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I 

ÚVOD 
 
I  Správní vývoj p vodce fondu a jeho p edch dc  
 

Dle kompeten ního rozd lení ÚNV hl. m sta Prahy z 1. dubna 1949 pat ila stavební 
agenda pod referát XI. – technický, který se dále lenil na 7 odbor . Stavební agendu 
vy izovaly p edevším odbory: pro výstavbu m sta, pro pozemní stavby a pro inženýrské stavby. 
N které innosti byly p evedeny do jednotlivých komunálních podnik .  

Dle p ehledu agend jednotlivých odbor  ÚNV sestaveného v ervenci 1951 referátem 
pro lidovou správu, se XI. technický referát lenil celkem na 6 odd lení, z nichž p ímo 
stavebními záležitostmi se zabývala odd lení pro pozemní stavby, odd. komunika ní a sadové, 
odd. vodohospodá ské a zem m i ské.  

Z nich odd lení pro pozemní stavby se m lo zabývat mj. bytovou výstavbou, stavbami 
objekt  ob anské vybavenosti v nejširším slova smyslu, záležitostmi asanace, odstra ování 
komunika ních závad a regulací, p ípadn  též výstavbou nových loubí na frekventovaných 
místech m sta. Odd lení komunika ní m lo na starost p edevším dopravní stavby, v . výstavby 
most , tunel , náb eží apod. Obstarávalo rovn ž agendu dopravního zna ení, úklidu silnic a 
správy uli ních stromo adí. Agendu vodních tok  a ploch v Praze ešilo vodohospodá ské 
odd lení a to v etn  výstavby vodovod  a kanalizací, koupališ  aj. Kone n  zem m i ské 
odd lení zajiš ovalo agendu pozemkového katastru, prací vym ovacích a mapovacích i 
dozoru. 

P i další reorganizaci ÚNV k 21. kv tnu 1954 byl již z ízen samostatný odbor pro 
výstavbu. Krom  n j se však stavebními záležitostmi zabývaly i odbory pro vodní hospodá ství, 
odbor dopravní a správa bytového hospodá ství a stavebnictví. Obor výstavby se lenil na 
odd lení územního plánu, stavebn  architektonické a bytové výstavby. Do jeho resortu pat ilo 
ízení a usm r ování veškeré výstavby na území Prahy, p íprava p tiletých a ro ních plán  a 

jejich rozpracování s investory, projektanty a stavebními podniky. Dále veškerá agenda 
územního plánování, vyhlašování stavebních obvod , vytvá ení zastavovacích plán  a veškeré 
práce zem m i ské. P id lování popisných ísel a názv  ulic, organizace architektonických 
sout ží, stavebního dozoru, p íprava i provád ní bytové výstavby a zpracovávání r zných 
posudk  pro pot eby ostatních odbor  ÚNV. Úst ední evidence majetku ve správ  ÚNV v etn  
jeho nabývání a vým n, záležitosti ochrany bezpe nosti práce i dohled nad stavebními ú ady 
ONV a n které další mén  rozsáhlé agendy. 

Další rozsáhlé zm ny v organizaci ÚNV prob hly k 1. ervenci 1960, kdy došlo mj. i 
k novému správnímu len ní Prahy na obvody. Obor výstavby m sta se, dle této reorganizace, 
roz lenil na 4 odd lení: územního plánu, ekonomické, technické a stavebn  právní. Stavebními 
záležitostmi v oboru dopravních staveb se zabýval odbor dopravy a resortem vodních tok , 
kanalizací apod. odbor vodního hospodá ství. Obor výstavby m sta rovn ž úzce spolupracoval 
s komisí pro výstavbu m sta (v jejím ele vždy jeden z len  Rady ÚNV) a s n kolika 
pod ízenými organizacemi a podniky (Pražské sdružení ve stavebnictví n.p., generální investor, 
projektové organizace). Kompetence odboru se následkem p enechání n kterých agend jiným 
odbor m pon kud zúžily. Odbor nadále zajiš oval organizaci výstavby, v . investorské innosti 
a oblast územního plánování. ídil rovn ž akce „Z“ a dále p id loval i popisná ísla.  

V letech 1964/1965 pak došlo k další zm n  – rozd lení agendy mezi odbory výstavby 
m sta a stavební. Odbor výstavby m sta se lenil na odd lení úst edního investora, koordinace 
výstavby, technické a správní a mezi jeho kompetence pat ila odpov dnost za výkon státní 
správy na úseku stavebního ádu, správa stavebních pozemk  ve vlastnictví NVP. Obor 
stavební se d lil na odd lení provád ní výstavby, technického rozvoje a ekonomické. Oba tyto 
odbory byly pod ízeny Komisi pro výstavbu m sta. ást agendy se rovn ž prolínala s odborem 
dopravy. 



II 

K dalším organiza ním zm nám v innostech NVP došlo v roce 1969 a následujících 
letech. Stále existující odbor výstavby byl dopln n novým odborem plánování a architektury. 
N kolik zm n bylo provedeno i v komisích. 

V roce 1976 došlo k významné zm n . Byl zrušen odbor územního plánování a 
architektury a nahrazen Útvarem hlavního architekta (ÚHA) s p sobností odborné organizace 
projektového charakteru pro územní plánování a architekturu. O rok pozd ji se sou ástí aparátu 
NVP stala dosud samostatná rozpo tová organizace Generální editelství výstavby hl. m sta 
Prahy s úkolem ídit, koordinovat a zabezpe ovat realizaci investi ní výstavby v hl. m st  
Praze.  

Dle organiza ního ádu z roku 1983 vypadala struktura správy stavebních záležitostí 
následovn . Stavebními záležitostmi se zabývaly hned t i komise a to: plánovací, výstavby a 
dopravy. Na úrovní odbor  s nimi korespondovaly odbory plánovací, výstavby, dopravy a 
Útvar hlavního architekta.  

ada stavebních organizací a podnik  pat ila také p ímo pod kompetenci Rady NVP. 
Namátkou jmenujme alespo  n které: Sdružení projektových ateliér  v Praze, Výstavba hl. 
m sta Prahy, Generální investor (pozd ji Pragoprojekt), Výstavba sídliš , Státní ústav pro 
rekonstrukci památkových m st a objekt  (SÚRPMO) a ada dalších.1 
 
II D jiny a struktura fondu 
 

Ve fondu není dochován žádný spisový i ukládací systém a vzhledem k nepoužívání 
signatur ho nelze ani zp tn  rekonstruovat, tím spíše, že fond obsahuje pouze spisy a žádné 
knihy. 

Ze zp sobu uložení a popisk  jednotlivých karton  bylo možno ur it pouze p ibližný 
v cný systém, který byl zachován a p i inventarizaci ješt  jemn ji roz len n (viz. následující 
kapitola).  
 
III Schéma uspo ádání fondu 
 
 P i po ádání spisového materiálu fondu Stavební odbor NVP (ÚNV) se vyšlo ze 
struktury umíst ní jednotlivých materiál  (typizováno dle agendy). Tento systém byl dále ješt  
podrobn ji up esn n a roz len n se snahou o dosažení maximální p ehlednosti co do obsahu 
agendy. Fond obsahuje pouze spisový materiál, knihy se nedochovaly. P i po ádání fondu 
prob hla vnit ní skartace, která se však týkala pouze multiplikát  projekt , plán  a map. 
 

1 Stavební obvody 
2 Stavební obvody (zm ny), demolice, územní rozhodnutí, výkupy pozemk  
3 Sm rný a územní plán 
4 P tiletky, bytová výstavba, významné projekty 
5 ONV 1 – 10 
6 Výstavba hl. m sta Prahy 
7 Útvar hlavního architekta (podzemní urbanismus) 
8 Útvar rozvoje hl. m sta Prahy 
9 Odbor pro výstavbu ÚNV 
10 Komise pro výstavbu m sta 
11 Doprava (dopravní stavby, MHD, dojížd ní) 
12 Vodní toky a p írodní podmínky 
13 Hustota obyvatelstva 

                                                 
1 Podrobn ji viz.: J. MENDELOVÁ, Správní a organiza ní zm ny v Národním výboru m sta Prahy v letech 1960–
1985, In: Pražský sborník historický XXI 1988, s. 70–71. 



III 

14 Odpadní vody a vytáp ní 
15 Památky a kultura 
16 Názvy ulic 
17 Stavební vývoj obcí na území Prahy 
18 Pomníky, pam tní desky 
19 P ehled památkov  chrán ných objekt  
20 Brožury 
21 Plány 

 
IV Obsah jednotlivých skupin fondu 
 
1    Stavební obvody 

Agenda stavebních (zastavovacích) obvod  vyhlašovaných dle zákona . 88/1949 Sb. (viz. 
p íloha).Tyto stavební obvody byly ur eny k zapln ní volných pozemk  na území m sta 
investi ní výstavbou (byty, školy a zdravotnická za ízení, pr mysl, ve ejné budovy, parky 
aj.). Pozemky dot ené t mito obvody mohly být také nárokovány organizacemi a podniky 
pro výstavbu jejich ú elových za ízení (továrny, ubytovny – tzv. „svobodárny apod.). 
Materiály obsahují: íslo obvodu (1–315), místní ur ení ( tvr , místní i pomístní název), 
plán obvodu a jeho p ípadných rozší ení, vyhlášku, kterou se ur uje rozsah obvodu a typ 
výstavby a event. i zápisy ze sch zí orgán  NVP, investora a zástupc  dalších ú ad  a 
státních podnik . Sou ástí je i kompletní p ehledový seznam všech obvod  se základními 
údaji. Tato agenda byla jako jediná systematicky uspo ádána již p i p evzetí do archivu 
(záznam viz. p íloha). 
 

2    Stavební obvody (zm ny), demolice, územní rozhodnutí, výkupy pozemk  
Dodate né zm ny v již vyhlášených stavebních obvodech. Obsahuje také adu územních 
rozhodnutí pro r zné stavby a seznam nemovitostí vykoupených podle zákona . 46/1948 
Sb. o nové pozemkové reform . 
 

3    Sm rný a územní plán 
Agenda p ípravy a schvalování územního plánu pro Prahu i perspektivní návrhy pro širší 
aglomeraci. Obsahuje adu mapových p íloh a regula ní plány pro památkovou zónu 
v centru m sta. 
 

4 P tiletky, bytová výstavba, významné projekty 
Bytová výstavba ve 3. a 4. p tiletce a významné projekty realizované ve spolupráci s NVP 
(Meteorologický ústav, Národní shromážd ní, nemocnice Motol, knižní sklad Chodov, 
vini ný sklep Letná, Stalin v pomník s kompletní stavební dokumentací aj.). 
 

5 ONV 1 – 10 
Projekty realizované na území jednotlivých obvod  (asanace okolí Anežského kláštera, 
návrh demolice domu U Kaštanu, Pankrácká plá , áste ná demolice Malostranského 
h bitova, teplárna Michle, Park kultury a oddechu, studie zastav ní Letenské plán  aj.) 
 

6 Výstavba hl. m sta Prahy 
Zprávy o pln ní plánu podniku. 
 

7 Útvar hlavního architekta (podzemní urbanismus) 
Organiza ní ád, jednací ád, spisový plán, systemizace a komplexní rozbory innosti. 
Generální pr zkum památkov  cenných podzemních prostor na území Prahy dle obvod . 



IV 

 
8 Útvar rozvoje hl. m sta Prahy 

Stanoviska ÚHA k jednotlivým projekt m, územn  plánovací informace. 
 

9 Odbor pro výstavbu ÚNV 
R zné projekty a úpravy p evážn  v památkové zón , výstavy, regula ní plány. 
 

10 Komise pro výstavbu m sta 
Zápisy ze zasedání komise. 
 

11 Doprava  
Agenda len na do podkapitol: dopravní stavby (silnice, mosty, tunely), MHD (autobusy, 
trolejbusy, metro, železnice) a dojížd ní (dotazníková akce pro ú ady obecní samosprávy - 
pr zkum dojížd ní do zam stnání do a z Prahy dle obvod , okres  a pr myslových 
odv tví). 
 

12 Vodní toky a p írodní podmínky 
 Ochrana p írody, vodní toky a nádrže v Praze, r zné pr zkumy. 
 
13 Hustota obyvatelstva 

Pr zkum hustoty obyvatelstva podle tvrtí, domovních blok , .p. a ulic. 
 

14 Odpadní vody a vytáp ní 
istírna Bubene , dálkové vytáp ní. 

 
15 Památky a kultura 

Projekty v památkové zón , stavebn  historické pr zkumy, sochy a pomníky, vývoj m sta. 
 

16 Názvy ulic 
Seznamy ulic, návrhy na pojmenování. 
 

17 Stavební vývoj obcí na území Prahy, 
 historický p ehled, urbanistický vývoj, význa n jší stavby, prameny a literatura, 

ikonografie a mapy – podle katastrálních území. 
 
18 Pomníky, pam tní desky, výst ižky z tisku 

Plánované pomníky, pam tní desky (Karel Cibula), fotografie. 
 

19 P ehled památkov  chrán ných objekt  
podle katastrálních území. 
 

20 Brožury 
 Územní plány, hypotéza rozvoje, aj. 
 
21 Plány 

Velkoformátové plány v tubusech a deskách (Stalin v pomník, Valdštejnská jízdárna, 
Divadlo Na Zábradlí, Ministerstvo školství, Vini ný sklep, Braník aj.) 
 

 



V 

V Záznam o uspo ádání fondu 
 
Tento fond byl uspo ádán a inventarizován v Archivu hlavního m sta Prahy pracovníkem 
odd lení fond  novodobé správy Dominikem Budským. Inventární soupis byl dopln n a 
opraven Barborou Laš ovkovou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI 

VI P ílohy 
 
ZÁKON . 88 
ze dne 19. prosince 1949 
o územním plánování a výstavb  obcí. 
 
Národní shromážd ní republiky eskoslovenské usneslo se na tomto zákon : 

ÁST I.  
Územní plánování obcí. 
§ 1.  
Základní ustanovení. 
 
Územní plánování obcí je sou ástí jednotného hospodá ského plánu a musí tedy vyhovovat ve ejným pot ebám a 
zájm m. 
§ 2.  
Územní plány obcí. 
 
(1) Místní národní výbory po izují územní plány sm rné a podrobné a ídí se p i tom pokyny, které jim ud lují 
krajské národní výbory, a to zejména také z hlediska plánovitého uspo ádání v tších území. Místní národní výbory 
jsou povinny tyto plány po ídit, po p ípad  zm nit nebo doplnit ve lh t , kterou stanoví krajské národní výbory. 
 
(2) Jestliže místní národní výbor nepo ídí, po p ípad  nezm ní nebo nedoplní územní plán ve lh t  stanovené 
krajským národním výborem nebo nevyhoví pravomocn  ud leným závazným pokyn m, m že provedení 
p íslušných prací za ídit krajský národní výbor. 
 
(3) Vláda ur í na ízením zásady pro územní plánování, jakož i obsah a zp sob vypracování územních plán . 
§ 3.  
Sm rný územní plán. 
 
(1) Sm rný územní plán (dále jen "sm rný plán") stanoví zásadní sm rnice pro uspo ádání celého území jedné 
nebo více obcí a povšechn  rozvrhuje pot ebné plochy pro jednotlivé ú ely, p i emž dbá toho, aby byly pokud 
možno zajišt ny, rozvinuty a využity všechny hospodá ské možnosti plánovaného území. 
 
(2) Pro dv  nebo více obcí se po ídí spole ný sm rný plán, zejména je-li to nutné v zájmu pot ebného organického 
utvá ení v tších celk  nebo p esahuje-li stavební a hospodá ský vývoj hranice jednotlivé obce nebo nemohou-li 
místní národní výbory dot ených obcí dosíci vhodného ešení samostatnými plány. 
§ 4.  
Podrobný územní plán. 
 
(1) Podrobný územní plán (dále jen "podrobný plán") vymezuje podrobn ji plochy ur ené povšechn  sm rným 
plánem pro jednotlivé ú ely, zejména pak zásadn  stanoví místní dopravní spoje, blíže ur uje druh zastav ní, 
stanoví zásady pro asanaci nebo p estavbu jádra obce anebo pro asanaci širších území a zpravidla též ur uje 
stavební obvody. 
 
(2) Pro po ízení podrobného plánu spole ného pro dv  nebo více obcí platí obdobn  ustanovení § 3, odst. 2. 
§ 5.  
Stavební obvod. 
 
(1) Pro každou obec, v níž se mají provád t pozemní stavby a ve ejná za ízení s nimi souvisící, se ur í jeden nebo 
více stavebních obvod , a to tak, aby byl zajišt n ú elný, hospodárný a ucelený stavební vývoj obce (po p ípad  i 
asanace nebo p estavba jádra obce). 
 
