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I. Vývoj původce fondu 
 
Katastrální území, původně samostatné obce, Zbraslavi se rozkládalo jižně od Prahy, na 
soutoku řek Vltavy a Berounky. Od roku 1974 tvoří jednu z městských částí hl. m. Prahy 
(Praha – Zbraslav), jejímž základem se, počínaje rokem 1924, stalo katastrální území vzniklé 
spojením katastrů obcí Zbraslav, Záběhlice, Žabovřesky a osad Baně a Strnady, od roku 1990 
dále rozšířené o k. ú. obce Lahovice, zahrnující do svého územního obvodu osadu Lahovičky. 
Celá tato městská část s rozlohou 984,86 ha byla začleněna do městského obvodu Praha 5. 
V raném a vrcholném středověku bývala Zbraslav rybářskou osadou, do jejíž zástavby náležel 
kostel sv. Havla. V písemných pramenech je poprvé doložena v zakládací listině 
kladrubského kláštera datované k r. 1115, zachované v opisu ze 13. století. Zbraslav se 
zmiňuje jako jedna ze vsí, které nově zřízenému benediktinskému konventu daroval král 
Vladislav I.1 Panovník zde zřídil proboštství, ve kterém trvale sídlili dva až tři mniši.  
V roce 1239 směnili kladrubští benediktini Zbraslav s biskupem Janem III. z Dražic za jiný 
pozemkový majetek.2 Jan Zbraslav a některé sousední vesnice o pár let později, v roce 1268, 
vyměnil s králem  Přemyslem Otakarem II., který zde nechal vystavět lovecký letohrádek.3 Po 
Přemyslově smrti (1278) přešla Zbraslav do držení králova syna, Václava II. Václav se na 
území rozhodl založit cisterciácký klášter (1292), který v průběhu 14. a 15. století nabyl 
velkého významu. Osudy konventu, zvaného Aula Regia – Královská síň, stejně jako 
Zbraslavi v první polovině 14. století, zaznamenali v tzv. Zbraslavské kronice dva zdejší 
opati, Ota (1312 – 1314) a Petr Žitavský (1314 – 1339).4 
V dalších staletích se na vývoji území neblaze podepsaly válečné konflikty. V polovině 
15. století vypálili zbraslavský konvent kališníci, v r. 1611 vydrancovali Zbraslav a klášter 
Pasovští. V r. 1612 ji poplenilo vojsko uherského krále Matyáše, roku 1631 saské a císařské 
vojsko, r. 1634 opětovně vojsko rakouské. V roce 1639 přitáhl k Praze švédský generál Banér, 
který dal Zbraslav na několika místech zapálit, a v roce 1645 se na jejím dalším pustošení 
podílelo rakouské vojsko generála Götze. Téměř čtyřicet let trvající ničení a drancování 
zakončili roku 1648 při obléhání Prahy Švédové pod vedením generála Wittenberka, který si 
na Zbraslavi nechal zřídit velitelské stanoviště.5 
Nicméně, už brzy po skončení třicetileté války začala Zbraslav opět vzkvétat. Od poloviny 
17. století se nazývala městečkem,6 v polovině 18. století v ní podle terziánského katastru 
stálo už 74 domů.7 V roce 1785 byl zbraslavský klášter zrušen a jeho panství, k němuž v té 
době náleželo 38 vesnic, připadlo náboženskému fondu.8 Konvent byl r. 1787 prodán Josefu, 
šlechtici ze Souvaigne v Belgii za 12 050 zlatých, který zde zřídil akciovou rafinérii cukru.9 
V roce 1825 koupil panství od náboženského fondu v dražbě bavorský kníže Bedřich 
z Oettingen Wallersteinu, který později přikoupil i budovy zničeného konventu. Celý objekt 
vlastnil až do roku 1910, kdy panství získal Cyril Bartoň z Dobenína.10  
Patentem císaře Ferdinanda I. ze 7. 9. 1848 bylo uzákoněno zrušení poddanství. V souvislost 
s tímto nařízením a celospolečenskými změnami roku 1848 byla také provedena reforma 
správy, včetně správní reorganizace obcí. Zbraslav ztratila status dominia, stala se 

                                                 
1 HOLEC, František a kol.: Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Díl IV., Připojené obce a zaniklé osady. 
Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1996, s. 205. 
2 Tamtéž, s. 205. 
3 Tamtéž, s. 206. 
4 Tamtéž, s. 206. 
5 Tamtéž, s. 207. 
6 Tamtéž, s. 207. 
7 Tamtéž, s. 208. 
8 Tamtéž, s. 208. 
9 BURIÁNEK, Václav a kol.: Zbraslav. Praha: rada MNV Praha 5 – Zbraslav, 1985, s. 8. 
10 Tamtéž, s. 8. 
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samosprávnou obcí. Dne 12. září 1850 zde bylo zvoleno první obecní zastupitelstvo v čele 
s purkmistrem, jímž se stal místní poštmistr Jan Wagner. V druhé polovině 19. století 
povýšila na centrum okresní soudní a politické správy. Dne 1. července 1853 došlo ve 
Zbraslavi ke zřízení okresního soudu, v roce 1864 se stala sídlem okresního zastupitelstva,  
roku 1868 byl zřízen soudní a samosprávní okres zbraslavský, začleněný do obvodu okresního 
hejtmanství na Smíchově.11 
V roce 1924 prošlo katastrální území Zbraslavi první větší změnou – do společného celku 
s ní, pod názvem Zbraslav, byly spojeny sousední obce Záběhlice a Žabovřesky. Nová 
Zbraslav získala po sloučení rozlohu 766,39 ha.12 
Ke zrušení Obecního zastupitelstva došlo ve Zbraslavi s ustavením místního národního 
výboru v roce 1945. Hned v prvních dnech po osvobození vznikl na Zbraslavi Revoluční 
národní výbor o 20 členech ze všech obnovených politických stran.13 Zvolení prvního 
regurélního Místního národního výboru (MNV) proběhlo na veřejném shromáždění dne 3. 
června 1945. 
Národní výbory se staly základem organizace veřejné správy podle ústavního dekretu 
prezidenta republiky č. 18 Úředního věstníku čs. ze dne 4. 12. 1944, o národních výborech a 
prozatímním Národním shromáždění. Místní národní výbory se ustavovaly v obcích jako 
prozatímní orgány veřejné správy ve všech jejích oborech. Jejich postavení a pravomoc 
upravovalo vládní nařízení č. 4/1945 Sb., ze dne 5. 5. 1945, o volbě a pravomoci národních 
výborů, a vládní nařízení č. 44/1945 Sb., ze 7. 8. 1945, kterým se měnilo vládní nařízení 
č. 4/1945. Národní výbory byly definovány jako zastupitelské orgány a orgány veřejné 
správy, které v obvodu své působnosti spravují všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou 
spravovány jiným veřejným orgánem. Ve věcech státní správy byly národní výbory podřízeny 
vládě, přičemž se uplatňovala podřízenost národního výboru nižšího stupně národnímu 
výboru stupně vyššího. První Místní národní výbor ve Zbraslavi se skládal ze třiceti členů, 
reprezentujících celé spektrum místních politických stran. Předsedou byl zvolen Jaroslav 
Křížek. Kromě KSČ byla na Zbraslavi po roce 1945 činná Československá strana 
socialistická, strana lidová a sociálně demokratická.14 V roce 1948 došlo vzhledem k 
všeobecným politickým okolnostem ke změně složení národního výboru – jeho prvním 
předsedou se stal Karel Blažek.15 
Místní národní výbor pracoval ve Zbraslavi až do roku 1967, od kterého dále působil jako 
Městský národní výbor (MěNV). Městský národní výbor ve Zbraslavi, zřízený 
Středočeským národním výborem (od 1. 10. 1967), 16 byl zastupitelským sborem poslanců a 
zároveň orgánem jednotné socialistické státní moci a správy ve městě, který měl současně 
(formálně) samosprávný charakter. Jeho struktura, náplň činnosti a pravomoci se řídily 
„Statutem Městského národního výboru ve Zbraslavi“,17 sestaveným na základě usnesení 
Národního shromáždění ze dne 1.12.1967 (zák. 108/1967 Sb.). V čele tohoto národního 
výboru stál předseda, místopředseda18 a tajemník. Vrcholné orgány moci představovaly 
plenární zasedání a rada MěNV. K plnění úkolů na jednotlivých úsecích činnosti byly plénum 
a rada MěNV podle zákona o národních výborech (č. 69/1967 Sb.) povinny zřizovat odbory a 
komise a organizovat spoluúčast obyvatelstva formou aktivů, popř. prostřednictvím zřízení 
potřebných organizací a zařízení. Podle organizačního schématu, který je přílohou uvedeného 

                                                 
11 BURIÁNEK a kol., s. 10. 
12 Tamtéž., s. 10. 
13 HOFMEISTEROVÁ, Božena a kol.: Zbraslav. Praha 1977, s. 76. 
14 Tamtéž, s. 76. 
15 Tamtéž, s. 77. 
16 Tamtéž, s. 7. 
17 Statut Městského národního výboru ve Zbraslavi (1967), Archiv hl. m. Prahy (AHMP), Obecní úřad, městský 
a místní národní výbor Praha – Zbraslav (1682) 1850 –1990, inv. č. 335, č. kart. 138. 
18 U dřívějšího MNV z let 1945 – 1967 se pro funkci místopředsedy užíval termín náměstek předsedy. 
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Statutu MěNV, bylo při MěNV ve Zbraslavi zřízeno komisí celkem devět. Konkrétně: komise 
správní a přestupková, komise obchodu, komise pro služby, komise pro plán a rozpočet, 
komise pro školství a kulturu, komise pro výstavbu, komise pro místní hospodářství, komise 
zdravotní a sociální. V roce 1969 došlo při MěNV Zbraslav k novému vytvoření tří odborů 
(plánovacího a finančního, správního odboru, odboru výstavby), jejichž působnost byla 
postupně projednávána a schvalována na plenárních zasedání MěNV. Po vytvoření odborů byl 
v roce 1969 nově upraven i počet komisí a jejich působnost. K tzv. aktivům MěNV náležely 
občanské výbory, podřízené přímo radě MěNV, a Sbor pro občanské záležitosti, podřízený 
komisi pro ochranu veřejného pořádku. 
Městský národní výbor užíval vlastní znak. Byl jím starobylý kostelík na Havlíně znázorněný 
s lípou stojící opodál a bílou holubicí, vznášející se nad nimi, nesoucí zelenou ratolest. 
K příspěvkovým a rozpočtovým organizacím MěNV náležely vedle školních a kulturních 
zařízení, tzv. Komunální služby, Domovní správa a Technické služby. Školní a kulturní 
zařízení (kino, Kulturní středisko) spadalo pod dohled komise pro školství a kulturu. 
Kontrolní činnost nad podnikem Komunální služby a Domovní správou vykonávala komise 
pro služby a místní výrobu, dozor nad Technickými službami náležel do působnosti komise 
pro místní hospodářství. 
Vztahy MěNV ke státním orgánům a společenským organizacím působícím v obvodu města 
se opíraly o § 4 a 6 zákona o národních výborech. Ze státních orgánů to byly Sbor národní 
bezpečnosti (SNB), soud a státní prokuratura a orgány vojenské správy. 
Dnem 1. 7. 1974 byla Zbraslav připojena na základě zákona č. 31/1974 Sb. (ze dne 9.4. 1974) 
k hlavnímu městu Praze a přičleněna do obvodu Praha 5. Od tohoto okamžiku až do roku 
1990 spravoval zbraslavskou obec Místní národní výbor Praha 5 – Zbraslav (MNV Praha 
5 – Zbraslav). Podle zákona o hlavním městě Praze (č. 111/1967 Sb.) platilo, že v částech 
hlavního města takto do něj začleněných působí místní národní výbory, podřízené obvodním 
národním výborům (v případě Zbraslavi jím byl ONV Praha 5). Zbraslavi tak zůstala 
prakticky zachována působnost, jíž měla coby samostatná obec, s tím rozdílem, že namísto 
okresnímu národnímu výboru Praha-západ byla podřízena ONV Praha 5. 
Místní národní výbor Praha 5 – Zbraslav (MNV Praha 5 – Zbraslav) vykonával ve spolupráci 
s ONV Praha 5 samostatnou působnost ve smyslu § 38 zákona o národních výborech. 
Organizační strukturu MNV Praha 5 – Zbraslav tvořilo v druhé polovině 80. let: plenární 
zasedání, rada MNV, Výbor lidové kontroly, sedm komisí (finanční a plánovací, výstavby, 
obchodu a služeb, sociální a zdravotní, pro mládež a tělovýchovu, pro ochranu veřejného 
pořádku, správní komise) a tři odbory: správní, plánovací a finanční, odbor výstavby ( + 
oddělení Pražané svému městu (PSM)). Do struktury MNV dále náležely poradní orgány a 
komise rady MNV, konkrétně: komise životního prostředí a zemědělská, komise soutěžní a 
zvelebovací, komise branná, bezpečnosti silničního provozu (BESIP), komise povodňová, 
Sbor pro občanské záležitosti, komise bytová a Štáb CO. K zařízením a podnikům, které se 
nacházely pod přímou správou MNV, patřily Technické služby a Kulturní dům (Kulturní 
středisko). V souladu se zákonem ČNR č. 77/78 Sb. o státní správě ve školství zajišťovala 
MNV na Zbraslavi provoz mateřských škol, základních škol, školních jídelen, školních 
družin, zvláštní školy, lidové školy umění, místních jeslí a místního kina. Stejně jako jeho 
předchůdce MěNV, pečoval také MNV o místní komunikace, veřejné osvětlení, plnil úkoly 
s provozem místních veřejných skládek, vykonával státní správu na úseku životního prostředí, 
evidence obyvatelstva, vedení matrik, požární ochrany, výstavby, hospodaření s byty a 
nebytovými prostory atd. Vedoucími funkcionáři MNV byli předseda, tajemník, 
místopředseda a předseda Výboru lidové kontroly, aktivem MNV občanské výbory (OV).  
Rok 1990 znamenal obnovení územní samosprávy na úrovni obcí, obecní zřízení z tohoto 
roku se přiklonilo k tzv. smíšenému (středoevropskému) modelu místní správy, kdy obce 
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vykonávají jednak samosprávu (samostatná působnost), jednak státní správu (přenesená 
působnost).  
Z pohledu rozrůstání města, občanské vybavenosti a charakteru obce obecně lze konstatovat, 
že Zbraslav, původně zemědělsko-řemeslnická obec, začala od oby zrušení kláštera, v roce 
1785, nabývat charakter poměrně důležitého regionálního centra správy a průmyslu (zároveň 
sloužila jako „víkendové zázemí“ hl. města). V polovině 19. století se stala postupně sídlem 
všech okresních orgánů. To posílilo její význam a zároveň se promítlo do rozvoje osídlení a 
zástavby. Zatímco  roce 1924, po sloučení obcí Zbraslavi, Záběhlic a Žabovřesk do 
společného celku, měla „nová“ Zbraslav 431 domů a 3196 obyvatel, v roce 1945 zde stálo již 
810 domů, jejichž počet se v průběhu následujích deseti let zvýšil o dalších 154. Z nich 119 
bylo rodinných. Významný zásah do urbanizmu Zbraslavi přinesla 60. léta, během nichž byla 
na Zbraslav přesídlena část koncernového podniku Uranového průmyslu. Tato skutečnost 
vyvovala rozvoj investiční výstavby bytů a na Zbraslavi se začaly budovat domy sídlišťového 
charakteru.  
Připojení Zbraslavi k hlavnímu městu v roce 1974 se na vývoji zbraslavské zástavby 
podstatněji neodrazilo. Podle sčítání lidu z roku 1970 měla Zbraslav k 1. 12. téhož roku 
celkem 1000 domů s 1887 byty a 5687 obyvateli.19 V roce 1977 se počet obyvatel Zbraslavi 
zvýšil na 6150 obyvatel. V roce 1976 spravovala Domovní správa na Zbraslavi fond 59 domů 
s 281 bytovými a 49 nebytovými jednotkami, v roce 1977 obhospodařovala 60 domů s 337 
nájemními jednotkami, z toho 286 bytových a 51 nebytových.  
I po roce 1945 si Zbraslav nadále držela zemědělsko-průmyslový charakter. O zemědělskou 
produkci se staral Státní statek Zbraslav, provoz zahájily Výzkumný ústav Lesního 
hospodářství ve Zbraslavi-Strnadech a Výzkumný ústav meliorací na území Žabovřesk. Po 
roce 1945 otevřel na Zbraslavi výrobnu nový závod na kožedělné zboží OPUS (Opus, v. d., 
základní závod Zbraslav), výrobu zde provozoval také národní podnik Léčivé rostliny, 
národní podnik Severokámen, národní podnik Stavba silnic a železnic sem umístil obalovnu 
živic, sídlo zde měly Výzkumný ústav jaderných paliv i důležitý podnik Podzemní inženýrské 
stavby, který prováděl výstavbu přehrady na Želivce. Ve Zbraslavi bylo umístněno rovněž 
ředitelství Okresní správy státních silnic, fungovalo tu několik drobných provozoven a 
obchodů (např. prodejna lidového spotřebního družstva Jednota, prodejna Včela), jesle, 
postupně dvě mateřské školky, dvě základní školy (z toho jedna zvláštní), lidová škola umění, 
Okresní lidová knihovna, kino, interní nemocnice, hotely Vltava a U Vejvodů, restaurace U 
Bílého beránka, kavárna Lubor, hostince U Zelenků a U přístaviště aj. Krom toho zde lidé 
mohli najít zaměstnání v rozpočtových a příspěvkových organizacích a podnicích obce, 
k nimž náležely Komunální služby Zbraslav, Technické služby, Domovní správa, nebo 
Kulturní středisko. 
Ačkoliv bylo na území Zbraslavi po roce 1945 poměrně dostatek pracovních příležitostí jak 
ve službách, tak zemědělství a průmyslu, mnoho obyvatel dojíždělo za prací do Prahy. 
Územím městské části procházely dvě významné komunikace ve směru Praha – Strakonice a 
Praha – Slapy, vybudované jako obchvaty Zbraslavi v 60. a první polovině 70. let. 20. století. 
Přístup k „dojezdovým“ pracovním příležitostem usnadnilo zavedení MHD. V roce 1970 
z údajů ze sčítání lidu vyplynulo, že z celkového počtu 2993 ekonomicky činných osob více 
než polovina dojížděla za prací do Prahy.  
 
 
 
 
 

                                                 
19 HOFMEISTEROVÁ a kol., s. 78. 
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II. Vývoj fondu 
 
Spisový materiál fondu byl uložen částečně ve spisovně Úřadu městské části Praha-Zbraslav, 
Zbraslavská nám. 464, 15600, Praha-Zbraslav, částečně v budově místní knihovny. Přebírání 
bylo provedeno ve třech skartačních řízeních. Při skartačním řízení, které proběhlo dne 
03.04.2003 (na základě instrukce min. vnitra ČR ze dne 25.5.1995 (č. j. VSC/1–793/92), 
protokol o vyřazení dokumentů č. j. AMP 311/02), byla převzata agenda plánovacího a 
finančního odboru z let 1945 – 1990. Převážnou část fondu tvoří písemnosti, vybrané 
archivem při skartačním řízení dne 23.04.2008, provedeného na základě zákona č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 646/2004 Sb. (protokol o vyřazení dokumentů č. j. AMP 02594/05), 
do něhož byla zahrnuta jak dokumentace související s činností místních národních výborů 
z období let 1945 až 1994, tak písemnosti starší (nejstarší z roku 1682), vzniklé v souvislosti 
se správou obecního úřadu a panství, které byly dlouhodobě součástí archivu úřadu. 
Nejmladší část písemností fondu byla převzata v roce 2011, v rámci skartačního řízení 
uskutečněného dne 24. 3. 2011 (protokol o vyřazení dokumentů č. j. AHMP 2952/2010 
(MHMP 7966595/2010), na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 191/2009 Sb.). Při 
tomto skartačním řízení byly posuzovány dokumenty vzniklé z činnosti MNV Praha-Zbraslav 
a ÚMČ Praha-Zbraslav v letech 1985 – 1999. Při základním členění a zpracování získané 
dokumentace byl zohledněn jak původce, tak původní struktura řazení agendy, avšak 
vzhledem k torzovitosti a rozličnému charakteru převzatých písemností se zhlediska vytvoření 
archivního fondu zdálo účelnější, uspořádat dokumenty do tematicky a časově uzavřených 
celků, odpovídajících co nejvíce organizační struktuře tehdejšího úřadu, nikoliv ovšem 
bezpodmínečně. Zpracování fondu bylo tudíž provedeno na základě kombinace tzv. 
provenienčního a pertinečního principu.  
 
III. Charakteristika fondu 
 
Vzhledem k tomu, že byly do fondu (záměrně) začleněny písemnosti, které se zpravidla 
v rámci skartačního řízení vyřazují, stává se jeho obsah cenným zdrojem pro poznání 
struktury a rozsahu činností národního výboru ve Zbraslavi v průběhu více než padesátiletého 
období. Dokumentuje jak organizaci, tak práci, hospodaření a vztahy místního správního 
úřadu k dalším politickým, hospodářským, sociálním a kulturním institucím a subjektům 
československého socialistického státu, stejně jako k hl. m. Praze, v letech 1945 – 1990. 
Materiál fondu časově i tematicky úzce navazuje na písemnosti uložené ve fondech Státního 
okresního archivu Praha-západ,20 s nímž se v několika málo případech časově a tematicky 
překrývá, v případě sbírek starých knih, listin, tisků, fotografií, map a plánů (viz níže) 
dokonce časově předchází. Dokresluje tak činnost obecního úřadu, stejně jako dějiny 
Zbraslavi a zbraslavského panství v období od konce 17. do počátku 20. století.  
Dle původce byl fond rozčleněn do dvou dílčích celků: Obecní úřad města Zbraslavi (1850 –
1941) a MěNV a MNV Praha – Zbraslav (1945 – 1990). Na závěr druhé části byl formou 
sbírek připojen časově starší materiál, uložený na místním úřadě buď již od doby jeho vzniku, 
popř., patrně v souvislosti se sběratelskou činností učitele a později ředitele měšťanské školy 

                                                 
20 ŠMILAUEROVÁ, Eva: Okresní zastupitelstvo Zbraslav. 1865 – 1928. Praha 1960. (Inventář Okresního 
archivu Praha-západ); BLÁHOVÁ, Marie: Archiv města Zbraslavi. 1868 – 1964. Inventář. Praha 1967. (Inventář 
Okresního Archivu Praha-západ) 
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na Zbraslavi, E. Neumanna (1866 – 1953).21 Z uvedených starších písemností byla sestavena 
Sbírka starých knih (1850), Sbírka starých listin (1682 – 1861), Sbírka starých tisků (1849 – 
1850), Aprovisační komise (1917 – 1918). Částečně sem časově spadají i Sbírka fotografií 
(1906 – 1949) a Sbírka map a plánů (1811 – 1971).  
Fond tvoří celkem 642 inventárních jednotek, které, co do druhu evidenčních jednotek, 
zahrnují 86 knih, 218 kartonů, 55 fasciklů, 11 krabic, 4 mapové desky a 7 fotografií 
(hromadné fotografie větších rozměrů a tabla). Datačně tento materiál spadá do období let 
1682 – 1990 s tím, že převážná část písemností pochází z činnosti MNV Praha 5 – Zbraslav, 
tedy z druhé poloviny 20. století. 
 
