacit tuhého 
odpadu, návrh na odpis za nepoužitou 
projektovou dokumentaci, zprávy - 
komplexní bytová výstavba na rok 
1986, plnění harmonogramu kolaudací 
objektů inženýrských sítí, plnění úkolů  
individuální výstavby v r. 1985 

1086 22. 4. 1986 36

5. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh 
územního projektu zóny Horní Libeň  

1087 14. 5. 1986 36

6. schůze komise výstavby NVP - 
zápis, návrh členů komise výstavby 
NVP v období 1986 - 1990 

1088 25. 6. 1986 36

7. schůze komise výstavby NVP - zápis 1089 3. 7. 1986 36

8. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh zásad 
územně plánovací přípravy pro 
výstavbu rodinných domků, návrh 
územního plánu Jihozápadní Město II 
(3. 9.),  zprávy - Podrobný operativní 
program realizace Generelu životního 
prostředí v neinvestiční sféře 

1090 16. 7. 1986 36

9. nebo 10.  schůze komise výstavby 
NVP - pozvánka, zápis, zprávy - 
výsledky aktivity občanů v soutěži 
pražských národních výborů za 1. 
pololetí 1986, Koncepce a rozvoj 
materiálně technické základny 
pražského zdravotnictví, prověrka 
nevyužitých pozemků ve schválených 
SPVRD v Praze, poznatky z rozboru 
stížností s oznámení občanů 
vyřizovaných ve Výstavbě hl. m. Prahy 
za 1. pololetí 1986  

1091 20. 8. 1986 36

14. schůze komise výstavby NVP - 
zápis 

1092 17. 12. 1986 36

1. schůze komise výstavby NVP - zápis 1093 . 1. 1986 36
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16. schůze komise výstavby NVP 
konaná společně s plánovací komisí 
NVP a finanční komisí NVP - zápis 

1094 16. 12. 1986 36

Plán práce komise výstavby NVP na 1. 
pololetí 1987
Přehled komisí rady NVP 

1095 1986 36

1. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - zpráva o 
přípravě a realizaci programu výstavby 
dvougeneračních bytů, informace o 
programu a průběhu vývoje stavební 
soustavy pro komplexní bytovou 
výstavbu, informace o stavu 
typizačního úkolu základních škol   

1096 15. 1. 1987 36

2. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, zprávy - projednání 
dodavatelsko odběratelských vztahů na 
rok 1987 a 8. pětiletku, poznatky z 
vyřizování stížností a podnětů občanů 
Útvarem hlavního architekta hl. m. 
Prahy v r. 1986 , návrhy - rozvoj a 
obnova základního vodohospodářského 
systému hl. m. Prahy, Soutěžní 
podmínky na celostátní anonymní 
soutěž na architektonické řešení 
prostoru Staroměstského náměstí 

1097 28. 1. 1987 36

3. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh 
programu výstavby pro územní projekt 
zóny Vojtěšská v Praze 1, sdělení - 
jména delegovaných členů komise pro 
jednání o rozboru hospodaření za r. 
1986, zprávy - poznatky z vyřizování 
stížností a podnětů občanů odborem 
výstavby NVP v r. 1986, návrh na 
zajištění úkolu rehabilitace nábřeží 
Vltavy 

1098 18. 2. 1987 36

4. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh 
územního projektu zóny "Přednádražní 
prostor - Vysočany - Praha 9", zpráva o 
návrhu řešení příprav ploch podél 

1099 25. 3. 1987 36
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komunikací a stavu zabezpečení údržby 
komunikační zeleně, zpráva o přípravě 
kolektorů v centrální oblasti Prahy, 
návrh usnesení - vyhodnocení výsledků 
hospodaření podniku Pražská stavební 
obnova VHJ za r. 1986   

5. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis 

1100 15. 4. 1987 36

6. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka 

1101 10. 5. 1987 36

7. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - plán práce 
komise na 2. pololetí 1987, zprávy - 
plnění plánu komplexní bytové 
výstavby v Praze, plnění usnesení rady 
NVP o opatřeních k zabránění havárií u 
objektů realizovaných s použitím 
hlinitanových cementů, úpravy hranice 
funkční plochy územního plánu Prahy, 
realizace Generelu životního prostředí 
v Praze 

1102 12. 6. 1987 36

8. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis 

1103 26. 8. 1987 37

9. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh 
programu výstavby pro pořízení 
územní projektu zóny Újezd v Praze 1 

1104 16. 9. 1987 37

10. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - zpráva o 
zajištění programu zdravotnictví v hl. 
m. Praze 

1105 21. 10. 1987 37

11. schůze komise výstavby NVP s 
předsedy komisí výstavby ONV Prahy 
1 - 10 - pozvánka, zápis, přílohy - 
návrh úprav hranic funkčních ploch 
územního plánu hl. m. Prahy, 
prognózní úkol územní prognózy hl. m. 
Prahy 

1106 11. 11. 1987 37

12. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - usnesení 
rady NVP o zajištění programu 

1107 2. 12. 1987 37
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zdravotnictví v hl. m. Praze, zprávy - 
investice rozvodů tepla na soustavu 
centralizovaného zásobování teplem 
EPR, Elektrárny Mělník - Praha tp. 
Malešice, řešení prostorového 
uspořádání města v r. 1987, zřízení 
přírodního parku Prokopské a Dalejské 
údolí 

13. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - plán práce a 
kontrolní činnosti komise na 1. pololetí 
1988 

1108 9. 12. 1987 37

Mimořádná schůze komise výstavby 
NVP - zápis 

1109 28. 5. 1987 37

Mimořádná schůze komise výstavby 
NVP s plánovací komisí NVP - zápis 

1110 31. 8. 1987 37

1. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - informace o 
zajišťování geodetických a 
kartografických prací pro rozvoj Prahy, 
žádost o odpis nákladů za nepoužitou 
projektovou dokumentaci staveb 
Výstavby hl. m. Prahy, zpráva o výběru 
pozemků pro výstavbu rodiných domků 

1111 20. 1. 1988 37

2. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - zpráva o 
poznatcích z vyřizování stížností a 
podnětů občanů Útvarem hlavního 
architekta hl. m. Prahy v r. 1987, 
zpráva o výsledcích plnění 
modernizace bytového fondu za r. 
1987, zpráva o výsledcích aktivity 
občanů v soutěži pražských národních 
výborů za r. 1987 

1112 17. 2. 1988 37

Mimořádná schůze komise výstavby 
NVP - zápis 

1113 9. 3. 1988 37

3. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - zpráva o 
poznatcích z vyřizování stížností a 
oznámení pracujících ve Výstavbě hl. 
m. Prahy, návrh územního projektu 

1114 16. 3. 1988 37
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zóny Komořan, návrh programu 
výstavby pro pořízení územního 
projektu zóny Písnice II - Cholupice v 
Praze 4 

4. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh 
územního projektu zóny Chaby - 
Jihozápadní Město II, návrh 
prognózního úkolu územní prognózy 
hl. m. Prahy 

1115 20. 4. 1988 37

5. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh I. 
etapy územního projektu Chaby - 
Jihozápadní Město II, návrh územního 
projektu zóny "Hvězdárna", k. ú. Velká 
Chuchle, návrh územního plánu 
Nuselské údolí, zpráva o změnách v 
seznamech pozemků pro výstavbu 
rodinných domků v Praze  

1116 18. 5. 1988 37

6. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - zpráva o 
kontrole plnění materiálně technické 
základny zdravotnictví na území Prahy, 
plán práce a kontrolní činnosti komise, 
ekonomický rozbor  

1117 22. 6. 1988 37

7. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - zpráva o 
dokončení Komplexní studie 
výhledového řešení hromadné dopravy 
v Praze, návrh územního projektu zóny 
centra Kunratic v Praze 4 

1118 27. 7. 1988 37

8. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - zpráva k 
harmonogramu dokončení přestavby 
Pražské tržnice, návrh územního 
projektu zóny Libuše v Praze 4, zpráva 
o rozborech stížností a oznámení 
vyřizovaných ve Výstavbě hl. m. Prahy 
za 1. pololetí 1988, zpráva o plnění 
komplexní bytové výstavby a 
modernizace bytového fondu za 1. 
pololetí 1988 

1119 31. 8. 1988 37
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Výjezdní zasedání komise výstavby 
NVP a plánovací komise NVP - 
pozvánka 

1120 21. 9. 1988 37

9. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, přílohy - návrh směrnice 
rady NVP o postupu při zvýšení 
rozpočtových nákladů a odsunu 
termínů dokončení staveb, návrh 
územního plánu zóny Vojtěšská v 
Praze 1, zpráva o výsledcích 
dobrovolné aktivity občanů v soutěži 
pražských národních výborů za 1. 
pololetí 1988  

1121 28. 9. 1988 37

10. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - zpráva o 
kontrole realizace materiálně technické 
základny zdravotnictví v Praze, zpráva 
o opatřeních přijatých ve věci zřízení 
přírodního parku Prokopské a Dalejské 
údolí, generel Litovicko-Šáreckého 
potoka, návrh úprav hranic funkčních 
ploch plánu hl. m. Prahy   

1122 16. 11. 1988 37

11. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis 

1123 30. 11. 1988 37

12. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - plán práce 
komise, zpráva o postupu prací při 
řešení prostorového uspořádání města v 
r. 1988, zpráva o zpracování 
dokumentu o komplexní obnově 
vnitřních částí města 

1124 14. 12. 1988 37

Výjezdní zasedání komise výstavby a 
provozu - zápis 

1125 21. 6. 1988 37

1. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis 

1126 18. 1. 1989 38

2. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - zpráva o 
rozborech stížností a oznámení občanů 
v Útvaru hlavního architekta hl. m. 
Prahy v r. 1988, návrh územních a 
hospodářských zásad pro pořízení 

1127 15. 2. 1989 38
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územního plánu zóny Holešovice - 
Dělnická v Praze 7, zpráva o plnění 
plánu investiční výstavby NVP za rok 
1988 

3. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis 

1128 22. 3. 1989 38

Výjezdní zasedání komise výstavby 
NVP - pozvánka, zápis, přílohy - návrh 
územního plánu sídelního útvaru Dolní 
Libeň v Praze 8, zpráva o režimu 
komplexní bytové výstavby v Praze na 
rok 1989 