(2) Není-li stavební obvod ur en podrobným plánem, m že jej ur it krajský národní výbor po slyšení místního a 
okresního národního výboru. Obdobn  m že být stavební obvod zm n n, a to i když byl ur en podrobným plánem. 
 
(3) Pozemní stavby a ve ejná za ízení lze provád t jen ve stavebním obvodu. Toto omezení neplatí pro stavby k 
ú el m obrany státu nebo po pot eby vojenské správy, jakož i pro n které jiné druhy staveb, které ur í vláda 
na ízením. 

ÁST II.  
Provád ní výstavby obcí. 



VII 

Oddíl I.  
Všeobecná ustanovení. 
§ 6.  
Zastavovací plán. 
 
(1) Zastavovací plán stanoví p esn  druh, zp sob a rozsah využití pozemk , zejména po stránce stavební (ur ením 
uli ní a stavební áry a výškové úrovn  a pod.). Po izuje se na podklad  potvrzeného podrobného plánu a jen pro 
území stavebního obvodu; p i tom však musí být dbáno toho, aby vhodn  navazoval na úpravu sousedních ploch a 
aby p ihlížel k používání schválených typ  p i výstavb . 
 
(2) Vláda ur í na ízením zásady pro výstavbu obce, jakož i obsah a zp sob vypracování zastavovacího plánu. 
§ 7.  
 
Povinnosti místního národního výboru. 
 
(1) Ke spln ní úkol  souvisících s výstavbou obce je místní národní výbor povinen se postarat zejména o to, aby  
 
a) byl po ízen zastavovací plán ve lh t , kterou ustanoví krajský národní výbor, a  
 
b) p ed zastavováním byly vybudovány ulice a další nejd ležit jší ve ejná za ízení a aby podle postupu 
zastavování byla p íslušná ást obce vždy vybudována v plném rozsahu tak, jak stanoví územní nebo zastavovací 
plán. 
 
(2) Vláda m že na ízením stanovit podrobnosti, zejména pokud jde o rozsah, zp sob a postup provedení 
jednotlivých ve ejných za ízení a požadování náhrady nebo p ísp vk  od zájemc . 
§ 8.  
Ochranná pásma. 
 
P i dopravních za ízeních vn  souvisle zastav ného území obce je t eba ur ením ochranných pásem dbáti toho, 
aby pozemními stavbami, pokud jsou p ípustné v tomto území, ani jinými úpravami na povrchu zem  nebyly 
ohroženy ve ejné zájmy, zejména aby nebyla zt žována doprava. V t chto ochranných pásmech lze bu  zakázat 
nebo omezit ur itou innost, anebo na ídit odstran ní nebo úpravu stavby, jiného za ízení nebo porostu a po 
p ípad  úpravu povrchu p dy (odkop, srovnání p dy a pod.). 
Oddíl II.  
Provád ní pozemních staveb a dozor na n . 
§ 9.  
P ípustnost provád ní pozemních staveb. 
 
(1) Pozemní stavby a jakékoli stavební práce na nich (dále jen "stavby") se sm jí provád t, jen jsou-li sou ástí 
úkol  stanovených jednotným hospodá ským plánem a jsou-li ve shod  s územním nebo zastavovacím plánem 
anebo jde-li o udržovací práce v nezbytném rozsahu. 
 
(2) Jakým požadavk m musí vyhovovat stavby, ur í vláda na ízením. Bližší úpravu stanoví ministerstvo techniky 
v dohod  se zú astn nými ministerstvy vyhláškou v Ú edním list . Stejným zp sobem stanoví ministerstvo 
techniky typy staveb a jejich sou ásti a m že je prohlásit za sm rné nebo závazné. 
 
(3) Vláda ur í na ízením, jak bude zjiš ováno, zda stavby vyhovují požadavk m podle odstavc  1 a 2 a podle 
jakých stavebních projekt  budou provedeny, dále kdy a které stavební práce na staveništi lze provád t, a m že 
upravit rozsah a zp sob projek ní innosti. 
§ 10.  
 
Provád ní a užívání stavby. 
 
(1) Krom  staveb, které provádí stát, sm jí stavby provád t nebo ídit k tomu oprávn né národní nebo komunální 
podniky anebo jiné stavební podniky. 
 
(2) Stavební ú ad dozírá na to, aby stavby byly provád ny ádn , odborn  a podle stavebních projekt  závazných 
pro provedení stavby. 
 
(3) Stavby, které byly provedeny bez p edchozího zjišt ní, že vyhovují požadavk m podle § 9, odst. 1 a 2, a které 
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jsou v rozporu s t mito požadavky, nutno odstranit na náklad vlastníka stavby. 
 
(4) Stavby se nesmí užívat, dokud stavební ú ad nezjistil, že byla ádn  a odborn  provedena a je ve stavu, který 
dovoluje její nezávadné užívání. 
§ 11.  
Udržování staveb a jejich odstran ní. 
 
(1) Vlastník je povinen udržovat stavbu v ádném stavebním stavu podle stavebního projektu závazného pro 
provedení stavby a užívat ji k ú el m, které vyplývají z tohoto projektu. 
 
(2) Stavební ú ad dozírá na pln ní povinnosti podle odstavce 1 a m že u init pot ebná opat ení na náklad vlastníka 
stavby, který p es výzvu tohoto ú adu neuvedl stavbu ve stanovené lh t  do p edepsaného stavu. 
 
(3) Je-li stavba ve stavu, který je v rozporu s ve ejnými zájmy, zejména nelze-li již hospodárn  ji opravit nebo 
ohrožuje-li bezpe nost nebo zdraví osob, na ídí stavební ú ad, aby byla odstran na. 
 
(4) Ke zbo ení stavby, pokud k n mu nedal stavební ú ad p íkaz, je t eba povolení. Podrobnosti ur í ministr 
techniky na ízením. 
§ 12.  
Povinné úpravy staveb. 
 
(1) Stavební ú ad m že vlastníku na ídit, aby provedl na stavb  na sv j náklad ur ité nové úpravy, pot ebné z 
d vod  ve ejného zájmu (z izování úkryt , p ipojení na vodovod nebo kanalisaci a s tím souvisící vnit ní za ízení, 
odstran ní zdravotních nebo dopravních závad, zavedení elekt iny nebo plynu a pod.). Neprovedl-li vlastník 
na ízené úpravy ve stanovené lh t , provede je místní národní výbor na jeho náklad. 
 
(2) Vláda ur í na ízením, jaké úpravy lze na ídit a za jakých podmínek; rovn ž m že stanovit, kdy a v jakém 
rozsahu p isp je stát na úhradu náklad  spojených s úpravami na ízenými podle odstavce 1. 
§ 13.  
Stavební ú ad a ízení. 
 
(1) Stavebním ú adem prvé stolice je místní národní výbor, má-li ádn  vybudovanou stavební službu, jinak 
okresní národní výbor. 
 
(2) Ministerstvo techniky v dohod  s ministerstvem vnitra ur í po slyšení krajského národního výboru vyhláškou 
ve Sbírce zákon , které místní národní výbory jsou stavebním ú adem podle odstavce 1. 
 
(3) Vyžaduje-li to ve ejný zájem, jehož je t eba dbát v ízení o v cech upravených v § § 9 až 12, m že stavební 
ú ad vyšší stolice z ú ední moci zrušit, zm nit nebo doplnit rozhodnutí nižšího stavebního ú adu, dokud není 
pravomocné. 
 
(4) Ú astníky v ízení podle § § 9 až 12 jsou vždy místní národní výbor a osoby, jejichž práv by se stavba mohla 
dotknout. 
§ 14.  
Ustanovení v zájmu obrany státu. 
 
(1) Vojenská správa m že s hlediska obrany státu ozna it území, v nichž lze provést stavby jen po jejím 
p edchozím souhlasu. Pro provedení t chto staveb mohou být uplatn ny zvláštní požadavky. 
 
(2) Vojenská správa m že i u staveb již z ízených, které ozna í stavebnímu ú adu, uplat ovat zvláštní požadavky 
na stavební nebo jiné podobné opat ení anebo si vyhradit p edchozí souhlas k stavebním zm nám u t chto staveb. 
Vláda vydá na ízením p edpisy o tom, v kterých p ípadech, v jaké výši a jakým zp sobem p isp je stát na úhradu 
zvýšených náklad . 
 
(3) Pokud jde o stavby k ú el m obrany státu, stavby vojenské a jiné stavby d ležité s hlediska obrany státu, m že 
ministr techniky v dohod  s ministrem-p edsedou státního ú adu plánovacího a s ministry národní obrany a vnitra 
p enést pravomoc stavebních ú ad  na vojenskou správu nebo jiné orgány. Dále m že v dohod  s ministrem-
p edsedou státního ú adu plánovacího a ministry národní obrany a vnitra u staveb uvedených v prvé v t  upravit 
odchylným zp sobem provád ní t chto staveb, jakož i dozor na n . 

ÁST III.  
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Ustanovení spole ná, p echodná a záv re ná. 
§ 15.  
Zásady pro ízení o plánech. 
 
(1) V ízení o plánu sm rném, podrobném a zastavovacím (dále jen "plán") je t eba dbát toho, aby zpravidla došlo 
k dohod  mezi ve ejnými orgány, kterých se dotýká obsah plánu; jen tyto orgány mají postavení ú astník  v ízení. 
 
(2) ízení o sm rném a podrobném plánu lze spojit. 
 
(3) Všem ob an m je t eba poskytnout p íležitost, aby se v p im ené lh t  vyjád ili k podrobnému a 
zastavovacímu plánu. 
 
(4) Krajský národní výbor po p edchozím souhlasu vojenské správy plán bu  potvrdí, po p ípad  s menšími 
úpravami, nebo jej vrátí k p epracování. O odvolání z jeho vým ru rozhoduje státní ú ad plánovací, jde-li o sm rný 
nebo podrobný plán, nebo ministerstvo techniky, jde-li o zastavovací plán; pokud se odvolání týká oboru 
p sobnosti n kterého jiného úst edního ú adu, rozhodne p íslušný ú ad v dohod  s ním. 
 
(5) Vláda vydá na ízením p edpisy o vstupu na nemovitosti za ú elem provád ní plánovacích prací a o náhrad  
škody vzniklé t mito pracemi. 
§ 16.  
Právní ú inky plánu. 
 
Potvrzený plán je zásadn  závazný pro stavební a jakoukoli jinou innost, jíž se dotýká svým obsahem. 
§ 17.  
Asanace. 
 
(1) Území, na n mž vznikly p sobením p írodních vliv  nebo lidskou inností závady zdravotní anebo závady v 
útvaru nebo povrchu p dy (sesouvání svahu, zbahn ní p dy, poddolování a j.), je t eba upravit ve shod  se 
sm rným nebo podrobným plánem (asanace krajiny). 
 
(2) Zastav né území, v n mž velká ást staveb nevyhovuje s hlediska výstavby obce (na p . z d vod  zdravotních, 
stavebních nebo dopravních), je t eba postupn  a soustavn  p ebudovat ve shod  se zastavovacím plánem; 
ojedin lé nevyhovující stavby lze odstranit, i když místní národní výbor ješt  nemá zastavovací plán (asanace 
obcí). 
 
(3) Národní výbory navrhují za azení asanace krajiny i obcí do jednotného hospodá ského plánu. Náklad spojený s 
asanací krajiny hradí stát, který m že požadovat p im ený p ísp vek od osob, z jejichž innosti závady vznikly 
nebo kterým z úpravy vzejde užitek. Náklad spojený s odstran ním staveb podle odstavce 2 hradí vlastník, pokud 
mu z stane zachováno vlastnictví k pozemku nebo se mu dostane pozemku náhradního, jinak stát. 
 
(4) U stavby již z ízené lze provést menší zm ny hranic zastav ného pozemku s p íslušenstvím v i nezastav né 
ásti sousedního pozemku, je-li t eba této zm ny, aby se odstranily závažné stavební, zdravotní nebo hospodá ské 

závady, jež se vyskytují p i užívání této stavby. 
§ 18.  
 
Stavební uzáv ra. 
 
(1) V území, které je d ležité s hlediska obrany státu nebo je používáno pro rekreaci nebo v n mž jsou zvláštní 
pom ry (na p . poddolování), v zastav ném území obce, pokud pro tato území dosud neplatí plán (ani upravovací 
plán podle § 19), a v území, pro n ž se p ipravuje po ízení nebo zm na plánu, lze vyhlášením stavební uzáv ry 
zakázat nebo omezit stavební a jinou podobnou innost, která by mohla znemožnit nebo ztížit uskute n ní p íští 
nové úpravy. 
 
(2) Stavební uzáv ra se nevztahuje na stavby vojenské a jiné stavby d ležité s hlediska obrany státu. 
 
(3) Bližší úpravu, zejména dobu trvání stavební uzáv ry, p íslušnost a ízení, stanoví vláda na ízením. 
§ 19.  
Upravovací plány. 
 
Upravovací plány (plány polohy, regula ní plány a pod.) a ná rty, které byly potvrzeny podle ustanovení 



X 

dosavadních p edpis , jakož i úpravy podle p edpis  o stavební obnov , z stávají v platnosti s dosavadními 
právními ú inky, dokud nebudou zm n ny nebo nahrazeny novými územními plány anebo dokud krajský národní 
výbor je nezruší jako nevyhovující. 
§ 20.  
Opat ování pot ebných nemovitostí a práv. 
 
(1) Nemovitosti a práva, kterých je t eba k uskute n ní jednotného hospodá ského plánu anebo podrobného nebo 
zastavovacího plánu, jakož i k provedení asanace, lze vyvlastnit, nedojde-li k dohod . Vyvlast ovat nelze 
nemovitosti, které slouží k ú el m obrany státu nebo pot ebám vojenské správy, a po p ípad  další, jež ur í vláda 
na ízením. 
 
(2) Vyvlastn ním lze dosáhnout  
 
a) p echodu vlastnického práva k nemovitostem,  
 
b) z ízení služebnosti a jiných v cných práv na nemovitostech,  
c) trp ní opat ení, která omezují výkon vlastnického práva nebo jiného práva na nemovitosti, anebo  
 
d) postoupení, omezení nebo zrušení jiného v cného práva než vlastnického. 
 
(3) Bylo-li vyvlastn ním dosaženo p echodu vlastnického práva k nemovitostem, zanikají všechna práva t etích 
osob k nim, pokud vým r o vyvlastn ní nestanoví jinak. 
 
(4) Vyvlastnit lze ve prosp ch státu, svazk  lidové správy, státních, národních a komunálních podnik , podnik  
ur ených nebo z ízených k provozování zahrani ního obchodu a mezinárodního zasilatelství nebo lidových 
družstev; ve prosp ch jiných osob lze vyvlastnit, jde-li o stavbu za azenou do jednotného hospodá ského plánu 
nebo jde-li o asana ní úpravu podle § 17, odst. 4. 
 
(5) Náhrada za vyvlastn ní se ur í se z etelem na obecnou cenu zem d lské p dy, zv tšenou o hodnotu investic. 
 
(6) O vyvlastn ní i náhrad  rozhoduje okresní národní výbor na návrh oprávn né osoby (odstavec 4). Není-li 
n který ú astník spokojen s pravomocným rozhodnutím o náhrad , rozhodne na jeho návrh v nesporném ízení 
soud, v jehož obvodu je nemovitost. Návrh je podati do 30 dn  ode dne doru ení pravomocného rozhodnutí. 
 
(7) Vláda upraví na ízením vyvlast ovací ízení, p edb žné užívání nemovitostí, poskytování jistoty, zp sob 
poskytování náhrady za vyvlastn ní, za p edb žné užívání nemovitostí a náhrady za zaniklá práva t etích osob, 
jakož i ú inky, provedení a zrušení vyvlast ovacího vým ru. 
 
(8) Právní jednání, písemnosti a ú ední úkony pot ebné pro vyvlastn ní jsou osvobozeny od poplatk , dávek za 
ú ední výkony ve v cech správních a dávky z p ír stku hodnoty nemovitostí. Osvobození se vztahuje také na 
p evody nemovitostí dohodou, potvrdí-li okresní národní výbor, že u nabyvatele jsou spln ny podmínky pro 
vyvlastn ní k ú el m uvedeným v odstavci 1. 
§ 21.  
Podstatné zm ny ve využití pozemku. 
 
(1) Stavební nebo jinou innost, kterou se podstatn  m ní využití pozemku, nutno p edem hlásit krajskému 
národnímu výboru a lze ji vykonat jen s jeho souhlasem. 
 