IV. Obsah fondu 
 
IV.1  Obecní úřad města Zbraslavi (1850 -1941) 
 
Podmínkou vzniku obecního úřadu města Zbraslavi se stalo zrušení poddanství v r. 1848 a 
následné vydání ústavy ze dne 4. 3. 1849, na jejímž základě došlo k novému zřízení místních 
(politických) obcí se zaručenou samosprávou a voleným zastupitelstvem. Zastupitelstvo v čele 
s purkmistrem řídilo město téměř sto let. První obecní zastupitelstvo ve Zbraslavi bylo 
zvoleno dne 12. září 1850, poslední zrušilo ustavení místního národního výboru v roce 1945. 
Z  činnosti úřadu se ve fondu zachoval zlomek registraturních pomůcek (podací deník z roku 
1941, inv. č. 1), kniha k evidenci obyvatelstva z roku 1850 („Seznam příslušníků Zbraslavi“, 
inv. č. 538), a především spisová dokumentace k evidenci obyvatel z období první a druhé 
republiky. Tu tvoří převážně tzv. Ohlašovací lístky z let 1924 – 1939, řazené na základě čísel 
popisných, které evidují pohyb českého i německého obyvatelstva ve městě, včetně 
přechodných pobytů. Formuláře jsou psané v češtině, kromě jména a příjmení, údajů o věku, 
místě narození, stavu, náboženství a povolání, obsahují rovněž záznamy o posledním místě 
pobytu, datu příchodu na Zbraslav, jménech rodičů nebo místě bydliště zaměstnavatele 
příchozích. Lístky se zachovaly pro všechny tři městské obvody (Zbraslav I, II, III) (inv. č. 
2 – 39). 
K období činnosti obecního úřadu ve Zbraslavi se dále váží výuční písemnosti cechu 
zahradníků (r. 1851, inv. č. 551), zlatníků-klenotníků (r. 1859, inv. č. 554) a školní 
vysvědčení (r. 1848 (1861), inv. č. 562), vřazené do Sbírky starých listin (viz níže). Dále 
tiskoviny týkající se  reformy poddanského systému a správy z let 1849 – 1850 (inv. č. 565 – 
567) ve Sbírce starých tisků (viz níže), soubor písemností z let 1917 – 1918 vzešlých 
z činnosti tzv. Aprovisační komise (inv. č. 568), šest kusů hromadných fotografií, popř. tabel 
s černobílými fotografiemi, členů městské rady, místního zastupitelstva a dalších obecních a 
okresních úředníků, vytvořených mezi lety 1906 až 1938 (inv. č. 569 – 574, viz Sbírka 
fotografií níže), a konečně mnohé ručně kreslené a tištěné plány, které byly v rámci fondu 
zařazeny do Sbírky map a plánů (inv. č. 577 – 605, inv. č. 626 – 628, ke sbírce viz níže). 
 
IV.2  Místní a městské národní výbory ve Zbraslavi (1945 – 1990) 
 
Vznik soustavy národních výborů v roce 1945 znamenal zánik samosprávy. Národní výbory 
byly definovány jako orgány veřejné správy ve všech jejích oborech, posléze jako orgány 
státní moci a správy. Princip samosprávy byl pojmově vyloučen, veškerá veřejná správa byla 
v období let 1948 – 1990 správou státní, na čemž nic nezměnila ani tzv. samostatná působnost 
národního výboru, více méně pouze formální. Struktura a působnost národních výborů se 

                                                 
21 JÍŠOVÁ, Kateřina – LAŠŤOVKA, Marek – LAŠŤOVKOVÁ, Barbora – TŘIKAČ, Josef: Pražský uličník. 
Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. 3. díl. Praha: Scriptorium, 2012, s. 123. 
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stabilizovala roku 1967, v souvislosti s vydáním zákona o národních výborech (zák. č. 
69/1967 Sb.), který, jen s mírnými změnami, platil až do roku 1990. 
Mezi lety 1945 – 1990 došlo ve Zbraslavi v souvislosti se změnou správního a územního 
statusu obce celkem ke třem změnám názvu národního výboru. V letech 1945 – 1967 řídil 
místní správu Místní národní výbor (MNV), v letech 1967 – 1974 Městský národní výbor 
(MěNV), který po sloučení Zbraslavi s hl. m. Prahou v roce 1974 působil až do roku 1990 
opět pod označením místního národního výboru, jako MNV Praha 5 – Zbraslav. 
 
IV.2.1  Registraturní pomůcky úřadu 
 
Administrativní činnost národního výboru a jeho jednotlivých složek v období let 1945 – 
1990 obecně dokládá v rámci fondu několik knih registraturních pomůcek úřadu. Jedná se jak 
o podací deníky celého úřadu, tak podací deníky jednotlivých referátů a rejstříky k podacím 
deníkům (inv. č. 111 – 166). Celkem se dochovalo 55 knih, nejstarší dochovaný podací deník 
pochází z roku 1947 (inv. č. 111), nejmladší evidenční knihou je „Korespondence předsedy“, 
se záznamy z let 1983 – 1989 (inv. č. 166). 
 
IV.2.2  Plenárního zasedání a rada NV 
 
Ze spisového materiálu jsou pro sledování historie obecní správy nejdůležitější zápisy 
z plenárního zasedání NV a zápisy ze zasedání rady NV.  
Plénum bylo vrcholným orgánem NV, kterému příslušel na úrovni místní správy nejširší 
rozsah působnosti a pravomocí. Zřizovalo výkonné a kontrolní orgány, jejichž činnost posléze 
kontrolovalo. Jeho zasedání byla veřejná, dělila se na řádná, která se konala nejméně 6x 
ročně, a mimořádná, která se svolávala ve výjimečných situacích na základě usnesení rady 
NV. Program řádných jednání se řídil pololetním plánem, který si plénum předem schválilo. 
Členem pléna byl předseda NV, tajemník NV, místopředseda NV a všichni poslanci 
národního výboru. Zápisy z plenárního zasedání ve Zbraslavi tvoří ve fondu souvislou řadu od 
roku 1964 do roku 1990 (inv. č. 40 – 55) a plynule tak časově navazují na archivní materiál 
uložený ve Státním okresním archivu Praha-západ. Obdobně celistvý soubor tvoří v rámci 
fondu zápisy ze zasedání rady NV (inv. č. 56 – 76), zachované rovněž pro období let 1964 až 
1990. Rada NV byla výkoným orgánem NV, opatřeným všeobecnou působností. K základní 
náplni její práce patřilo rozpracovávat a zabezpěčovat plnění úkolů, které vyplývaly 
z usnesení pléna NV a rady ONV Praha 5. Řídila a koordinovala činnost komisí NV, 
zabezpečovala a kontrolovala projednávání jejich návrhů a připomínek, stejně jako návrhů a 
připomínek poslanců a odborů NV. Jako v případě komisí, řídila i činnost jednotlivých odborů 
NV. Ve spolupráci s ONV Praha 5 stanovovala pracovní náplň odborů NV a určovala jejich 
vnitřní organizaci. V případě nutnosti mohla rada NV vydat obecně závazná nařízení, byť 
pouze s omezenou platností.22 Aby bylo zasedání rady usnášení schopné, musel být přítomen 
nadpoloviční počet členů. Radu NV tvořil vždy předseda, místopředseda a tajemník NV a dále 
osm (v období prvního MNV, v letech 1964 – 1967), později deset dalších členů. Zápisy ze 
zasedání, obdobně jako u pléna, zpravidla obsahují prezenční listinu přítomných, popř. 
jmenovité shrnutí účasti, následuje souhrn programu jednání, rozepsané jednotlivé body 
programu a na závěr usnesení rady k jednotlivým případům. Stejně jako v případě zasedání 
pléna, mohli se též zasedání rady účastnit různí hosté (zpravidla šlo o zástupce ONV Praha 5, 
zástupce občanských aktivů, předsedy odborů a komisí). Frekvence konání zasedání rady byla 
v případě Zbraslavi zhruba dvakrát za měsíc. 

                                                 
22 Pokud takové rozhodnutí nebylo schváleno na nejbližším zasedání pléna, pozbývalo platnosti. 
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Soubory zápisů ze zasedání pléna a rady NV doplňují ve fondu řady multiplikátů těchto 
zápisů (inv. č. 77 – 105), dále rukopisné zápisy ze zasedání rady z let 1976 – 1990 (inv. č. 
106), prezenční listiny ze zasedání pléna pro roky 1974 – 1986 (inv. č. 107) a zápisy z porad 
vedení, předsedů a tajemníků z let 1976 – 1988 (1989) (inv. č. 108 – 110).  
Od roku 1964 do roku 1990 se v čele národního výboru ve Zbraslavi na postu předsedy 
vystřídali B. Vožniak (do r. 1971), J. Kovář (do r. 1976), J. Klusoň (do r. 1981), M. Hradecký 
(do r. 1986), J. Fárka (do r. 1988) a J. Moravec (do r. 1990).  
 
IV.2.3  Komise NV 
 
Komise NV byly orgány s iniciativní, kontrolní a výkonnou funkcí, zřízené pro jednotlivé 
úseky práce NV podle § 53 zákona o národních výborech. K základním úkolům komisí 
náleželo předkládání vlastních návrhů plénu nebo radě NV a kontrolní činnost v rámci 
vymezených subjektů a oblastí působnosti. komise byly řízeny radou NV, za svou činnost 
byly odpovědné plénu NV, v  čele komise stál předseda. Jejich zřizování a celkový počet se 
řídil vyhláškami ministerstva vnitra (např. č. 369/1950 Ú. L. z 16. 6. 1950 o ukončení činnosti 
mimořádné vyživovací komise), vládními nařízeními (např. č. 121/1951 Sb., o změnách 
v referátech národních výborů), později usneseními Národního shromáždění ČSR (např. č. 
109/1967 Sb. , kterým byl vydán Vzorový statut městských národních výborů), vládními 
usneseními (např. Usnesení vlády ČSR č. 366 ze dne 22.12.1982 , stanovující zásady pro 
zřizování a činnost komisí národních výborů), a samozřejmě zákonem o národních výborech 
(zák. 69/1967 Sb.).  
Z činnosti těchto orgánů místních a městského národního výboru ve Zbraslavi se zachovala 
torza písemné agendy celkem jedenácti komisí.23 
K nim náleží komise plánovací a finanční (inv. č. 167 – 171) se zachovanou agendou z let 
1966 – 1986. Komise posuzovala rozvoj Zbraslavi z hlediska své působnosti a v součinnosti 
s plánovacím a finančním odborem NV připravovala dlouhodobé finanční záměry na 
zabezpečení prostředků pro realizaci úkolů volebního programu. Zabezpečovala soulad mezi 
plánovanými záměry rozvoje podle koncepce NV a zájmy jiných organizací na území 
Zbraslavi. Za témto účelem spolupracovala s odborem a komisí výstavby NV při řízení prací 
na územních a zastavovacích studiích – z hlediska své působnosti podávala vyjádření k 
projektové dokumentaci. Spolupracovala s plánovacím a finančním odborem NV při 
navrhování ročního rozpočtu, jeho změnách a přípravě závěrečné bilance. Posuzovala 
opatření týkající se případného sdružování prostředků NV s jinými organizacemi a 
vyjadřovala se k dotacím a účelovým subvencím NV. Prováděla kontrolní činnost 
hospodaření NV, předkládala plenárnímu zasedání a radě NV konkrétní návrhy na řešení 
uspokojování potřeb obyvatel. Z její písemné agendy se zachovaly zápisy ze schůzí pro rok 

                                                 
23 Kromě nich působily v průběhu historie národního výboru na Zbraslavi např. také komise branná, bezpečnosti 
silničního provozu, komise povodňová, redakční rada Zbraslavských novin, soutěžní a zvelebovací, životního 
prostředí, které se, stejně jako štáb CO nebo sbor pro záležitosti občanů, řadily k poradním orgánům rady NV. 
Zřízena byla rovněž komise výstavby, nebo komise Mládeže a tělovýchovy. Do záběru činnosti poseldně 
jmenované náleželo posuzování a spoluvytváření koncepce a plánů rozvoje všech oblastí z hlediska kompletnosti 
řešení problematiky výchovy dětí a mládeže. Navrhovala formy účelného využití volného času mládeže, 
podporovala rozvoj zájmové a klubové činnosti a dobrovolné účasti mladých lidí na veřejně prospěšné činnosti. 
Úzce spolupracovala s místní organizací SSM, sledovala účast mládeže při ochraně kulturních památek, 
životního prostředí a aktivní účasti na akcích Z. Navrhovala využívání kulturních zařízení mládeží a 
spolupodílela se na přípravě jednotného kulturně-výchovného plánu. Navrhovala zásady a postupy rozvoje 
masové tělovýchovy a sportu a spolupracovala s komisí a odborem výstavby MNV při výstavbě a modernizaci 
sportovních zařízení. Navrhovala časový plán význačných sportovních akcí a sledovala a hodnotila činnnost 
pionýrských organizací, kterým aktivně napomáhala v jejich práci. 
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1976 a doklady kontrolní činnosti, především komplexní rozbory hospodaření NV a zprávy o 
činnosti a plnění rozpočtu NV.  
Z činnosti komise pro vnitřní věci a bezpečnost, která se zabývala zejména bezpečnostními 
prověrkami obyvatelstva, zůstaly zachovány zápisy ze schůzí a kádrové posudky z let 1952 – 
1957 (inv. č. 172 – 176).  
Předmět zájmu a působnosti komise pro ochranu veřejného pořádku (KOVP) (inv. č. 177 
– 178) představovalo zajištění ochrany a bezpečnosti na katastru města. Jedním z úkolů 
komise bylo dohlížet a hodnotit stav zákonnosti, narušování veřejného pořádku, nekázně, 
přestupků a přečinů, kriminality a poškozování majetku v socialistickém a osobním 
vlastnictví. KOVP se od svého ustavení řídila plánem práce, který byl sestavován pro 
jednotlivá pololetí roku. Zaměřovala se zejména na dodržování vyhlášky o podávání alkoholu 
nezletilým osobám, řidičům a podnapilým osobám. Dále věnovala pozornost práci jednotky 
pomocné stráže Veřejné bezpečnosti a bezpečnosti dopravy a silničního provozu, také 
ochraně chodců v silničním provozu, vydávala zákazy vjezdu automobilů, povolovala 
výjimky při při vymezování parkovacích míst apod. O stavu kriminality byla komise 
pravidelně informována prostřednictvím odborného člena komise z řad příslušníků místní 
organizace Veřejné bezpečnosti (VB). KOVP také pravidelně projednávala otázky požární 
ochrany, k nimž zpravidla byli přizváni veletilé obou zbraslavských požárních sborů (Požární 
sbor Zbraslav I a Zbraslav II). Písemnosti komise ve fondu vznikly v časovém rozmezí let 
1969 – 1976 (1978). 
Komise správní a přestupková (inv. č. 179 – 182) byla volena a ustanovena podle § 57 
zákona o národních výborech, řízena radou MNV a podřízena správní komisi ONV Praha 5. 
Práci komise řídil a organizoval předseda komise. Základní pravidla řízení byla stanovena 
zákonem o správním řízení č. 71/1967. Náplní komise bylo konání přestupkových řízení. 
Komise se byla povinna zabývat každým případem, který byl předmětem přestupkového 
řízení. Rozhodnutí účastníkovi oznamovala doručením písemného vyhotovení. K významným 
dokladům činnosti komise při zbraslavském NV náleží zápisy ze schůzí, podklady pro 
jednání, roční výkazy o přestupcích, zápisy o projednání přestupků, rozhodnutí komise a 
trestní rejstřík, celkově zahrnující období let 1961 – 1975. 
Náplní činnosti bytové komise (inv. č. 183 – 185) byla především starost o trh s byty, tedy 
vyřizování žádostí o přidělení, popř. výměnu bytu. Vedla pořadníky čekatelů na byt, 
posuzovala bytovou situaci žadatelů. Z jejího působení se zachovaly zápisy ze schůzí, bytový 
zákon, vyhlášky, metodické pokyny, nařízení zprávy o činnosti komise a plány práce z let 
(1956) 1961 – 1988.  
Z 60. let pochází doklady činnosti komise pro služby a místní výrobu (inv. č. 186 a 187). 
Komise prováděla kontrolní šetření u Domovní správy a podniku Komunálních služeb - 
Zbraslav, řešila stížnosti jednotlivých občanů na služby, zabývala se podmínkami a realizací 
rozšíření místních služeb zbraslavským občanům (např. dohlížela na výběr budovy pro 
umístění Sběrných surovin). Dochovanou agendu komise tvoří zápisy ze schůzí, komplexní 
rozbory činnosti, zápisy z prověrek, podklady pro kontroly a korespondence, z období let 
1960 – 1968. Nástupcem komise pro služby a místní výrobu (poslední zápis z jednání ze dne 
16.9.1968), se stejnou náplní činnosti, byla komise pro místní hospodářství a služby (inv. č. 
188). Zachovaný materiál tvoří zápisy ze schůzí – první zachovaný zápis z jednání této 
komise je datován k 4.11. 1968, ručně psané koncepty zápisů a podklady pro zasedání z let 
1968 – 1971. 
K úkolům komise pro služby a obchod (název od 30.11.1971, od 1969 – 1971 vedena jako 
obchodní komise) ( inv. č. 189 – 196) patřilo, ve spolupráci s obchodními organizacemi a 
organizacemi služeb, soustavné posuzování rozsahu poskytovaných služeb a zajišťování 
pokrytí potřeb a oprávněných požadavků občanů. Dále měla spolupracovat s odbory MNV při 
uzavírání smluv s Obchodním podnikem služeb v Praze 5 a ostatními organizacemi pro 
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poskytování služeb na Zbraslavi. Vyjadřovala se také ke koncepci rozvoje výstavby na 
Zbraslavi a vytvářela podmínky pro adekvátní růst obchodní sítě a rozšiřování služeb 
občanům. Prováděla kontrolní činnost za účelem zkvalitnění kulturnosti a hygieny prodeje 
zboží a služeb poskytovaných organizacemi veřejného stravování. Kontrolovala rovněž 
dodržování zásad cenové politiky a zásad prodeje alkoholických nápojů. Podávala vyjádření 
k požadavkům na povolení drobného podnikání a kontrolovala rozsah a kvalitu těchto služeb. 
Organizovala lidový sběr odpadových surovin. Předkládala radě NV návrhy na řešení 
zkvalitnění služeb. Do kompetence této komise spadalo hodnocení zásobovací situace ve 
městě, návrhy a připomínky k jednotlivým úsekům činnosti NV pro plenární zasedání NV, 
kontrola činnosti místních podniků Komunální služby, Technické služby a Domovní správy 
prostřednictvím provádění rozborů poskytovaných služeb obyvatelstvu, kontrola plnění 
volebního programu Národní fronty na úseku služeb apod. Činnost komise, ale též rozsah 
obchodní sítě a služeb na Zbraslavi, dokládají především zápisy ze schůzí a korespondence 
obsahující různá oznámení, žádosti a stížnosti, dále zprávy komise o situaci v obchodech a 
provozovnách na Zbraslavi, seznamy provozní doby místních prodejen, nebo žádosti o 
povolení k prodeji zboží občany. Časově se tento archivní materiál pohybuje v rozmezí let 
1969 – 1981 (1987). 
Působnost komise pro školství, kulturu a tělovýchovu (školská a kulturní komise – ŠKK) 
(inv. č. 197 – 201) spočívala v projednávání a hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího 
procesu na školách. Ve spolupráci s odbory NV a příslušnými komisemi NV posuzovala 
kapacitu škol a školských zařízení, stav budov a navrhovala zásady optimální údržby. 
Posuzovala žádosti o umístění dětí v mateřských školách a s přihlédnutím k sociálnímu 
postavení rodičů předkládala radě NV návrhy ke schválení. Kontrolovala stav a úroveň 
stravování a hygienických podmínek ve školních zařízení. V součinnosti s komisí a odborem 
finančním a plánovacím kontrolovala hospodaření škol, školských a kulturních zařízení, řídila 
činnost Sdružení rodičů a přátel školy, ve spolupráci se společenskými organizacemi Národní 
fronty, místními podniky a ústavy nesla podíl na tvorbě jednotného plánu kulturně výchovné 
činnosti. Své závěry a připomínky předkládala radě NV. Komise rovněž projednávala zápisy 
do kroniky Zbraslavi, podílela se na významných veřejných akcích a jejich přípravě. 
Spolupracovala s Kulturním domem (střediskem) na Zbraslavi, sledovala a hodnotila jeho 
činnost. O situaci na úseku školství a kultury předkládala zprávy plenárnímu zasedání 
národního výboru ve Zbraslavi zpravidla společně se správním odborem. ŠKK kontrolovala 
nejen činnosti školských zařízení ve Zbraslavi, sledovala i kvalitu práce pedagogů a úroveň 
technického vybavení jednotlivých zařízení (u lidové školy umění např. počet hudebních 
nástrojů), upozorňovala na případné potíže s dodávkami učebních a pracovních pomůcek, stav 
školních budov, kapacitu prostor, registrovala počty žáků a sledovala spolupráci škol 
s podniky a organizacemi (např. Pionýrskou organizací SSM, s lidovou knihovnou, 
s Tělovýchovnou jednotou Zbraslav, koncernovým podnikem Výstavba dolů uranového 
průmyslu (VDUP), Státní spořitelnou, Kulturním střediskem aj.), kontrolovala školní 
vzdělávací plán. Stanovovala rovněž úkoly na jednoleté období pro jednotlivá vzdělávací, 
výchovná a kulturní zařízení. Na základě usnesení plenárního zasedání vypracovávala 
komlexní plán rozvoje ve Zbraslavi na jednotlivá období a plnila další úkoly, kterými ji 
plénum v oblasti školství a kultury pověřilo. Hlavní část dokumentace ŠKK v rámci fondu 
tvoří zápisy ze schůzí, zprávy o činnosti, plány kulturně-výchovné činnosti, metodické 
pokyny a směrnice, korespondence se školami, dalšími úřady a organizacemi z let 1970 – 
1990 (inv. č. 197 – 198), dále metodické pokyny pro organizační zajištění pořádání 
společenských a kulturních akcí z let 1979 – 1984 (inv. č. 199) a povolení pro kulturní a 
společenské akce, konané na Zbraslavi v letech 1970 – 1986 (inv č. 200 a 201). 
Komise zdravotní a sociální (inv. č. 202 – 203) sledovala dodržování zákona o sociálním 
zabezpečení a poskytování dávek a služeb zdravotního zajištění. Organizovala zdravotní 
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výchovu obyvatelstva a ve spolupráci s komisí ochrany životního prostředí (zřízena v průběhu 
80. let 20. století) a Českého červeného kříže pečovala o ochranu a vytváření optimálních 
životních podmínek. Prosazovala dodržování hygienických zásad a předpisů všech organizací 
na Zbraslavi. Kontrolovala a hodnotila výsledky plnění plánu rozvoje a rozpočtu na úseku 
sociálního zabezpečení. Ve spolupráci s občanskými výbory zajišťovala pečovatelskou službu 
o osamělé a přestárlé občany, sledovala a navrhovala modernizaci zdravotnických a 
pečovatelských zařízení, sledovala a zajišťovala využívání kapacity jeslí. V součinnosti 
s finanční a plánovací komisí a odborem NV kontrolovala hospodaření jeslí a prověřovala 
úroveň zdravotní a hygienické péče aj. 
Z její činnosti se zachovaly především zápisy ze schůzí z let 1970-1986. Komise starala 
především o rozdělování a proplácení státních podpor a chod činnosti místních zdravotních a 
sociálních služeb (sociální péče o seniory a chod jeslí a lékárny (provozní doba) a personální 
zajištění lékařské praxe na Zbraslavi. Řešila např. různé žádosti občanů o sociální a zdravotní 
příspěvky (např. na nákup uhlí, obědy, příspěvek pro diabetiky, o zvýšení důchodu, o 
mimořádnou peněžitou výpomoc, žádosti o umístění v domově důchodců), mnohé žádosti 
s doporučením postupovala sociálnímu odboru ONV Praha-západ a brala na vědomí výměry 
tohoto odboru. Rovněž projednávala přihlášky o umístění dětí v jeslích a také pracovní dobu 
zaměstnanců v tomto zařízení. Činnost komise v rámci fondu dokumentují písemnosti 
z období let 1970 – 1986 (1989), konkrétně jsou to zápisy ze schůzí, zprávy komise pro 
MěNV a MNV, plány práce a výkazy plnění. 
 