1129 19. 4. 1989 38

5. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh 
programu výstavby pro územní projekt 
zóny Anenská v Praze 1, návrh 
programu péče o mladou generaci v hl. 
m. Praze na období 1990 - 2000 v 
působnosti pražských národních 
výborů, zpráva rady NVP o plnění 
plánu rozvoje, o finančním vypořádání 
pražských NV, o závěrečném účtu za r. 
1988, výsledku inventarizace a rozbory 
správy národního majetku 

1130 17. 5. 1989 38

6. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - zpráva o 
zajištění technologií komplexní bytové 
výstavby pro 9. a 10. pětiletku, návrh 
územního plánu zóny Písnice v Prze 4, 
koncept zprávy o Generelu zacházení s 
tuhým odpadem a návrh opatření ke 
Generelu, návrh podmínek pro konkurz 
na architektonické řešení Domu 
Pracujících a mládeže Prahy 9 

1131 14. 6. 1989 38

7. (mimořádná) schůze komise 
výstavby NVP - zápis 

1132 28. 6. 1989 38

8. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - zpráva o 
realizaci Generelu životního prostředí 
za rok 1988, zpráva o poznatcích z 
vyřizování stížností a oznámení občanů 
ve Výstavbě hl. m. Prahy za 1. pololetí 

1133 23. 8. 1989 38
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1989 

9. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, přílohy - návrh územních a 
hospodářských zásad pro pořízení 
územního plánu zóny Staré Město, 
generel odkanalizování Prahy, návrh 
programu výstavby pro pořízení 
územního projektu zóny Stěrboholy - 
centrum, návrh II. etapy územního 
projektu zóny Chaby - Jihozápadní 
Město II 

1134 20. 9. 1989 38

1. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - ekonomický 
rozbor plnění prováděcího plánu a 
rozpočtu v hospodářství pražských 
národních výborů za 1. pololetí 1989 

1135 4. 10. 1989 38

11. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, zápis, přílohy - návrh 
územních a hospodářských zásad pro 
pořízení územního plánu zóny Staré 
Záběhlice v Praze 10, návrh úprav 
hranic funkčních ploch územního plánu 
Prahy 

1136 1. 11. 1989 38

Výjezdní zasedání komise výstavby 
NVP - pozvánka 

1137 7. 11. 1989 38

12. schůze komise výstavby NVP - 
pozvánka, návrh územního projektu 
zóny Újezd v Praze 1 

1138 29. 11. 1989 38

Komise dopravy

18. zasedání komise dopravy NVP - 
záznam, přílohy - usnesení ke zprávě o 
průběhu modernizace tramvajových 
tratí v r. 1987 a plánu na rok 1988, 
pracovní plán komise na 1. pololetí 
1988 

1139 16. 12. 1987 38

19. zasedání komise dopravy NVP - 
pozvánka, záznam, přílohy - zpráva o 
upřesnění projektu organizace MHD na 
1. čtvrtletí 1988, zpráva o vyhodnocení 

1140 20. 1. 1988 39
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KSBČ 1987, návrh na odpis nákladů na 
nerealizovanou projektovou 
dokumentaci MHD, zpráva k upřesnění 
Projektu organizace a řízení dopravy na 
1. čtvrtletí 1988, seznam členů komise 
dopravy  

20. zasedání komise dopravy NVP - 
pozvánka, záznam, přílohy - zpráva 
ukazatelů kvality MHD za 2. pololetí 
1987, zpráva o odstraňování závad na 
komunikační síti Prahy v systému IIKS 
za r. 1987, kapacitních problémů DP - 
Pražské komunikace, k. p. a Pražské 
silniční a vodohospodářské stavby, 
zpráva o opatřeních vyplývajících z 
prověrky v DP Autobusy, zpráva o 
postupné racionalizaci nákladní 
automobilové dopravy v Praze 

1141 17. 2. 1988 39

21. zasedání komise dopravy NVP - 
pozvánka, záznam, přílohy - zpráva o 
výsledku rozboru hospodaření 
organizací odvětví dopravy za r. 1987, 
zpráva o příčinách neodstranění závad 
v působnosti DP - TSK za r. 1987, 
Projekt organizace městské hromadné 
dopravy na 2. čvrtletí roku 1988  

1142 23. 3. 1988 39

22. zasedání komise dopravy NVP - 
pozvánka, záznam, přílohy - zpráva o 
opatřeních ke zlepšení situace v 
hospodářství s tuhými komunálními 
odpady v Praze, zpráva o stavu příprav 
k uvedení III. provozního úseku trasy B 
metra a tramvajové trati Motol - Řepy 
do provozu, zpráva o průběhu výstavby 
VO Jiráskův most, zpráva o 
problematice plánování oprav 
komunikací, zpráva o rozboru 
nehodovosti v Praze za r. 1987 

1143 20. 4. 1988 39

23. zasedání komise dopravy NVP - 
pozvánka, záznam, přílohy - zpráva o 
vyhodnocení zimní služby 1987 - 1988 

1144 18. 5. 1988 39

24. zasedání komise dopravy NVP - 
pozvánka, záznam, usnesení ke Zprávě 

1145 15. 6. 1988 39
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o vyhodnocení zimní služby, usnesení 
k informaci o komlexním strojním 
blokovém čištění, zpráva o Projektu 
organizace MHD na 3. čtvrtletí 1988, 
zpráva o výsledcích Komplexní studie 
výhledového řešení MHD, zpráva o 
upřesnění Projektu organizace a řízení 
dopravy na 3. čtvrtletí 1988  