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro innost na pozemcích, pro n ž platí plán (p i stavební innosti zastavovací 
plán), potvrzený podle tohoto zákona. 
§ 22.  
Popisné mapy. 
 
(1) Pro každou obec se opat í popisné mapy pro polohové a výškové znázorn ní skute ného stavu obce, jež budou 
udržovány ve stálé shod  se skute ným stavem. 
 
(2) Vláda blíže upraví na ízením zejména obsah a zp sob vypracování popisných map, jakož i ízení o nich. 
§ 23.  
P ípustnost reklamních a podobných za ízení. 
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Reklamní a podobná za ízení lze umis ovat na místech ve ejn  p ístupných nebo viditelných s takových míst jen 
za podmínek, které stanoví ministerstvo techniky vyhláškou v Ú edním list . 
§ 24.  
Zvláštní ustanovení. 
 
(1) Pokud jde o plány, vykonává p sobnost místního národního výboru na území hlavního m sta Prahy úst ední 
národní výbor a p sobnost krajského národního výboru p íslušný ministr. 
 
(2) Pro ízení p ed místními národními výbory platí i na Slovensku p im en  p edpisy o správním ízení. 
§ 25.  
Trestní ustanovení. 
 
(1) P estupku se dopouští, kdo porušuje ustanovení tohoto zákona nebo p edpis  podle n ho vydaných, pokud 
upravují p ípustnost staveb a stavební nebo podobné innosti nebo užívání staveb nebo p ípustnost reklamních a 
podobných za ízení anebo zajiš ují hospodárnost a ú elnost ve stavebnictví, jakož i bezpe nost a dobrý vzhled 
staveb. 
 
(2) P estupku se dopouští zejména,  
 
a) kdo jako stavebník nebo osoba odborn  oprávn ná provádí stavbu, u níž nebylo zjišt no p edepsaným 
zp sobem, že vyhovuje stanoveným požadavk m, nebo ji provádí odchyln  od stavebního projektu závazného pro 
její provád ní,  
 
b) kdo jako stavebník se nepostará, aby stavbu provád l podnik k tomu oprávn ný, nebo kdo ídí nebo provádí 
stavbu, nejsa k tomu oprávn n,  
 
c) kdo užívá nebo dá užívat stavby bu  d íve, než stavební ú ad zjistil, že jí lze nezávadn  užívat, anebo v rozporu 
s ú elem, který vyplývá ze stavebních projekt  závazných pro její provedení,  
 
d) kdo provádí stavební nebo jinou innost, kterou se podstatn  m ní využití pozemku, bez pot ebného souhlasu 
krajského národního výboru anebo  
 
e) kdo užívá reklamních a podobných za ízení nebo je umis uje v rozporu se stanovenými podmínkami. 
 
(3) P estupky uvedené v odstavcích 1 a 2 potrestá - nep jde-li o in soudn  trestný - okresní národní výbor 
pokutou do 100 000 K s nebo v zením (uzam ením) do 6 m síc . Pro p ípad nedobytnosti pokuty se vym í 
náhradní trest v zení (uzam ení) podle míry zavin ní do 6 m síc . 
 
(4) Trestnost p estupku se proml uje uplynutím jednoho roku po dni, kdy byla dokon ena trestná innost. 
§ 26.  
Provád cí p edpisy. 
 
(1) Vláda m že na ízením bližší úpravu jednotlivých ustanovení sv it vyhlášce p íslušného úst edního ú adu, jež 
se uve ejní v Ú edním list . 
 
(2) Státní ú ad plánovací v dohod  s ministerstvem techniky vydá vyhláškou v Ú edním list  p edpisy o 
p ípravných plánovacích pracích, o podmínkách, za nichž lze upustit od sm rného plánu a po izovat p ímo 
podrobný, po p ípad  zastavovací plán, a o ur ování náhrady za vyvlastn ní a za p edb žné užívání nemovitostí. 
§ 27.  
P echodná ustanovení. 
 
Vláda m že na ízením upravit p echod z ustanovení dosavadních p edpis  do nové úpravy, jakož i rozhodování o 
v cech, o nichž nebylo v den po átku ú innosti tohoto zákona ješt  pravomocn  rozhodnuto; m že také stanovit, 
kdy a za jakých podmínek zanikají povolení k rozd lení nebo p em n  pozemku na staveništ  a stavební povolení, 
vydaná p ed ú inností tohoto zákona. 
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 - 1 - 

Stavební obvody

Seznam stavebních obvod  1 - 315 
ur ených a vyhlášených v letech 1947 - 
1958
Eviden ní karty se základními údaji, 
pr vodní zpráva 

1 1971 1

P vodní seznam stavebních obvod  
1947 - 1958 s úpravami a rozší eními 
lokalizace, ú el stavby, zm ny

2 sine 1

Upravovací ná rty, zm ny ú elu 
staveb, námitky 

3 1947–1954 2

Stavební obvod 1 Kobylisy Salesiáni 
plánky, výstavba sídlišt , p ipomínky

4 1947–1954 3

Stavební obvod 2 Libe  Slovanka 
plánky

5 1947–1956 3

Stavební obvod 3 Libe  - Klapkova, 
Na Sypkém aj. + 1. rozší ení plánky, 
atypické obytné stavby

6 1953 3

Stavební obvod 4 Žižkov - Praža ka 1. 
rozší ení plánky, ve ejné budovy 
(Stava ov - Prefa) a park, sadovnický 
generel

7 1950–1955 3

Stavební obvod 4 Žižkov - Praža ka 1 
a 2. rozší ení plánky, bytová výstavba

8 1947–1953 4

Stavební obvod 5 Strašnice - Solidarita 
1 - 3. rozší ení plánky, bytová 
výstavba, stavební povolení

9 1947–1958 5

Stavební obvod 6 Vršovice - Eden, 
nám. Svatopluka echa zastavovací 
plány, rozší ení obvodu, vyjád ení 
Ministerstva techniky, tramvajová tra , 
Meopta, bytová výstavba

10 1947–1954 6

Stavební obvod 6 Vršovice - Eden, 
nám. Svatopluka echa Kovoprojekta, 
družstevní bytová výstavba

11 1950–1957 7

Stavební obvod 7 Kr , Bráník - Dvorce 
+ 1. a 2. rozší ení plánky, rodinné 
domky

12 1947–1948 7
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Stavební obvod 7 Kr , Bráník - Dvorce 
3. rozší ení mate ská škola a h išt

13 1949–1950 7

Stavební obvod 7 Kr , Bráník - Dvorce 
4. rozší ení bytová výstavba

14 1951 7

Stavební obvod 7 Kr , Bráník - Dvorce 
5. rozší ení bytová výstavba

15 1953 8

Stavební obvod 7 Kr , Bráník - Dvorce 
6. rozší ení 

16 1954 8

Stavební obvod 7 Kr , Bráník - Dvorce 
7. rozší ení byty, kultura a zdravotnictví

17 1957 8

Stavební obvod 7 Kr , Bráník - Dvorce 
návrh typizovaného dvojdomu 

18 1947 8

Stavební obvod 8 Smníchov - Bulovka, 
Jinonice, Koší e + rozší ení plány, 
bytová výstavba

19 1947–1954 8

Stavební obvod 9 Libe  Královská ul. 
bytové domy

20 1947 8

Stavební obvod 10 Kr  Zelená liška + 
1- 3. rozší ení byty, jesle

21 1947–1953 8

Stavební obvod 11 Strašnice - 
Pr b žná, Gutova + 1. a 2. rozší ení 
bytová výstavba

22 1947–1954 9

Stavební obvod 12a Libe  - KD 
továrna

23 1948 9

Stavební obvod 12b Hloub tín zápis o 
porad

24 1947–1954 9

Stavební obvod 12c Strašnice - 
ernokostelecká garáže EDOK, 

sklady filmových ateliér

25 1947–1950 9

Stavební obvod 13 B evnov - V od 
kláštera byty

26 1949 9

Stavební obvod 14 Veleslavín, 
Vokovice - Kladenská ul. byty

27 1947–1950 9

Stavební obvod 15 Dejvice - Z od 
arcibiskupského seminá e bytové 
domky

28 1947 10
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Stavební obvod 16 Nusle - nám. 
Hrdin , okolí pankrácké v znice 
bytové domy

29 1947 10

Stavební obvod 17 Smíchov - 
Malvazinky byty

30 1947–1951 10

Stavební obvod 18a B evnov - V trník, 
Baterie, voj. nemocnice byty, obchody

31 1947–1948 10

Stavební obvod 18b B evnov - Pet iny 
u voj. nemocnice ošet ovatelská škola

32 1948 10

Stavební obvod 19 Dejvice - 
Komornická plány, rodinné domy

33 1947–1951 10

Stavební obvod 20 Hloub tín vozovna, 
byty

34 1949–1950 10

Stavební obvod 21 B evnov - 
B lohorská/Potockého byty a domky

35 1947–1954 11

Stavební obvod 22 Vyso any - 
Nemocni ní ul. byty

36 1947 12

Stavební obvod 23 Dejvice - 
Klecandova vojenské byty

37 1946–1948 12

Stavební obvod 24 Dejvice - 
B lohorská/Moravan  rodinné domy

38 1947–1950 12

Stavební obvod 25 Nusle - ul. Na 
Pankráci byty

39 1947 12

Stavební obvod 26 Záb hlice, Sp ilov - 
Severní XI kanalizace

40 1947 12

Stavební obvod 27 Nusle - Zelená liška 
byty, gymnázium

41 1947–1948 12

Stavební obvod 28 Motol - Pod 
Homolkou byty, služby

42 1947, 1954 12

Stavební obvod 29 Záb hlice Zahradní 
m sto - Karafiátová 

43 1948 12

Stavební obvod 30 Pet ín - Seminá ská 
zahrada 

44 1947–1948, 1953 12

Stavební obvod 31 Libe  - ul. V 
Holešovi kách družstevní rodinné 
domky Lignat

45 1948 12
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Stavební obvod 32 Bubene  - Trojský 
ostrov istírna odpadních vod

46 1947–1952 12

Stavební obvod 33 Bubene  - Ardenská 47 1948–1950 12

Stavební obvod 34 Libe  - Bulovka 
Domov sester

48 1947–1948 13

Stavební obvod 35 Smíchov - okolí 
kostela sv. Václava byty

49 1948 13

Stavební obvod 36 Žižkov - 
Lucemburská ul. byty

50 1947–1948 13

Stavební obvod 37 Havlí kovy sady, 
Gröbova vila neschváleno

51 1948 13

Stavební obvod 38 Sedlec - u dráhy 
nevyhlášen

52 1948 13

Stavební obvod 39 Veleslavín - u 
vozovny byty Dopravního podniku

53 1947–1948 13

Stavební obvod 40 B evnov - S od 
stadionu dopravní stavby

54 1948 13

Stavební obvod 41 Jinonice, okolí 
Tyršovy školy dopravní stavby

55 1948, 1952 13

Stavební obvod 42 Žižkov - vrch sv. 
K íže, 1. - 4. rozší ení jesle, byty, škola

56 1948–1954 13

Stavební obvod 43 Hloub tín - u 
h bitova garáže a haly údržby silnic

57 1948 13

Stavební obvod 44 Vyso any - 
Sokolovská u  Rokytky zdravotní 
st edisko

58 1948–1950 13

Stavební obvod 45 Koší e - U 
Šmuký ky nevyhlášen

59 1948 14

Stavební obvod 46 Praha 1 
Starom stské nám./Celetná z ízení 
podloubí, neprovedeno

60 1948 14

Stavební obvod 47 Motol stavba 
krematoria

61 1948 14

Stavební obvod 48 Nusle - 
Lomnického ul. jesle

62 1948 14
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Stavební obvod 49 Podolí - Z od 
kostela sv. Pankráce jesle

63 1948–1951 14

Stavební obvod 50 Malešice/Strašnice - 
ul. Na vinici, 1. a 2. rozší ení - ul. Nad 
vodovodem byty

64 1948, 1954 14

Stavební obvod 51 Prosek - Klí ov, 1 - 
3. rozší ení byty, Domov mládeže 
(Liberecká)

65 1948–1951 15

Stavební obvod 52 Hlubo epy - 
Barrandov filmové ateliéry

66 1948–1952 15

Stavební obvod 53 Nusle - Pankrác, u 
v znice, ul. Na Veselí budovy pošty

67 1948–1953 16

Stavební obvod 54 St ešovice - Na 
Petynce bytová výstavba - zam stnanci 
Kancelá e prezidenta

68 1948 16

Stavební obvod 55 Michle - ul. Na 
lánech jesle, školy

69 1948–1951 16

Stavební obvod 56 Nové M sto - 
Františkánská zahrada jesle

70 1948–1949 16

Stavební obvod 57 Vinohrady - 
Folimanka jesle

71 1948 16

Stavební obvod 58 Malešice 
veterinární ústav

72 1948 16

Stavební obvod 59 Troja - Trojská ul., 
Pomologická zahrada dvojdomky

73 1948–1950 16

Stavební obvod 60 Kobylisy - Na 
Okrouhlíku jesle, škola

74 1948–1949 17

Stavební obvod 61 Vršovice - ul. 
Sportovní jesle, MŠ

75 1948–1949 17

Stavební obvod 62 Strašnice - 
Pr b žná ul. sídlišt , služby

76 1949–1957 17

Stavební obvod 63 Vinohrady - 
Lucemburská ul. byty

77 1948 17

Stavební obvod 64 Liboc - ul. U silnice 
rodinné domky

78 1948–1949 17

Stavební obvod 65 B evnov - 79 1949 17
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Potockého ul. škola

Stavební obvod 65 Vyso any - za 
spalovnou dílny a garáže, zamítnuto 
náhradou obvod 76

80 1948 17

Stavební obvod 65 Kr /Braník - ul. V 
Podlesí Výzkumný ústav plynárenský, 
neschváleno

81 1948–1949 17

Stavební obvod 68 Holešovice - 
zahrada u divadla Uranie MŠ, h išt

82 1949, 1958 18

Stavební obvod 69 Vyso any - návrší 
Holosmetky, v od ul. Spojovací 
filmové sklady

83 1949, 1951 18

Stavební obvod 70 Praha 2 - Ke 
Karlovu/Apoliná ská jesle

84 1949 18

Stavební obvod 71 Kr  - 
Bud jovická/Sosnová nevyhlášen

85 1949 18

Stavební obvod 72 Praha 1 Betlémské 
nám. a okolí novostavba Náprstkova 
muzea - nerealizováno

86 1949 18

Stavební obvod 73 Koší e - Kavalírka 
+ rozší ení kulturní d m, radnice

87 1949–1951 18

Stavební obvod 74 Praha 7 Letná 
budova MV

88 1949 18

Stavební obvod 75 Vyso any - Jetelka, 
Fleišnerka koupališt

89 1948–1949, 1953 18

Stavební obvod 76 Vyso any - mezi ul. 
Pod bradskou a Rokytkou dílny a 
garáže

90 1948–1949 19

Stavební obvod 77 Vyso any - Pod 
Krocínkou Odkolek

91 1949–1950 19

Stavební obvod 78 B evnov - Z od 
Strahovského stadionu Státní 
meteorologický ústav

92 1949–1951 19

Stavební obvod 79 Hostiva  - U Torstu 
vodojem

93 1949 19

Stavební obvod 80 Hostiva  sklady, 
garáže

94 1949 19
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Stavební obvod 81 St ešovice - 
Hládkov nevyhlášen

95 1949 19

Stavební obvod 82 Michle Na K ivce 
vodárna, byty

96 1950 19

Stavební obvod 83 Lhotka - ul. Ve 
Lhotce vep ín

97 1950 20

Stavební obvod 84 Kr  - ul. U Kr ské 
vodárny obytné domy

98 1950–1952 20

Stavební obvod 85 Malá Chuchle 
kanoistické lod nice

99 1950 20

Stavební obvod 86 Bohnice rodinné 
domy

100 1950, 1954 20

Stavební obvod 87 Bohnice - ul. U 
velké skály zrušen

101 1949–1950 21

Stavební obvod 88 Braník výzkumné 
ústavy

102 1953 21

Stavební obvod 89 Kr  - ul. Pacovská 
škola

103 1950–1952 21

Stavební obvod 90 Libe   lod nice 
KD

104 1950–1953 21

Stavební obvod 91 Žižkov - Zásobní 
zahrada 1. a 2. rozší ení 
transformátorovna, administrativní 
budova, jesle

105 1950, 1954–1955 21

Stavební obvod 92 Braník, Podolí - 
Sinkulova/Mod anská, 1 - 5. rozší ení 
sportovní areál - lod nice, plavecký 
bazén a služby, komunikace, bytová 
výstavba, prostor p ed nádražím Braník