IV.2.4  Aktivy NV, poradní sbory, občanské aktivy  
 
Nedílnou součástí struktury národního výboru se staly tzv. aktivy a poradní sbory, jejichž 
prostřednictvím se do práce NV mohlo zapojit běžné obyvatelstvo. V rámci fondu se zachoval 
materiál dokumentující činnost pěti takových subjektů. 
Výbor lidové kontroly (VLK) (inv. č. 204) byl kontrolním orgánem NV a zároveň územním 
článkem soustavy orgánů lidové kontroly v ČSR. Předsedu a místopředsedu VLK volilo a 
odvolávalo plenární zasedání NV. Postavení, funkce a oprávnění ve smyslu § 58, 59 a 60 
zákona o národních výborech bylo později upraveno zákonem č. 103/71 Sb. o lidové kontrole 
a zák. ČNR č. 1116/71 Sb. o výborech a komisích lidové kontroly a kontrolní činnost VLK 
upravovaly směrnice č. 66/1982 Sb. pro kontrolní činnost orgánů a organizací NV hl. m. 
Prahy. VLK pro potřeby plenárního zasedání a rady NV prováděl kontrolu plnění zadaných 
úkolů a na základě získaných poznatků plénu předkládal návrhy řešení závažných problémů 
nebo podněty ke zdokonalování metod řízení a kontrolní činnosti. Prošetřoval závažné 
stížnosti a oznámení došlé na NV. Ve fondu činnost VLK dokládají především protokoly ze 
schůzí a zprávy, návrhy a připomínky směřované NV. Doba vzniku písemností se pohybuje 
v rozmezí let 1972 – 1984. 
Rada spotřebitelské kontroly (RSK) (inv. č. 205) náležela k aktivům národního výboru, 
zřizovaným podle příslušného ustanovení zákona o národních výborech (§ 65, zák. č. 69/1967 
Sb. o národních výborech). Posláním RSK bylo rozšíření účasti občanů na řízení a kontrole 
vnitřního obchodu a činnosti organizací poskytujících jiné služby. RSK měla pomáhat NV 
v péči o zvyšování úrovně zásobování a rozvoje služeb občanům, kontrolní činností měla 
napomáhat chránit práva a zájmy občanů coby spotřebitelů, organizacím, poskytujícím 
služby, dávala podněty ke zlepšení úrovně poskytovaných služeb. Činnost RSK se vztahovala 
na činnost prodejen všeho druhu a provozoven služeb, které spadaly do obvodu NV, který 
aktiv řídil. Jednalo se zejména o prodejny a provozovny státního obchodu a spotřebních 
družstev, provozovny organizací poskytující jiné služby než obchodní (místního průmyslu, 
komunálních služeb, servisní střediska aj.). V oblasti spotřebních družstev RSK úzce 
spolupracovaly s dohlížecími výbory  na jednotlivých prodejnách a provozovnách. Činnost 
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RSK řídil orgán NV, tedy jeden z odborů NV, a to prostřednictvím plánování kontrolní 
činnosti tohoto aktivu. Plán kontrolní činnosti se sestavoval na každé čtvrtletí kalendářního 
roku. RSK musela vést evidenci své kontrolní činnosti a ročně se provádělo vyhodnocení její 
činnosti, nejlepší členové rady byli odměňováni. Členství v RSK vznikalo jmenováním, 
potvrzení o členství v RSK se periodicky obnovovalo. Zápisy ze schůzí RSK zachovány z let 
1978-1979, z dalšího dochovaného materiálu lze uvést inspekční záznamy (1973 – 1974), 
plány kontrolní činnosti (1977 – 1980),  metodické pokyny (1976) a návrh na členy a seznam 
členů RSK z let 1972 až 1983. 
Komise pro mládež při MV KSČ Praha 5 – Zbraslav (Komise pro práci s mládeží) (inv. 
č. 207) byla pomocným orgánem MV KSČ v Praze 5 – Zbraslavi. Projednávala otázky 
související s realizací politiky strany v oblasti výchovy mládeže, připravovala podklady pro 
jednání místního výboru KSČ (MV KSČ), koordinovaka činnost mládežnických, pionýrských 
a sportovních organizací v obblasti ideové, výchovné, kulturně osvětové a vežejně prospěšné 
činnosti. Komise byla ustavena v roce 1973 (první poradu konala dne 14. 5. 1973), pracovala 
podle předem připraveného časového plánu a zabývala se všemi otázkami dotýkajícími se 
mládeže ve Zbraslavi. Projednávala a sledovala hlavně činnost mládežnických organizací jako 
MO SSM, tak i její pionýrské organizace. V popředí pozornosti komise stála i činnost obou 
tělovýchovných jednost ve Zbraslavi, TJ Slavoj a TJ Sport. Komise se podílela také na 
organizování besed s mládeží. Např. v roce 1974 byla komise iniciátorem řady sportovních 
akcí pro mládež, v rámci oslav 25. výročí PO SSM, v roce 1975 iniciovala a stala se 
organizátorem oslav mezinárodního dne dětí. Její činnost hodnotil Okresní výbor KSČ Praha-
západ. Ve fondu je uložen spisový materiál komise z let 1973 – 1976. Od roku 1976 se 
komise uvádí pod názvem komise pro práci s mládeží při MV KSČ Praha – Zbraslav. 
Zachovaly se především zápisy z porad, směrnice, plány práce a korespondence. 
O organizaci májových oslav se ve Zbraslavi starala tzv. Obvodní májová komise (inv. č. 
206), složená z představitelů složek Národní fronty. Zachované písemnosti související s její 
činností a dokládající zároveň přípravu a průběh prvomájových oslav ve Zbraslavi pochází 
z období let 1972 – 1974. Jedná se především o zápisy ze schůzí, organizační směrnice a 
pokyny pro pořadatele 1. máje, pozvánky na oslavu 1. máje, ústřední hesla k 1. máji, zprávy o 
průběhu májových oslav a korespondenci. 
Mezi aktivy národního výboru náležely neposledně také občanské výbory (OV) (inv. č. 208 – 
212). Jejich postavení v rámci NV vycházelo z ustanovení § 64 zákona o národních výborech. 
Působnost a poslání občanských výborů bylo stanoveno směrnicí NVP pro budování a další 
rozšíření občanských výborů v hl. m. Praze. OV byly voleny na pětileté funkční období a 
deklarovaným smyslem jejich vzniku mělo být  umožnění občanům uplatňovat jejich potřeby 
a zájmy v činnosti národního výboru. Zároveň šlo o organizace politické, prosazující 
v národních výborech stranické zájmy. Ve své činnosti se OV opíraly o spolupráci s uličními 
organizacemi KSČ, plnily stranická usnesení a úkoly uložené stranickým orgánem.  Pro 
přímou účast občanů na řídící činnosti NV jmenovaly OV aktivisty do komisí plenárního 
zasedání a rady NV, přičemž druhý z uvedených orgánů NV občanským výborům ukládala 
úkoly práce a jejich činnost řídila. Činnost OV se řídila pololetním plánem práce, které 
schvalovalo plenární zasedání, rada NV svolávala předsedy OV nejméně jednou za dva 
měsíce na porady a instruktáže, kde zároveň probíhalo hodnocení jejich práce. Komunikaci 
OV s radou NV zprostředkovával tajemník NV. Členové OV měli dále spolupracovat se 
zástupci ONV, poslanci MNV a pomáhat jim při práci ve volebních obvodech. Těžiště 
organizátorské a politicko-výchovné činnosti OV spočívala v jejich práci s občany a 
aktivizaci všech obyvatel obvodu. Za tímto účelem OV zřizovaly domovní komise s volenými 
důvěrníky na několikaleté funkční období. Občanské výbory podávaly návrhy na řešení 
otázek, které spadaly do oblasti působení NV a národní výbor byl povinen se jejich náměty, 
stížnostmi a připomínkami zabývat. Rozhodnutím plenárního zasedání MNV bylo na území 
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Zbraslavi zřízeno osm občanských výborů (č. 112 – 177 a 122 – 123). Jejich činnost ve fondu 
dokumentují písemnosti z let 1972 – 1986. Jedná se o zápisy ze schůzí, metodické pokyny, 
plány práce, korespondenci, zápisy z operativních porad předsedů OV, nebo pozvánky na 
aktiv funkcionářů.  
 
IV.2.5  Odbory NV 
 
Pro jednotlivé úseky činnosti NV byly zřízeny odbory. Jejich počet a pracovní náplň byly 
stanoveny na základě § 61 zákona o národních výborech (zák. č. 69/1967 Sb.) a později též na 
základě § 39 odst. 2 zákona o národních výborech podle nařízení vlády ČSR č. 151/1982 Sb. 
Odbory NV vykonávaly státní správu v oblastech a na úsecích, pro které byly zřízeny, 
s výjimkou záležitostí spadajících do pravomoci pléna, rady nebo některé z komisí NV. 
Obecně vykonávaly kontrolní činnost a odborné vedení u organizací a zařízení náležejích do 
správy NV, byly řízeny radou NV, po připojení Zbraslavi k hl. m. Praze byly zároveň 
podřízeny příslušnému odboru ONV Prahy 5. V čele odborů stáli vedoucí. V případě 
Zbraslavi působily v poválečném období do roku 1990 odbory celkem tři: odbor výstavby,  
plánovací a finanční odbor a správní odbor. 
 
Odbor výstavby (inv. č. 213 – 244) byl výkonným orgánem NV, zabezpečujícím výkon 
státní správy na úseku investiční výstavby, dopravy, pozemních komunikací a energetiky, ale 
také zemědělství, vodního hospodaření, ochrany čistoty ovzduší a veřejné zeleně. Metodicky 
byl řízen příslušnými odbory ONV Praha 5. Plnil usnesení pléna a rady NV, zpracovával 
podklady pro jednání těchto orgánů a vyžádané podklady pro komisi výstavby NV. K jeho 
úkolům náleželo plnit funkci investora, případně dodavatele staveb investičního charakteru a 
staveb akcí Z. Vydával stavební povolení, kontroloval dodržování jeho podmínek a zajišťoval 
kolaudační řízení. Jeho pracovníci se měli účastnit kontrolních dnů vybraných staveb na 
Zbraslavi, dohlížet na dodržování zásad ochrany životního prostředí, zpracovávat podklady 
pro návrhy volebního programu na úseku výstavby, dopravy, energetiky, koordinovat úkoly 
na úseku vodního hospodářství a předkládat návrhy na zlepšování životního prostředí a 
zvelebení města. Od roku 1977 odbor metodicky řídil činnost Domovní správy a Technických 
služeb NV. S činností odboru úzce souvisela práce komise pro výstavbu. Její působnost 
spočívala ve spolupráci s komisí finanční a plánovací a odborem výstavby MNV, při níž 
sledovala průběh plnění plánů výstavby s důrazem na akce volebního programu. Komise dále 
pomáhala odboru výstavby při zajišťování stavebního dozoru nad akcemi Z, podnikovou a 
individuální výstavbou. Zúčastňovala se závažných kolaudačních řízení a sledovala 
odstraňování kolaudačních závad. Prováděla kontroly dodržování podmínek pro stavební 
povolení. Zároveň kontrolovala rozsah prováděných prací ve srovnání se schválenou 
dokumentací. Dohlížela na průběh výstavby akcí Z a dbala na efektivnost vynakládaných 
finančních a materiálních prostředků. Ve spolupráci s finanční a plánovací komisí a odbory 
NV posuzovala koncepci rozvoje Zbraslavi, zvláště z hlediska souladu záměrů a zájmů 
organizací se zájmy NV a ochrany životního prostředí. Spolupracovala s odborem výstavby 
při zadávání a řízení projektových prací, vyjadřovala se k projektové dokumentaci a 
zúčastňovala se schvalovacích řízení. Kromě odboru výstavby, spolupracovala se správním 
odborem NV a Obvodním podnikem bytového hospodářství (OPBH) při zajišťování údržby a 
modernizaci bytového fondu, školských, kulturních zařízení na Zbraslavi. Činnost komise se 
řídila jednacím řádem a pololetním plánem práce.  
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Z dokumentace, které náležela do působnosti tohoto odboru, byla k archivnímu uložení 
převzata spisová dokumentace ke stavebním projektům24 z let 1968 – 1988  (inv. č.  
213 – 229), včetně stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí, různých rozhodnutí a 
vyjádření odboru, předávacích protokolů, nebo zápisů z jednání odboru s různými subjekty, a 
stavební projektová dokumentace a plány ke stavbám a rekonstrukcím provedených 
v letech 1977 – 1989 (inv. č. 230 – 244). Zejména se jedná o výstavbu a rekonstrukce 
bytových jednotek, kanalizačního systému, výstavbu komunikací, čistírny odpadních vod, 
zbraslavských prodejen, obřadní síně aj.  
Působnost plánovacího a finančního odboru (inv. č. 245 – 330) při NV ve Zbraslavi byla 
projednána a schválena na zasedání pléna MěNV dne 17.1. 1969. 25 Od tohoto data náleželo 
do působnosti odboru vyjadřovat se k návrhům investičních akcí na území Zbraslavi, 
sledování stavu bytové situace v obci a především vypracovávání podklady pro komisi pro 
sestavování návrhů na dlouhodobé i krátkodobé plány rozvoje města, a připravuje v daných 
termínech rozbory plnění ročních plánů. Na úseku plánování se odbor vyjadřoval k návrhům 
investičních akcí na svém území, sledoval bytovou situaci v obci, k úkolům odboru náleželo 
také vypracovávání podkladů pro sestavování návrhů na dlouhodobé i krátkodobé plány 
rozvoje města a příprava plnění ročních plánů. Se zástupci ONV nárokoval a projednával 
prostředky pro investice ze státních prostředků, eventuálně sdružování prostředků v místě. 
Nárokoval rovněž změny plánů investiční výstavby, zajišťoval včasnou připravenost 
stavebních investic atd. Na úseku zdravotnictví zajištoval věcné náklady provozu a údržby 
jeslí a vykonával působnost v osobních věcech zaměstnanců jeslí, včetně statistických výkazů. 
Na úseku školství a kultury se podílí na zřizování a správě mateřských škol, družiny mládeže, 
školních jídelen, zvláštní školy, hudební školy, jina a ZDŠ. Na úseku materiálově technickém 
zásobování projednával a prověřoval plány materiálově technického zabezpečení podniků a 
organizací řízených NV a vyjadřoval se k těmto návrhům – vyjadřoval se též ke všem 
požadavkům pro potřebu a zařízení NV. Jeho zástupci byli povinni učástnit se tzv. kontrolních 
dnů. Ve spolupráci s příslušnými komisemi odbor sledoval, zda nedochází ke zhoršování 
úrovně a objemu služeb poskytovaných v obvodu NV. Vedl pasport města a v součinnosti 
s oběma dalšími odbory shromažďoval podklady o městě, které upřesňoval v souladu se 
základní tendencí plánu územního rozvoje obcí okresu Praha-západ. Na úseku finančním 
sestavoval souhrnný návrh rozpočtu, který předpokládá komisi pro plán a rozpočet, radě a 
plénu NV. Vypracovával podrobný rozpočet NV a evidoval přesuny rozpočtu, vede přehledy 
o plnění finančního plánu a rozpočtu. Také sledoval plnění odvodů podle vládního nařízení 
100/66 Sb. u hospodářských organizací Komunální služby a Domovní správy. Navrhoval 
komisi dispozice s rozpočtovými rezervami a případné sdružování prostředků NV 
s prostředky jiných organizací. Hodnotil rozpočtové hospodaření NV a navrhoval a prováděl 
opatření k odstraňování nedostatků. Spravoval, vyměřoval, kontroloval a evidoval, případně 
vymáhal domovní daň, daň z příjmu obyvatelstva, daň zemědělskou, poplatek z bytů, správní 
a místní poplatky, které náležely do jeho správy. Odpovídal za provádění úkolů finančního 
hospodaření v jednotlivých odvětvích podle schváleného plánu a rozpočtu. Prováděl 
hodnocení hospodaření v podřízených organizacích – v ročním rozboru – ke konečnému 
vypořádání a rozdělení prostředků. Schvaloval uzavření hospodářské smlouvy o převodu 
správy národního majetku mimo obvyklé hospodaření, dále o převodu vlastnictví, uzavírá 
dohody o osobním užívání pozemků, vyjadřoval se ve věcech nabídky darů nemovitosti a 
realizoval majetek, který připadl československému státu a nebyl realizován finančním 

                                                 
24 Z projektů lze jmenovat např. stavbu Tenisové haly Zbraslav (inv. č. 222), výstavbu Záběhlic (inv. č. 224), 
stavbu Obchodního střediska na Zbraslavském náměstí (inv. č. 221), nebo I. etapu bytové výstavby na Zbraslavi 
z let 1971 – 1981 (1988) (inv. č. 217). 
25 Působnost plánovacího a finančního odboru MěNV ve Zbraslavi (ze dne 29.01.1969), AHMP, Obecní úřad, 
městský a místní národní výbor Praha – Zbraslav (1682) 1850 –1990, inv. č. 335, č. kart. 138. 
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odborem ONV. Zabezpečoval a organizoval účetnictví podle předepsané účetní osnovy, dále 
prvotní evidenci, sestavoval podle předpisů účetní výkazy, prováděl jejich rozbory a podával 
návrhy na opatření vyplývající z těchto rozborů. Prováděl zúčtování platů, mezd a odměn 
funkcionářů, zaměstnanců kina, prováděl a zabezpečoval evidenci národního majetku ve 
správě národního výboru, archivaci a skartaci účetních dokladů podle příslušných předpisů, 
statistická hlášení na úseku práce NV, akci Z apod., obstarával osobní agendu za úsek vnitřní 
správy, zdravotnictví (jeslí) a kultury (kina). 
Z široké agendy plánovacího a finančního odboru jsou ve fondu uloženy účetní knihy 
(Kontrolní deníky) z let 1966 – 1979 (inv. č. 245 – 249), soupisy konfiskovaného majetku 
(1947 – 1958, inv. č. 250 – 251), národní správy (zachovány pro Zbraslav I a II, řazeny podle 
čp., obsahují i mladší spisy týkající se pozdějších restitucí (1947 – 2000), inv. č. 252 – 255), 
rozpočty národního výboru pro jednotlivé roky za období let 1957 – 1961 (inv. č. 256 – 263), 
dlouhodobé finanční plány (1957 – 1990, inv. č. 264 - 266), rozbory hospodaření, revizní 
zprávy nadřízených orgánů, prověrky a roční účetní výkazy (1957 – 1990, inv. č. 267 – 330). 
Zachovaný materiál je téměř kompletní a velmi dobře tudíž dokumetnuje hospodaření úřadu a 
obce v celém funkčním období NV. 
Působnost správního odboru26 (inv č. 331 – 522) byla projednána a schválena na zasedání 
pléna MěNV dne 17.1. 1969. Do jeho kompetence od tohoto data spadalo několik velkých 
oblastí správy a hospodaření obce. Na úseku správy odbor zajišťoval úkoly spojené 
s ochranou veřejného pořádku ve městě a obranou státu a za tím účelem řídil sbor požární 
ochrany a obstarával záležitosti Civilní obrany a (CO) a systému Improvizované 
protichemické ochrany (IPCHO). Zajišťoval činnost místního lidového soudu, plnil úkoly 
s vedením matrik, zajišťoval uzavírání sňatků a ostatní matriční agendu, prováděl ověřování 
podpisů listin, zabezpečoval také úkoly vyplývající z provádění zákona o volbách. Do 
kompetencí správního odboru náleželo také vedení evidence obyvatelstva a podávání zpráv o 
občanech jiným orgánům a organizacím. Rovněž zpracovával návrhy na pojmenování ulic a 
vedl evidenci ztrát a nálezů, evidenci stížností pracujících a evidenci vnitřní správy majetku 
NV. Dohlížel na dodržování socialistické zákonnosti, vedl evidenci všeobecných právních 
předpisů a spolupůsobil při projednávání složitějších právních případů na všech úsecích 
činnosti NV. Na tomto úseku spolupracoval s komisí veřejného pořádku, se správní 
přestupkovou komisí a Sborem pro občanské záležitosti, a vedl v této věci jejich spisovou 
agendu. 
Správní odbor dále působil na úseku hospodaření s byty a nebytovými prostorami. Zde 
vykonával veškerou agendu spojenou s hospodařením a užíváním bytů a nebytových prostor a 
vedl veškerou s tím spojenou spisovou evidenci. Vypracovával místní pořadník na přidělování 
bytů uchazečům a předkládal jej po projednání v příslušné komisi ke schválení radě NV. 
Dbal, aby byly udržovány domy v pořádku – zástupci správního odboru se zúčastňovali 
kontrolních dnů Domovní správy. Ve sporných případech rozhodoval o výši úhrady za 
užívání bytů a nebytových prostor. Na tomto úseku činnosti spolupracoval s komisí místní 
výroby a služeb, popř. s občanským aktivem, a vedl spisovou agendu komise. 
Působnost správního odboru zahrnovala i úsek sociálního zabezpečení, pracovních sil a 
zdravotnictví. Rozhodoval o dávkách a službách sociálního zabezpečení, prováděl veškerou 
ostatní agendu spojnou s poskytováním sociálního zabezpečení občanům. Spravoval sociální 
zařízení ve městě. Vykonával veškerou agendu na úseku získávání, využití a rozmístění 
pracovních sil, v případě, že tato činnost příslušela NV. Dbal o řádné poskytování zdravotní 
péče občanům města a na tomto úseku spolupracoval se zdejšími zdravotnickými zařízeními a 
vyjadřoval se k jejich rozmístění v obvodu města. Spravoval městské jesle a určoval pořadí 