25. zasedání komise dopravy NVP - 
pozvánka 

1146 6. 7. 1988 39

26. zasedání komise dopravy NVP - 
záznam, přílohy - usnesení ke zprávě o 
výsledku hospodaření organizací 
odvětví dopravy za 1. pololetí 1988, ke 
zprávě o plnění ukazatelů kvality MHD 
a k informaci o výsledcích 
připomínkového řízení ke komlexní 
studii hromadné dopravy 

1147 24. 8. 1988 39

27. zasedání komise dopravy NVP - 
pozvánka, záznam, přílohy - upřesnění 
Projektu organizace a řízení dopravy na 
4. čtvrtletí roku 1988, návrh na 
novelizaci vyhlášky NVP o 
Parkovacím řádu, zpráva a usnesení o 
příčinách neodstraňování závad na 
komunikacích   

1148 14. 9. 1988 39

Záznam ze společného zasedání 
komise dopravy NVP s předsedy 
komisí EDZ ONV Praha 1 - 10 

1149 22. 9. 1988 39

28. zasedání komise dopravy NVP - 
pozvánka, záznam, přílohy - usnesení k 
návrhu programu III. etapy výstavby 
metra, ke zprávě o zabezpečení zimní 
služby, k zahájení provozu na trase III. 
B metra a tramvajové trati Motol - 
Řepy a Modřany - Komořany 

1150 12. 10. 1988 39

29. zasedání komise dopravy NVP - 
pozvánka, záznam, přílohy - usnesení 
ke zprávě o stavu dopravy na obvodě 
Prahy 10, usnesení ke zprávě - 
organizačně technické podmínky 
provozu obvodních závodů DP - 

1151 9. 11. 1988 39
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Pražské komunikace, zpráva o 
vyhodnocení účinnosti KSBČ v r. 
1988, informace o výstavbě spalovny 
tuhých městských odpadů v Praze 10 - 
Malešicích 

30. zasedání komise dopravy NVP - 
pozvánka, záznam, přílohy - zpráva k 
Projektu organizace a řízení dopravy v 
r. 1989, zakládací listina TAXI Praha, 
informace o úkolech v DP Autobusy, 
zrpáva o příčinách neodstraňování 
závad na komunikacích v r. 1988 

1152 12. 12. 1988 39

Jiráskův most - zápisy z 1. - 7. 
kontrolního dne, informace o stavu 
přípravy stavby "Velká oprava 
Jiráskova mostu", návrh usnesení o 
rekonstrukci Jiráskova mostu, návrh 
opatření zabezpečujících zkrácení 
dopravní výluky Jiráskova mostu 
Různý materiál   

1153 1986–1987 39

Komise sociálních věcí

1. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - zápis 

1154 15. 12. 1971 40

2. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, zápis, 
usnesení ke zprávě o návrhu plánu a 
rozpočtu pro rok 1972 v odvětví 
sociálního zabezpečení, zpráva o 
návrhu plánu, usnesení ke zprávě "O 
otázkách sociální politiky v hl. m. 
Praze", usnesení ke kontrolním úkolům 
KSZ NVP na 1. pololetí 1972  

1155 2. 2. 1972 40

3. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, zpráva o 
vyřizování stížností došlých odboru 
sociálních věcí a Ústavu sociálního 
zabezpečení NVP za rok 1971 

1156 23. 2. 1972 40

4. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, zápis, 
roční rozbor hospodaření v odvětví 

1157 15. 3. 1972 40
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sociálních věcí NVP za rok 1971 

5. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, 
informace o náboru důchodců pro aktiv 
NVP a podnik Sady, lesy, zahradnictví 

1158 4. 4. 1972 40

Pozvání na pracovní poradu předsedů 
komisí sociálních věcí a zdravotnictví 
ONV v Praze 1 - 10 

1159 5. 5. 1972 40

6. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, zápis, 
zpráva o výsledcích hospodaření v 
odvětví sociálních věcí NVP za 1. 
čtvrtletí 1972 

1160 18. 5. 1972 40

7. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, zápis, 
zpráva o stavu posudkové činnosti, o 
příčinách invalidity, o úrovni péče o 
občany a mladistvé se změněnou 
pracovní schopností a o plnění plánu 
komplexní pracovní rehabilitace v 
Praze v r. 1971, časový plán hlavních 
úkolů komise na 2. pololetí 1972 

1161 14. 6. 1972 40

8. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, 
zhodnocení účasti členů komise na 
schůzích komise za 1. pololetí 1972, 
plán hlavních úkolů komise na 2. 
pololetí 1972 

1162 19. 7. 1972 40

9. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, zápis, 
zpráva o vyřizování stížností v 1. 
pololetí 1972, rozbor výsledků 
hospodaření v odvětví sociálních věcí 
NVP za 1. pololetí r. 1972 

1163 16. 8. 1972 40

10. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, zápis, 
zpráva o návrhu plánu a rozpočtu pro 
rok 1973 v odvětví sociálních věcí 
NVP,  