106 1950–1958 22

Stavební obvod 93 Hostiva  - 
Hornom cholupská, 1. a 2. rozší ení 
rodinné domky

107 1950–1953 22

Stavební obvod 94 Libe  - ul. 
Chlum anského/Na Koráb  domov 
ošet ovatelek, sadovnický plán

108 1950–1951 23

Stavební obvod 95 Žižkov - 
Vinohradská/Ji ínská rozší ení 

109 1950 23
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Vinohradské ul., stavba ve ejných WC, 
vstup do Olšanských h bitov

Stavební obvod 96 Smíchov, Koší e - 
ul. Pod Kotlá kou garáže, dílny, sklad, 
administrativní budova

110 1950–1951 23

Stavební obvod 97 Michle - Nad 
Vršovskou horou trolejbusová vozovna

111 1951–1953 24

Stavební obvod 98 Žižkov - ul. 
Ostrome ská/Žerotínova sbor 
C SH+bohoslovecká kolej, 
nerealizováno (asanace+panelová 
výstavba)

112 1950 24

Stavební obvod 100 Hloub tín - 
Pod bradská ul. OP Prost jov sklady

113 1950–1951 24

Stavební obvod 101 Dejvice - 
Evropská polské velvyslanectví

114 1951 24

Stavební obvod 102 Vokovice - ul. Na 
Dlouhém lánu byty

115 1951 24

Stavební obvod 103 Bubene  - ul. Ve 
Struhách byty

116 1951 24

Stavební obvod 104 Libe  - Podvinný 
mlýn/Sokolovská ul. + 1. rozší ení byty

117 1951–1955 25

Stavební obvod 105 Sedlec objekty 
mrazíren

118 1951 25

Stavební obvod 106 Podolí, Braník - 
Dvorecká ul. + 1. rozší ení byty

119 1951, 1958 25

Stavební obvod 107 Vinohrady - ul. 
Lubla ská kolej Bude  - dostavba

120 1951 26

Stavební obvod 108 Vokovice - Na 
Dlouhém lánu hasi ská stanice

121 1951 26

Stavební obvod 109 Smíchov - ul. 
Stroup žnického ubytovna SD

122 1951 26

Stavební obvod 110 Smíchov Koší e - 
Plze ská rozší ení ul. Plze ské na úkor 
Malostranského h bitova

123 1951–1952 26

Stavební obvod 111 Hlubo epy 
Barrandov - K íženeckého nám. a okolí 

124 1951 26
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obytné domy pro zam stnance 
filmových studií

Stavební obvod 112 Braník - Branická 
ul. byty pro SD

125 1951 26

Stavební obvod 113 Braník regul. plynu126 1951 26

Stavební obvod 114 Žižkov - Na 
Vápence byty

127 1951 26

Stavební obvod 115 Koší e - Na 
Vidoulích byty

128 1951–1954 26

Stavební obvod 116 Žižkov - ul. 
Spojovací byty

129 1951 27

Stavební obvod 117 Michle - 
Bud jovická/Pelh imovská byty

130 1953 27

Stavební obvod 118 Hloub tín 
nevyhlášen

131 1951 27

Stavební obvod 119 Vokovice - 
ervený vrch VŠ koleje

132 1951–1956 27

Stavební obvod 120 Strašnice - ul. Nad 
vodovodem domky

133 1951 27

Stavební obvod 121 Žižkov - Jarov, 
Vackov bytové domy

134 1951 27

Stavební obvod 122 Prosek - ul. Na 
vyhlídce, Na pokraji domov mládeže, 
ubytovna pro KD

135 1951–1952 28

Stavební obvod 123 Hrad any - ul. 
Potockého mate ská škola

136 1951 28

Stavební obvod 124 Záb hlice 
nevyhlášen

137 1951 28

Stavební obvod 125 Vinohrady 
nevyhlášen

138 1951 28

Stavební obvod 126 Nusle Michle - 
Pankrácká plá  administrativa a školství

139 1953 28

Stavební obvod 128 Libe  - ul. 
Davídkova vodojem

140 1952 28

Stavební obvod 129 Žižkov - ul. 141 1951 28



Inv.
. Sign. Obsah

asový
rozsah

íslo
kart.

 - 10 - 

Grégrova/K ížkovského provizorní VŠ 
kolej

Stavební obvod 131 Koší e - Šmuký ka 
trafo

142 1953 29

Stavební obvod 134 Hloub tín byty143 1954 29

Stavební obvod 136 Hloub tín - u 
Lehovce p i Pod bradské ul. hasi ská 
stanice

144 1953 29

Stavební obvod 137 Strašnice  byty 
SD

145 1951 29

Stavební obvod 138 Strašnice - ul. K 
ervenému dvoru garáže a uhelné 

sklady

146 1952–1954 29

Stavební obvod 139 Nusle - ul. 
Družstevní ochoz/Nad Jezerkou 
u ovský domov Pragostav

147 1951–1952 29

Stavební obvod 140 Staré M sto - 
Revolu ní (mezery po vybouraných 
domech) administrativní budovy

148 1951, 1954 29

Stavební obvod 141 Smíchov - 
Císa ská louka sportovní areál

149 1952–1953 29

Stavební obvod 142 Braník - 
Mod anský potok tenisové kurty

150 1951–1952 29

Stavební obvod 143 Nové M sto - 
Albertov VŠ koleje

151 1951–1952 29

Stavební obvod 145 Hlubo epy - Na 
Žvahov  školy

152 1952, 1954 30

Stavební obvod 146 Smíchov - Skalka 
sportovišt

153 1952, 1954 30

Stavební obvod 147 Hodkovi ky byty154 1957 30

Stavební obvod 149 Staré M sto - u 
kláštera sv. Anežky sportovišt

155 1952 30

Stavební obvod 150 Prosek - ul. Nad 
Krocínkou byty pro Avia Let any

156 1952, 1954 30

Stavební obvod 151 Lhotka/Libuš JZD157 1952–1953 30
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Stavební obvod 153 Vokovice - ul. 
P lkruhová + rozší ení provizorní VŠ 
koleje, továrna

158 1953, 1957 30

Stavební obvod 154 St ížkov - K 
Šafránce byty

159 1952–1953 30

Stavební obvod 155 Lhotka - ul. 
Novodvorská dvojdomky

160 1952 30

Stavební obvod 156 Libe  - ul. Na 
Št pnici domky

161 1953 31

Stavební obvod 157 Hloub tín - ul. 
Chvalská + 1 - 3. rozší ení byty 
Pragolaku

162 1953–1954 31

Stavební obvod 158 Michle - S od 
Ka erova domky

163 1952–1953 31

Stavební obvod 159 Jinonice/Radlice - 
Na Vysoké Motorlet, mate ská škola a 
jesle

164 1954–1955 31

Stavební obvod 160 Radlice - Radlická 
ul. plynovod

165 1952–1954 31

Stavební obvod 161 Nové M sto - ul. 
Kate inská ve ejn  prosp šná stavba

166 1952 31

Stavební obvod 162 Smíchov - 
Nikolajka sportovišt

167 1952–1953 31

Stavební obvod 163 Kr  - U Kr ské 
vodárny provizoria projek ních ateliér

168 1952–1953 31

Stavební obvod 164 Záb hlice - 
Chodovec provizoria projek ních 
ateliér

169 1952 31

Stavební obvod 165 Záb hlice 
Zahradní m sto provizoria projek ních 
ateliér

170 1952 31

Stavební obvod 166 Žižkov  - ul. Jana 
Želivského/nákl. nádraží bytové domy

171 1953 31

Stavební obvod 167 Záb hlice Michle - 
ul. Jihozápadní služby, sport

172 1952 31

Stavební obvod 168 Motol - Podhájí 
sportovišt

173 1952 31
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Stavební obvod 169 Dolní Chabry 
imice - imický háj 

174 1952–1953 31

Stavební obvod 170 Koší e 175 1957 31

Stavební obvod 171 Michle - ul. 
Baarova služby

176 1952–1953 32

Stavební obvod 172 Malá Strana - 
Vlašská byty

177 1950–1953 32

Stavební obvod 173 Koší e - 
Plze ská/Donátova byty

178 1952–1954 32

Stavební obvod 174 Bubene  - 
Terronská/Lotyšská byty

179 1950–1953 32

Stavební obvod 175 St ešovice - 
Poho elec byty

180 1952–1953 32

Stavební obvod 176 Holešovice - ul. 
Poup tova byty

181 1953 32

Stavební obvod 180 Strašnice - 
Starostrašnická/ ernokostelecká + 
rozší ení obytné domy v . 
fotodokumentace

182 1952–1953 32

Stavební obvod 182 Smíchov - ul. 
Pechá kova byty

183 1952–1953 32

Stavební obvod 183 St ešovice - Na 
Malovance byty

184 1952–1953 32

Stavební obvod 184 Žižkov - 
Malešická/V rozkv tu; Kn žská 
luka/Kon vova + rozší ení domov 
u , místní pr mysl

185 1952–1955 32

Stavební obvod 185 Záb hlice - 
Zahradní m sto, ul. Slune nicová byty

186 1953 32

Stavební obvod 186 Dejvice - ul. Na 
Vl ovce byty MV

187 1953–1954 32

Stavební obvod 188 Liboc - Nová 
Šárka byty, domky

188 1953–1954 32

Stavební obvod 189 Žižkov - Kn žská 
luka sídlišt

189 1955 33
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Stavební obvod 191 - ul. Malešická 
silni ní údržba

190 1953–1954 33

Stavební obvod 192 Michle - ul. Na 
Nivách/Na rolích/Michelská byty

191 1953–1954 33

Stavební obvod 193 Pankrác - ul. 1. 
listopadu byty

192 1953 33

Stavební obvod 194 Vršovice - ul. 
Sámova + rozší ení byty

193 1953 33

Stavební obvod 195 Žižkov - ul. 
Flora/Ji ínská/K iš anova/Vinohradská 
panelové domy

194 1953 33

Stavební obvod 196 Podolí - U 
h bitova VŠ koleje

195 1953–1954 33

Stavební obvod 197 Vinohrady - 
Vinohradská/Sázavská administrativní 
budova Ministerstva hutního pr myslu

196 1953 33

Stavební obvod 198 Pankrác - Na 
Pankráci/5. kv tna byty

197 1953 33

Stavební obvod 199 Vinohrady - 
Americká byty

198 1953 33

Stavební obvod 200 Pankrác - 
Balabánova ul. byty

199 1953 33

Stavební obvod 201 Hostiva  - 
Hornom cholupská/Boti /Kozinec 
rodinné domky

200 1953–1954 33

Stavební obvod 203 Malešice - ul. 
ernokostelecká 

201 1953 33

Stavební obvod 205 Žižkov - Starý 
židovský h bitov a okolí byty

202 1953 33

Stavební obvod 206 Strašnice - U Krbu 
st edisko mládeže a ubytovna Tesla

203 1953 33

Stavební obvod 207 Žižkov - 
Orlická/Jagelonská/Tayerlova/Chel ick
ého nám. byty

204 1953 33

Stavební obvod 208 Kobylisy - 
St elni ná/Davídkova/Za st elnicí byty

205 1953 33
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Stavební obvod 210 Libe  - U 
synagogy obchodní d m

206 1953–1954 34

Stavební obvod 211 Nové M sto - 
Dittrichova ul./kostel sv. Václava 
plynová regula ní stanice

207 1953 34

Stavební obvod 212 Bubene  - ul. 
Šmeralova byty

208 1953 34

Stavební obvod 213 Bubene  - 
Verdunská/Národní obrany byty

209 1953 34

Stavební obvod 216 Vinohrady - 
Italská, Vinohradská aj. + 1 - 4. 
rozší ení administrativa, ve . správa, 
byty

210 1953–1958 34

Stavební obvod 217 Nové M sto - 
Biskupský dv r SAD administrativa

211 1953 34

Stavební obvod 218 Záb hlice - Na 
Groši, žel. tra  do Benešova + 1. a 2. 
rozší ení továrny a výzkumný ústav

212 1954–1958 34

Stavební obvod 219 Vyso any, Libe  - 
Sokolovská, Drahobejlova byty

213 1954 34

Stavební obvod 220 Kobylisy - 
B ezin veská aj., Nad Šutkou byty a 
domky

214 1954–1955 34

Stavební obvod 221 Liboc, Ruzyn  - 
ul. U silnice garáže a opravny SAD, 
sadovnický generel

215 1953–1956 34

Stavební obvod 222 Hlubo epy - ul. 
Koso ská, Slivenecká individuální 
výstavba domk

216 1954 34

Stavební obvod 222 Hlubo epy - 
Slivenecká individuální výstavba 
domk

217 1954 34

Stavební obvod 224 Dejvice, Bubene  - 
r zná místa (stavební mezery) + 
rozší ení bytové domy

218 1953–1957 34

Stavební obvod 225 Bubene , 
Holešovice - r zná místa (stavební 
mezery) + 1 - 4. rozší ení bytové domy

219 1953–1957 35
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Stavební obvod 226 Nové M sto, 
Vyšehrad, Vinohrady - r zná místa 
(stavební mezery) + 1. a 2. rozší ení 
bytové domy

220 1953–1958 35

Stavební obvod 227 Nové M sto - ul. 
Klimentská, Karlín - ul. Thámova, 
K ižíkova + 1. rozší ení bytové domy

221 1953, 1956 35

Stavební obvod 228 Vokovice - ul. Na 
loukoti/Ve st edu, P lkruhová byty 

SA

222 1953 35

Stavební obvod 229 Vinohrady - r zná 
místa (stavební mezery) + 1. rozší ení 
bytové domy

223 1953–1954 35

Stavební obvod 230 Vršovice - r zná 
místa (stavební mezery) + 1. rozší ení 
bytové domy

224 1954–1955 35

Stavební obvod 231 Nusle - r zná 
místa (stavební mezery) + 1. rozší ení 
bytové domy

225 1953–1955 35

Stavební obvod 232 Koší e aj. - r zná 
místa (stavební mezery) bytové domy

226 1953–1954 35

Stavební obvod 233 Podolí, Braník aj. - 
r zná místa (stavební mezery) + 1 - 6. 
rozší ení bytové domy, individuální 
výstavba RD, služby

227 1953–1958 35

Stavební obvod 234 Smíchov - r zná 
místa (stavební mezery) + 1. rozší ení 
bytové domy

228 1953–1954 35

Stavební obvod 235 B evnov - r zná 
místa (stavební mezery) bytové domy

229 1953 35

Stavební obvod 236 Praha 10 - r zná 
místa (stavební mezery) bytové domy

230 1953, 1958 35

Stavební obvod 237 Žižkov, Chmelnice 
aj. - r zná místa (stavební mezery) 
bytové domy

231 1953–1957 35

Stavební obvod 239 Praha 6 - 
Belcrediho ul. obytný d m

232 1953–1954 36

Stavební obvod 240 Liboc - Jene ská 233 1953 36
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ul. obytný d m

Stavební obvod 240 B evnov - 
Tomanova, B lohorská aj. + 1. 
rozší ení obytné domy

234 1953, 1958 36

Stavební obvod 243 Strašnice, 
Malešice - ul. ernokostelecká, V 
úžlabin  obytné domy, ve ejné budovy, 
zele

235 1954 36

Stavební obvod 244 Dejvice - Baba 
vilky

236 1953–1954 36

Stavební obvod 246 Koší e Motorlet - 
ubytovna svobodárna

237 1954 36

Stavební obvod 246 Motol - 
Šafránská/Na motolské skále 
zdravotnictví - nemocnice

238 1954 36

Stavební obvod 248 Jinonice obytné 
domy

239 1954 36

Stavební obvod 249 Smíchov - 
Radlická obytné domy

240 1954–1955 36

Stavební obvod 250 Praha 7 Výstavišt  
(Park kultury a oddechu Julia Fu íka)

241 1954 36

Stavební obvod 251 Malešice - ul. Na 
universitním statku individuální 
výstavba domk

242 1954 36

Stavební obvod 252 Nusle, Pankrác, 
Nové M sto - Pankrácká plá  + 
rozší ení škola (Na vít zné pláni), byty, 
administrativa

243 1953–1954 36

Stavební obvod 253 Kr  - U Kr ské 
vodárny/Ryšánka byty, ve ejné budovy

244 1954 36

Stavební obvod 254 Praha 7 - 
Kamenická byty

245 1954 36

Stavební obvod 257 Lhotka, Bráník 
byty a služby

246 1954–1958 36

Stavební obvod 258 Vyso any - 
Balabenka škola

247 1954–1955 36

Stavební obvod 259 Praha 10 - 248 1954–1956 37
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Záb hlice - Malinova ul + rozší ení byty