                                                 
26 Působnost odboru správního MěNV Zbraslav (29.1.1969), AHMP, Obecní úřad, městský a místní národní 
výbor Praha – Zbraslav (1682) 1850 –1990, inv. č. 335, č. kart. 138. 
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dětí pro přijetí do jeslí. Na tomto úseku činnosti spolupracoval s komisí pro zdravotnictví a 
sociální péči a vedl její spisovou agendu.  
Správní odbor zodpovídal i za místní výrobu a služby. Na tomto úseku činnosti prováděl 
kontroly dodržování správných cen a jeho zástupci se zúčastnili kontrolních dnů podniků. 
Dbal, aby místní výroba a služby uspokojovaly potřeby obyvatelstva a za tímto účelem 
koordinoval rozmístění sítě organizací místní výroby s činností ostatních organizací 
poskytujících služby (družstva apod.). Zajišťoval lidový sběr surovin. Projednává a vydává 
povolení podle vládních Zásad č. 20/65 Sb. o poskytování služeb občany na základě povolení 
NV. Na tomto úseku činnosti spolupracoval s komisí místního hospodářství a služeb a vede 
její spisovou agendu. Do roku 1977 náležela do jeho působnosti správa Technických služeb a 
Domovní správy. 
Správní odbor rovněž působil na úseku školství, kultury, péče o děti a tělovýchovy. Spravoval 
veškerá školská zařízení ve městě a kontroloval jejich správnou činnost. V této oblasti 
spolupracoval s komisí pro školství, kulturu a tělovýchovu a vedl její spisovou agendu.  
Na úseku dopravy správní odbor spolupracoval s podnikem ČSAD, aby zabezpečil místní 
dopravu v potřebném množství a kvalitě. Za tím účelem spolupracoval na sestavování 
jízdních řádů, při stanovení tarifů a projednávání trasy linek ČSAD. V případě potřeby 
zajišťoval i další dopravní občanům (taxislužbu, rekreační dopravu (vyhlídkovou, říční 
apod.). Na tomto úseku činnosti spolupracoval s komisí veřejného pořádku a vedl její 
spisovou agendu.  
Poslední oblastí působnosti správního odboru byl úsek obchodu a veřejného stravování. Zde 
odbor sledoval a kontroloval plynulé zásobování obyvatel zbožím, hygienu a kulturnost 
prodeje. K odstranění nedostatků činí příslušná opatření u odpovědných orgánů. Dbal o 
dobrou úroveň veřejného stravování, ubytování a zásobování obyvatel pevnými palivy. 
Schvaloval rozmístění prodejen, prodejní dobu a ve spolupráci s obchodními organizacemi 
stanoví rozvojovou koncepci maloobchodní sítě. Na tomto úseku spolupracoval s komisí 
obchodu a vedl její spisovou agendu. 
Z písemností odboru, které se týkají statutárních záležitostí obce a vnitřní správy, se k 
obsahu fondu řadí směrnice, vyhlášky a korespondence z let 1969 – 1973 (inv. č. 331), zápisy 
ze schůzí z roku 1979 (inv .č. 332), inventární soupisy majetku ve správě NV a účty a 
objednávky z let 1972 – 1985 (inv. č. 333 – 334). Způsob organizace činnosti MěNV / MNV 
(inv. č. 335 – 347) pak dokládá různorodý spisový materiál tvořený především vyhláškami, 
směrnicemi, vnitřními předpisy MNV, dále předávacími protokoly předsedů MNV (inv. č. 
335), plány práce a kontrolní činnosti MNV (inv .č. 336), příkazy předsedy MNV (1990, inv. 
č. 1990), personáliemi zaměstnanců (inv. č. 339 – 343) a evidencí rozhodnutí jednotlivých 
odborů (1977 – 1986, inv .č. 344). 
Poměrně velmi bohatá je také volební dokumentace (inv. č. 348 – 372). Fond obsahuje 
agendu z voleb do Národního shromáždění (1961), voleb soudců do okresních soudů (1961) a 
voleb do zasupitelských sborů (z let 1971, 1974, 1976, 1981 a 1986). Jedná se především o 
popisy a seznamy volebních okrsků, souhrnné počty voličů, seznamy kandidátů a voličů pro 
jednotlivé volební okrsky, výtisky volebního programu Národní fronty a další metodické 
materiály k přípravě a uskutečnění voleb. 
Intenzivní výstavba, která na Zbraslavi probíhala v průběhu 70. a 80. let, se odrazila 
v územně-správní členění a místní orientaci. Z této doby pochází seznamy názvů ulic a 
čísel popisných, popř. návrhy na přečíslování domů z let 1974 až 1980 (inv. č. 373 – 379). 
Územní rozšiřování, stejně jako mobilitu a růst počtu obyvatel lze pro období těsně po druhé 
světové válce ve Zbraslavi sledovat na základě kartotéky abecedně řazených tzv. Policejních 
přihlášek z let 1941 – 1950 (inv. č. 380 – 391). Přihlášky evidují kromě běžného českého 
obyvatelstva jmenovitě také říšské Němce a kolaboranty. Kartotéční lístky jsou uspořádány 
tématicky, v rámci skupin pak abecedně podle jmen občanů. Starší část kartotéky tvoří lístky 
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česko-německé (Polizeiliche Anmeldung – Policejní přihláška). Lístek obsahuje údaje o 
jméně, příjmení, u žen též přijímení za svobodna, údaje o rodinném stavu, datu a místě 
narození, státní příslušností, náboženském vyznání, rodinných příslušnících, povolání, místě 
bydliště ve Zbraslavi, datu příchodu na Zbraslav, adrese předchozího bydliště, zda byl člověk 
majitelem motorového vozidla a zda byl činný v protiletecké obraně. 
O něco mladší jsou tzv. Přechodné přihlášky z let 1943 – 1968 (inv. č. 407 – 408), které 
kromě jména, data narození a data přihlášení pobytu příchozích, zaznamenávají také jejich 
povolání a místo, kam se ze Zbraslavi odstěhovali. Další cenný zdroj poznání vývoje osídlení 
představují rejstříky k evidenci obyvatel z let 1950 – 1974 (inv. č. 392 – 406), zachované pro 
všechny zbraslavské čtvrti, Zbraslav I, II a III, řazené vzestupně podle čísel popisných, a tzv. 
Evidenční listy majitelů parcel z roku 1964 (inv. č. 409 – 413), evidující zemědělský i 
nezemědělský majetek a jejich držitele v rámci katastru. Ze spisového materiálu se pro období 
let 1945 – 1990 dochoval také seznam chat (1955 – 1967, inv. č. 414), evidence zemřelých 
občanů (1963 – 1974, inv. č. 415), organizační pokyny k provedení „Statistiky stěhování“ 
(1967 – 1971, inv. č. 416), evidence o přistěhování československých státních občanů z let 
1968-1974 (inv. č. 417), evidence přechodného bydliště (1969 – 1982, inv. č. 418), nebo 
evidence přihlášení - odhlášení trvalého pobytu pro roky 1975 – 1979 a 1982 – 1983 (inv. č. 
421). Z konce 80. let pochází tzv. Domovní listy (inv. č. 423 – 426), které svým způsobem 
představují evidenční karty k jednotlivým čp. – ke každému číslu popisnímu vedou záznam o 
počtu majitelů bytových jednotek, včetně jmén, dat narození a údaje o tom, zda je dotyčná 
osoba svobodná, vdaná/ženatá, nebo ovdovělá. S evidencí obyvatel úzce souvisí vedení 
matriky. Kromě pamětních zápisů o narození dítěte (1957 – 1969, 1975 – 1976, inv. č. 430 – 
432), jsou hodnotným dokumentačním materiálem fotografie ze svatebních obřadů, tzv. vítání 
občánků a předávání občanských průkazů z 50. a 60. let 20. století (inv. č. 427).  
Z několika málo zachovaných dokumentů, které se váží k ochraně veřejného pořádku, která 
rovněž spadala do kompetence správního odboru, lze uvést inventarizační soupisy a kartoteční 
listy materiálu Civilní obrany (1962 – 1973, inv. č. 433), soupis zdravotních hlídek Červenho 
kříže z roku 1972 (inv. č. 434), informace o plnění úkolů jednotky a korespondence (zejména 
s radou MNV Zbraslav) Obvodního oddělení Veřejné bezpečnosti (1975 – 1982, inv. č. 435) a 
Požární kniha (1988, inv. č. 436). 
Rozsáhlou agendu měl každý správní úřad s bytovým a nebytovým hospodářstvím (inv. č. 
437 – 500), které na Zbraslavi náležel do působnosti správního odboru a bytové komise, 
částečně lze údaje o bytové situaci čerpat z písemností Domovní správy. Byty a nebytové 
prostory se uživatelům pronajímaly na základě rozhodnutí rady NV, nekolaudovaná 
provizoria se pronajímala samostatně. Za užívání nájemních jednotek se vybírala úhrada dle 
platných vyhlášek. U některých nebytových jednotek byla radou NV stanovena úhrada od 
vyhlášky odchylně.  
Doklady o hospodaření s byty na Zbraslavi pokrývají především žádosti a rozhodnutí o 
přidělení bytu, o zrušení uživatelského práva, převod uživatelského práva k bytu, výměně 
bytu a záznamy o přidělených a uvolněných bytech, rozhodnutí o zařazení na místní seznam 
uchazečů o byt z let 1969 – 1990 (inv. č. 437 – 470, 477), dále pořadníky na podnikové byty 
podniku Výstavba dolů uranového průmyslu (VDUP) v katastru městské části Zbraslav a další 
písemnosti týkajícíce přidělování podnikových bytů z let 1969 – 1989 (inv. č. 489 – 497), 
metodické pokyny k přidělování bytů z let 1978 – 1982 (inv. č. 488) pořadníky a seznamy 
žadatelů o byt celkový přehled podává „Charakteristika bytového fondu v působnosti MNV 
Praha 5 – Zbraslav“ pro roky 1983 a 1984 (inv. č. 471). Hospodaření s nebytovými prostory 
se týkají zpravdla garáží (1983 – 1990, inv. č. 498), písemnosti k hospodaření s nebytovými 
prostory se zahcovaly pro období 1951 – 1990 (inv. č. 498 – 500). 
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Hospodářství, místní výroba, rozpočtové a příspěvkové organizace NV 
 
K hospodářským a zároveň rozpočtovým organizacím, které náležely do působnosti správního 
odboru NV, se řadily tzv Komunální služby (inv. č. 501 – 505), respektive podnik 
Komunálních služeb města Zbraslavi (KOMPAS). Komunální služby (KS), které vznikly 
již v roce 1953, byly hlavním provozovatelem a poskytovatelem služeb pro obyvatelstvo na 
Zbraslavi. Podnik byl řízen NV, který na jeho činnost dohlížel prostřednictvím příslušných 
komisí, popř. i skrze radu NV. Jeho činnost kontrolovala zejména komise pro služby a místní 
výrobu. K 1. 1. 1965 měl podnik celkem 27 středisek. Po delimitaci, provedené k 1. 7. 1965,27 
se k němu připojily také provozovny ve Vraném, Měchenicích, Davli, Hradištku, 
Štěchovicích, Čisovicích a Lahovicích. V rámci reorganizace služeb v okrese Praha-západ 
byla 1. 7. 1965 předána do Komunálních služeb Radotín jedna pohřební služba a odvoz 
popele, naproti tomu bylo KS Zbraslav z rozpočtových organizací národních výborů 
delimitováno pět kadeřnických provozoven, jedny lázně, prádelna, dva mandly a jeden 
nákladní vůz. Z KS Radotín získaly KS Zbraslav dva fekální vozy a mimoto byl KS Zbraslav 
předán celý úsek kominických prací na bývalém okrese Praha-východ. K 31.12.1965 měl tedy 
podnik 34 středisek s přidruženými provozovnami.28V provozu byl nicméně už na konci 50. 
let, o čemž svědčí Zápis ze 75. zasedání rady místního národního výboru ve Zbraslavi, ze dne 
15. 05. 1959. Na pořadu jednání byla mj. i kontrola plnění úkolů Komunálních služeb města 
Zbraslavi, konkrétně zajišťování dopravní bezpečnosti ve městě. Podnik byl dle dobové 
terminologie II. velikostního typu a jeho řízení bylo dvoustupňové. V jeho čele stál ředitel, 
který řídil veškerou činnost podniku. Pod ním stáli výrobní dispečeři, ekonomové, plánovači, 
zásobovači a vedoucí NHE a rozborů. Samostatnému dispečerovi výroby podléhali vedoucí 
středisek, které KOMPAS provozoval. Např. v roce 1966 náležely ke KOMPASU tyto 
provozovny: Autoopravna, Taxislužba, Holiči-kadeřníci, Dámské krejčové, Prádelna, Mandl, 
Fotoslužba, Pohřební služba, Sedlář a čalouník, Lepení pneumatik, Fekální vozy, Malíři 
pokojů, Elektroinsalace, Autoelektrika, Stavební údržba, Stavební zámečnictví – 
instalatérství, Stavební klempířství, Autokarosářství, Kominíci, Zahradnictví.29 V roce 1971 
pak měly Komunální provozovny a služby na 228 pracovníků a zajišťovaly služby 
obyvatelstvu v 60 střediscích. Po připojení Zbraslavi k Praze v roce 1974, provozovaly 
k 31.5.1975 Komunální provozovny a služby Zbraslav celkem 33 provozoven s 41 středisky. 
Většina těchto středisek byla umístěna na Zbraslavi. Mimo území Zbraslavi byla pouze 
střediska: kadeřnictví Lipence, Davle, Štěnovice, Slapy, Hradištko, mandl Vrané a Slapy. 
K tomuto datu měl podnik 241 zaměstnaců, z toho 78 žen.30  
Činnost a strukturu podniku, stejně jako šíři a úroveň poskytovaných služeb obyvatelstvu na 
Zbraslavi, dokumentují ve fondu písemnosti z let 1965 – 1978. Jsou mezi nimi zastoupeny 
metodické pokyny, organizační řád, plány činnosti, rozpočty, korespondence, písemnosti 
ředitelství, kolektivní smlouvy a komplexní rozbory činnosti pro roční i kratší časová období. 
Dalším podnikem, který až do roku 1977 rovněž patřil do působnosti správního odboru, byla 
Domovní správa Praha 5 – Zbraslav (DS),31 (inv. č. 509). Domovní správa představuje 
hospodářskou organizací, zřízenou MNV Zbraslav za účelem zajištění správy národního 

                                                 
27 Organizační řád Komunálních služeb Zbraslav (ze dne 30.1.1966), AHMP, Obecní úřad, městský a místní 
národní výbor Praha – Zbraslav (1682) 1850 –1990, inv. č. 501, č. kart. 203. 
28 Komplexní rozbor k roční uzávěrce za rok 1965 (ze dne 2.2.1966), AHMP, Obecní úřad, městský a místní 
národní výbor Praha – Zbraslav (1682) 1850 –1990, inv. č. 501, č. kart. 203. 
29 Organizační řád Komunálních služeb Zbraslav (ze dne 30.1.1966), AHMP, Obecní úřad, městský a místní 
národní výbor Praha – Zbraslav (1682) 1850 –1990, inv. č. 501, č. kart. 203. 
30 Informace o činnosti podniku KOMPAS Zbraslav (červen 1975), AHMP, Obecní úřad, městský a místní 
národní výbor Praha – Zbraslav (1682) 1850 –1990, inv. č. 501, č. kart. 203. 
31 Přehled činnosti Domovní služby Praha 5 – Zbraslav (s. d.), AHMP, Obecní úřad, městský a místní národní 
výbor Praha – Zbraslav (1682) 1850 –1990, inv. č. 509, č. kart. 209. 
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majetku (obytných domů). Podnik byl zřízen usnesením MNV ve Zbraslavi ze dne 20.10.1961 
a listinou ze dne 23.10.1961 č. j. 3240/61. Navenek ho zastupoval vedoucí, vedený 
v podnikovém rejstříku, popř. jím jmenovaný zástupce. Podnik byl řízen radou MNV a to 
zejména formou „Výměru hmotné zaintersovanosti vedoucího“, ve kterém jsou stanoveny 
„Jmenovité úkoly organizace“ pro příslušný rok. Usnesení pléna NV a rady NV byla pro 
vedoucího organizace závazná. Podnik se dále řídil platnými zákony, předpisy a vyhláškami, 
k nimž v první řadě patřil Hospodářský zákoník, Občanský zákoník, Zákoník práce, dále 
zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, vyhláška č. 45/1964 Sb. (vymezovala opravy, 
které jsou povinni provádět uživatelé sami), vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání 
bytů, vyhláška č. 98/1967 Sb., o úhradě za užívání nebytových míst, vyhláška č. 140/1971 
MF, o financování reprodukce základních prostředků, a další předpisy pravidelně 
uveřejňované v Provozním zpravodaji MV pro místní hospodářství. Podnik byl napojen na 
finanční plán NV. Po připojení Zbraslavi k Praze, byl po stránce plánování přímo řízen ONV 
Prahy 5. O své činnosti a hospodaření informovala Domovní správa místní národní výbor i 
ONV Praha 5, dále Státní banku československou a městskou správu ČSÚ, prostřednictvím 
měsíčních, kvartálních, pololetních a ročních výkazů a hlášení. Kromě těchto periodických 
výkazů sestavovala také jednorázová hlášení.  
V domech DS zajišťovala i služby spojené s bydlením (odvoz odpadků, úklid apod.). Údržbu 
a opravy prováděla hlavně dodavatelsky, menší objem oprav též vlastní údržbářskou četou. 
Dodavatelem opravářských prací byl především KOMPAS Zbraslav. Část údržby prováděli 
uživatelé svépomocí. Nebytové prostory tvořily obchody, sklady, garáže, provozovny, 
mateřské školky, hudební a zvláštní škola. Z materiálu, který se k činnosti Domovní správy ve 
fondu dochoval (1965 – 1985), jsou z hlediska informací nejvýznamnější tzv. (komplexní) 
rozbory činnosti za jednotlivé roky a zprávy o plnění úkolů a zprávy pro radu MěNV (MNV). 
Dále se zachovaly např. plány činnosti, zápisy z kontrolních dní, odměny pracovníkům, 
výkazy o investiční výstavbě aj.  
Technické služby (TS) (inv. č. 506 – 508) byly na základě zákona č. 69/1967 Sb., o 
národních výborech, zřízeny k 1.1.1969 rozhodnutím rady MNV jako rozpočtová organizace 
MNV k zabezpečování úkolů na úseku komunálního hospodářství, dopravy a správy objektů 
MNV. Rozsah působnosti a případné zrušení TS schvalovalo plenární zasedání NV, řídila je 
rada NV, činnost kontroloval předseda NV. Metodicky je vedl správní odbor, od roku 1977 
odbor výstavby. V čele podniku stál vedoucí TS. Do působnosti podniku spadalo především 
budování, údržba a čištění místních komunikací pro dopravu a chodce, budování, údržba a 
čištění veřejných prostranství, sadů, parků a ostatní zeleně, organizace a údržba povolených 
skládek, správa místních pohřebišť a přívozu přes Vltavu, výstavba a údržba veřejného 
osvětlení, údržba a provoz WC, kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) u Krňova, plnění 
mimořádných úkolů uložených radou MNV při realizaci akcí Z a PSM, správa a údržba 
objektů ve správě NV, anebo vylepování plakátů. Např. v roce 1971 měly TS 22 pracovníků, 
z nichž bylo 10 stálých. Jejich činnost hodnotila Komise služeb a obchodu. Statut platný od 
7.8. 1977 potvrdil, že TS byly zřízeny jako zařízení národního výboru ve Zbraslavi a nejsou 
samostatnou organizací s vlastní právní způsobilostí. TS hospodařily podle schváleného plánu 
a rozpočtu NV. Byly dotovány čtvrtletně, přídělem z rozpočtu MNV, hospodařily přes vlastní 
příjmový a výdajový účet vedený u pobočky Státní banky Československé pro Prahu 5.32 
Strukturu, činnost a kvalitu práce Technických služeb ve fondu dokládají písemnosti z let 
1969 – 1987, k nimž mj. náleží Statut Technických služeb při MěNV Zbraslav (návrh z r. 
1972), zápisy z kontrolního dne TS, zprávy o činnosti TS; zprávy správního odboru MNV pro 
zasedání rady a plenární zasedání MNV o zajišťování služeb a obchodu ve Zbraslavi, výměry 
osobní hmotné zaintersovanosti vedoucího TS, hodnocení a komplexní rozbory činnosti TS, 
                                                 