1164 20. 9. 1972 40

11. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, zápis 

1165 18. 10. 1972 40
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12. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, zápis, 
přílohy k zápisu - plán počtu lůžek v 
dětských domovech, pensionech a ÚSP 
pro dospělé a počtu pracovníků na r. 
1975 - 1990 

1166 15. 11. 1972 40

13. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, zápis, 
časový plán hlavních úkolů komise na 
1. pololetí 1973 

1167 13. 12. 1972 40

14. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, zápis, 
přílohy - usnesení ke zprávě o plnění 
úkolů stanovených 3. plenárním 
zasedání NVP k otázkám sociální 
politiky, usnesení k ročnímu rozboru 
poznatků z vyřizování stížností v r. 
1972, usnesení ke zprávě o 
vyhodnocení výsledků kontrolní 
činnosti členů komise za 2. pololetí 
1972, zásady plánu KPR na r. 1973, 
zpráva o zajištění usnesení 3. 
plenárního zasedání NVP  

1168 24. 1. 1973 40

15. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka 

1169 28. 2. 1973 40

16. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, zápis, 
roční rozbor hospodaření v odvětví 
sociálních věcí NVP za rok 1972, 
zpráva odboru sociálních věcí NVP k 
výkazu sociální péče za rok 1972, zápis 
z porady vedoucích odborů sociálních 
věcí a zdravotnictví ONV v Praze 1 - 
10 

1170 28. 3. 1973 40

Společná porada Komise sociálního 
zabezpečení NVP a předsedů komisí 
sociálního zabezpečení ONV 1 - 10 k 
problematice péče o staré lidi v hl. m. 
Praze - pozvánka, záznam 

1171 10. 4. 1973 40

17. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, zápis 

1172 8. 5. 1973 40
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18. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, zápis, 
zpráva o výsledcích hospodaření v 
odvětví sociálních věcí NVP za 1. 
čtvrtletí 1973 

1173 23. 5. 1973 40

19. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka 

1174 20. 6. 1973 40

20. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - zápis, usnesení ke 
zprávě o plnění usnesení 3. plenárního 
zasedání NVP k otázkám sociální 
politiky 

1175 18. 7. 1973 40

21. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, zápis, 
zpráva o vyřizování stížností došlých 
odboru sociálních věcí a Správě 
sociálních služeb NVP v 1. pololetí 
1973, rozbor plnění plánu rozvoje a 
rozpočtu odvětví sociálních věcí za 1. 
pololetí 1973 

1176 12. 9. 1973 40

22. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, zápis, 
zpráva o provedení prověrky 
evidenčních listů o době zaměstnání a 
výdělku v závodech a organizacích na 
území hl. m. Prahy 

1177 17. 10. 1973 40

23. schůze Komise sociálního 
zabezpečení NVP - pozvánka, zápis, 
usnesení ke zprávě o provedení 
prověrky evidenčních listů o době 
zaměstnání v závodech a organizacích 
v hl. m. Praze, ekonomický rozbor 
odvětví sociálních věcí NVP za 1. - 3. 
čtvrtletí 1973, námět na výstavbu 
Domova pro matky s dětmi  

1178 14. 11. 1973 40

Komise zdravotnictví a sociálního zabezpečení

35. schůze Komise zdravotnictví a 
sociálního zabezpečení NVP - zápis 

1179 30. 6. 1971 40

36. schůze Komise zdravotnictví a 1180 28. 7. 1971 40
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sociálního zabezpečení NVP - zápis, 
přílohy - usnesení ke zhodnocení 
pracovní iniciativy k 50. výročí a XIV. 
sjezdu KSČ za 1. pololetí 1971, ke 
stavu vyřizování stížností a připomínek 
za 1. pololetí 1971 a o záměrech 
realizace zdravotnické politiky v letech 
1971 - 1975 

37. schůze Komise zdravotnictví a 
sociálního zabezpečení NVP - zápis, 
přílohy - usnesení ke zprávě o 
decentralizaci umisťování žadatelů do 
domovů důchodců z OSZ NVP na 
OZSZ ONV 1 - 10, ke zprávě o 
výsledku prověrek přípravného 
dávkového řízení v Praze 

1181 18. 8. 1971 40

38. schůze Komise zdravotnictví a 
sociálního zabezpečení NVP - zápis, 
přílohy - usnesení ke zprávě o rozboru 
výsledků hospodaření v odvětví 
sociálního zabezpečení NVP v 1. 
pololetí 1971 a k prověrce péče o 
obyvatele v Domově důchodců v 
Odlochovicích 

1182 8. 9. 1971 40

Komise zdravotnická

1. schůze Komise zdravotnictví a 
sociálního zabezpečení NVP - 
pozvánka, plán práce komise 
sociálního zabezpečení NVP na 1. 
pololetí 1972, zpráva o otázkách 
sociální politiky v Praze, informace 
komise kultury NVP a školské komise 
NVP  

1183 15. 12. 1971 40

3. schůze Komise zdravotnictví a 
sociálního zabezpečení NVP - zápis 

1184 2. 2. 1972 40

4. schůze Komise zdravotnictví a 
sociálního zabezpečení NVP - 
pozvánka, zápis, rozpracování 
volebního programu Národní fronty v 
odvětví zdravotnictví v Praze, návrh 