Stavební obvod 260 Nové M sto - 
Václavské nám. obytné domy ve 
stavebních mezerách

249 1954 37

Stavební obvod 261 Koší e - Pod 
školou obytné domy

250 1954–1955 37

Stavební obvod 262 Kr  kojenecký 
ústav

251 1954 37

Stavební obvod 263 Vinohrady - nám. 
Ji ího z Lobkovic mate ská škola

252 1954 37

Stavební obvod 264 Vinohrady, 
Vršovice - Havlí kovy sady/Boti  
stadion, zahrady se skleníky a 
laborato e

253 1954 37

Stavební obvod 265  Hostiva  - 
Št rboholská továrny

254 1954–1957 37

Stavební obvod 267 Smíchov - 
Nikolajka jesle

255 1954–1955 37

Stavební obvod 268 Holešovice - U 
Pr honu obytný d m ve stavební 
meze e

256 1954 37

Stavební obvod 269 Vyso any - U 
vyso anského pivovaru byty

257 1954 37

Stavební obvod 270 Karlín - Pob ežní 
m nírna proudu

258 1954 37

Stavební obvod 271 Malešice, 
Strašnice - ernokostelecká ul. továrny

259 1954 37

Stavební obvod 272 Dejvice - Kolejní a 
okolí. byty, administrativa

260 1954–1955 37

Stavební obvod 273 Smíchov, 
Hlubo epy, Radlice - r zná místa + 1. a 
2. rozší ení obytné domy ve stavebních 
mezerách

261 1955–1956 37

Stavební obvod 274 Smíchov., Koší e, 
Motol - r zná místa + 1. rozší ení 
obytné domy ve stavebních mezerách

262 1955–1956 37

Stavební obvod 275 Kobylisy - ul. 263 1955 37
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Vele ská, Klí anská 

Stavební obvod 276 Kobylisy - ul. 
Hovor ovická, Mirovická domov 
d chodc

264 1955 38

Stavební obvod 277 Jinonice - ul. 
Novoveská domov d chodc

265 1955 38

Stavební obvod 278 Nové M sto - 
Gorazdova/Na Moráni administrativní 
budova

266 1955 38

Stavební obvod 278 Nové M sto - 
Gorazdova/Na Moráni 

267 1955–1956 38

Stavební obvod 279 Nové M sto - 
Karlovo nám./Resslova ul. budova 

VUT

268 1956 38

Stavební obvod 280 Libe , Kobylisy - 
r zná místa obytné domy ve stavebních 
mezerách

269 1955, 1958 38

Stavební obvod 281 Hostiva  
pr myslové podniky

270 1956–1957 38

Stavební obvod 282 Strašnice výtopna271 1956 38

Stavební obvod 283 Libe  - Františka 
Kadlece/Na sypkém byty

272 1955–1956 38

Stavební obvod 284 Nové M sto VUT273 1956 38

Stavební obvod 285 Kobylisy - ul. 
Líbeznická a sm rem na Dolní Chabry 
+ 1. rozší ení h išt , výzkumný ústav

274 1956 38

Stavební obvod 286 Hostiva  - J od žel. 
trati Ústav pro stavebnictví

275 1956 38

Stavební obvod 287 Kr , Kunratice - Z 
od Kunratického lesa ústavy AV

276 1956–1957 38

Stavební obvod 288 Hostiva  - ul. 
T ebízského domky

277 1956 38

Stavební obvod 289 Strašnice - ul. Na 
padesátém a okolí sídlišt

278 1956 38

Stavební obvod 290 Kobylisy - ul. 
Hor átecká/Vršní byty

279 1956 38
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Stavební obvod 291 Hostiva  - ul. U 
kabelovny továrna

280 1956 38

Stavební obvod 293 Libe , Kobylisy - 
ul. Na okrouhlíku, Nad Mazankou, 
St elni ná ústavy AV

281 1957 38

Stavební obvod 294 Smíchov - ul. Na 
Zatlance, Ostrovského výzkumný ústav

282 1957 38

Stavební obvod 295 Veleslavín - ul. 
Nad hradním potokem + 1. rozší ení 
výtopna

283 1957 39

Stavební obvod 296 Strašnice - ul. V 
rybní kách/V olšinách aj. byty, škola a 
služby

284 1957 39

Stavební obvod 297 Vinohrady - ul. 
Sázavská škola (na míst  bývalé 
synagogy)

285 1957 39

Stavební obvod 299 Braník - ul. 
Vostrého, Pod myslivnou sklady, garáže

286 1957–1958 39

Stavební obvod 300 Lhotka - ul. Ve 
Lhotce, Nad Zátiším sportovišt

287 1957 39

Stavební obvod 301 Strašnice - ul. Na 
T ebešín , Nad kapli kou stadion

288 1957 39

Stavební obvod 303 Staré M sto - ul. 
Sanytrová p ístavba školy

289 1958 39

Stavební obvod 304 Roztyly - ul. 
Severozápadní, Chodovská 

290 1958 39

Stavební obvod 305 Zahradní m sto - 
ul. Karafiátová, Petrklí ová byty

291 1958 39

Stavební obvod 308 Vyso any - ul. 
Sokolovská, Nad Kol avkou byty, škola

292 1958 39

Stavební obvod 309 Strašnice - ul. U 
hranic, Gutova škola, školka, jesle

293 1958 39

Stavební obvod 310 Libe  - ul. 
Prosecká, Pod Labu kou elektropodnik

294 1958 39

Stavební obvod 311 Libe  - ul. Pod 
Bání, Kundratka továrna

295 1958 39
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Stavební obvod 312 Hrdlo ezy - 
Spojovací železni ní nemocnice

296 1958 39

Stavební obvod 313 Dejvice - ul. 
Evropská, Velflíkova, Šolínova budovy 

VUT

297 1958–1959 39

Stavební obvod 314 Motol - u vozovny 
SOU Dopravního podniku

298 1959 39

Stavební obvod 315 Koší e - Cibulka a 
okolí sportovní st edisko

299 1959 39

Stavební obvody, demolice, územní rozhodnutí, výkupy 
pozemk

Stavební obvody - všeobecné, pln ní 
plánu, stavby v okolí Pražského hradu 

300 1951 40

Demolice dom  z d vodu budování 
komunikací seznam objekt  dle 
obvod  a .p.

301 1950 40

Územní rozhodnutí - Kr  - nádraží 302 1960 40

Územní rozhodnutí - Kr , ul. Antala 
Staška - administrativní budova 
Armabeton 

303 1959 40

Územní rozhodnutí - Kr , ul. Záleší - 
ústav sociální pé e 

304 1958 40

Územní rozhodnutí - Lhotka - deš ová 
kanalizace 

305 1959–1960 40

Územní rozhodnutí - Lhotka - rybník 306 1959 40

Územní rozhodnutí - Michle, ul. Na 
lánech - bytové domy 

307 1958–1959 40

Územní rozhodnutí - Nusle, ul. 
iklova - škola 

308 1958 40

Územní rozhodnutí - Nusle - 
kanalizace 

309 1959–1960 40

Územní rozhodnutí - Nusle, ul. 
Boleslavova - byty 

310 1959 40

Územní rozhodnutí - Nusle - vodovod 311 1960 40
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Územní rozhodnutí - Podolí - byty 312 1957 40

Územní rozhodnutí - Záb hlice - škola 313 1959 40

Územní rozhodnutí - Vršovice, ul. U 
Rohá ových kasáren - kanalizace 

314 1960 40

Územní rozhodnutí - Vršovice, ul. 
Vladivostocká - škola 

315 1958 40

Územní rozhodnutí - Vršovice, ul. 
Madridská, Tolstého; Kremelská, Na 
hroud  aj. - byty 

316 1958 40

Územní rozhodnutí - Vršovice, ul. 
Sportovní/Boti  - škola 

317 1959–1960 40

Územní rozhodnutí - Vršovice, ul. 
Omská - mate ská školka 

318 1956–1959 40

Územní rozhodnutí - Vršovice, ul. 
Koda ská, U Rohá ových kasáren - 
byty, škola, jesle 

319 1959 40

Územní rozhodnutí - Vršovice, ul. 
Jakutská - jesle 

320 1958, 1960 40

Seznam nemovitostí vykoupených 
podle zákona . 46/1948 Sb. o nové 
pozemkové reform  

321 1952 40

Sm rný plán, územní plán

Pr zkum hl. m sta Prahy - metodika 
rozpis dle jednotlivých kapitol

322 sine 41

Sm rnice o metod  a technice 
provád ní sm rných územních plán  
(návrh) 

323 1960 41

Zna ky a grafická úprava územních 
plán  sídliš  (návrh) 

324 1960 41

Posudek sov tských architekt  na 
metodiku ešení sm rného plánu hl. 
m sta Prahy 

325 1953 41

Urbanistické sm rnice sídlišt326 1951 41

P ehled urbanistických a dopravních 327 1962 41
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studií souvisících se zpracováním 
sm rného územního plánu hl. m sta 
Prahy 

Sm rný plán p íprava plánu 1:5000328 1957 41

Sm rný územní plán hl. m sta Prahy 
fotografie plánu

329 1955 41

Návrh na koncept perspektivního plánu 330 1949 41

Návrh sm rného plánu mapa331 1948 41

Sm rný územní plán dle jednotlivých 
kapitol 

332 1959–1960 41

Sm rný územní plán  - pr vodní zpráva 333 1959 42

Vládní usnesení o výstavb  hl. m sta 
Prahy  - d vodová zpráva 

334 1956 42

Sm rný územní plán - zásady ešení po 
p ipomínkovém ízení 

335 1961 42

Hypotéza rozvoje hospodá ství do roku 
1980 

336 1960 42

Dislokace stavebních dom  mapa337 1948–1949 42

Sm rný územní plán - pr vodní zpráva, 
návrh na schválení a vládní usnesení 

338 1955 42

Pr vodní zprávy architekt  k 
územnímu plánu v centru m sta 

339 1953 43

Sov tské expertizy k územnímu plánu 340 1953 43

Statistika stavební innosti v Praze 341 1947–1949 43

Metodika oblastního pr zkumu - návrh 342 sine 43

Národohospodá ský rozbor Pražského 
kraje mapky a grafy

343 sine 43

Návrh organiza ního statutu Kancelá e 
územního plánu 

344 1953 43

P ehled innosti v oboru územního 
plánování personální obsazení a 
innost jednotlivých zam stnanc

345 1950 43

Návrhy organizace Referátu pro 
plánování výstavby organiza ní 

346 1953 43
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schémata

Technický referát - organiza ní zm ny 347 1951 44

Delimitace n kterých úkol  na Ústav 
geodézie a kartografie zejména 
katastrální agenda

348 1954 44

Regula ní plán - ul. Dlouhá mezi 
Rámovou a Hradební 

349 sine 44

Regula ní plán - ul. Dlouhá, Rybná, 
Benediktská 

350 sine 44

Regula ní plán - ul. Masná 351 sine 44

Regula ní plán - ul. Jakubská a okolí 352 sine 44

Regula ní plán - Ovocný trh 353 sine 44

Regula ní plán - M stek a okolí 354 sine 44

Regula ní plán - ul. Rytí ská, 
Provaznická, Haví ská 

355 sine 44

Regula ní plán - Stavovské divadlo 356 sine 44

Regula ní plán - ul. Ovocný trh, u 
Karolina 

357 sine 44

Regula ní plán - ul. Havelská, 
Melantrichova 

358 sine 44

Regula ní plán - .p. 798, 459 - I 359 sine 44

Regula ní plán - Sko epka, Uhelný trh 
a okolí 

360 sine 44

Regula ní plán - Sko epka, Na 
Perštýn  

361 sine 44

Regula ní plán - Martinská, Na 
Perštýn , Perlová 

362 sine 44

M stek - západní strana 363 sine 44

M stek - Havelská, V kotcích, Uhelný 
trh 

364 sine 44

M stek - ul. Bartolom jská, Na 
Perštýn , Betlémské nám. 

365 sine 44
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Sm rný plán, územní plán

Územní plán st ední ásti st edo eské 
oblasti 

366 1966 45

Pražská a st edo eská aglomerace - 
územní statistika 

367 1968 45

P tiletky, bytová výstavba, významné projekty

3. p tiletka - bytová výstavba byty - 
p ehled lokalit

368 1959 46

3. p tiletka - bytová výstavba 
vyhodnocení sídliš

369 1959 46

3. p tiletka - bytová výstavba pokyny 
pro plánování

370 1959 46

3. p tiletka - bytová výstavba 
individuální rodinná výstavba

371 1953 46

4. p tiletka - bytová výstavba návrh na 
rozmíst ní

372 1961 46

4. p tiletka - bytová výstavba návrh 
režimu

373 1959 47

4. p tiletka - bytová výstavba situa ní 
plánky sídliš

374 sine 47

Projekty - Seminá ská zahrada, jesle aj. 375 1950 47

Nouzové kolonie 376 1950, 1954, 1958 47

Nouzové kolonie plán 1:10 000 se 
zákresem kolonií

377 sine 47

Investi ní soubory výstavby hl. m sta 
Prahy - komentá  

378 1965 47

Investi ní soubory výstavby hl. m sta 
Prahy - dopravní soubory 

379 1965 47

Investi ní soubory výstavby hl. m sta 
Prahy - bytové soubory 

380 1965 47

Investi ní soubory výstavby hl. m sta 
Prahy - soubory pr myslových oblastí 

381 1965 48
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Investi ní soubory výstavby hl. m sta 
Prahy - soubory m stského centra 

382 1965 48

Investi ní soubory výstavby hl. m sta 
Prahy - souhrn ú elových investic 

383 1965 48

Investi ní soubory výstavby hl. m sta 
Prahy - souhrn rezortních investic 

384 1965 48

M stský areál Praha 7, zastavovací 
studie 

385 1960 48

Projekty - úprava st echy domu .p. 
483 - I 

386 1951 48

Projekty - Státní ústav meteorologický 387 1949 48

Studie Národního shromážd ní 388 1966 48

Harmonogram bytové výstavby 389 1965 48

Projekty - Studie zastav ní p i 
Olšanské ul. Praha 3 plány

390 1955 48

Projekty - Nemocnice Motol 391 1954 48

Projekty - nádraží Vyšehrad 
nerealizováno

392 1961 48

Projekty - nástavba bytových dom , 
Anglická Praha 2 

393 1960 48

Projekty - závod Labora plány394 1963 49

Projekty - administrativní budova, 
Podolí, ul. Pod Peka kou 

395 1962 49

Projekty - Úst ední knižní sklad v 
Praze, Chodov 

396 1961 49

Projekty - dostavba automatu Koruna, 
Václavské nám. 