32 Statut Technických služeb MNV Praha 5 – Zbraslav (platný od 7.8.1977), AHMP, Obecní úřad, městský a 
místní národní výbor Praha – Zbraslav (1682) 1850 –1990, inv. č. 5061, č. kart. 207. 
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pokyny pro provádění požárních kontrol obytných domů, korespondence, nebo žádosti o 
provedení rozptylu zpopelněných ostatků.  
K dalším zařízením zahrnutých pod správu NV a financovaným z jeho rozpočtu se řadilo 
Kulturní středisko Zbraslav (od r. 1981 Kulturní dům) (inv. č. 510 – 512 ). Jeho právní 
postavení a působnosti deklaroval, mj., Statut Kulturního střediska ve Zbraslavi – Praha 5 , 
schválený radou MNV Praha – Zbraslav, dne 12.11. 1975, a Organizační řád Kulturního 
domu v Praze 5 – Zbraslavi.33 Dle tohoto dokumentu byl KD státní socialistickou 
příspěvkovou organizací ve smyslu Hospodářského zákoníku (zák. č. 109/1964 Sb.) § 62 a 
zákona o osvětové činnosti č. 52/1959 Sb., zřízenou místním národním výborem za účelem 
plnění funkce kulturního zařízení národního výboru. Působnost KD zahrnovala území 
Zbraslavi, přilehlých obcí na katastru Prahy 5 (Lipence, Lahovice, Velká Chuchle, Strnady), 
ale též blízkých obcí (Davle, Měchenice, Štěchovice, Dolní Břežany, Jíloviště, Hradišťko, 
Lhota), které územně spadaly pod správu okresu Praha-západ. KD musel plnit roční plány 
činnosti, které schvalovala rada NV po projednání ve školní komisi. Obecně měl KD sloužit 
k pokrytí zájmové umělecké činnosti obyvatel Zbraslavi. V KD, kde se nacházel promítací 
sál, se např. na počátku 80. let konala pravidelná (1x za14 dní) tématická filmová dopoledne a 
odpoledne pro šest mateřských škol, základní školy a družiny mládeže. Probíhaly zde i 
„barevné večery“ pro dospělé. V 1. poschodí byla zřízena fotokomora. Činnost fotokomory 
měla být v plném rozsahu, pro zájemce z řad dospělých i dětí, zahájena od 15. 9. 1982. Ve 2. 
patře byla umístěna pracovna propagace, v níž byly uloženy propagační materiály a pracovala 
zde výtvarnice. V čele KD stál ředitel, kterého po dohodě se školskou a kulturní komisí NV 
jmenovala a odvolávala rada NV. Té byl také ředitel za svou činnost odpovědný, nejméně 
jednou ročně byl za ni hodnocen školskou a kulturní komisí a radou NV. Při své činnosti se 
opíral zejména o dobrovolné spolupracovníky a o stálé, nebo dočasné komise a pracovní a 
poradní skupiny, které zřizoval. Ředitel rovněž zřizoval umělecké soubory, kroužky a jiné 
zájmové kolektivy, řídil a zodpovídal za činnost Vlastivědného klubu, který byl zřízen jako 
součást činnosti KD.  
Na základě statutu34 vydaného MNV Praha 5 – Zbraslav, se název zařízení změnil na Kulturní 
středisko Zbraslav (KSt), náplň činnosti však zůstala téměř totožná. Posláním KSt bylo 
napomáhat národnímu výboru a dalším socialistkým organizacím zabezpečovat úkoly 
stranické a státní kulturní politiky, zároveň mělo být střediskem kulturního a společenského 
života a mimoškolního vzdělávání občanů ve městě. Šíře činnosti KSt byla každý rok 
konkretizována v  „Jednotném kulturně-výchovném plánu MNV“. K jeho úkolům mělo 
náležet např. pořádání osvětových přednášek, besed, organizování a zprostředkovávání 
zájmové činnosti prosřednictvím kroužků, souborů a kurzů, pořádání koncertů, divadelních 
představení, výstav, zájezdů a jiných kulturních akcí. Hospodařilo podle vlastního rozpočtu, 
který schvalovala po projednání ve školní a kulturní a plánovací a finanční komisi rada MNV 
a ONV Praha 5. Náklady na činnost byly kryty příspěvkem NV, příspěvky zúčastněných a 
dalších organizací, a konečně i příjmy z činnosti KSt. Revizi hospodaření prováděla 
pravidelně plánovací a finanční komise MNV ve spolupráci s finančním a plánovacím 
odborem. Rozvržení pracovní doby a způsob její evidence schvaloval správní odbor. Kulturní 
středisko vydávalo lokální perodikum Zbraslavské noviny. Z činnosti KSt se součástí 
archivního fondu staly zprávy z kontrolních dnů, revizní zprávy o hospodaření; zprávy o 
činnosti Kst; statut Kulturního střediska ve Zbraslavi - Praha 5 (1975); směrnice pro vedoucí 
Kst; personální záležitosti pracovníků (výměry hmotné zaintersovanosti vedoucích Kst aj.) 

                                                 
33 Organizační řád Kulturního domu v Praze 5 – Zbraslavi (s. d.), AHMP, Obecní úřad, městský a místní národní 
výbor Praha – Zbraslav (1682) 1850 –1990, inv. č. 510, č. kart. 210. 
34 Statut Kulturního střediska ve Zbraslavi – Praha 5 (schváleno radou MNV Praha  - Zbraslav dne 12.11. 1975), 
AHMP, Obecní úřad, městský a místní národní výbor Praha – Zbraslav (1682) 1850 –1990, inv. č. 510, č. kart. 
210. 
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z let 1975 až 1990 (inv. č. 510 – 511), a Návrh změny hracího profilu kina Zbraslav z roku 
1990 (inv. č. 512). 
Z dokumentace správního odboru, která se týkala správy škol, školek a školních zařízení na 
Zbraslavi, se zachovaly kontrolní zprávy a korespondence ve věci hygienických závad ve 
školních a zdravotnických zařízeních z let 1974 – 1977 (inv. č. 513), dále investiční záměry, 
stavební dokumentace k rekonstrukcím a výstavbě, soupisy závad na školních budovách z let 
1975 – 1979 (inv. č. 514), a „Zpráva o stavu“ lidové školy umění z roku 1990 (inv. č. 515). 
Pro přehled dodejme, že na Zbraslavi mezi lety 1945 a 1990 byla v provozu tato školní a 
výchovná zařízení: 1. mateřská škola ve Zbraslavi I, 2. mateřská škola ve Zbraslavi II, 
Základní devítiletá škola ve Zbraslavi I, Zvláštní škola ve Zbraslavi I, Lidová škola 
umění ve Zbraslavi I, Školní jídelna ve Zbraslavi I, Školní družina při ZDŠ. Mimoškolní 
výchovnou práci zabezpečovala Pionýrská organizace SSM, jejíž oddíloví vedoucí a 
organizátoři se často rekrutovali z řad učitelů. V polovině 70. let patřila Pionýrská skupina ve 
Zbraslavi k nějvětším a nejúspěšnějším v Praze. 
K  působení správního odboru v oblasti sociální péče, zdravotnictví se vztahují písemnosti pro 
Místní dům dětí a mládeže (MDDM). Konkrétně se jedná o Statut Místního domu dětí a 
mládeže ve Zbraslavi (Návrh) a přehled činnosti MDDM za období od 1.9. 1990 do 11. 10. 
1990. (inv. č. 516). 
Do působnosti Správního odboru náležela také kontrola provozoven, podniků, prodeje a 
služeb na Zbraslavi. Doklady této činnosti tvoří v rámci fondu především různá rozhodnutí 
odboru ve věci provozování služeb a provozních záležitostech místních provozoven a podniků 
(úprava provozní doby aj.) (inv. č. 517 – 518, 520 – 521), a žádosti a rozhodnutí ve věci 
povolení k prodeji zboží občany dle zákona 127/81 Sb. (inv. č. 519). Časově tyto písemnosti 
pochází z let 1973 – 1989. Zajímavým dokladem aktivity místních občanů, a konečně i 
dobové mentality, jsou písemnosti k soutěži o název nového nákupního střediska na Zbraslavi 
(prodejna spotřebního družstva Včela) z roku 1986 (inv. č. 522). 
 
IV.2.6  Hospodářské podniky a organizace na území Zbraslavi mimo správu NV 
 
Mimo podniků a organizací, které patřily pod správu národního výboru, musel národní výbor 
ve Zbraslavi spolupracovat i s hospodářskými podniky a organizacemi, které na území 
Zbraslavi sice působily, nicméně jako nadregionální stály mimo jeho správu. Z nich se 
v rámci fondu zachovala dokumentace, vztahující se k Obvodnímu podniku služeb Praha 5. 
Obvodní podnik služeb Praha 5 (OPS) (inv. č. 523 – 525) patřil k podnikům na území 
Prahy 5 – Zbraslavi, které poskytovaly služby jak socialistickým podnikům a organizacím 
umístěných na katastru této městské části, tak soukromému obyvatelstvu. K těm patřily např. 
OPBH, prodejny potravin, školská zařízení (školy, mateřské školky) a zdravotnická zařízení 
(jesle). Počet a druhy služeb se v jednotlivých letech lišily.V roce 1980 např. OPS 5 
zajišťoval na území Zbraslavi jednu kadeřnickou provozovnu, dvě provozovny mandlování 
prádla, dámské krejčovství, čalounictví, tři autoopravárenské provozovny, výrobu bytových 
doplňků, dřevovýrobu a objednávkovou kancelář přidružené stavební výroby pro činnosti: 
instalatéři, klempíři, malíři-lakýrníci, zámečníci, kominíci, instalace propan butanu a 
objednávkovou kancelář pohřební služby. Kromě těchto provozoven zajišťoval OPS v roce 
1980 na území Zbraslavi i další služby jako odvoz fekálií, elektroúdržbu, stavební údržbu a 
kladení podlahových krytin. Většina poskytnutých služeb stavebního charakteru byla 
zaměřena na údržbu a opravy, zlepšení vzhledu obce (venkovní omítky), pomoc při úpravě 
prodejen, odstraňování havarijních situací a pod. Při zajišťování služeb byl OPS ve styku s 
pracovníky NV, spolupracoval zejména s odborem výstavby, správním odborem a 
Technickými službami. Koncepci činnosti schvaloval Obvodní národní výbor v Praze 5. 
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Činnost Obvodního podniku služeb a jeho vazby ke zbraslavskému MNV dokládá v rámci 
fondu spisová dokumentace z let 1979 – 1988, obsahující zejména komplexní rozbory 
činnosti za roční i kratší časové období.  
 
IV.2.7  Dobrovolné společenské a politické organizace a kulturní zařízení na území 
Zbraslavi mimo správu NV 
 
Ze společenských organizací se jako první na Zbraslavi po roce 1945 etabloval Svaz české 
mládeže (později československé mládeže (ČSM). Z dalších dobrovolných společenských 
organizací tu v průběhu druhé poloviny 20. století působily např. Revoluční odborové hnutí, 
Český svaz žen,35 Svaz československé mládeže (Socialistický svaz mládeže), Svaz 
československo-sovětského přátelství,36 Český Červený kříž,37 Český svaz požární ochrany 
(Československý svaz požární ochrany), Český svaz včelařů, Bytové a stavební družstvo 
občanů, Český ovocnářský a zahrádkářský svaz, Český svaz chovatelů drobného 
hospodářeského zvířectva, Český rybářský svaz, Svaz protifašistických bojovníků,38 Český 
svaz invalidů (Svaz československých invalidů),39 Vlastenecká obec Baráčníků, Spolek přátel 
žehu, Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže. V rámci fondu se zachovaly 
ucelené soubory písemností k činnosti pěti subjektů: Národní fronty (inv. č. 526), z jejíhož 
působení na Zbraslavi se kromě písemností v rámci volební agendy (viz výše) dochovala 
dokumentace z let 1980 – 1989, zahrnující zápisy ze schůzí, volební programy, plány akcí, 
hodnocení činnosti, plnění volebního programu a odměny poslancům; dále Svazu 
socialistické mládeže (SSM) (inv. č. 527) s dochovanými zprávami a přehledy o činnosti a 
plány činnosti z let 1973 a 1977 – 1983; Svazu pro spolupráci s armádou (SVAZARM 
Zbraslav) (inv. č. 528) s různou dokumentací (zápis ze schůzky zástupců organizace 
SVAZARM Zbraslav a zástupců MěNV Zbraslav (1974), plán práce Základní organizace 
Svazarmu v Praze 5 – Zbraslavi (1975); korespondence) z let 1973 – 1984; a konečně několik 
málo písemností ke dvěma zbraslavským tělovýchovným jednotám, Tělovýchovné jednotě 
SPORT Zbraslav nad Vltavou (inv. č. 529, (1981) 1983 – 1984) a Tělovýchovné jednotě 
Slavoj (inv. č. 530, 1984).40 Více informací k těmto organizacím je možné získat z agendy 
rady, pléna, komisí a odborů, které se na svých jednáních záležitostmi kultury, tělovýchovy a 
sportu zabývaly. 
 
 
 

                                                 
35 Svaz vznikl na Zbraslavi v roce 1967. Kromě samostatných kulturních podniků a zájezdů spolupracoval s 
Vlastivědným klubem a vyvíjel i činnosti brigádnickou (HOFMEISTEROVÁ a kol., s. 79). 
36 Byl významnou politickou organizací, která měla před r. 1968 po převedení členstva závodních poboček na 
700 členů. Nejaktivněji působila odbočka ve Zbraslavi I. Náplní schůzek bylo zpravidla seznamování se 
sovětskou kulturou a tradicemi (HOFMEISTEROVÁ a kol., s. 78–79). 
37 Pořádal na Zbraslavi přednáškovou činnost se zdravotnickou tématikou, staral se o nábor dárců krve a rovněž 
působil v oblasti zdravotnické osvěty mládeže. V polovině 70. let měl kolem 300 členů (HOFMEISTEROVÁ a 
kol., s. 79). 
38 Byl další důležitou a poměrně početnou dobrovolnou organizací na Zbraslavi. V polovině 70. let 20. století 
míval přes 100 členů. Rozvíjel rozsáhlou přednáškovou činnost, zejména na školách, organizace take svým 
členům pomáhala vyřizovat různé žádosti, především v důchodových otázkách (HOFMEISTEROVÁ a kol., s. 
79.) 
39 V polovině 70. let měl zhruba 80 členů, sdružoval tělesně postižené, kterým pomáhal zajistit práci a 
poskytoval možnosti kulturního vyžití (HOFMEISTEROVÁ a kol., s. 79). 
40 Historie organizované tělovýchovy na Zbraslavi sahá až do roku 1887, kdy ve “Velké hospodě” založilo 
dvacet šest nadšenců tělocvičnou jednotu Sokol (HOFMEISTEROVÁ a kol., s. 89). Jednota byla rozpuštěna v 
roce 1941 (Temtéž, s. 91), po válce znovu ožila, nicméně už v roce 1954 spylnula se závodní tělovýchovnou 
jednotou při Komunálních službách a přijala název Slavoj (Tamtéž, s. 92). 
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IV.2.8  Různé 
 
Součástí fondu se staly rovněž písemnosti, fotografie, mapy a plány, které ne vždy vycházejí 
z činnosti zdejších národních výborů, nicméně, byly v jejich agendě uchovávány a s historií 
úřadu a obce více či méně souvisí (inv. č. 531 – 642).  
Vzhledem k tomu, že alespoň některé z nich, opatřené osobním razítkem, zřejmě pocházely ze 
sběratelské činnosti učitele a pozdějšího ředitele měšťanské školy na Zbraslavi, E. Neumanna 
(1866 – 1953)41, snažili jsme se ve fondu sbírkový charakter materiálu zachovat. Z uvedených 
starších písemností tak byla sestavena Sbírka starých knih (1850, inv. č. 538), Sbírka 
starých listin (1682 – 1861, inv. č. 539 – 564), Sbírka starých tisků (1849 – 1850, inv. č. 
565 – 567), Aprovisační komise (1917 – 1918, inv. č. 568), Sbírka fotografií (1906 – 1949, 
inv. č. 569 – 576) a Sbírka map a plánů (1811 – 1971, inv. č. 577 – 642).  
Sbírku listin tvoří písemnosti datované od konce 17. až druhé poloviny 19. století, které bylo 
možné rozdělit do tří tematicky uzavřených skupin. První skupinu, a jednoznačně časově 
nejstarší, tvoří listiny týkající se majetkoprávních záležitostí zbraslavského panství (inv. č. 
539 – 545). Druhá skupina obsahuje písemnosti cechů, především se jedná o výuční listy 
tovaryšů z let 1828 – 1859 (inv. č. 546 – 554). Třetí skupina, která s předchozí problematikou 
souvisí, pak zahrnuje školní vysvědčení, popř. vysvědčení o zkoušce snoubenců, datovaných 
do let 1833 – 1848 (1861) (inv. č. 555 – 556, 559 – 562 a 564), a písemnosti zachycující 
školní poměry v letech 1835 – 1836 (inv. č. 557 – 558), včetně zřízení pokračovací školy 
živnostensko-průmyslové, která byla první svého druhu v Čechách (třetí v Evropě) školy na 
Zbraslavi (Volksgewerbschule) (inv. č. 563). Zřídil ji roku 1835 majitel cukrovaru kníže 
Bedřich z Oettingenu-Wallersteinu, který potřeboval pro své podniky kvalifikované síly. 
Sbírku fotografií (inv. č. 569 – 576) tvoří čtyři kusy černobílých hromadných fotografií členů 
městské rady, obecního zastupitelstva a zaměstnanců okresního soudu z 20. až počátku 30. let 
20. století nalepených na kartonový podklad (inv. č. 570 – 573) a čtveřice tabel s černobílými 
fotografiemi členů Výkonného výboru a pracovníci Okresní výstavy na Zbraslavi z roku 1906 
(inv. č. 569), členů městské rady z roku 1938 (inv. č. 574) a dobrovolných sester z let 1948 – 
1949 (inv. č. 575 – 576). Mezi fotografiemi se nachází portrét Emannuela Neumanna (inv. č. 
569), nebo architekta Hynka Svobody (inv. č. 574), mj. autora projektu urnového háje na 
Zbraslavi. 
Sbírka plánů obsahuje jednak plány z 19. století, které jsou většinou pracemi zednického 
mistra a zároveň zbraslavského písmáka Johanna Wodrážky a jeho tovaryšů. Zpravidla se 
jedná o plány budov, které byly možná cvičnými pracemi, popř. sloužily jako „nabídkový 
katalog“. Původ těchto plánů je nejasný, nelze vyloučit, že také tyto plány pochází ze 
sběratelské činnosti E. Neumanna. Druhou část sbírky tvoří mapy a plány vzniklé v průběhu 
20. století. Za pozornost stojí zejména plány ke stavbě měšťanské školy na Zbraslavi, zřízené 
roku 1905, a také soutěžní návrhy areálu mateřské školy z roku 1947 (inv. č. 606 – 612). 
 
V.  Uspořádání fondu 
 
Fond byl pořádán postupně v roce 2009 až 2011 pracovníky Archivu hl. M. Prahy, PhDr. M. 
Omelkou a Mgr. O. Řebounovou. V rámci pořádání bylo přikročeno k vnitřní skartaci 
menšího rozsahu – ze souboru byly odstraněny především multiplikáty zápisů ze zasedání 
zastupitelských sborů a multiplikáty map a plánů. Souběžně s pořádáním písemného materiálu 
byl k fondu vytvořen elektronický inventář v aplikaci BACH Archivu hl. m. Prahy. Úvod k 
soupisu inventárních jednotek sestavila Mgr. O. Řebounová v roce 2012. 
 
                                                 
41 JÍŠOVÁ, Kateřina – LAŠŤOVKA, Marek – LAŠŤOVKOVÁ, Barbora – TŘIKAČ, Josef: Pražský uličník. 
Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. 3. díl. Praha: Scriptorium, 2012, s. 123. 



   



Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

1 Podací deník 1941 1

Evidence obyvatel

2 Ohlašovací lístky - Zbraslav I 
 řada a - čp. 1-50

1924–1939 1

3 Ohlašovací lístky - Zbraslav I  
řada a - čp. 51-100

1924–1939 2

4 Ohlašovací lístky - Zbraslav I  
řada a - čp. 101-150

1924–1939 3

5 Ohlašovací lístky - Zbraslav I  
řada a - čp. 151-200

1924–1939 4

6 Ohlašovací lístky - Zbraslav I  
řada a - čp. 201-250

1924–1939 5

7 Ohlašovací lístky - Zbraslav I  
řada a - čp. 251-300

1924–1939 6

8 Ohlašovací lístky - Zbraslav I  
řada b - čp. 51-75

1924–1939 7

9 Ohlašovací lístky - Zbraslav I  
řada b - čp. 76-100

1924–1939 8

10 Ohlašovací lístky - Zbraslav I  
řada b - čp. 101-130

1924–1939 9

11 Ohlašovací lístky - Zbraslav I  
řada b - čp. 131-150

1924–1939 10

12 Ohlašovací lístky - Zbraslav I  
řada b - čp. 151-175

1924–1939 11

13 Ohlašovací lístky - Zbraslav I  
řada b - čp. 176-200

1924–1939 12

14 Ohlašovací lístky - Zbraslav I  
řada b - čp. 201-250

1924–1939 13

15 Ohlašovací lístky - Zbraslav I  
řada b - čp. 251-329

1924–1939 14

Evidenční 
jednotka

Obecní úřad města Zbraslavi (1850-1941)

Podací deníky, registraturní pomůcky

1



Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

16 Ohlašovací lístky - Zbraslav II 
řada a - čp. 1-50

1924–1939 15

17 Ohlašovací lístky - Zbraslav II 
řada a - čp. 51-100

1924–1939 16

18 Ohlašovací lístky - Zbraslav II 
řada a - čp. 101-150

1924–1939 17

19 Ohlašovací lístky - Zbraslav II 
řada a - čp. 151-200

1924–1939 18

20 Ohlašovací lístky - Zbraslav II 
řada a - čp. 201-289; bez čp.

1924–1939 19

21 Ohlašovací lístky - Zbraslav II 
řada b - čp. 1-50

1924–1939 20

22 Ohlašovací lístky - Zbraslav II 
řada b - čp. 51-100

1924–1939 21

23 Ohlašovací lístky - Zbraslav II 
řada b - čp. 101-125

1924–1939 22

24 Ohlašovací lístky - Zbraslav II 
řada b - čp. 126-150

1924–1939 23

25 Ohlašovací lístky - Zbraslav II 
řada b - čp. 151-200

1924–1939 24

26 Ohlašovací lístky - Zbraslav II 
řada b - čp. 201-232

1924–1939 25

27 Ohlašovací lístky - Zbraslav II 
řada b - čp. 233-283

1924–1939 26

28 Ohlašovací lístky - Zbraslav III 
řada a - čp. 1-20; čp. 51-100

1924–1939 27

29 Ohlašovací lístky - Zbraslav III 
řada a - čp. 101-175; bez čp.

1924–1939 28

30 Ohlašovací lístky - Zbraslav III 
řada b - čp. 1-50

1924–1939 29

31 Ohlašovací lístky - Zbraslav III 
řada b - čp. 51-100

1924–1939 30

32 Ohlašovací lístky - Zbraslav III 
řada b - čp. 101-174

1924–1939 31

33 Ohlašovací lístky - Zbraslav I, II  - 
Zámek (Zbraslav I); Strnady 
(Zbraslav II)

1924–1939 32

2



Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

34 Ohlašovací lístky - Zbraslav III  - 
Peluněk

1924–1939 33

35 Ohlašovací lístky - Zbraslav I, II, III
(Přechodné pobyty) - Letní hosté

1924–1939 34

36 Ohlašovací lístky - Zbraslav I 
(Přechodné pobyty) - Hotely a 
restaurace (čp. 53/I, čp. 76/I, čp. 
160/I, čp. 164/I, čp. 171/I, čp. 
177/I)