1185 1. 3. 1972 40
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Organizačního řádu ÚNZ NVP 

Porada předsedů zdravotnických 
komisí ONV 1 - 10 - zvací dopis, 
zpráva o situaci v boji proti pracovní 
neschopnosti a úrazovosti 

1186 7. 3. 1972 40

5. schůze Komise zdravotnictví a 
sociálního zabezpečení NVP - 
pozvánka, zpráva o hospodaření 
zdravotnických zařízení za rok 1971, 
zkrácení čekacích lhůt ve 
zdravotnických zařízeních, úkoly péče 
o dítě v l. 1971 - 75 

1187 5. 4. 1972 40

Komise zdravotní

Schůze zdravotní komise ÚNV - 
pozvánky, programy - praesidiální 
zprávy, povolení lékařské praxe, 
ústavní lékařská osvědčení, osvědčení 
k ošetřovatelské činnosti, trestní senát, 
lékárny, porodní asistentky, zubní 
laboranti, ÚNZ, přílohy - organizace 
zdravotní služby při XI. sletu 
všesokolském v Praze, návrh na 
upravení směrnic pro osvětlování, 
stavbu a rekonstrukce školních tříd, 
osnova Směrnice pro kontrolní orgány 
zdravotní a potravinářské policie hl. m. 
Prahy, návrh na organizační změnu 
Masarykových domovů soc. úst. hl. m. 
Prahy v Krči, pilný návrh o pozůstalosti 
po Rudolfu Černém na základě závěti 
Pražskému dobrovolnému sboru 
ochrannému záchranné stanici, zápisy 
ze schůzí 

1188 1948–1949 40

Komise pro školství, vědy a umění

Schůze komise pro školství, vědy a 
umění při ÚNV - program, zápis 

1189 28. 9. 1949 41
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Komise kulturní

Schůze komise kulturní ÚNV - 
pozvánka, návrhy osvětového odboru 

1190 14. 1. 1948 41

Schůze komise kulturní ÚNV - 
pozvánka, návrhy osvětového odboru 

1191 27. 1. 1948 41

Schůze komise kulturní ÚNV - 
pozvánka, návrhy osvětového odboru 

1192 10. 2. 1948 41

Schůze komise kulturní ÚNV - 
pozvánka, návrhy osvětového odboru, 
příloha - zpráva o činnosti Muzea hl. 
m. Prahy v roce 1947 

1193 24. 2. 1948 41

Komise kulturní, propagační a tělovýchovná

Schůze komise kulturní, propagační a 
tělovýchovné - pozvánka, návrhy pro 
schůzi 

1194 20. 4. 1948 41

Schůze komise kulturní, propagační a 
tělovýchovné - pozvánka, návrhy pro 
schůzi, přílohy - osnova prozatímního 
statutu loutkového divadla Umělecké 
výchovy v Praze 12, Slezská 21,  

1195 4. 5. 1948 41

Schůze komise kulturní, propagační a 
tělovýchovné - pozvánka, návrhy pro 
schůzi 

1196 18. 5. 1948 41

Schůze komise kulturní, propagační a 
tělovýchovné - pozvánka, návrhy pro 
schůzi, příloha - zpráva o postupu 
muzejních prací od 1. 4. 1948 

1197 1. 6. 1948 41

Schůze komise kulturní, propagační a 
tělovýchovné - pozvánka, návrhy pro 
schůzi 

1198 15. 6. 1948 41

Schůze komise kulturní, propagační a 
tělovýchovné - pozvánka, návrhy pro 
schůzi 

1199 29. 6. 1948 41

Schůze komise kulturní, propagační a 
tělovýchovné - pozvánka, návrhy pro 
schůzi 

1200 23. 8. 1948 41
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Schůze komise kulturní, propagační a 
tělovýchovné - pozvánka, návrhy pro 
schůzi 

1201 6. 9. 1948 41

Schůze komise kulturní, propagační a 
tělovýchovné - pozvánka, návrhy pro 
schůzi 

1202 20. 9. 1948 41

Schůze komise kulturní, propagační a 
tělovýchovné - pozvánka, návrhy pro 
schůzi 

1203 4. 10. 1948 41

Schůze komise kulturní, propagační a 
tělovýchovné - pozvánka, návrhy pro 
schůzi 

1204 18. 10. 1948 41

Komise kulturní a školská

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1205 2. 11. 1948 41

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi, přílohy - 
zpráva o činnosti muzea hl. m. Prahy, 
zpráva o výsledcích zápisu na školní 
rok 1948/49 do škol I. a II. stupně v 
Praze 

1206 15. 11. 1948 41

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1207 29. 11. 1948 41

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1208 13. 12. 1948 41

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1209 3. 1. 1949 41

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1210 17. 1. 1948 41

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1211 31. 1. 1948 41

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi, přílohy - 
zpráva o činnosti muzea hl. města 
Prahy, práce knihoven hlavního města 
v roce 1948 

1212 14. 2. 1948 41
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Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1213 28. 2. 1949 41