397 sine 49

Rekonstrukce a adaptace vini ného 
sklepa na Letné projektová 
dokumentace, ná rty fasády

398 1956–1956 49

Rekonstrukce a adaptace vini ného 
sklepa na Letné zdravotní technika, 
kanalizace

399 1956–1956 50

Rekonstrukce a adaptace vini ného 
sklepa na Letné vzduchotechnika

400 1956–1956 50
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Rekonstrukce a adaptace vini ného 
sklepa na Letné úst ední vytáp ní

401 1956–1956 50

Rekonstrukce a adaptace vini ného 
sklepa na Letné elektrotechnika

402 1956–1956 50

Planetárium plány403 1954 51

Mate ská školka a jesle v Uranii 404 sine 51

Matematicko fyzikální u ilišt  v Praze 405 1965 51

Matematicko fyzikální u ilišt  v Praze 406 1965 51

Matematicko fyzikální u ilišt  v Praze 407 1965 51

Stalin v pomník plány ve 2. složce408 1952–1954 51

Generální oprava kavárny Luxor 409 1957–1959 51

Generální oprava kavárny Luxor plány 
a projektová dokumentace

410 1957 52

Generální oprava kavárny Luxor 
technická dokumenatce - kanalizace, 
topení, elektrika; rozpo et

411 1957–1958 52

ONV 1 - 10

Studie úpravy nároží Národní t . a 
Perštýna 

412 sine 53

Pražský  hrad a okolí 413 1959–1960 53

Planetárium 414 1952–1953 53

Asanace okolí Anežského kláštera a 
náb eží 

415 1959 53

Studie zastav ní bloku hlavní pošty 416 1954 53

D m U kaštanu plány417 1951 53

D m U kaštanu návrh na zbourání418 1949–1952 53

VUT 419 1958 53

Malostranský h bitov áste ná asanace420 1950–1952 53

Park oddechu a kultury v Kr i 421 1952 54

Pankrácká plá  422 1951 54
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Pankrácká plá  423 1950 54

Teplárna Michle 424 1960 54

Projektové ústavy Praha 3, ul. 
Olšanská, Želivského 

425 1959 54

Na Maninách sad, stanice p írodov dc426 1957 54

Nouzová kolonie Rybní ky Strašnice 427 1956 54

Troja územní plán428 1951 54

Park kultury a oddechu 429 1953 54

Letenská plá  430 1949 54

Letná 431 1959–1962 54

Výstavba hl. m sta Prahy

Statut organizace 432 1969 55

tvrtletní zpráva o pln ní plánu 433 1972 55

Pololetní zpráva o pln ní plánu 434 1972 55

Zpráva o pln ní plánu za rok 1972 435 1973 55

Zpráva o innosti za rok 1972 436 1973 55

Zpráva o pln ní plánu za rok 1980 437 1981 55

Výstavba inženýrských staveb - zpráva 
o pln ní plánu za rok 1980 

438 1981 55

Výstavba ú elových staveb - zpráva o 
pln ní plánu za rok 1982 

439 1983 56

Výstavba ú elových staveb - zpráva o 
pln ní plánu za rok 1983 

440 1984 56

Výstavba ú elových staveb - zpráva o 
pln ní plánu za rok 1984 

441 1985 56

Výstavba ú elových staveb - zpráva o 
pln ní plánu za rok 1984 

442 1985 56

Výstavba ú elových staveb - zpráva o 
pln ní plánu za rok 1985 

443 1986 56

Výstavba sídliš  - zpráva o pln ní 444 1986 57
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plánu za rok 1985 

Výstavba inženýrských staveb - zpráva 
o pln ní plánu za rok 1985 

445 1986 57

Útvar hlavního architekta

Organiza ní ád 446 1961–1963 57

Jednací ád 447 1962 57

Spisový plán desetinné t íd ní448 1962 57

Komplexní rozbor innosti za rok 1961 449 1962 58

Komplexní rozbor innosti za rok 1962 450 1962–1963 58

Komplexní rozbor innosti za rok 1963 451 1963 58

Komplexní rozbor innosti za rok 1964 452 1964–1965 58

Komplexní rozbor innosti za rok 1965 453 1965–66 58

Komplexní rozbor innosti za rok 1966 454 1966–1967 59

Komplexní rozbor innosti za rok 1969 455 1969–1970 59

Systemizace ÚHA 456 1962 59

Státní ústav pro rekonstrukci památkových m st a objekt  v 
Praze - podzemn  urbanistické studie - vyhodnocení podzemních 
prostor  (dle .p. a .k.)

 Vinohrady I. ást ( .p. 1 - 499)457 1971 59

 Vinohrady II. ást ( .p. 505 - 2484 a 
objekty bez .p.)

458 1971 59

 Vinohrady I. ást ( .p. 29 - 1549 a 
objekty bez .p.)

459 1972 60

 Vinohrady II. ást ( .p. 1550 - 2485 a 
objekty bez .p.)

460 1972 60

 Vinohrady I. ást ( .p. 46 - 1000 a 
objekty bez .p.)

461 1974 60

 Vinohrady II. ást ( .p. 1003 - 1850 a 
objekty bez .p.)

462 1974 60
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 Vinohrady III. ást ( .p. 1851 - 2472 a 
objekty bez .p.)

463 1974 61

 Vinohrady ( .p. 27 - 2453)464 1975 61

 Vršovice I. ást ( .p. 5 - 299)465 1975 61

 Vršovice II. ást ( .p. 300 - 499)466 1975 61

 Vršovice III. ást ( .p. 500 - 799)467 1975 61

 Vršovice IV. ást ( .p. 800 - 1438)468 1975 62

 Vršovice ( .p. 1 - 1436)469 1976 62

 Žižkov I. ást ( .p. 1 - 439)470 1971 62

 Žižkov II. ást ( .p. 440 - 831)471 1971 62

 Žižkov III. ást ( .p. 832 - 2423)472 1971 63

 Žižkov I. ást ( .p. 2 - 1099)473 1972 63

 Žižkov II. ást ( .p. 1100 - 2614)474 1972 63

 Žižkov ( .p. 71 a 1835)475 1974 63

 Žižkov ( .p. 21 a 2667)476 1977 64

 Žižkov ( .p. 14 a 2437)477 1978 64

 okolí Hlavního nádraží478 1969 64

 Smíchov I. ást ( .p. 1 - 647)479 1970 64

 Smíchov II. ást ( .p. 652 - 2629)480 1970 64

 Smíchov ( .p. 35 - 2621 aj. objekty)481 1971 64

 Smíchov ( .p. 22 - 2544 aj. objekty)482 1973 65

 Smíchov I. ást ( .p. 89 - 1400 aj. 
objekty)

483 1975 65

 Smíchov II. ást ( .p. 1401 - 1890 aj. 
objekty)

484 1975 65

 Smíchov III. ást ( .p. 1401 - 1890 aj. 
objekty)

485 1975 65

 Radlice ( .p. 176)486 1975 66

 Podolí (jednotlivé objekty)487 1972 66

 Podolí ( .p. 12 - 959)488 1977 66
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 Podolí (2 - 876)489 1978 66

 Nusle490 1969 66

 Nusle ( .p. 7 - 1531)491 1973 66

 Nusle ( .p. 1 - 1400)492 1976 66

 Nusle ( .p. 32 - 1505)493 1977 66

 Nusle ( .p. 135 - 1722)494 1977 66

 Holešovice I. ást ( .p. 9 - 900 aj. 
objekty)

495 1970 67

 Holešovice II. ást ( .p. 927 - 1511 aj. 
objekty)

496 1970 67

 Holešovice (jednotlivé objekty)497 1972 67

 Holešovice I. ást ( .p. 36 - 732)498 1973 67

 Holešovice II. ást ( .p. 733 - 1510)499 1973 67

 Holešovice ( .p. 12 - 1512)500 1976 67

 Bubene  ( .p. 36 - 1000)501 1973 68

 Bubene  ( .p. 2 - 982)502 1976 68

 Bubene  ( .p. 8 - 1026)503 1978 68

 Karlín ( .p. 2 - 562)504 1969 68

 Karlín ( .p. 1 - 857)505 1970 68

 Karlín ( .p. 14 - 612)506 1972 68

 Koší e ( .p. 1 - 1007)507 1975 69

 Libe  I. ást ( .p. 1 - 830)508 1974 69

 Libe  II. ást ( .p. 831 - 1978)509 1974 69

 Libe  ( .p. 42 - 1996)510 1977 69

 B evnov ( .p. 100 - 1921)511 1974 70

 Dejvice ( .p. 102 - 1609)512 1973 70

 St ešovice ( .p. 561 - 993)513 1974 70

 St ešovice ( .p. 132 - 463)514 1973 70

 Staré M sto - Josefov I. ást ( .p. 1 - 515 1968 70
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399)

 Staré M sto - Josefov II. ást ( .p. 
400 - 799)

516 1968 70

 Staré M sto - Josefov III. ást ( .p. 
800 - 1092; 1 - 274v)

517 1968 70

 Nové M sto I. ást ( .p. 1 - 499)518 1969 71

 Nové M sto II. ást ( .p. 501 - 1000)519 1969 71

 Nové M sto III. ást ( .p. 1001 - 1500)520 1969 71

 Nové M sto IV. ást ( .p. 1501 - 2072)521 1969 72

 Nové M sto (jednotlivé objekty)522 1971 72

 Nové M sto (jednotlivé objekty - 
dodatek)

523 1975 72

 Malá Strana I. ást ( .p. 1 - 299)524 1969 72

 Malá Strana II. ást ( .p. 300 - 627)525 1969 72

 Malá Strana ( .p. 39 - 624)526 1970 73

 Hrad any ( .p. 4 - 305)527 1971 73

 Vyšehrad ( .p. 1 - 156)528 1969 73

 Praha 1 a 2 (rozestav né objekty)529 1972 73

 Praha 2, 6, 14 a 15 (dopl ky)530 1976 73

Útvar rozvoje hl. m sta Prahy

Stanoviska ÚHA k jednotlivým 
projekt m skarta ní návrh

531 1976 74

Stanoviska ÚHA k jednotlivým 
projekt m, územn  plánovací 
informace - vzorky p ehled ubytoven

532 1976 75

Stanoviska ÚHA k jednotlivým 
projekt m, územn  plánovací 
informace - vzorky skarta ní návrh

533 1976 76

Stanoviska ÚHA k jednotlivým 
projekt m, územn  plánovací 
informace - vzorky skarta ní návrh

534 1976 77
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Stanoviska ÚHA k jednotlivým 
projekt m, územn  plánovací 
informace - vzorky 

535 1977 78

Stanoviska ÚHA k jednotlivým 
projekt m, územn  plánovací 
informace - vzorky 

536 1977 79

Stanoviska ÚHA k jednotlivým 
projekt m, územn  plánovací 
informace - vzorky 

537 1977 80

Odbor pro výstavbu ÚNV

D m .p. 191 Praha 1, plány kláštera 
K ižovník  s ervenou hv zdou 

538 sine 81

D m .p. 191 Praha 1, plány kláštera 
K ižovník  s ervenou hv zdou
Úprava Alšova náb eží 

539 1948 81

Silo Holešovice 540 sine 81

Loubí v dom  .p. 284 Smíchov, 
Lidická ul. 

541 1958 81

Hypotéza rozvoje hospodá ství Prahy 
do roku 1980 

542 1960 82

Muzeum revolu ního hnutí (Klementa 
Gottwalda, strany), .p. 536 Rytí ská 
ul. 

543 1953 82

Plán p estavby m sta 544 1961–1962 83

Úpravy a regulace Letenské plán  voj. 
p ehlídky, galerie - knihovna, budova 
Národního shromážd ní a MV (vesm s 
nerealizované projekty)

545 1952 83

Sout ž na územní plán Pankráce plán  546 1956 83

Adaptace a p estavba Nemocnice 
Milosrdných sester (Pod Pet ínem) 
plánová dokumentace, modely, 
fotografie

547 1947 83

P írodní divadlo Hloub tín plány, 
objekty

548 1952 83
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Ruzyn  - bytová výstavba 549 1959–1960 83

Ruzyn  - výstavba rodinných domk  550 1953–1954 83

Ruzyn  - rozší ení letišt  551 1957–1959 83

Regulace Kunratického potoka plány, 
rozpo et

552 1950 83

Stadion Kotlá ka 553 1954 84

Hlubo epy, ul. Pod Žvahovem - škola 
plánová dokumentace

554 1948 85

Loubí - Praha 1, Perštýn - Betlémské 
nám., .p. 350 a 1004 

555 1950 85

K ižovatky v centru m sta situa ní 
plánky: Hybernská/Dlážd ná/Na Po í í, 
NaPo í í/T šnov, Národní/Spálená/Na 
Perštýn , Bubenská/Hlávk v most, 
most Legií/náb eží u Národního 
divadla, M stek, Václavské 
nám./Vodi kova + Jind išská, 
Václavské nám./Mezibranská p ed 
NM, Soukenická/Revolu ní + Dlouhá, 
Celetná/Ovocný trh, 
K ižovnická/Karlova, Štefánikova/14. 
íjna, T šnov - Hlávk v most/Petrské 

náb eží, 
Hybernská/Hooverova/Husova, 
B lehradská/Rumunská + Tylovo nám., 
Vodi kova/Palackého, Štefánikova - 
Nádražní/Plze ská, Na Po í í - 
Královská/Sadová, Zborovská - 
Svornosti/Lidická, most 
Palackého/Rašínovo náb . - Palackého 
nám., Na Moráni/Karlovo nám., 
Nádražní/Vltavská a okolí, 
Havlí kova/Otakarova - Sob slavova, 
Resslova/Karlovo nám., 
Strossmayerovo nám.

556 sine 85

D m U Zvonu - výstavba o stavebním 
vývoji Prahy 

557 1966–1969 86

Starom stská radnice - výstava o 
bytové výstavb  

558 1970 86
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Výstava o budování Prahy 559 1951 86

Ruzyn  - územní plán 560 1955–1957 86

Výstavba a p estavba obytných území 
do r. 1980 mapa

561 1953 87

Úprava uli ních úrovní Na Františku 562 1949 87

Regula ní plán Obecní dv r Praha 1563 sine 87

Regula ní plán Anežský klášter, U 
milosrdných Praha 1

564 sine 87

Regula ní plán Anežský klášter Praha 1565 1948 87

Regula ní plán .p. 779 Praha 1566 sine 87

Regula ní plán .p. 782 Praha 1567 1942 87

Regula ní plán .p. 784 Praha 1568 1944 87

Regula ní plán .p. 809 Praha 1569 1943 87

Regula ní plán .p. 810 Praha 1570 1943 87

Regula ní plán .p. 838 Praha 1571 1944 87

Regula ní plán nové zastav ní mezi ul. 
Haštalskou a klášterem sv. Anežky 
Praha 1

572 sine 87

Regula ní plán zastav ní Dlouhé t . 
Praha 1

573 sine 87

Regula ní plán Masná, Rybná Praha 1574 sine 87

Regula ní plán Starom stské nám. - 
fronta dom  p ed Týnským chrámem

575 1948 87

Regula ní plán Štupartská, Celetná576 sine 87

3. železni ní kolej Kyje - Libe  577 1952 88

Olšanské nám. Praha 3, úprava 
k ižovatky a okolí kostela sv. Rocha 

578 1952–1953 88

Na Balkán  Praha 3, sportovní 
st edisko 

579 1952 88

Olšanské h bitovy - návrh na zrušení 
staré ásti p i Ji ínské ul. 

580 1954 88

Vodní nádrž v Libni - Konšelská ul. 581 1953 88
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Židovské pece - sadovnické aj. úpravy 582 1951 88

Adaptace Stavovského divadla 583 sine 88

Komise pro výstavbu m sta

Poradní sbor pro architekturu a územní 
plán NVP statut, personální složení

584 1953 88

Poradní sbor pro architekturu a územní 
plán NVP - zápis z porady 

585 1955 88

Poradní sbor pro architekturu a územní 
plán NVP - zápisy z porad 

586 1957–1959 88

Poradní sbor pro architekturu a územní 
plán NVP - zápis z porady 

587 1960 88

Komise pro výstavbu m sta - 
prozatimní pokyny o p edkládání zpráv 
a návrh  

588 1960 88

Komise pro výstavbu m sta - 1. 
zasedání 30. ervna 1960 

589 1960 88

Komise pro výstavbu m sta - 2. 
zasedání 7. ervence 1960 

590 1960 88

Komise pro výstavbu m sta - 3. 
zasedání 14. ervence 1960 

591 1960 88

Komise pro výstavbu m sta - 4. 
zasedání 21. ervence 1960 

592 1960 88

Komise pro výstavbu m sta - 5. 
zasedání 28. ervence 1960 

593 1960 88

Komise pro výstavbu m sta - 6. 
zasedání 4. srpna 1960 

594 1960 88

Komise pro výstavbu m sta - 7. 
zasedání 11. srpna 1960 

595 1960 89

Komise pro výstavbu m sta - 8. 
zasedání 18. srpna 1960 

596 1960 89

Komise pro výstavbu m sta - 9. 
zasedání 25. srpna 1960 

597 1960 89

Komise pro výstavbu m sta - 10. 598 1960 89
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zasedání 1. zá í 1960 

Komise pro výstavbu m sta - 11. 
zasedání 8. zá í 1960 

599 1960 89

Komise pro výstavbu m sta - 12. 
zasedání 15. zá í 1960 

600 1960 89

Komise pro výstavbu m sta - 15. 
zasedání 13. íjna 1960 

601 1960 89

Komise pro výstavbu m sta - 18. 
zasedání 10. listopadu 1960 

602 1960 89

Komise pro výstavbu m sta - 19. 
zasedání 17. listopadu 1960 

603 1960 89

Komise pro výstavbu m sta - 20. 
zasedání 24. listopadu 1960 

604 1960 89

Komise pro výstavbu m sta - 21. 
zasedání 1. prosince 1960 

605 1960 89

Komise pro výstavbu m sta - 22. 
zasedání 8. prosince 1960 

606 1960 89

Komise pro výstavbu m sta - 23. 
zasedání 22. prosince 1960 

607 1960 89

Komise pro výstavbu m sta - 24. 
zasedání 5. ledna 1961 

608 1961 89

Komise pro výstavbu m sta - 25. 
zasedání 2. února 1961 

609 1961 89

Komise pro výstavbu m sta - 26. 
zasedání 16. února 1961 

610 1961 89

Komise pro výstavbu m sta - 27. 
zasedání 2. b ezna 1961 

611 1961 89

Komise pro výstavbu m sta - 28. 
zasedání 16. b ezna 1961 

612 1961 90

Komise pro výstavbu m sta - 29. 
zasedání 6. dubna 1961 

613 1961 90

Komise pro výstavbu m sta - 30. 
zasedání 20. dubna 1961 

614 1961 90

Studie Vítkova 615 1961 90

Individuální bytová výstavba 616 1952 90
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Výzkumný ústav zem d lských stroj  617 1954 90