1924–1939 35

37 Ohlašovací lístky - Zbraslav I, II 
(Přechodné pobyty) - Ozdravovny 
(čp. 212/I, čp. 157/II, čp. 167/II)

1924–1939 36

38 Soupis uprchlíků z postoupeného 
území; soupis opuštěných bytů z 
postoupeného území; ohlašovací 
lístky německých uprchlíků; 
ohlašovací lístky židovských 
uprchlíků; Věstník pro uprchlíky č. 
1-2; sčítací archy; policejní 
přihlášky; vyhlášky; oběžníky; 
formul

1934–1939 37

39 Ohlašovací lístky - německé 
obyvatelstvo (uprchlíci) 

1934–1939 38
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

40 Zápisy z plenárního zasedání
 MNV / MěNV
 - 10.07., 21.08., 02.10., 13.11., 
18.12. 1964; 12.02., 26.03., 18.06., 
30.07., 10.09., 22.10., 03.12. 1965; 
14.01., 25.02., 08.04., 06.05., 
01.07., 12.08., 23.09., 04.11., 
30.12. 1966; 27.01., 10.03., 21.04., 
31.0

1964–1969 39

41 Zápisy z plenárního zasedání
 MěNV / MNV
 - 22.01., 26.03., 25.06., 24.09., 
19.11. 1970; 07.01., 11.02., 02.04., 
17.06., 14.12. 1971; 24.02., 06.04., 
16.05., 22.06., 14.09., 19.10., 
30.11. 1972; 27.02., 26.04., 28.06., 
30.08., 01.11. 1973; 24.01., 28.03.,

1970–1974 39

42 Zápisy z plenárního zasedání MNV
 - 06.02., 10.04., 25.06., 24.09., 
29.10., 17.12. 1975; 11.02., 14.04., 
15.06., 18.08., 08.09., 14.10., 
22.11., 29.12. 1976

1975–1976 40

43 Zápisy z plenárního zasedání MNV
 - 16.02., 23.03., 25.05., 17.08., 
28.09., 13.11. 1977; 15.02., 12.04., 
07.06., 13.09., 25.10., 06.12. 1978

1977–1978 40

44 Zápisy z plenárního zasedání MNV
 - 21.02., 18.04., 27.06., 19.09., 
31.10., 12.12. 1979

1979 41

45 Zápisy z plenárního zasedání MNV 
 - 05.03., 16.04., 11.06., 17.09., 
29.10., 10.12. 1980

1980 41

Zápisy z plenárního zasedání  MěNV / MNV

MěNV a MNV Praha - Zbraslav (1945-1990)

4



Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

46 Zápisy z plenárního zasedání MNV
 - 04.03., 20.05., 01.07., 23.09., 
03.10., 16.12. 1981

1981 42

47 Zápisy z plenárního zasedání MNV
 - 20.01., 17.03., 23.06., 15.09., 
27.10., 08.12. 1982

1982 42

48 Zápisy z plenárního zasedání MNV
 - 02.02., 23.03., 04.05., 29.06., 
21.09., 30.10. 1983

1983 43

49 Zápisy z plenárního zasedání MNV
 - 01.02., 14.03., 25.04., 27.06., 
26.09., 05.12. 1984

1984 44

50 Zápisy z plenárního zasedání MNV
 - 06.02., 20.03., 07.05., 19.06., 
25.09., 04.12. 1985

1985 45

51 Zápisy z plenárního zasedání MNV
 - 19.02., 30.04., 17.09., 29.10., 
03.12. 1986

1986 46

52 Zápisy z plenárního zasedání MNV
 - 04.02., 11.03., 06.05., 24.06., 
07.10., 09.12. 1987

1987 47

53 Zápisy z plenárního zasedání MNV
 - 03.02., 09.03., 04.05., 22.06., 
05.10., 07.12. 1988

1988 47

54 Zápisy z plenárního zasedání MNV
 - 15.02., 24.05., 11.10., 16.12. 
1989 

1989 48

55 Zápisy z plenárního zasedání MNV
 - 07.01., 07.03., 04.04., 13.06., 
12.09., 10.10. 1990

1990 48
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

56 Zápisy ze zasedání rady
 MNV / MěNV
  - 17.07., 31.07., 14.08., 28.08., 
11.09., 25.09., 16.10., 23.10., 
06.11., 20.11., 04.12., , 
29.12.1964;  08.01., 22.01., 05.02., 
19.02., 05.03., 19.03., 02.04., 
16.04., 30.04., 14.05., 28.05., 
11.06., 25.06., 09.07., 

1964–1969 49

 06.01., 19.01., 20.01., 10. 02., 
17.02., 03.03., 31.03., 14.04., 
28.04., 17.05., 09. 06., 23. 06., 
07.07., 21.07., 04.08., 29.08., 
15.09., 29.09., 13.10., 20.10., 
10.11., 24.11., 15.12.197; 11.01., 
02.02., 21.02., 01.03., 15.03., 
29.03., 12.04., 26.04., 

57 Zápisy ze zasedání rady MěNV
  - 15.01., 12.02., 12.03., 23.04., 
21.05., 18.06., 23.07., 13.08., 
17.09., 01.10., 15.10., 12.11., 
17.12. 1970; 21.01., 18.02., 04.03., 
15.04., 06.05., 28.05., 24.06., 
08.07., 29.07., 19.08., 09.09., 
30.09., 28.09., 19.11.197

1970–1971 50

58 Zápisy ze zasedání rady MěNV
  - 06.01., 28.01., 17.02., 09.03., 
30.03., 27.04., 18.05., 01.06., 
06.07., 20.07., 17.08., 31.08., 
21.09., 05.10., 26.10., 16.11., 
07.12., 29.12. 1972

1972 50

59 Zápisy ze zasedání rady MěNV
  - 18.01., 15.02., 08.03., 22.03., 
05.04., 10.05., 24.05., 14.06., 
26.07., 16.08., 06.09., 04.10., 
18.10., 08.11., 29.11., 20.12. 1973

1973 50

Zápisy ze zasedání rady MěNV / MNV
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

60 Zápisy ze zasedání rady
 MěNV / MNV
 - 10.01., 24.01., 07.02., 21.02., 
14.03., 21.03., 04.04., 25.04., 
16.05., 06.06., 27.06., 18.07., 
08.08., 29.08., 19.09., 31.10., 
05.12., 19.12. 1974

1974 51

61 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - 07.01., 23.01., 18.02., 06.03., 
27.03., 17.04., 08.05., 29.05., 
25.06., 09.07., 20.08., 17.09., 
01.10., 22.10., 20.11., 03.12. 1975

1975 51

62 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - 14.01., 29.01., 17(18).02.,  
10.03., 31.03., 05.05., 12.05., 
02.06., 30.06., 21(22).07., 04.08., 
18.08., 01.09., 15.09., 06.10., 
03.11., 01.12., 15.12. 1976

1976 51

63 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - 05.01., 19.01., 09.02., 09.03., 
17.03., 30.03., 13.04., 27.04., 
11.05., 18.05., 08.06., 22.06., 
06.07., 20.07., 03.08., 17.08., 
31.08., 14.09., 12.10., 26.10., 
09.11., 07.12., 21.12. 1977

1977 52

64 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - 04.01., 18.01., 01.02., 01.03., 
15.03., 29.03., 26.04., 10.05., 
24.05., 06.06., 21.06., 05.07., 
19.07., 02.08., 16.08., 30.08., 
27.09., 11.10., 08.11., 22.11., 
22.12. 1978

1978 52

65 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - 10.01., 25.01., 07.02., 07.03., 
04.04., 02.05., 16.05., 30.05., 
13.06., 11.07., 25.07., 08.08., 
22.08., 05.09., 03.10., 17.10., 
14.11., 28.11.1979  

1979 52
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

66 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - 09.01., 23.01., 06.02., 20.02., 
19.03., 02.04., 16.04., 30.04., 
14.05., 28.05., 25.06., 09.07., 
23.07., 06.08., 20.08., 03.09., 
01.10., 15.10., 12.11., 26.11., 
17.12.1980

1980 52

67 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - 07.01., 21.01., 06.02., 18.02., 
18.03., 01.04., 15.04., 29.04., 
20.05., 10.06., 01.07., 15.07., 
30.07., 12.08., 26.08., 09.09., 
07.10., 21.10., 18.11., 07.12., 
09.12.1981

1981 53

68 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - 06.01., 03.02., 17.02., 03.03., 
17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 
28.04., 26.05., 09.06., 07.07., 
21.07., 04.08., 18.08., 01.09., 
29.09., 13.10., 10.11., 24.11., 
22.12.1982

1982 53

69 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - 05.01., 19.01., 16.02., 09.03., 
05.04., 20.04., 18.05., 01.06., 
15.06., 13.07., 10.08., 07.09., 
05.10., 01.11., 16.11., 21.12. 1983 

1983 54

70 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - 04.01., 18.01., 15.02., 29.02., 
28.03., 11.04., 16.05., 30.05., 
13.06., 18.07., 18.08., 29.08., 
12.09., 10.10., 24.10., 07.11., 
21.11., 29.12 1984

1984 54

71 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - 09.01., 23.01., 20.02., 06.03., 
03.04., 17.04., 22.05., 05.06., 
26.06., 03.07., 24.07., 14.08., 
28.08., 11.09., 25.09., 03. (04.)10., 
09.10., 23.10., 06.11., 20.11., 
18.12. 1985 

1985 55
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

72 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - 03.01., 22.01., 05.02., 05.03., 
19.03., 02.04., 16.04., 14.05., 
28.05., 11.06., 02.07., 13.08., 
03.09., 01.10., 15.10., 12.11., 
26.11., 17.12. 1986

1986 55

73 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - 07.01., 21.01., 11.02., 25.02., 
25.03., 08.04., 22.04., 13.05., 
27.05., 01.07., 29.07., 19.08., 
02.09., 23.09., 14.10., 28.10., 
11.11., 25.11., 16.12. 1987

1987 56

74 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - 06.01., 20.01., 10.02., 16.03., 
30.03., 06.04., 20.04., 11.05., 
25.05., 08.06., 29.06., 13.07., 
03.08., 24.08., 07.09., 21.09., 
12.10., 26.10., 09.11., 23.11., 
04.12. 1988

1988 57

75 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - 11.01., 21.01., 08.02., 01.03., 
15.03., 29.03., 19.04., 26.04., 
10.05., 24.05., 31.05., 14.06., 
28.06., 19.07., 09.08., 30.08., 
13.09., 27.09., 25.10., 08.11., 
22.11., 20.12. 1989

1989 58

76 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - 24.01., 07.02., 21.02., 07.03., 
14.03., 21.03., 28.03., 04.04., 
18.04., 16.05., 30.05., 06.06., 
27.06., 18.07., 08.08., 29.08., 
05.09., 03.10., 17.10., 24.10., 
31.10., 05.11., 07.11., 14.11., 
19.11., 21.11., 26.11. 1990 

1990 58

77 Zápisy z plenárního zasedání MNV 
/ MěNV - kopie 

1964–1971 59

78 Zápisy z plenárního zasedání MěNV
- kopie 

1972 59

Kopie zápisů a další materiály ze zasedání rady a pléna MěNV / MNV
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

79 Zápisy z plenárního zasedání MěNV
- kopie 

1973 59

80 Zápisy z plenárního zasedání MNV
 - kopie 

1977 59

81 Zápisy z plenárního zasedání  MNV 
- kopie 

1979 60

82 Zápisy z plenárního zasedání  MNV 
- kopie 

1980 60

83 Zápisy z plenárního zasedání  MNV 
- kopie 

1981 60

84 Zápisy z plenárního zasedání  MNV 
- kopie 

1982 60

85 Zápisy z plenárního zasedání  MNV 
- kopie 

1983 60

86 Zápisy z plenárního zasedání  MNV 
- kopie 

1984 61

87 Zápisy z plenárního zasedání  MNV 
- kopie 

1987 62

88 Zápisy z plenárního zasedání  MNV 
- kopie 

1988 62

89 Zápisy z plenárního zasedání  MNV 
- kopie 

1989 62

90 Zápisy ze zasedání rady MNV / 
MěNV - kopie 

1964–1967 63

91 Zápisy ze zasedání rady MěNV
 - kopie 

1968–1971 63

92 Zápisy ze zasedání rady MěNV
 - kopie 

1972–1973 63

93 Zápisy ze zasedání rady MěNV / 
MNV - kopie 

1974–1976 64

94 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - kopie 

1977 64

95 Zápisy ze zasedání rady MNV + 
plenární zasedání MNV - kopie 

1978 65

96 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - kopie 

1979 65

10



Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

97 Zápisy ze zasedání rady MNV - 
kopie 

1980 65

98 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - kopie 

1981–1982 65

99 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - kopie 

1983 66

100 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - kopie 

1984 66

101 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - kopie 

1985 66

102 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - kopie 

1987 67

103 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - kopie 

1988 67

104 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - kopie 

1989 68

105 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - kopie 

1990 68

106 Zápisy ze zasedání rady MNV
 - rukopisné zápisy

1976–1990 68

107 Prezenční sešity (listiny) plenárních 
zasedání a zasedání rady MNV 

1974–1986 69

108 Porady předsedů a tajemníků MNV 1976 69

109 Porady vedení 
- rukopisné zápisy

1981–1982 
1984–1985 
1987–1988 

69

110 Úkoly z porady vedení (seznam) 1988 (1989) 69

111 Podací deník 1947 2

112 Jednací protokol  1950 70 3

113 Podací deník 1950 70 4

114 Podací deník 1950 70 5

115 Podací deník - Referát bezpečnostní 1950–1953 71 6

Podací deníky, registraturní pomůcky
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

116 Podací deník - Referát práce a 
sociálních věcí

1950–1953 71 7

117 Podací deník - Referát finanční 1950–1953 71 8

118 Podací deník - Referát vnitřního 
obchodu a výživy

1950–1953 71 9

119 Jednací protokol - Matriční 
oddělení

1950–1954 72 10

120 Jednací protokol  1956 72 11

121 Podací deník 1957 72 12

122 Podací deník 1957–1958 72 13

123 Podací deník 1959–1960 73 14

124 Protokol o přijímání a vyřizování 
stížností a oznámení pracujících

1959–1976 73 15

125 Podací deník 1960–1961 73 16

126 Podací deník 1961–1963 73 17

127 Podací deník 1963 74 18

128 Podací deník 1963–1964 74 19

129 Podací deník 1964 74 20

130 Podací deník 1964–1965 74 21

131 Podací deník 1965 74 22

132 Podací deník 1965–1966 75 23

133 Podací deník 1966–1967 75 24

134 Podací deník 1967 75 25

135 Podací deník 1967–1968 75 26

136 Podací deník 1968 75 27

137 Rejstřík k podacímu deníku 1967-
1968 

1967–1968 76

138 Podací deník 1969 77 28

139 Podací deník 1969 77 29

140 Podací deník 1970 77 30

141 Podací deník 1970–1971 77 31

142 Podací deník 1971 77 32
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

143 Podací deník 1971–1972 77 33

144 Podací deník 1972–1973 78 34

145 Podací deník 1973 78 35

146 Podací deník 1973–1974 78 36

147 Podací deník 1974–1975 78 37

148 Podací deník 1975 78 38

149 Podací deník 1976 78 39

150 Podací deník 1976 78 40

151 Podací deník 1977 79 41

152 Podací deník 1977 79 42

153 Podací deník 1978 79 43

154 Podací deník 1978 79 44

155 Podací deník 1979 79 45

156 Podací deník 1979–1980 79 46

157 Podací deník 1980 80 47

158 Podací deník 1981 80 48

159 Podací deník 1981 80 49

160 Podací deník 1982 80 50

161 Podací deník 1982 80 51

162 Podací deník 1983 81 52

163 Podací deník 1983 81 53

164 Došlá pošta  1984 81 54

165 Odeslaná pošta 1982–1984 81 55

166 Korespondence předsedy 1983–1989 81 56

Komise MěNV / MNV 

Komise plánovací a finanční

167 Komplexní rozbor hospodaření 
MNV - Zbraslav za rok 1966

1966 82

168 Zápisy ze schůzí 1976 82
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

169 Zpráva o výsledku periodické 
revize podle zásad vyhlášky FMF č. 
163/71 Sb.

1977 82

170 Plán rozvoje Zbraslavi do roku 
1990

1978 82

171 Zpráva o činnosti, plnění rozpočtu a 
hospodaření; prováděcí plán a 
rozpočet ONV Praha 5 na rok 1986

1981–1986 82

172 Zápisy ze schůzí; kádrové posudky 1952 83

173 Zápisy ze schůzí; kádrové posudky 1954 84

174 Zápisy ze schůzí 1955 85

175 Kádrové posudky 1955–1956 85

176 Kádrové posudky 1957 86

177 Zápisy ze schůzí 1969–1976 87

178 Zásady požární ochrany; zásady o 
prověrkách požární ochrany; plány 
práce; rozpisy schůzí KOVP; 
rozpisy požárních hlídek; inventární 
soupisy;
korespondence komise aj.

1971–1978 87

Komise správní a přestupková

179 Zápisy ze schůzí; podklady pro 
jednání

1969–1975 88

180 Metodika; vyhlášky; zprávy; 
evidence přestupků (1961-1964); 
roční výkazy o přestupcích (1970-
1973)

1961–1986 88

181 Zápisy o projednání přestupků; 
rozhodnutí komise

1970–1971 88

182 Trestní rejstřík (1924) 1975 89

Komise bytová

183 Zápisy ze schůzí 1961–1968 
1977–1980 

90

Komise pro ochranu veřejného pořádku

Komise pro vnitřní věci a bezpečnost
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

184 Bytový zákon; vyhlášky; metodické 
pokyny; nařízení

1956–1981 91

185 Zprávy o činnosti komise; plány 
práce; metodické pokyny

1976–1988 91

186 Zápisy ze schůzí 1960–1968 92

187 Komplexní rozbory činnosti; zápisy 
z prověrek a provedených kontrol; 
podklady pro kontroly; 
korespondence 

1965–1968 92

188 Zápisy ze schůzí; ručně psané 
koncepty zápisů; podklady pro 
zasedání

1968–1971 92

189 Zápisy ze schůzí; korespondence 1969–1978 93

190 Zápisy ze schůzí; korespondence 1979–1981 94

191 Korespondence (oznámení, 
žádosti, stížnosti)

1972–1982 95

192 Zprávy o situaci v obchodech a 
provozovnách na Zbraslavi

1973–1975 96

193 Zprávy o činnosti; hodnocení, 
metodické pokyny; směrnice; plány 
práce aj.

1976–1983 96

194 Prodejny a provozovny Zbraslav
 - provozní doby

1973–1975 96

195 Žádosti o povolení k prodeji zboží 
občany podle zákona 127/81 Sb.

1982–1983 96

196 Novelizace koncepce rozvoje sítě 
obchodu a služeb

1987 97

Školská a kulturní komise

Komise pro služby a místní výrobu

Komise pro místní hospodářství a služby

Komise pro služby a obchod 
(= Obchodní komise do r. 1971)
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

197 Zápisy ze schůzí; podklady pro 
jednání; zprávy o činnosti; 
metodické pokyny a směrnice; 
korespondence se školami, úřady, 
organizacemi, správním odborem 
MNV, s odborem školství a kultury 
ONV

1970–1978 98

198 Zápisy ze schůzí; zprávy o činnosti 
škol; přehledy škol a přijatých žáků 
mateřských a základních škol; plány 
práce; metodické pokyny a 
směrnice; plány kulturně-výchovné 
činnosti;  korespondence se 
školami, úřady, organizacemi, 
správním odborem MNV, s Odbo

1979–1983 
1985–1990 

99

199 Metodické pokyny pro organizační 
zajištění pořádání společenských a 
kulturních akcí; hlavní zásady 
povolovacího řízení

1979–1984 100

200 Povolení kulturních a
společenských akcí

1970–1981 100

201 Povolení kulturních a
společenských akcí

1982–1986 101

Komise zdravotní a sociální

202 Zápisy ze schůzí 1970–1986 102

203 Zprávy komise pro MěNV a MNV; 
plány práce; výkazy plnění aj.

1972–1989 103

Výbor lidové kontroly

204 Zprávy; návrhy; protokoly ze 
schůzí; připomínky

1972–1984 104

Aktivy NV, poradní sbory, občanské aktivy 

Rada spotřebitelské kontroly (RSK) 
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

205 Zápisy ze schůzí (1978-1979); 
inspekční záznamy (1973-1974); 
plány kontrolní činnosti (1977-
1980); metodické pokyny (1976); 
návrh na členy a seznam členů RSK 
(1972-1983)

1972–1983 104

Obvodní májová komise

206 Zápisy ze schůzí; organizační 
směrnice a pokyny pro pořadatele 
1. máje; pozvánky na oslavu 1. 
máje; ústřední hesla k 1. máji; 
organizace agitace; zprávy o 
průběhu májových oslav; 
korespondence

1972–1974 104

207 Zápisy z porad; směrnice; plány 
práce; korespondence 

1973–1976 104

Občanský výbor (OV)

208 Občanské výbory - zápisy ze schůzí 1972–1986 105

209 Občanské výbory - metodické 
pokyny; plány práce; 
korespondence

1979–1985 105

210 Občanské výbory - hodnocení 
činnosti; korespondence

1979–1986 105

211 Občanské výbory - operativní 
porady předsedů OV 

1988 105

212 Občanské výbory - pozvánky na 
aktiv funkcionářů

1989 105

Odbor výstavby

Komise pro mládež při MV KSČ Praha 5 - Zbraslav 
(Komise pro práci s mládeží při MV KSČ
 Praha 5 - Zbraslav) 

Spisová dokumentace ke stavebním projektům, kolaudační rozhodnutí
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

213 Různá agenda - Program výstavby 
(1970); Přehled investičních akcí 
(1977); zprávy o situaci na úseku 
výstavby (1977); Výhledový plán 
rozvoje Prahy 5 - Zbraslavi do roku 
1990 (1978); Předávací protokol 
funkce vedoucího odboru výstavby 
(1988) aj.