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1214 14. 3. 1949 41

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1215 21. 3. 1949 41

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1216 28. 3. 1949 41

Komise tělovýchovná

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1217 25. 10. 1948 41

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1218 8. 11. 1948 41

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1219 22. 11. 1948 41

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1220 6. 12. 1948 41

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1221 20. 12. 1948 41

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1222 7. 2. 1949 41

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1223 21. 2. 1949 41

Schůze komise kulturní a školské - 
pozvánka, návrhy pro schůzi 

1224 7. 3. 1949 41

Komise dislokační 

Schůze dislokační komise ÚNV hl. m. 
Prahy - zápis 

1225 17. 1. 1952 41
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Komise pro ochranu veřejného pořádku NVP

Schůze komise pro ochranu veřejného 
pořádku NVP - zápisy, přílohy (torzo) 

1226 1964–1980 41

Komise soutěžní rady NVP

Schůze Soutěžní komise rady NVP - 
zápisy, podkladový materiál o 
soutěžích k 25. výročí osvobození 
ČSSR Sovětskou armádou 

1227 1969–1971 42

Komise rady ÚNV pro II. celostátní Spartakiádu

4. - 20. schůze komise rady ÚNV pro 
II. celonárodní Spartakiádu - pozvánky, 
zápisy, podkladový materiál 

1228 1959–1960 42

Komise pro regulaci a výstavbu města

131. - 144. schůze komise pro regulaci 
a výstavbu města - pozvánky, zápisy, 
přílohy 

1229 1948  42

145. - 157. schůze komise pro regulaci 
a výstavbu města - pozvánky, zápisy, 
přílohy 

1230 1949 43
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Komise pro přípravu návrhů na propůjčení "Medaile 
za zásluhy o hl. m. Prahu"

Návrh na propůjčení Medaile za 
zásluhy o hlavní město Prahu k 50. 
výročí vzniku samostatného 
československého státu (předložený 
vedoucím odboru pro vnitřní věci 
NVP) - návrh usnesení rady NVP, 
přehled podaných návrhů, seznam 
navržených předních představitelů 
veřejného života, kolektivů a 
jednotlivců na propůjčení medaile, 
návrhy orgánů, organizací a vedoucích 
funkcionářů hl. m. Prahy na propůjčení 
medaile jednotlivým osobám a 
kolektivům 

1231 1968 43

Návrh na propůjčení Medaile za 
zásluhy o hlavní město Prahu - přehled 
podaných návrhů ? 

1232 1969 43

Návrh na propůjčení "Medaile za 
zásluhy o hlavní město Prahu k 25. 
výročí osvobození ČSSR Sovětskou 
armádou a 25. výročí Pražského 
povstání - návrh usnesení rady NVP, 
seznam navržených na propůjčení 
medaile, přehled podaných návrhů, 
návrhy orgánů, organizací a vedoucích 
funkcionářů hl. m. Prahy na propůjčení 
Medaile za zásluhy o hlavní město 
Prahu jednotlivým osobám a 
kolektivům  

1233 1970 44

Návrh na propůjčení "Medaile za 
zásluhy o hlavní město - návrh 
usnesení rady NVP, seznam 
navržených na propůjčení medaile, 
přehled podaných návrhů, návrhy 
orgánů, organizací a vedoucích 
funkcionářů hl. m. Prahy na propůjčení 
Medaile za zásluhy o hlavní město 
Prahu jednotlivým osobám a 
kolektivům, přehledy návrhů na 
udělení medaile a přehledy držitelů 

1234 1971 44
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medaile, osob, zápis ze schůze komise 
v rukopise     

Návrhy komisí na propůjčení "Medaile 
za zásluhy o hlavní město Prahu" 
jednotlivcům a kolektivům 

1235 1972 44

Dodatečné návrhy NVP na propůjčení 
"Medaile za zásluhy o hlavní město"  

1236 1972 44

Návrhy ONV Praha 1 - 10 na 
propůjčení "Medaile za zásluhy o 
hlavní město Prahu" 

1237 1972 44

Návrhy na propůjčení "Medaile za 
zásluhy o hlavní město Prahu" 
jednotlivcům a kolektivům 

1238 1972 44

Propůjčení "Medaile za zásluhy o 
hlavní město Prahu" Josefu Dobešovi, 
vedoucímu oddělení správy objektů 
hospodářské správy NVP - návrh na 
propůjčení medaile, výpis z usnesení 
13. schůze předsednictva MV KSČ o 
návrhu na propůjčení medaile, návrh 
rady NVP pro komisi rady NVP pro 
přípravu návrhů na udělování "Medaile 
za zásluhy o hlavní město Prahu", 
usnesení rady NVP o udělení medaile 

1239 1973 44

Propůjčení "Medaile za zásluhy o 
hlavní město Prahu" Igoru Čerkasovi, 
1. tajemníku velvyslanectví SSSR a 
představiteli Společnosti sovětsko-
československého přátelství - usnesení 
14. schůze předsednictva MV KSČ o 
udělení medaile, doporučení MV 
SČSP, návrh rady NVP, potvrzení o 
převzetí medaile 

1240 1973 44

Propůjčení "Medaile za zásluhy o 
hlavní město Prahu" tělovýchovným 
jednotám Sparta ČKD Praha a SK 
Slavia Praha - informace pro poradu 
vedoucích funkcionářů NVP o návrhu 
na udělení medaile, návrhy MV ČTO 
Praha, opis usnesení 6. schůze 
předsednictva MV KSČ, návrh rady 