Doprava
dopravní stavby, komunikace, údržba, pr zkumy

Komunální služby, údržba komunikací, 
pouli ní hodiny 

618 1946–1950 90

Potockého ul. B evnov - rozší ení 619 1951–1953 90

Tunel pod vrchem Vítkov 620 1951–1954 90

P eložení Nuelské silnice u nádraží 
Vršovice 

621 1949 90

Most na Slovanský ostrov 622 1948–1949 90

Komunika ní ú ad, výro ní zprávy 623 1947–1948 90

P emost ní nuselského údolí 624 1940–1950 90

Jižní tangenta (Smíchov) - dopravn  
urbanistická studie 

625 1965 91

Holešovické p edmostí Hlávkova 
mostu, dopravn  urbanistická studie 

626 1962 92

St emchová ul. - rekonstrukce 627 1970–1971 92

Generální pr zkum dopravních pom r  
v Praze 1956 - 1957 ú el a význam 
pr zkumu, p ší doprava, vodní 
doprava, automobilová doprava, 
k ižovatky se signalizací, dopravní 
nehody, parkování, taxi, autoopravny a 
erpací stanice, návrh generálního 
ešení MHD

628 1958 92

P ednádražní prostor Vršovice, 
k ižovatka Otakarova, dopravn  
urbanistická studie 

629 1962 92

P emost ní nuselského údolí, 
pankrácké a karlovské p edmostí, nám. 
Hrdin  

630 1964 92

Severní p edmostí Hlávkova mostu a 
umíst ní Štursova sousoší 

631 1966 93
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Úprava území u spojovací dráhy v 
Malešicích 

632 1954 93

Malostranské náb eží a pob ežní 
komunikace, vývoj ešení a návrhy 

633 1937, 1950 94

Tunely v Praze, letenský, pod 
Vítkovem, pod Pet ínem 

634 1949–1950 94

ešení dopravy v památkové rezervaci 635 1951 94

Vývoj návrh  základní komunika ní 
sít  1927 - 1951, mapa 

636 1951 94

P rchody a podloubí, návrh na 
dopln ní 

637 1946–1953 94

Osnova sm rnic pro vymezování ulic 638 1953 95

Vývoj císa ských silnic ve st edních 
echách 

639 sine 95

Dálnice v Praze 640 1937–1940, 1947, 
1951 

95

Výpadové komunikace 641 1945–1953 95

Návrh silnice z Buben e do Podbaby 
po vltavském b ehu 

642 1912 95

Komunikace a k ižovatky Praha I - VIII643 1943–1951 95

Komunikace Vokovice - Dlouhá míle 644 1937 95

Návrh komunikace Vršovice 
(Rohá ova kasárna) - Žižkov 
(Praža ka) 

645 1945–1946 95

Rekonstrukce Branické ulice v Bráníku 646 1950–1951 95

Komunikace Praža ka - Harfa, I. etapa 647 1950 95

Generální pr zkum dopravních pom r  
v Praze 1956 - 1957 p ehled výsledk

648 1959 96

S ítání dopravy na mostech a hl. 
komunikacích v letech 1929, 1932, 
1936 

649 1937 96

Dopravní pr zkumy SAD, SD, 
automobily, dojížd ní do továren a 
závod

650 1950–1951 96
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Generální pr zkum dopravních pom r  
v Praze 1956 - 1957 Záv re ná 
zpráva - první díl, druhý díl: 1. MHD, 
2. železni ní doprava osobní, 3. p ší 
doprava, 4. SAD, 5. automobilová 
doprava, 6. k ižovatky se signalizací, 7. 
garáže, parkování, taxi, autoopravny a 
erpací stanice, 8. dopravní nehody, 9. 

letecká doprava, 10. vodní doprava, 
11.  ú el a význam pr zkumu

651 1958 96

Dopravní generel - harmonogram 652 1959 97

Dopravní generel - koordinace 653 1959 97

Dopravní generel - letecká doprava 654 1959 97

Hypotéza rozvoje dopravy v Praze do 
roku 1975 

655 1960 97

Dopravní plán, perspektivní plán 
nových komunikací 

656 1949–1950 97

Návrh perspektivního dopravního 
plánu na léta 1950 - 1954 

657 1949 97

Návrh sm rného plánu - pomocné 
plány Praha budoucnosti - komentá  ke 
sm rnému plánu

658 1948 97

MHD aj. hromadná doprava

Rozší ení  Florence 659 1951, 1954 98

Návrh trolejbusové trati kostel sv. 
Havla - Karlovo nám. 

660 1949 98

Prodloužení trolejbusové trati Karlovo 
nám. Zdravotní ústav do Strašnic 

661 1949 98

Trolejbusová tra  sv. Št pán - Pankrác 662 1949 98

Trolejbusová tra  Žižkov - Vyso any 663 1949–1951 98

Trolejbusová tra  Libe  - Prosek - 
akovice 

664 1951 98

Trolejbusová tra  sv. Mat j - Bubene  665 1951 98

Smíchovské nádraží SAD 666 1947 98
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Perspektivní dopravní plán hl. m sta 
Prahy grafy, tabulky, mapy - p evoz 
pracujicích do závod  v jednotlivých 
obvodech aj.

667 1949 98

Ochranná pásma letišt  Ruzyn  668 1958 98

Prodloužení tramvajové trati na 
T ebešín (u Nákladového nádraží) 
nerealizováno

669 1951 98

Náklady na po ízení nového vozového 
parku do r. 1958 

670 1950 98

Situa ní zpráva o pražské osobní 
doprav  

671 1949 99

Trolejbusová tra  Jungmannovo nám. - 
Karlovo nám. 

672 1949 99

Návrh trolejbusové sít  v Praze 673 1945 99

Visuté rychlodráhy 674 1960 99

Projekty podzemní dráhy v Praze, 
vývoj názor  

675 1939, 1940, 1945 99

Studie MHD v Praze technicko - 
ekonomická zpráva a záv ry

676 1964 99

Projekt organizace MHD 677 1966 99

Návrh generálního ešení MHD 
varianty tramvaj - autobus, autobus - 
mapy

678 sine 99

Varianty vedení trasy A metra v 
centrální ásti m sta 

679 1965 99

DP - metro - komplexní rozbor 680 1971 99

DP - metro - komplexní rozbor, 1. 
pololetí 

681 1972 99

Ústav dopravního inženýrství - rozbor 
innosti a hospoda ení 

682 1983 99

Studijní návrh podzemního nádraží 
rychlodráhy na území Masarykova 
nádraží 

683 1945 100

Návrhy na úpravy a prodloužení 684 1935, 1940–1941 100
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r zných linek MHD Strašnice, Bílá 
Hora

Železni ní úrov ové p ejezdy 685 1951–1955 100

Rychlodráhy v Praze 686 1950 100

Posouzení jednotlivých variant systému 
MHD 

687 1960 100

Dopravní statistika v plánech a 
schematech 

688 1946–1949 101

Autobusová a tramvajovo - autobusová 
varianta dopravy v Praze, porovnání 
variant a zpráva pro ÚV KS  

689 1960 101

Ideový projekt metra - dopravní 
rozbory a návrhy p epravní nabídka a 
pot eba míst, návrh budoucí sít  MHD, 
plán hustoty osídlení podle návrhu 
sm rného územního plánu, místa 
hromadné návšt vy, vztah tratí a stanic 
metra k budoucím hlavním 
komunikacím

690 1953, 1955 101

Ideový projekt metra - dopravní 
rozbory a návrhy trasy A B C, podélné 
profily a situace, eskalátory, schemata 
stanic

691 1953 101

Železnice - posudky expert , sout ž 692 1950 102

Železnice - výsledky sout že na 
úst ední nádraží a železni ní sí  v SV 
ásti m sta 

693 1950 102

Pr vodní zprávy návrh  694 1950 102

Arbitrážní komise sout že 695 1949–1950 102

Jednání s SD 696 1949 102

Starší návrhy a jednání s Ministerstvem 
železnic aj. 

697 1923–1927; 
1929–1950 

102

Metro a doprava v Praze (brožura) 698 1958 103

Návrh SUDOPu na ešení železni ní 
dopravy v SV ásti Prahy 

699 1959 103

P estavba Hlavního nádraží 700 1960–1961 103
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P estavba železni ních uzl  701 1960 103

Masarykovo nádr. studie okolí a 
podjezdu i nadjezdu 

702 1951–1953 103

ešení železni ní dopravy v SZ a SV 
ásti Prahy 

703 1957–1961 103

Rekonstrukce železni ní stanice Hlavní 
nádraží - výpravní budova 

704 1961 104

dojížd ní

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto a St edo eský 
kraj
Celkový sumá  po tu dojížd jících dle 
okres  a obcí Praha I - XX, rozmíst ní 
pr myslu ve St edo eském kraji dle 
okres  a obcí, dle odv tví výroby s 
udáním po tu dojížd jících osob 
(okresy Benešov - Votice), celkový 
po et zam stnanc  v jednotlivých 
obcích a po et dojížd jících s ur ením 
okresu a obce, záv re ný sumá  okres  
s abecedn  se azenými obcemi a 
ur ením jejich po adí

705 1947 105

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha I - Staré M sto

706 1949 105

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha II - Nové 
M sto (a Dolní Nové M sto)

707 1949 105

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha III - Malá 
Strana

708 1949 105

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 

709 1949 105
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podnik
Dotazníková akce Praha VII - 
Holešovice

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha VIII - Libe , 
Kobylisy, Košinka

710 1949 105

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha IX - 
Hloub tín, Vyso any, Prosek

711 1949 106

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha X - Karlín

712 1949 106

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha XI - Malešice, 
Žižkov

713 1949 106

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha XII - 
Vinohrady

714 1949 106

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha XIII - 
Vršovice, Spo ilov, Uh ín ves

715 1949 106

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha XIV - 
Pankrác, Nusle

716 1949 106

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha XV - Braník

717 1949 106
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Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha XVI - 
Smíchov, Hlubo epy

718 1949 106

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha XVII - Koší e, 
Jinonice, Motol

719 1949 107

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha XVIII - 
Praha - západ

720 1949 107

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha XIX - 
Veleslavín, Vokovice, Sedlec, 
Podbaba, Bubene

721 1949 107

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha XX - 
Strašnice, Hostiva

722 1949 107

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha - Praha - jih 
(Mod any, Komo any, Radotín, Velká 
Chuchle, Zbraslav)

723 1949 107

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha - Praha - 
západ (Nebušice, Jenerálka, Úhonina, 
Jene , Lib ice nad Vltavou)

724 1949 107

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik

725 1949 107
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Dotazníková akce Praha - Praha - 
východ (Hradiš ko, Št rboholy, 

í any, Vrané nad Vltavou, Pr honice, 
Dolní M cholupy, Jílové u Prahy, 
Žampach nad Sázavou)

Pr zkum dojížd ní do zam stnání do a 
z Prahy - Praha m sto dle obvod  a 
podnik
Dotazníková akce Praha - Praha - sever 
(Satalice, P emyšlení, Chvaly, Vino , 
Horní Po ernice, Kbely, akovice, 
Let any)

726 1949 107

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - echy
Dotazníková akce t žební pr mysl

727 1949 108

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - echy
Dotazníková akce energetika

728 1949 109

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - echy
Dotazníková akce hutnický pr mysl

729 1949 109

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - echy
Dotazníková akce chemický pr mysl

730 1949 109

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - echy
Dotazníková akce stavebnictví

731 1949 110

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - echy
Dotazníková akce strojírenství

732 1949 111

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - echy
Dotazníková akce strojírenství

733 1949 112

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - echy
Dotazníková akce papírenský pr mysl

734 1949 113

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - echy
Dotazníková akce sklá ský pr mysl

735 1949 113
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Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - echy
Dotazníková akce pr mysl kožed lný a 
gumárenský

736 1949 114

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - echy
Dotazníková akce d evozpracující 
pr mysl

737 1949 114

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - echy
Dotazníková akce textilní pr mysl

738 1949 115

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - echy
Dotazníková akce textilní pr mysl

739 1949 116

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce mlýny

740 1949 117

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce Benešov

741 1949 118

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce Beroun

742 1949 118

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce Brandýs nad Labem

743 1949 118

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce eský Brod

744 1949 118

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce Dob íš

745 1949 118

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce Ho ovice

746 1949 118

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce Kladno

747 1949 118
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Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce Kolín

748 1949 118

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce Kralupy nad Vltavou

749 1949 118

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce Kutná Hora

750 1949 118

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce M lník

751 1949 118

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce Mladá Boleslav

752 1949 118

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce Nové Strašecí

753 1949 118

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce Nymburk

754 1949 119

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce Pod brady

755 1949 119

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce P íbram

756 1949 119

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce Rakovník

757 1949 119

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce í any

758 1949 119

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce Slaný

759 1949 119

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy

760 1949 119



Inv.
. Sign. Obsah

asový
rozsah

íslo
kart.

 - 48 - 

Dotazníková akce Sedl any

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce Vlašim

761 1949 119

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce Votice

762 1949 119

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
okres  - echy
Dotazníková akce neza azené 
dotazníky z okres : Lede , Pardubice, 
Pelh imov, Roudnice nad Labem, 
Rumburk

763 1949 119

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - Morava
Dotazníková akce t žební pr mysl

764 1949 119

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - Morava
Dotazníková akce energetika

765 1949 119

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - Morava
Dotazníková akce kovopr mysl

766 1949 120

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - Morava
Dotazníková akce chemický pr mysl

767 1949 120

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - Morava
Dotazníková akce sklá ský pr mysl

768 1949 120

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - Morava
Dotazníková akce strojírenský pr mysl

769 1949 121

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - Morava
Dotazníková akce d evozpracující 
pr mysl

770 1949 122

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - Morava
Dotazníková akce stavební pr mysl

771 1949 123
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Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - Morava
Dotazníková akce textilní pr mysl

772 1949 123

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - Morava
Dotazníková akce papírenský pr mysl

773 1949 124

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - Morava
Dotazníková akce kožed lný a 
gumárenský pr mysl

774 1949 124

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - Morava
Dotazníková akce mlýny

775 1949 124

Pr zkum dojížd ní do zam stnání  dle 
pr myslových odv tví - Slovensko
Dotazníková akce všechna odv tví

776 1949 125

Vodní toky a p írodní podmínky

Ochrana p írody Šárka, Hlubo epy, 
posudky

777 1949–1950 126

Vodní toky a nádrže v Praze a okolí 
mapy povodí, soutok

778 1953–1954 126

Vodní toky a nádrže v Praze a okolí 
nádrž Prá e - Záb hlice, rybník 
Hodkovi ky, rybník Dejvice, 
Strašnický potok, jižní rekrea ní oblast 
(Braník, Podolí), Trója, Boti , 
Kunratice, Motolský rybník

779 1951–1953 127

Zele  zahrady a parky, plán 
zp ístup ování zahrad a park  dle 
obvod , brožura Pražské zahrady, 
zahradnická škola, zahrádká ské 
kolonie (kniha a mapa)

780 1953–1956 128

Vodní plochy rybníky Hostiva , Radlice781 1933, 1952–1953 128

Vodní plochy a zele  nádrž Hostiva , 
Ún tický potok, Radlický potok, 
Butovický potok, Radotínský potok, 
generel Vltavy Mod any - Praha, 

782 1952–1965 129
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seznam sad  a park  v Praze (v . 
mapy), akce ozelen ní Prahy

Vodní plochy Zátišský rybník, generel 
Berounky, Zli ínský potok, 
B evnovský potok a okolí, rybník U 
Labut , istírna Bubene , Pr zkum 
prameniš  pro rybníky v r zných 
ástech Prahy

783 1953 130

Geologické pr zkumy Geologie vnit ní 
Prahy, Geologie v plánování oblastí a 
sídliš , geologický pr zkum Prahy - 
sondy Staré M sto, Malá Strana, Jižní a 
Severní m sto