1968, 1970 
1977, 1978 

1988 

106

214 Spisová dokumentace ke 
stavebnímu projektu - stavební 
povolení; kolaudační rozhodnutí; 
různá rozhodnutí, vyjádření odboru; 
předávací protokoly; protokoly 
(zápisy) z jednání odboru s různými 
subjekty

1976–1986 106

215 Spisová dokumentace ke 
stavebnímu projektu - stavební 
povolení; kolaudační rozhodnutí; 
různá rozhodnutí, vyjádření odboru; 
předávací protokoly; protokoly 
(zápisy) z jednání odboru s různými 
subjekty

1987–1990 107

216 Spisová dokumentace ke 
stavebnímu projektu - Adaptace 
domů čp. 40 a čp. 182

1968–1971 108

217 Spisová a projektová 
dokumentace - I. etapa bytové 
výstavby na Zbraslavi

1972–1981 
1988 

108

218 Spisová dokumentace ke 
stavebnímu projektu - Státní statek 
Zbraslav

1973 108

219 Spisová dokumentace ke 
stavebnímu projektu - Návrh 
územního plánu zóny Lipenců

1975 108

220 Spisová dokumentace ke 
stavebnímu projektu - Veřejné 
osvětlení na území Prahy 5 - 
Zbraslavi

1979–1983 108

221 Spisová dokumentace ke 
stavebnímu projektu - Obchodní 
středisko na Zbraslavském náměstí

1979–1987 109
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

222 Spisová dokumentace ke 
stavebnímu projektu - Tenisová 
hala Zbraslav

1979–1988 109

223 Spisová dokumentace ke 
stavebnímu projektu - Dopravní 
obslužnost, správa komunikací na 
území Zbraslavi

1982–1983 110

224 Spisová dokumentace ke 
stavebnímu projektu - Záběhlice - 
výstavba

1983 110

225 Spisová dokumentace ke 
stavebnímu projektu - 
Lom Zbraslav - Jíloviště

1984–1986 110

226 Spisová dokumentace ke 
stavebnímu projektu - 
Obj. čp. 171 - Hotel U Vejvodů

1983–1988 110

227 Spisová dokumentace ke 
stavebnímu projektu - Hotel Ritz; 
Malometrážní byty (Uranová ul.)

1984–1988 110

228 Spisová dokumentace ke 
stavebnímu projektu - Otevřený 
zimní stadion s umělou ledovou 
plochou TJ Slavoj Zbraslav

1984–1988 110

229 Spisová dokumentace ke 
stavebnímu projektu - zápisy o 
odevzdání a převzetí budovy/stavby

1988 110

230 Likvidace fekálních vod Zbraslav 1977 111

231 Obřadní síň Zbraslav 
- elektroinstalace 

1978 111

232 Garáže 1978 111

233 Rekontrukce bytových jednotek
č. 487 

1984 111

234 Rekonstrukce bytových jednotek 
č. 487 - doplněk

1985 111

235 Prodejna Včela 1985 111

236 Studie rozšíření čistírny odpadních 
vod 

1985 111

Stavební projektová dokumentace, plány

19



Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

237 Přestavba administrativní budovy 
čp. 464 

1986 111

238 Pouliční rozhlas 1986 111

239 Rekonstrukce ulice za dálnicí 
- investiční záměr 

1988 112

240 Rekonstrukce areálu TJ Záběhlice 
- prováděcí projekt 

1988 112

241 Průzkum hlukových poměrů 1989 112

242 Rekonstrukce bytových jednotek 1989 112

243 Plynovod Zbraslav 1989 112

244 Intenzifikace ČOV Zbraslav
 (= Čistírna odpadních vod)

1989 113

Odbor finanční a plánovací

Účetní knihy

245 Kontrolní deník 1966–1967 57

246 Kontrolní deník 1968–1969 58

247 Kontrolní deník 1970–1972 
(05.) 

59

248 Kontrolní deník (06.) 1972 
–1974 

1980–1981 

60

249 Kontrolní deník 1975–1979 61

Konfiskace majetku

250 Zajištění konfiskovaného majetku soupisy 1947–1958 114

251 Soupis vkladních knížek (deposit) 
(1945-1947); soupis hotovosti 
získaného majetku z roku 1945; 
soupis hotovosti za zabavený 
majetek (1945-1947); přihlášky 
vkladů a jiných peněžních 
pohledávek u peněžních ústavů 
(podniků) (1945)  

1945–1947 114

Národní správy
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

252 Národní správy (Zbraslav I) - čp. 
3/I, čp. 4/I, čp. 15/I, čp. 37/I, čp. 
55/I, čp. 71/I, čp. 79/I, čp. 101/I, 
čp. 164/I, čp. 698/I, čp. 189/I, čp. 
243/I, čp. 271/I, čp. 315/I; parc. č. 
137/II + č. k. čp. 79/6 a čp. 79/7; 
čp. 191/I, čp. 331/I 

1948–1961 115

253 Národní správy (Zbraslav II) - čp. 
21/II, čp. 176/II (188) + č. k. 
107/3, čp. 186/II, čp. 200/II, čp. 
211/II, čp. 219/II (238) + č. k. 
94/6, čp. 275/II, čp. 271/II, čp. 
343/II, č. k. 315/1, č. k. 467 + č. 
ev. 125 + č. k. 468 a 469

1948–1990 
(2000) 

116

254 Národní správy (Zbraslav II) - čp. 
12/II, čp. 19/II, čp. 58/II, čp. 63/II, 
čp. 77/II, čp. 102/II, čp. 115/II, čp. 
133/II

1947–1989 117

255 Správa národního bytového majetku
komunálním bytovým podnikem - 
soupis Národních správ ke dni 
31.01.1953

1953 118

Rozpočty

256 Rozpočet 1957–1961 119

257 Rozpočet 1962–1967 120

258 Rozpočet 1968–1975 121

259 Rozpočet 1978–1980 122

260 Rozpočet 1981–1983 123

261 Rozpočet 1984–1986 124

262 Rozpočet 1987–1988 125

263 Rozpočet 1989–1990 126

Dlouhodobé finanční plány

264 Roční plány HO; pětileté plány  1957 
1960–1965 

(1980) 

127

265 Roční plány; návrh rozpočtu 1960–1981 128

266 Finanční plány 1983–1990 129
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

267 Rozbory hospodaření 1959–1977 130

268 Rozbory hospodaření 1978–1980 131

269 Rozbory hospodaření 1981–1984 132

270 Rozbory hospodaření 1985–1990 133

Prověrky

271 Prověrky o revizní činnosti vlastní 
organizace 

1970–1981 134

272 Prověrky o revizní činnosti vlastní 
organizace 

1982–1989 134

273 Revizní zprávy o hospodaření od 
nadřízených orgánů  

1966–1976 135

274 Revizní zprávy o hospodaření od 
nadřízených orgánů 

1979–1990 135

Účetní výkazy a uzávěrky

275 Roční účetní výkazy 1965–1976 136

č. f.

276 Účetní sestavy Základní účetnictví 1977 1

277 Účetní sestavy Příjmy a výdaje dle 
rozpočtové skladby 
za 1. pololetí

1977 2

278 Účetní sestavy Příjmy a výdaje dle 
rozpočtové skladby 
za 2. pololetí

1977 3

279 Účetní sestavy Základní účetnictví 1978 4

280 Účetní sestavy Základní účetnictví 1978 5

281 Účetní sestavy Měsíční výkazy o 
příjmech a výdajích

1978 6

282 Účetní sestavy Ostatní výkazy 1978 7

283 Účetní sestavy Základní účetnictví 1979 8

284 Účetní sestavy Základní účetnictví 1979 9

Rozbory plnění rozpočtu a finančních plánů

Revizní zprávy nadřízených orgánů
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

285 Účetní sestavy 12. měsíční výkaz o 
příjmech a výdajích 
Národního výboru

1979 10

286 Účetní sestavy Příjmy a výdaje dle 
rozpočtové skladby

1979 11

287 Účetní sestavy Základní účetnictví 1980 12

288 Účetní sestavy Základní účetnictví 1980 13

289 Účetní sestavy Příjmy a výdaje dle 
rozpočtové skladby

1980 14

290 Účetní sestavy Příjmy a výdaje dle 
rozpočtové skladby

1980 15

291 Účetní sestavy Základní účetnictví 1981 16

č. f.

292 Účetní sestavy Základní účetnictví 1981 17

293 Účetní sestavy Čtvrtletní výkazy o 
plnění rozpočtu za 1. 
pololetí

1981 18

294 Účetní sestavy Čtvrtletní výkazy o 
plnění rozpočtu za 2. 
pololetí

1981 19

295 Účetní sestavy Základní účetnictví 1982 20

296 Účetní sestavy Základní účetnictví 1982 21

297 Účetní sestavy Čtvrtletní výkazy o 
plnění rozpočtu za 1. 
pololetí

1982 22

298 Účetní sestavy Čtvrtletní výkazy o 
plnění rozpočtu za 2. 
pololetí

1982 23

299 Účetní sestavy Základní účetnictví 1983 24

300 Účetní sestavy Základní účetnictví 1983 25

301 Účetní sestavy Čtvrtletní výkazy o 
plnění rozpočtu za 1. 
pololetí

1983 26

302 Účetní sestavy Čtvrtletní výkazy o 
plnění rozpočtu za 2. 
pololetí

1983 27

303 Účetní sestavy Základní účetnictví 1984 28
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

304 Účetní sestavy Základní účetnictví 1984 29

305 Účetní sestavy Čtvrtletní výkazy o 
plnění rozpočtu za 1. 
pololetí

1984 30

306 Účetní sestavy Čtvrtletní výkazy o 
plnění rozpočtu za 2. 
pololetí

1984 31

307 Účetní sestavy Základní účetnictví 1985 32

308 Účetní sestavy Základní účetnictví 1985 33

309 Účetní sestavy Čtvrtletní výkazy o 
plnění rozpočtu za
1. pololetí

1985 34

č. f.

310 Účetní sestavy Čtvrtletní výkazy o 
plnění rozpočtu za 
2. pololetí

1985 35

311 Účetní sestavy Základní účetnictví 1986 36

312 Účetní sestavy Základní účetnictví 1986 37

313 Účetní sestavy Čtvrtletní výkazy o 
plnění rozpočtu za 1. 
pololetí

1986 38

314 Účetní sestavy Příjmy a výdaje dle 
rozpočtové skladby

1986 39

315 Účetní sestavy Základní účetnictví 1987 40

316 Účetní sestavy Základní účetnictví 1987 41

317 Účetní sestavy Příjmy a výdaje dle 
rozpočtové skladby 
za 1. pololetí

1987 42

318 Účetní sestavy Příjmy a výdaje dle 
rozpočtové skladby 
za 2. pololetí

1987 43

319 Účetní sestavy Základní účetnictví 1988 44

320 Účetní sestavy Základní účetnictví 1988 45

321 Účetní sestavy Příjmy a výdaje dle 
rozpočtové skladby 
za 1. pololetí

1988 46
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

322 Účetní sestavy Příjmy a výdaje dle 
rozpočtové skladby 
za 2. pololetí

1988 47

323 Účetní sestavy Základní účetnictví 1989 48

324 Účetní sestavy Základní účetnictví 1989 49

325 Účetní sestavy Čtvrtletní výkazy o 
plnění rozpočtu za 1. 
pololetí

1989 50

326 Účetní sestavy Příjmy a výdaje dle 
rozpočtové skladby 

1989 51

327 Účetní sestavy Základní účetnictví 1990 52

328 Účetní sestavy Základní účetnictví 1990 53

č. f.

329 Účetní sestavy Čtvrtletní výkazy o 
plnění rozpočtu za 1. 
pololetí

1990 54

330 Účetní sestavy Čtvrtletní výkazy o 
plnění rozpočtu za 2. 
pololetí

1990 55

č. k. č. kn.

Správní odbor

331 Správní odbor - agenda - směrnice a 
vyhlášky; korespondence

1969–1973 137

332 Správní odbor - agenda odboru - 
zápisy ze schůzí

1979 137

Správa majetku MěNV / MNV

333 Inventarizační řízení; inventární 
soupisy majetku ve správě NV; 
účty; objednávky

1972–1985 137

334 Svatební síň (= Obřadní síň) 1971–1978 137

335 Vyhlášky; směrnice; vnitřní 
předpisy MNV; předávací 
protokoly předsedů MNV 

1964–1988 138

Organizace činnosti MěNV / MNV

Statutární záležitosti obce, vnitřní správa
Správní odbor - agenda odboru
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

336 Plány práce a kontrolní činnosti 
MNV, rady, komisí

1971–1982 138

337 Stranická skupina poslanců MěNV / 
MNV - prezenční listiny; školení

1971–1985 138

338 Příkazy předsedy MNV 1990 138

339 Personalia zaměstnanců - směrnice; 
náplně práce; hodnocení 
zaměstnanců aj.

1977–1985 139

340 Personalia zaměstnanců - ukončení 
pracovního poměru

1977–1985 139

341 Personalia zaměstnanců - 
mimořádné odměny

1982–1987 139

342 Personalia zaměstnanců - osobní 
dotazníky

1986–1990 139

343 Personalia zaměstnanců - kádrové 
posudky

1971–1989 139

344 Evidence rozhodnutí jednotlivých 
odborů 

1977–1986 140

345 Korespondence 
(Pražské vodárny) 

1982–1985 140

346 Kolektivní smlouvy zaměstnanců 
MNV

1983–1988 140

347 Vyhlášky; směrnice; vnitřní 
předpisy MNV 

1989–1990 140

Volby

348 Záznam z 23. ledna 1939 (1939) 1945 141

349 Volby do Národního shromáždění a 
národních výborů - seznam 
volebních okrsků

1961 141

350 Volby soudců do okresních soudů - 
seznamy volebních okrsků a voličů, 
formuláře, legitimační lístky a 
volební průkazy

1961 141

351 Volby do zastupitelských sborů a 
Národního shromáždění - seznamy 
volebních okrsků a voličů

1964 142
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

352 Volby do zastupitelských sborů
 - Návrh na stanovení volebních 
obvodů pro volby do Národního 
shromáždění pro rok 1968

s.d. 142

353 Volby do zastupitelských sborů - 
seznamy volebních okrsků a voličů

1971 142

354 Volby do zastupitelských sborů - 
příprava voleb (organizace)

1971 143

355 Volby do zastupitelských sborů - 
návrh kandidátů pro volby v roce 
1971

1971 143

356 Volby do zastupitelských sborů - 
návrhy společenských organizací 
Národní fronty na poslance MěNV 
pro volební období 1971-1975

1971 143

357 Volby do zastupitelských sborů
 - přihlášky kandidátů Národní 
Fronty (NF) k registraci pro volby 
do MěNV Zbraslav 

1971 143

358 Volby do zastupitelských sborů
 - volební program Národní fronty 
1971-1975

1971 143

359 Volby do zastupitelských sborů
 - seznamy členů okrskové, 
obvodní, okresní, krajské komise

1971 143

360 Volby do zastupitelských sborů
 - zápisy volebních komise o 
výsledku hlasování ve volebním 
obvodu

1971 143

361 Volby do zastupitelských sborů
 - seznamy voličů

1971 143

362 Volby do zastupitelských sborů
 - doplňovací - seznamy voličů

1974 143

363 Volby do zastupitelských sborů
 - zpráva o splněných úkolech 
volebního programu 1971-1975

1976 143
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

364 Volby do zastupitelských sborů
  - návrh volebního programu 
Národní fronty v Praze do 
volebního období 1976-1981; plnění
volebního programu NF v Praze 5 - 
Zbraslavi na volební období 1971-
1976; seznamy mladých občanů, 
kteří jdou poprvé k volbám; 
tiskopisy

1976 144

365 Volby do zastupitelských sborů
 - návrhy na poslance vyšších 
zastupitelských sborů; vyhláška o 
stanovení volebních obvodů do 
MěNV Praha 5 - Zbraslav; výběr 
kandidátů pro volby do MěNV v 
roce 1976; registrační lístky 
kandidátů + fotografie; seznamy 
kandidá

1976 145

366 Volby do zastupitelských sborů
 - popisy a seznamy volebních 
okrsků; souhrnné počty voličů; 
seznamy kandidátů; vyhláška o 
ustanovení volebních obvodů s 
popisem volebních územních 
obvodů; návrh volebního programu; 
Národní Fronta - volební program 
na období

1976 146

367 Volby do zastupitelských sborů
 - plnění volebního programu 
Národní fronty v letech 1976-1981

1981 147

368 Volby do zastupitelských sborů
 - Zásady pro vypracování 
programů Národní fronty ve 
volebním období 1981-1986

1981 147

369 Volby do zastupitelských sborů
 - volební program Národní fronty 
1981-1986

1981 147

370 Volby do zastupitelských sborů
 - volební program Národní fronty 
na léta 1986-1990; podkladové 
materiály; prázdné legitimační 
lístky; osvědčení o zvolení 

1986 147
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

371 Volby do zastupitelských sborů
 - zápisy obvodní volební komise; 
volební komise-seznam členů; 
seznamy volebních obvodů; 
doplňovací volby do MNV; 
příručka pro volby do 
zastupitelských sborů; pokyny k 
organizaci voleb

1986 148

372 Volby do zastupitelských sborů
 - organizace voleb

1986 149

Územněsprávní změny, orientace

373 Seznam názvů ulic a čísel popisných 1974, 1977 150

374 Přehled nových názvů ulic na území 
Prahy 5 - Zbraslavi 

s.d.
1977? 

150

375 Seznam pozemků určených k 
zástavbě rodinnými domy 

1978 150

376 Seznam ulic + čp. s.d. 150

377 Seznam ulic + čp. 1979 150

378 Návrh na přečíslování domů  1979–1980 150

379 Změny názvů ulic a čísel popisných s.d. 150

380 Policejní přihlášky - příjmení A-J – přihlášení 1941–1949  1

381 Policejní přihlášky - A-J – odhlášení 1941–1949  2

382 Policejní přihlášky - K-O – přihlášení 1941–1949  3

383 Policejní přihlášky - K-P – odhlášení 1941–1949  4

384 Policejní přihlášky - P-Ž – přihlášení 1941–1949  5

385 Policejní přihlášky - R-V – odhlášení 1941–1949  6

386 Policejní přihlášky - A-Z – odhlášení 1945–1948 7

387 Policejní přihlášky - odhlášení z 
trvalého pobytu 

– říšští Němci 1945 7

388 Policejní přihlášky - odhlášení z 
přechodného pobytu 

– říšští Němci 1945 7

č. krabice

Evidence obyvatel
Policejní přihlášky - kartotéka
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

389 Policejní přihlášky – kolaboranti 1945–1948 7

390 Policejní přihlášky – nezařazené
   (17 kusů)

1945–1948 7

391 Přihlášky trvalého pobytu občana; 
potvrzení přihlášky trvalého pobytu 
příjmení B-Ž

1950 7

Evidence obyvatel - rejstříky

392 Zbraslav I  - čp. 1-254 1950–1974 151 62

393 Zbraslav I  - čp. 1-200 1950–1974 151 63

394 Zbraslav I  - čp. 201-359 1950–1974 151 64

395 Zbraslav I  - čp. 301-379 1950–1974 151 65

396 Zbraslav I  - čp. 1-300 1950–1974 151 66

397 Zbraslav I  - čp. 255-333 1950–1974 151 67

398 Zbraslav II  - čp. 1-233 1950–1974 152 68

399 Zbraslav II  - čp. 233-289; bez čp.; 
Strnady (chaty); kamenolom

1950–1974 152 69

400 Zbraslav II  - čp. 1-200 1950–1974 152 70

401 Zbraslav II  - čp. 201-378 1950–1974 152 71

402 Zbraslav II  - čp. 301-420; chaty 1950–1974 152 72

403 Zbraslav II  - čp. 1-300 1950–1974 152 73

404 Zbraslav III  - čp. 1-176 1950–1974 152 74

405 Zbraslav III  - čp. 1-292 1950–1974 152 75

406 Zbraslav III  - čp. 1-243 1950–1974 153 76

407 Přechodné přihlášky  1943–1955 154 77

408 Přechodné přihlášky  1956–1968 154 78

409 Evidenční listy majitelů parcel v kat
úz. Zbraslav 

1964 79

410 Evidenční listy majitelů parcel v kat
úz. Zbraslav 

1964 80

411 Evidenční listy majitelů parcel v kat
úz. Zbraslav 

1964 81

Evidence obyvatel - evidenční listy
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

412 Evidenční listy majitelů parcel v kat
úz. Zbraslav 

1964 82

413 Evidenční listy majitelů parcel v kat
úz. Zbraslav 

1964 83

Evidence obyvatel - spisy 

414 Seznam chat 1955–1967 155

415 Evidence zemřelých občanů 1963–1974 155

416 Statistika stěhování
 - prováděcí pokyny, organizace

1967–1971 155

417 Evidence o přistěhování 
československých státních občanů 

1968–1974 155

418 Evidence přechodného bydliště 1969–1982 155

419 Vnitřní stěhování v obci
- přehlášení bydliště 

1970–1972 155

420 Změny jména 1970–1981 155

421 Přihlášení - odhlášení trvalého 
pobytu 

1975–1979 
1982–1983 

155

422 Seznam majitelů domů s. d. 155

423 Domovní listy - Městský informační
systém NVP

1989 156

424 Domovní listy - Městský informační
systém NVP

1989 157

425 Domovní listy - Městský informační
systém NVP

1989 158

426 Domovní listy - Městský informační
systém NVP

1989 159

Matriční záležitosti

427 Fotografie  - svatební obřady; vítání 
občánků; předávání občanských 
průkazů

50.–60. léta 
20. století 

160

428 Církevní matriky - farní úřad 
Líšnice  - záznamy o převzetí 
církevních matrik a listinného 
materiálu do krajského archivu  

1952 160
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č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

429 Proslovy, básně, vzory 
upomínkových listů, podkladový 
materiál pro smuteční obřady, 
svatební obřady, předávání 
občanských průkazů, životní 
jubilea, narození dítěte 

1961 160

430 Pamětní zápisy o narození dítěte 1957–1964 160

431 Pamětní zápisy o narození dítěte 1965–1969 161

432 Pamětní zápisy o narození dítěte 1975–1976 161

Ochrana veřejného pořádku

433 Civilní obrana - kartoteční listy 
materiálu CO (1970); směrnice pro 
správu a evidenci materiálů civilní 
obrany; inventarizační soupisy a 
dokumentace 

1962–1973 162

434 Zdravotní hlídky (Červený kříž) – soupis 1972 162

435 Obvodní oddělení Veřejné 
bezpečnosti - informace o plnění 
úkolů jednotky;  korespondence 
(zejména s radou MNV Zbraslav)

1975–1982 162

436 Požární kniha 1988 162 84

437 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1969 163

438 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1970 163

439 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1971 163

Bytové záležitosti, nebytové prostory
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

440 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1972 164

441 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1973 164

442 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1974 164

443 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1975 165

444 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu (§18)

1975 165

445 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu (§40)

1975 165

446 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé 

1976 165

447 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu (§40)

1976 165

33



Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
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Evidenční 
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448 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1977 166

449 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu (§18)

1977 166

450 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu (§40)

1977 166

451 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1978 166

452 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu (§18)

1978 166

453 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1979 167

454 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1979 168

455 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1980 169
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Časový 
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č. k. č. kn.