1241 1973 44
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NVP na udělení medaile 

Propůjčení "Medaile za zásluhy o 
hlavní město Prahu" - návrhy na 
udělení medaile, informace o návrzích, 
přehledy navržených 

1242 1973 45

Propůjčení "Medaile za zásluhy o 
hlavní město Prahu" u příležitosti 
uvedení trasy I C pražkého metra do 
provozu - návrhy na udělení medaile, 
přehledy navržených, informace o 
návrzích 

1243 1974 45

Přehled navržených jednotlivců a 
kolektivů na udělení "Medaile za 
zásluhy o hlavní město Prahu" 

1244 1974 45

Návrhy na propůjčení "Medaile za 
zásluhy o hlavní město Prahu" 
(seřazeny abecedně podle 
navrhovaných osob) 

1245 1974 45

Udělení "Medaile za zásluhy o hlavní 
město Prahu" u příležitosti květnových 
oslav (7. 5.) - dopis o rozhodnutí o 
udělení medaile a termínu předání, opis 
usnesení 23. schůze předsednictva MV 
KSČ o udělení medailí, životopisná 
data navržených osob, návrhy rady 
NVP, seznamy navržených osob a 
kolektivů, návrhy ONV, podniků a 
organizací                          

1246 1974 46

Udělení "Medaile za zásluhy o hlavní 
město Prahu" J. Blažkovi, J. Brejhovi, 
M. Dabelkovi, V. Havlíčkovi, M. 
Pechovi, F. Mášovi, R. Metzkerovi, 
Pražskému stavebnímu podniku, L. 
Štrougalovi, J. Štybnarovi, V. 
Vaňkovskému - návrhy rady NVP, 
informace pro poradu vedoucích 
funkcionářů NVP o udělení medailí, 
návrhy orgánů NVP, podniků a 
organizací hl. m. Prahy, dopis o 
rozhodnutí o udělení medaile a termínů 
předání   

1247 1974 46
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Udělení "Medaile za zásluhy o hlavní 
město Prahu" jednotlivcům a 
kolektivům - návrhy rady NVP, 
informace pro poradu vedoucích 
funkcionářů NVP o udělení medailí, 
návrhy orgánů NVP, podniků a 
organizací hl. m. Prahy 

1248 1974 46

Nerealizované návrhy na udělení 
"Medaile za zásluhy o hlavní město 
Prahu" 

1249 1974 46

Návrh na udělení Čestného uznání rady 
NVP podniku Oděvní služba, 
Kadeřnictví a Pražské lázně u 
příležitosti výročí 25 let jejich vzniku; 

1250 1974 46

Udělení "Medaile za zásluhy o hlavní 
město Prahu" jednotlivcům a 
kolektivům - návrhy rady NVP, 
informace pro poradu vedoucích 
funkcionářů NVP o udělení medailí, 
návrhy orgánů NVP, podniků a 
organizací hl. m. Prahy 

1251 1975 46

Soupisy návrhů na udělení "Medaile za 
zásluhy o hlavní město Prahu" - 
přehled došlých návrhů pro r. 1975, 
seznam návrhů projednaných v komisi 
v r. 1974 (kolektivy), návrh na udělení 
medailí v r. 1975 - sumář, přehled 
návrhů na vyznamenání poslanců v r. 
1975, informace pro poradu vedoucích 
funkcionářů o udělení medailí v r. 
1975  

1252 1975 47

Udělení "Medaile za zásluhy o hlavní 
město Prahu" jednotlivcům a 
kolektivům - návrhy a průvodní listy 

1253 1975–1976 47

Udělení "Medaile za zásluhy o hlavní 
město Prahu" jednotlivcům a 
kolektivům - návrhy rady NVP, 
informace pro poradu vedoucích 
funkcionářů NVP o udělení medailí, 
návrhy orgánů NVP, podniků a 
organizací hl. m. Prahy (včetně 
několika konceptů) 

1254 1976 47
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Udělení "Medaile za zásluhy o hlavní 
město Prahu" jednotlivcům a 
kolektivům - tabulky, soupisy, přehledy 
návrhů (i vyřazených), sumáře, přehled 
výročí založení podniků, rozpočtových 
organizací a zařízení v působnosti NVP 

1255 1976–1977 47

Návrhy na udělení "Medaile za zásluhy 
o hlavní město Prahu" - odložené 

1256 1975–1976 47

Pozvánky na slavnostní shromáždění k 
předání vyznamenání  hl. m. Prahy 

1257 1976 47

Udělení "Medaile za zásluhy o hlavní 
město Prahu" jednotlivcům a 
kolektivům - návrhy rady NVP, 
informace pro poradu vedoucích 
funkcionářů NVP o udělení medailí, 
návrhy orgánů NVP, podniků a 
organizací hl. m. Prahy (včetně 
několika konceptů) 

1258 1977 48

Udělení "Medaile za zásluhy o hlavní 
město Prahu" jednotlivcům a 
kolektivům - návrhy rady NVP, 
informace pro poradu vedoucích 
funkcionářů NVP o udělení medailí, 
návrhy orgánů NVP, podniků a 
organizací hl. m. Prahy (včetně 
několika konceptů) 

1259 1978 49
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