784 1947, 1956–1960 131

Bioklimatický pr zkum mapy785 1951 132

Hustota obyvatelstva podle domovních blok , .p. a ulic

 Praha I - Staré M sto, Josefov786 1950 132

 Praha II - Nové M sto787 1950 132

 Praha III - Malá Strana788 1950 133

 Praha IV - Hrad any789 1950 133

 Praha VI - Vyšehrad790 1950 133

 Praha VII - Holešovice791 1950 133

 Praha VIII - Bohnice792 1950 133

 Praha VIII - Kobylisy793 1950 133

 Praha VIII - Libe794 1950 133

 Praha VIII - St ížkov795 1950 133

 Praha VIII - Troja796 1950 133

 Praha IX - Hloub tín797 1950 134

 Praha IX - Vyso any798 1950 134

 Praha IX - Prosek799 1950 134

 Praha X - Karlín800 1950 134

 Praha XI - Hrdlo ezy801 1950 134
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 Praha XI - Malešice802 1950 134

 Praha XI - Žižkov803 1950 134

 Praha XII - Vinohrady804 1950 135

 Praha XIII - Vršovice805 1950 135

 Praha XV - Bráník806 1950 135

 Praha XV - Lhotka807 1950 135

 Praha XV - Podolí808 1950 135

 Praha XV - Hlubo epy809 1950 135

 Praha XVI - Radlice810 1950 136

 Praha XVI - Smíchov811 1950 136

 Praha XVII - Jinonice812 1950 136

 Praha XVII - Motol813 1950 136

 Praha XVII - B evnov814 1950 136

 Praha XVIII - Liboc815 1950 136

 Praha XVIII - St ešovice816 1950 136

 Praha XIX - Bubene817 1950 136

 Praha XIX - Dejvice818 1950 137

 Praha XIX - Sedlec819 1950 137

 Praha XIX - Veleslavín820 1950 137

 Praha XIX - Vokovice821 1950 137

Odpadní vody a vytáp ní

Úst ední istírna odpadních vod v 
Buben i 

822 1951 137

Teplofikace, teplárny, dálkové 
vytáp ní, plyn mapy

823 1959–1961 137

Technická a ob anská vybavenost 
pr zkum p íjm  a vydání obyvatelstva, 
p ehled postavených ve ejných budov 
dle obor , divadla

824 1955 138
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Památky a kultura

Obchodn  - kulturní centrum Braník 825 1974 138

Palác Kinských adaptace, stavební 
deník, plány

826 1953 138

Šporl v palác, Hybernská ul. .p. 1036 
adaptace

827 1952–1953 138

Palác Ditrichštejnský - Lichtenštejnský 
na Kamp  .p. 506 adaptace

828 1954 138

Valdštejnský palác Malá Strana
Viz. též kapitola Plány garáže 
Ministerstva informací a osv ty

829 1949 138

Palác Kinských Praha 1 .p. 606 830 1949 138

Pomníky a památníky všeobecné, 
padlým

831 1948–1949 138

Pomníky a památníky Mánes v, 
Palackého, Nerud v

832 1949–1952 138

A. Kubí ek - Pražský deskový majetek 
koncem 18. stol. 

833 sine 139

Vývoj m sta 834 1950 139

Úpravy náb eží Edvarda Beneše 835 1947–1949 139

Boží muka ve Stromovce 836 1949 139

Malostranský h bitov seznam desek, 
pomník  a hrobek k odstran ní kv li 
rozší ení silnice

837 1951–1954 139

Kostely ve správ  státu, v areálech 
nemocnic apod. Na Františku

838 1951–1953 139

Kostely a kaple ve správ  ÚNV 839 1951–1954 139

Anežský klášter adaptace840 1952–1954 139

Ministerstvo informací a osv ty
Adaptace budov Klárov, Valdštejnská 
jízdárna - knihovna, garáže, rozpo et

841 1949–1950 139

Stavebn   - historický pr zkum Malé 842 sine 140
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Strany
Cyril Merhout .p. 3 - 160, popis dom  
a p evod  mezi majiteli, citace z 
pramen  a literatury

Stavebn   - historický pr zkum Malé 
Strany
Cyril Merhout .p. 161 - 309, popis 
dom  a p evod  mezi majiteli, citace z 
pramen  a literatury

843 sine 141

Stavebn   - historický pr zkum Malé 
Strany
Cyril Merhout .p. 311 - 380, popis 
dom  a p evod  mezi majiteli, citace z 
pramen  a literatury

844 sine 141

Stavebn   - historický pr zkum Malé 
Strany
Cyril Merhout .p. 381 - 625, popis 
dom  a p evod  mezi majiteli, citace z 
pramen  a literatury

845 sine 142

Cyril Merhout - Paláce a zahrady pod 
Pražským hradem
strojopis knihy 

846 sine 142

Um leckohistorický a povrchový 
pr zkum Anežskohaštalské tvrti
Dobroslav Líbal 

847 1954 143

Výstavišt  Holešovice 848 1925–1952 143

Pomníky neznámého vojína, P emysla 
Orá e, Palackého, Rašín v, Resl v, 
Sklená ové - Malé, Bed icha Smetany, 
Slavie, Švec v, sv. Václava, Wilson v, 
Vrchlického, Mojžíše, Boženy 
N mcové, Vít zslava Nováka, 
Radeckého, Stalin v, Františka 
Škroupa, Šverm v, Ji ího Wolkera, 
Žižk v na Starom stském nám.

849 1925–1952 144

R zné sochy a pomníky, návrhy a 
plány Žižka na Starom stském nám., 
p ed Libe ským záme kem, Smetan v, 
seznam r zných pomník , místa 
Dvo ákova pobytu a p sobení v Praze

850 1951–1952 144
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R zné pomníky Dvo ák v, Šverm v851 1950–1959 144

Výstavy o výstavb  Prahy 852 1967–1970 144

Organizace památkového pr zkumu 853 1960–1963 145

Urbanistický rozbor jádra Prahy 854 1955 145

Seznamy památkov  chrán ných 
objekt , dom , kostel  a kaplí 

855 1942 145

Obora Hv zda - ochranné pásmo mapy856 sine 145

Národní muzeum - ochranné pásmo 857 1962 145

Projekty a úpravy v památkové zón  
úprava Národní t ídy mezi Platýzem a 
Mikulandskou ul., Perštýn, Spálená, 
Národní, Brauner v d m .p. 342 - I 
(zbo ení)

858 1948–1950 145

Projekty a úpravy v památkové zón  
Národní, Karoliny Sv tlé, 
Bartolom jská

859 1940 145

Projekty a úpravy v památkové zón  
Národní, Divadelní, náb eží

860 sine 145

Projekty a úpravy v památkové zón  
Divadelní, Krocínova, Konviktská

861 sine 145

Projekty a úpravy v památkové zón  
P estavba a novostavba Náprstkova 
muzea

862 1947–1949 145

Projekty a úpravy v památkové zón  
Náprstkova ul. - r zné domy

863 sine 145

Projekty a úpravy v památkové zón  
Náprstkovo muzeum a okolí

864 sine 146

Projekty a úpravy v památkové zón  
Betlémská ul.

865 sine 146

Projekty a úpravy v památkové zón  
r zné domy, kašny a portály

866 sine 146

Projekty a úpravy v památkové zón  
Karlova, Liliová

867 sine 146

Projekty a úpravy v památkové zón  
domy v bloku kostela sv. Jiljí

868 sine 146
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Projekty a úpravy v památkové zón  
obnova Betlémské kaple

869 1950 146

Projekty a úpravy v památkové zón  
Anenské nám., Karoliny Sv tlé a okolí

870 sine 146

Projekty a úpravy v památkové zón  
K ižovnické nám. a r zné domy na 
Praze I

871 sine 146

Názvy ulic

Seznam ulic a ve ejných prostranství 872 1949 146

Názvy ulic a jejich význam 873 sine 146

P ejmenování ulic a schválené zásady 874 1949 146

Názvy ulic 875 1945–1946 146

Návrhy na pojmenování ulic od 
organizací i jednotlivc  a jejich 
zd vodn ní 

876 1947 147

Seznam ulic 877 1940 147

Návrhy na pojmenování ulic od 
organizací i jednotlivc  a jejich 
zd vodn ní 

878 1945–1946 147

Návrhy na pojmenování ulic od 
organizací i jednotlivc  a jejich 
zd vodn ní 

879 1957–1959 147

R zné seznamy názv  ulic a jejich 
zm n 

880 1938–1952 148

R zné seznamy názv  ulic a jejich 
zm n žádost echoameri an

881 1948 148

R zné seznamy názv  ulic a jejich 
zm n 

882 1949–1950 148
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Stavební vývoj obcí na území Prahy, historický 
p ehled, urbanistický vývoj, význa n jší stavby, 
prameny a literatura, ikonografie a mapy

Kartogram stavebního vývoje obcí 
užšího rajonu Prahy 

883 sine 149

Aloisov 884  149

Bohnice 885  149

Braník 886  149

B evnov 887  149

Bubene  888  149

Bubny 889  149

Butovice 890  149

akovice 891  149

imice 892  149

áblice 893  149

Dejvice 894  149

Dvorce 895  149

Háje 896  149

Hloub tín 897  149

Hlubo epy 898  149

Hnidošice 899  149

Hodkovi ky 900  149

Holešovice 901  149

Malé Holešovice 902  149

Holyn  903  149

Horom ice 904  149

Hostavice 905  149

Hostiva  906  149

Hrdlo ezy 907  149
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Humenec 908  149

Chaby 909  149

Dolní Chabry 910  149

Horní Chabry 911  149

Chodovec, Chodov 912  149

Velká a Malá Chuchle 913  149

Jinonice 914  149

Karlín 915  149

Kbely 916  149

Klukovice 917  150

Kobylisy 918  150

P ední Kopanina 919  150

Koší e 920  150

Horní a Dolní Kr  921  150

K eslice 922  150

Kunratice 923  150

Kyje 924  150

Let any 925  150

Lhotka 926  150

Libe  927  150

Liboc 928  150

Libuš 929  150

Litochleby 930  150

Lochkov 931  150

Lysolaje 932  150

Malešice 933  150

Horní a Dolní M cholupy 934  150

Michle 935  150
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Milí ov 936  150

Miškovice 937  150

Mod any 938  150

Motol 939  150

Nebušice 940  150

Nová Ves 941  150

Nusle 942  150

Malá Velká Ohrada 943  150

Olšany 944  150

Pankrác, Krušina 945  151

Petrovice 946  151

Podbaba 947  151

Podolí 948  151

Podviní 949  151

Prá e 950  151

Prosek 951  151

Psáry 952  151

Radlice 953  151

Horní a Dolní Roztyly 954  151

Ruzyn  955  151

epy 956  151

eporyje 957  151

Sedlec 958  151

Smíchov 959  151

Slivenec 960  151

Statenice 961  151

Stod lky, Lužiny 962  151

Strašnice 963  151
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St ešovice 964  151

St ížkov 965  151

Suchdol 966  151

Šárka 967  151

Šeberov 968  151

Šešovice 969  151

Št rboholy 970  151

Troja 971  151

Tryskovice 972  151

Tuchom ice 973  151

Veleslavín 974  152

Vini ní hory, Vinohrady - Žižkov 975  152

Vokovice 976  152

Vršovice 977  152

Vyso any 978  152

Záb hlice 979  152

Zlíchov 980  152

Pomníky, pam tní desky, výst ižky z tisku

Plánované pomníky - výst ižky z tisku, 
fotografie Smetana, Jirásek, Sbrat ení, 
Vrchlický, Wolker, Dvo ák, Revoluce, 
Aleš, Masaryk Zni ené pomníky - pplk. 
Švec, Arnošt Denis, Wilson, Praha 
svým vít zným syn m, Radecký

981 1950 152

Pomníky výst ižky z tisku, varia982 sine 152

Pam tní desky výst ižky z tisku, varia983 1953 152

Pam tní desky (Karel Cibula), ást 984 1946 152

Pam tní desky (Karel Cibula) ob ti 
revoluce

985 1946 152
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Pam tní desky (Karel Cibula) ob ti 
revoluce

986 1946 152

Pam tní desky (Karel Cibula) ob ti 
revoluce

987 1946 152

Staré M sto - I. ást výst ižky z tisku, 
fotografie

988 sine 153

Staré M sto - II. ást výst ižky z tisku, 
fotografie

989 sine 153

Staré M sto - III. ást výst ižky z tisku, 
fotografie

990 sine 153

Malá Strana, ást výst ižky z tisku, 
fotografie

991 sine 154

Hrad any výst ižky z tisku, fotografie992 sine 154

Vyšehrad výst ižky z tisku, fotografie, 
Herain o Vyšehrad

993 sine 154

Vyšehrad plán994 sine 154

P ehled památkov  chrán ných objekt

B evnov 995  154

Liboc 996  154

Holešovice 997  154

Libe  998  155

St ížkov 999  155

Kobylisy 1000  155

Troja 1001  155

Bohnice 1002  155

Libe , Kobylisy, Bohnice 1003  155

St ížkov 1004  155

Vyso any 1005  155

Hloub tín 1006  155

Prosek 1007  155
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Vyso any, Hloub tín, Prosek 1008  155

Karlín 1009  155

Žižkov (plán vinic) 1010  155

Hrdlo ezy 1011  155

Malešice 1012  155

Vinohrady 1013  155

Vršovice 1014  155

Strašnice 1015  155

Nové Strašnice 1016  155

Záb hlice 1017  155

Spo ilov, Roztyly, Prá e 1018  155

Hostiva  1019  155

Vršovice 1020  155

Nusle 1021  156

Michle 1022  156

Dolní Kr  1023  156

Horní Kr  1024  156

Nusle, Pankrác, Kr , Kunratice 1025  156

Podolí 1026  156

Braník 1027  156

Lhotka 1028  156

Hodkovi ky 1029  156

Podolí, Braník, Vyšehrad výst ižky z 
tisku, fotografie

1030  156

Smíchov 1031  156

Radlice 1032  156

Hlubo epy, Klukovice, Zlíchov 1033  156

Malá Chuchle 1034  156
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Smíchov, Zlíchov, Hlubo epy, Chuchle 
varia

1035  156

Koší e (krematorium) 1036  156

Motol 1037  156

Jinonice 1038  156

Motol 1039  156

St ešovice 1040  156

Bubene  1041  156

Dejvice 1042  156

Veleslavín 1043  156

Vokovice 1044  156

Šárka 1045  156

Sedlec 1046  156

Brožury

Projekt zájmového území hl. m sta 
Prahy Výsledná zpráva hlavního 
projektanta

1047 1959 157

Projekt zájmového území hl. m sta 
Prahy Výroba

1048 1959 157

Projekt zájmového území hl. m sta 
Prahy Inženýrské sít

1049 1959 157

Projekt zájmového území hl. m sta 
Prahy Výstavba

1050 1959 158

Návrh sm rného územního plánu 1051 1952 158

Sm rný územní plán pr vodní zpráva1052 1955 159

Návrh souhrnné hypotézy rozvoje hl. 
m sta Prahy do roku 1980 

1053 1960 159

Návrh souhrnné hypotézy rozvoje hl. 
m sta Prahy do roku 1980 tabulková 
ást

1054 1960 159

Návrh souhrnné hypotézy rozvoje hl. 1055 1960 159
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m sta Prahy do roku 1980 stru ný výtah

Plány

Osv tlení Stalinova pomníku 1056 1962 160

Ministerstvo školství Praha 10, studie 1057 1963 161

Adaptace Valdštejnské jízdárny na 
knihovnu Ministerstva národní osv ty a 
výstavba garáží 

1058 1950 162

Divadlo Na zábradlí 1059 1963 163

Ministerstvo školství Praha 10 1060 1963 164

Vini ný sklep - adaptace 1061 1956 165

Vini ný sklep - adaptace 1062 1956 166

Vini ný sklep - adaptace 1063 1956 167

Adaptace Valdštejnské jízdárny na 
knihovnu Ministerstva národní osv ty a 
výstavba garáží 

1064 1950 168

Adaptace Valdštejnské jízdárny na 
knihovnu Ministerstva národní osv ty a 
výstavba garáží 

1065 1950 169

Plány

Centrum Braník: architektonicko - 
urbanistická studie 

1066 1974 170

Budova výzkumných ústav  
Ministerstva školství a kultury 

1067 1963 171



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název archivu:    321100000 - Archiv hlavního m sta Prahy 
 
Název fondu:    Stavební odbor NVP (ÚNV)   
 

asový rozsah:   (1923) 1946 - 1986  
 
Zna ka fondu: 
 
Po et eviden ních jednotek: 171 
 
Po et inventárních jednotek: 1067 
 
Rozsah v bm:    25,7   
 
Stav ke dni:    1. 4. 2009   
 
Fond uspo ádal:   PhDr. Dominik Budský  
 
Inventá  sestavil:   PhDr. Dominik Budský 
     Mgr. Barbora Laš ovková  
  
Po et stran:    XII + 65   
 
Po et exemplá :   11   
 
Inventá  schválil:   Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. 

 