Evidenční 
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456 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1981 170

457 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1982 171

458 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1983 172

459 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1984 173

460 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1985 174

461 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1986 175

462 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1987 176

463 Žádosti/rozhodnutí o přidělení bytu; 
žádosti/rozhodnutí o zrušení 
uživatelského práva; 
žádosti/rozhodnutí o převod 
uživatelského práva k bytu; různé

1988–1989 177

464 Výměny bytů 1959–1969 178
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jednotka

465 Výměny bytů 1970–1974 178

466 Výměny bytů 1976–1978 178

467 Výměny bytů 1979–1982 178

468 Výměny bytů 1983–1990 179

469 Záznamy o přidělených a 
uvolněných bytech

1958–1985 180

470 Uvolněné byty 1975–1977 180

471 Charakteristika bytového fondu v 
působnosti MNV Praha 5 - 
Zbraslav

1983–1984 180

472 Pořadníky a seznamy žadatelů o byt 1972–1975 180

473 Pořadníky a seznamy žadatelů o byt 1976–1987 181

474 Žadatelé o byt - zemřelí, odhlášení 1976–1977 182

475 Rodinné domy (RD) - zrušené 
právo užívací ve prospěch vlastníků 
RD (1967-1968); užívání RD 
vlastníkem (1965-1971); uplatněné 
právo vlastníků RD (1973)

1965–1973 183

476 Různé: Hospodářská smlouva o 
používaní pozemku č. par. 921 
(1990); užívání bytu v čp. 40/II; 
bytový případ v čp. 34/I; bytový 
případ v čp. 191/I; národní správa v 
čp. 171/I; chata č. ev. 0120

1968–1971 
1990 

184

477 Rozhodnutí o zařazení na místní 
seznam uchazečů o byt 

1972–1973 185

478 Náhradní byty: zrušení práva k 
užívání bytu, rozhodnutí o přidělení 
náhradního bytu (§48)

1964–1975 186

479 Případ Suchý - Čelada (ul. K 
Havlínu 719/11, Zbraslav I)

1975–1989 187

480 Příkazy k vyklizení bytových 
jednotek

1988–1989 188

481 Nadměrné byty 1961–1987 188

482 Bytové záležitosti občanů 
zdržujících se nelegálně v cizině po 

1968–1973 188
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483 Bytové družstvo Federálního 
ministerstva vnitra - bytové 
přihlášky, seznam zájemců

1979–1983 189

484 Bytové záležitosti - korespondence 1968–1969 190

485 Bytové záležitosti - korespondence 1970–1971 191

486 Bytové záležitosti - korespondence 1972–1974 192

487 Bytové záležitosti - korespondence 1975–1979 193

488 Podnikové byty
 - pořadníky na podnikové byty 
podniku Výstavba dolů uranového 
průmyslu (VDUP) v katastru 
městské části Zbraslav; metodické 
pokyny k přidělování bytů

1978–1982 194

489 Podnikové byty - rozhodnutí o 
přidělení podnikových bytů podniku
VDUP

1969–1974 195

490 Podnikové byty - 
žádosti/rozhodnutí o přidělení 
podnikového bytu podniku VDUP

1977–1982 196

491 Podnikové byty - 
žádosti/rozhodnutí o přidělení 
podnikového bytu podniku VDUP

1983–1990 196

492 Podnikové byty - rozhodnutí o 
přidělených bytech z výstavby bloků
11, 12, 13 (Zbraslav III)

1978 197

493 Podnikové byty - rozhodnutí o 
přidělených bytech z výstavby
 bloku 9 (Zbraslav III)

1979 197

494 Podnikové byty - rozhodnutí o 
přidělených bytech z výstavby
 bloků 5AB

1978–1980 198

495 Podnikové byty - rozhodnutí o 
přidělených bytech z výstavby
 bloku 7

1978 198

496 Podnikové byty - rozhodnutí o 
přidělených bytech z výstavby
 bloku 6

1979–1980 198
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497 Podnikové byty  - výměny 1983–1989 199

498 Nebytové prostory - garáže
 - přidělování, výměna

1983–1990 200

499 Nebytové prostory - žádosti o 
přidělení nebytového prostoru 

1951–1982 201

500 Nebytové prostory - žádosti o 
přidělení nebytového prostoru 

1982–1990 202

501 Organizační řád; metodické pokyny;
plány činnosti; rozpočty; 
korespondence

1965–1978 203

502 Písemnosti ředitelství - plat ředitele; 
rozhodnutí o osobní hmotné 
zaintersovanosti; platové záležitosti 
ředitele; předávací protokoly; 
korespondence

1969–1976 204

503 Kolektivní smlouvy 1969–1975 204

504 Komplexní rozbory činnosti - roční 1967–1978 205

505 Komplexní rozbory činnosti - 
čtvrtletní, pololetní

1972–1978 206

506 Statut Technických služeb při 
MěNV Zbraslav (návrh, r. 1972); 
zápisy z kontrolního dne TS; zprávy
o činnosti TS; zprávy správního 
odboru MNV pro zasedání rady a 
plenární zasedání MNV o 
zajišťování služeb a obchodu ve 
Zbraslavi; výměry osobní hmotné 
zainte

1969–1987 207

507 Záznamy o rozptylu ostatků 1969–1975 207

508 Žádosti o provedení rozptylu 
zpopelněných ostatků

1970–1976 208

Technické služby Praha 5 - Zbraslav (TS)

Hospodářství, místní výroba, rozpočtové a příspěvkové organizace 
MěNV / MNV

Podnik komunálních služeb (KOMPAS)
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č. k. č. kn.
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jednotka

Domovní správa

509 Plány činnosti; (komplexní) rozbory 
činnosti; zprávy o plnění úkolů; 
zprávy pro radu MěNV (MNV); 
zápisy z kontrolních dní; odměny 
pracovníků; výkazy o investiční 
výstavbě; výkazy plnění plánu 
podniku Komunální služby Zbraslav
aj.

1965–1978 
1980, 1985 

209

510 Zprávy z kontrolních dnů; revizní 
zprávy o hospodaření; zprávy o 
činnosti Kst; statut Kulturního 
střediska ve Zbraslavi - Praha 5 
(1975); směrnice pro vedoucí Kst; 
personální záležitosti pracovníků 
(výměry hmotné zaintersovanosti 
vedoucích Kst aj.)

1975–1980 210

511 Zprávy z kontrolních dnů; revizní 
zprávy o hospodaření; zprávy o 
činnosti Kst; zápisy z pracovních 
porad; personální záležitosti 
pracovníků (výměry hmotné 
zaintersovanosti vedoucích Kst aj.)

1981–1990 211

512 Kino - Návrh změny hracího profilu 
kina Zbraslav

1990 211

513 Hygienické závady ve školních a 
zdravotnických zařízeních  - 
kontrolní zprávy; korespondence

1974–1977 212

514 Základní devítiletá škola, Mateřská 
škola, Zvláštní škola, Školní jídelna 
při ZDŠ Zbraslav - investiční 
záměry; stavební dokumentace k 
rekonstrukcím a výstavbě; soupisy 
závad na budovách aj.

1975–1979 212

515 Lidová škola umění - Zpráva o 
stavu ke dni 20.3.1990

1990 212

Sociální péče, zdravotnictví

Kulturní středisko Zbraslav (Kst)

Školy, školky, školská zařízení (jídelna, družina)
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516 Místní dům dětí a mládeže 
(MDDM) - Statut Místního domu 
dětí a mládeže ve Zbraslavi 
(Návrh); Přehled činnosti MDDM 
za období od 1.9. 90 do 11. 10. 90

1990 212

517 Rozhodnutí o provozování služeb 
dle zásad zákona č. 20/1965 Sb.; 
metodická pravidla k provádění 
Zásad č. 20/1965 Sb.

1973–1982 213

518 Rozhodnutí odboru v provozních 
záležitostech provozoven (úprava 
provozní doby aj.) - Restaurace a 
jídelny (RAJ)

1980–1981 213

519 Žádosti/rozhodnutí - povolení k 
prodeji zboží občany dle zákona 
127/81 Sb. 

1982 
1988–1990 

214

520 Rozhodnutí odboru v provozovních 
záležitostí podnikových provozoven 
na Zbraslavi (úprava provozní doby,
inspekční záznamy o dodržování 
provozní doby aj.) 

Druchema - 
provozovna Čistírna 
(1984-1989); závod 
PROPAN-BUTAN 
Zbraslav (19884-
1990); Ředitelství 
telekominukací, 
obvodní automatická 
ústředna Praha-západ 
(1985); Lékárna 
Zbraslav (1985); 
Kovopodnik - sběrna 
oprav (1985-
1986);SMĚR - 
provozovna 
Autoservis,

1984–1990 214

Podniky, prodejny, provozovny, služby - kontrolní činnost
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Evidenční 
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 SBĚRNÉ 
SUROVINY n. p. - 
výkupna sběrných 
surovin (1985-1987); 
Pošta Praha 516 
(1985-1987); Česká 
státní spořitelna - 
obvodní pobočka v 
Praze 5 (1985-1988); 
Pražské uhelné 
sklady p. ř. (1985-
1988); Snaha - 
provozovna Oprava 
obuvi (1985-1989); 
Středočeský 

521 Vyjádření odboru k činnosti OPS 
(Obvodní podnik služeb Praha 5); 
rozhodnutí v provozních 
záležitostech provozoven a podniků 
ve správě OPS

1985–1989 214

522 Soutěž o název nového nákupního 
střediska na Zbraslavi (prodejna 
spotřebního družstva Včela) - 
soutěžní navrhy občanů; zpráva 
správního odboru o výsledku 
ankety radě MNV - Zbraslav; 
pozvánka na předání cen vítězi aj.

1986 214

Obvodní podnik služeb (OPS)

523 Zápisy z jednání; delimitační 
dohoda - návrh (1984); hodnocení 
spolupráce MNV Zbraslav s OPS; 
korespondence (stížnosti, oznámení 
provozoven, rozhodnutí odborů 
MNV aj.) 

1979–1981 
1984–1985 

215

Hospodářské podniky a organizace na území Zbraslavi 
mimo správu MěNV / MNV
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524 Návrh činnosti Obvodního podniku 
služeb Praha 5 do roku 1990 s 
výhledem do roku 2000

1987 215

525 Komplexní rozbory činnosti - 
čtvrtletní, pololetní, roční

1985–1988 215

Národní fronta

526 Zápisy ze schůzí; volební programy;
plány akcí; hodnocení činnosti; 
plnění volebního programu; odměny
poslancům

1980–1989 216

527 Agenda výboru Základní organizace
SSM ve Zbraslavi - zprávy, 
přehledy činnosti; plány činnosti; 
plán výborových a členských schůzí 
aj.

1973 
1977–1983 

216

528 Zápis ze schůzky zástupců 
organizace SVAZARM Zbraslav a 
zástupců MěNV Zbraslav (1974); 
plán práce Základní organizace 
Svazarmu v Praze 5 - Zbraslavi 
(1975); korespondence 

1973–1984 216

529 Zpráva o činnosti a výsledcích TJ 
SPORT Zbraslav (1983); 
korespondence

(1981) 
1983–1984 

216

Tělovýchovná jednota Slavoj

530 Korespondence 1984 216

Dobrovolné společenské organizace a kulturní zařízení na území Zbraslavi
mimo správu MěNV / MNV

Svaz socialistické mládeže (SSM)

Svaz pro spolupráci s armádou (SVAZARM)

Tělovýchovná jednota SPORT Zbraslav nad Vltavou

42



Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.
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Různé

Varia

531 Upozornění samozásobitelům 
(škvařené sádlo) 

1968 216

532 Závazkové listy 1976–1979 216

533 Pamětní kniha návštěv 1988 216 85

534 Vzory razítek s. d. 216

Sbírka cyklostylových blan

535 Kontrolní listy cyklostylových blan; 
seznamy tisků

1962–1976 216

Velká Chuchle

536 Velká Chuchle - podací deník 1959–1964 217

537 Velká Chuchle - doklady o uzavření 
sňatku

1950–1958 217

Sbírka starých knih

538 Seznam příslušníků Zbraslavi 1850 86

Sbírka starých listin 

539 Trhová smlouva  1682 218

540 Zápis na chalupu - ves Malé Přílepy 1796 218

541 Zápis na chalupu - ves Vokovice 1796 218

542 Trhová smlouva  1800 218

543 Výtah z gruntovní knih - statek 
Statenice a Kamýk 

1810 218

544 Rozhodnutí úřadu Zbraslavského 
panství o připojení polností  

1812 218

545 Trhová smlouva 1814 (1825) 218

Cechovní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti (pozemky, nemovitosti)
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

546 knivazači  - výuční list (1828); 
úřední svolení k vyučení se řemeslu 
(1846)

1828–1846 218

547 kováři  - úřední svolení k vyučení se 
řemeslu (1834); osvědčení o udělení
titulu mistra (1840); úřední svolení 
k vyučení (1841)

1834–1841 218

548 sedláři  - úřední svolení k vyučení 
se řemeslu 

1841 218

549 truhláři - osvědčení o udělení titulu 
mistra (1836); výuční list (1839); 
výuční list (1843); výuční list 
(1843)

1836–1843 218

550 vazači  - úřední svolení k vyučení se 
řemeslu 

1841 218

551 zahradníci - výuční list (1851) 1851 218

552 zámečníci  - úřední svolení k 
vyučení se řemeslu (1841);výuční 
list (1843); úřední svolení k vyučení 
se řemeslu (1843)

1841–1843 218

553 zedníci  - žádost o udělení 
tovaryšské hodnosti (1834); 
korespondence v záležitosti sporu 
učedníka a mistra (1834-1835); 
výuční list (1842)

1834–1842 218

554 zlatníci-klenotníci - výuční list 1859 218

Školní a náboženské záležitosti

555 Školní vysvědčení 1829 218

556 Školní vysvědčení  1836 218

557 Zachování místní výuky ve vsích  
Velké a Malé Čičovice - 
korespondence 

1836 218

558 Zřízení školy v obci Středokluky  1837 218

559 Školní vysvědčení  1841 218

560 Školní vysvědčení  1842 218
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

561 Školní vysvědčení  1844 218

562 Potvrzení o školním prospěchu 1848 (1861) 218

563 Zřízení průmyslové školy 
(Volksgewerbschule)  

s.d. 218

564 Potvrzení o zkoušce z náboženství 
snoubenců  

1833 218

Sbírka starých tisků 

565 Provolací list zemské komise k 
vyvazení gruntů v Čechách  

1849 218

566 Prováděcí nařízení zemské komise k
reformě poddanského systému

1849 218

567 Tabela vyvazení gruntů jednotlivce 1850 218

Aprovisační komise 

568 Výnos c. k. úřadu pro výživu lidu 
(1917); Návod, jak sestavovati 
jídelní lístek a rozvrh potřeby pro 
válečné kuchy (brožura, 1917); 
pozvánky na schůze; zápis ze 
schůze výboru válečné kuchyně 
lidové (1918); úřední nařízení a 
oběžníky; potvrzení; dodací lis

1917–1918 218

Sbírka fotografií 

Fotografie
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

569 Výkonný výbor a pracovníci 
Okresní výstavy na Zbraslavi 1906 
(tablo)

černobílá fotografie 
(20x29 cm) nalepená 
na kartonový podklad 
(35x41 cm); Foto: 
Karel Smolka, 
Smíchov

1906

570 Členové městské rady? (hromadná 
fotografie)

černobílá fotografie 
(23x17,5 cm) 
nalepená na 
kartonový podklad 
(34x40 cm); Foto: 
Pulpánová, Zbraslav

s.d. (20.–30. 
léta století) 

571 Členové městské rady? (hromadná 
fotografie)

černobílá fotografie 
(23x17,5 cm) 
nalepená na 
kartonový podklad 
(34x40 cm); Foto: 
Pulpánová, Zbraslav

s.d. (20.–30. 
léta století) 

572 Členové místního zastupitelstva? 
(hromadná fotografie)

černobílá fotografie 
(23x17,5 cm) 
nalepená na 
kartonový podklad 
(34x40 cm); Foto: 
Pulpánová, Zbraslav

s.d. (20.–30. 
léta století) 

573 Zaměstnanci okresního soudu 
Zbraslav (hromadná fotografie) 

černobílá fotografie 
(23x17,5 cm) 
nalepená na 
kartonový podklad 
(31,5x38 cm); 
podpisy; Foto: 
Pulpánová, Zbraslav

1932? 

Fotografie
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

574 Členové městské rady ve Zbraslavi 
(tablo)

10 černobílých 
fotografií (poprsí, 
6x8 cm; 10x14,5 cm) 
nalepeno na 
kartonové tablo 
(65x45 cm); jmenné 
popisky; znak města 
Zbraslavi; Foto: ?

1938

575 Dobrovolné sestry Čs. červeného 
kříže ve Zbraslavi (tablo)

21 černobílých 
fotografií (poprsí, 
6x8 cm) nalepeno na 
kartonové tablo; 
ochranné sklo; 
dřevěný rám (89x67 
cm); Foto: ?

1948

576 Dobrovolné sestry Čs. červeného 
kříže ve Zbraslavi (tablo)

19 černobílých 
fotografií (poprsí, 
6x8 cm) nalepeno na 
kartonové tablo; 
ochranné sklo; 
dřevěný rám (67x55 
cm); Foto: ?

1949

Sbírka map a plánů (1811-1971)

č. krabice
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

Sbírka map a plánů (19. století)

577 Plány, studie - obytné a 
hospodářské budovy

různá měřítka; 
vypracoval: Franz 
Wodraschka; 
převážně perokresba; 
částečně kolorováno; 
64 kusů

1811–1849 
s. d. 

8

578 Plány, studie - čelní pohled na 
fasádu budovy

měřítko; vypracoval: 
Adolph Šťasný; 
perokresba; 
kolorováno; 1 kus

1826 8

579 Plány, studie - budova měřítko; vypracoval: 
Tomaš Dwořak; 
perokresba; 
kolorováno; 1 kus

1837 8

580 Plány, studie -  funerální 
architektura, stavební prvky

různá měřítka; 
vypracoval: Johann 
Wodrážka; 
perokresba; tužka; 
částečně kolorováno; 
7 kusů

 1841, s.d. 8

581 Mapa okresu Zbraslav k roku 1840 
 Stadt Königsaal (Edelmann und 
Krippel, 1844); Stadt Radotin, w 
Lukach, Buda; Zabowresk; 
Zabehlitz

bez měřítka; 
nesignováno; 4 kusy

1844 8

582 Plán Zbraslavi bez měřítka; 
vypracoval: jméno 
nečitelné (Nechvíle?);
kolorovaný 

1887 8

583 Plán města Zbraslav ke dni 
28.11.1894 
 Zbraslav I, II, III; část Baně

bez měřítka; 
vypracoval: jméno 
nečitelné (Nechvíle?);
2 kusy

1894 8

Sbírka map a plánů (20. století)

č. desk
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

584 Výškopisný plán hl. m. Prahy - klad 
listů 

1:5000; tisk: Haase 
Praha

1920–1924 1

585 Výškopisný plán hl. m. Prahy a 
okolí - list 77 

1:2880; tisk: Haase 
Praha; 2 kusy

1920 1

586 Výškopisný plán hl. m. Prahy a 
okolí - list 78

1:5000; tisk: Haase 
Praha; 2 kusy

1920 1

587 Výškopisný plán hl. m. Prahy a 
okolí - list 79 

1:2880; tisk: Haase 
Praha; 2 kusy

1920 1

588 Výškopisný plán hl. m. Prahy a 
okolí - list 81 

1:2880; tisk: Haase 
Praha; 2 kusy

1920 1

589 Výškopisný plán hl. m. Prahy s 
okolím - list 83 

1:2880; tisk: Haase 
Praha; 2 kusy

1920 1

590 Výškopisný plán hl. m. Prahy a 
okolí - list 78 

1:2880; tisk: Neubert 
a synové; 
3 kusy

1922 9

592 Zbraslav, Berní okres Zbraslav, 
Čechy

1:2880; vypracoval: 
Reprodukční ústav 
min. financí; 
reprodukce podle 
stavu z roku 1923

1923 9

593 Návrh na částečnou změnu a 
rozšíření polohopisného plánu ve 
Velké Zbraslavi (část katastru obce 
Záběhlice, Žabovřesky) 

1:2880; vypracoval: 
jméno nečitelné 
(Nechvíle?); 
kolorováno

1926 9

594 Projekt strojovny pro městskou 
elektrárnu na Zbraslavi 

1:100; nesignováno; 
ručně kolorovaný 
tisk; 4 kusy 

1930 9

595 Plán města Zbraslavi Sekundární 
vedení 380/22 V

bez měřítka; 
signováno (nečit.); 
kolorováno; 2 kusy

1930 9

č. krabice

č. krabice
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Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

596 Obec Zbraslav - podélný profil 
přívalové stoky; příčný profil 
přívalové stoky

1:1000 (délky), 1:100 
(šířky); nesignováno; 
vyznačení hladiny 
Vltavy k 19.8.1930; 3 
kusy

s.d.
(po 19.8.

1930) 

9

597 Návrh na úpravu Karlova náměstí 
ve Zbraslavi 

1:200; vypracoval: 
Vejvoda; kolorovaná 
perokresba

1932 9

598 Plány na přístavbu měšťanské školy 
ve Zbraslavi
 I. patro měšťanské školy ve 
Zbraslavi; II. patro měšťanské školy
ve Zbraslavi; plány; pohledy; 
situační plány

1:100; 1:1000; 
nesignováno; tuž;
8 kusů

1933 9

599 Návrh přehledného regulačního a 
zastavovacího plánu pro obec 
Zbraslav (1:2880)
 sklepy (1:100); přízemí; podélný 
řez; boční fasáda (jižní pohled); 
pohled do ulice; situce (1:1000)

různá měřítka; 
nesignováno; 6 kusů 

1933 9

600 Návrh přehledného regulačního a 
zastavovacího plánu pro obec 
Zbraslav 

1:2880; nesignováno; 
kolorovaný 

1933 2

601 Rozšíření vedení 6000V do 
transformovny Zbraslav - 
Žabovřesky a sítě 380V do Bání-
Zbraslavi. Soustava trojfázová f=50 
Hz 

1:2880; nesignováno; 
kolorovaná 
perokresba 

1937 9

602 Přehledný plán města Zbraslavě 
Soukromý majetek arch. ing. Hynka 
Svobody, stavitele ve Zbraslavi

1:2880; vypracoval: 
Jan Toušek; tisk, 
rukou dopisované 
poznámky, poškozen

1940 9

č. krabice

č. desk

č. krabice
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603 Přehledný plán města Zbraslavě 
Soukromý majetek arch. ing. Hynka 
Svobody, stavitele ve Zbraslavi

1:2880; vypracoval: 
Jan Toušek; 
kolorovaný tisk, 
vyznačeny volební 
obvody 

1940 9

604 Přehledný plán města Zbraslavě 
Soukromý majetek arch. ing. Hynka 
Svobody, stavitele ve Zbraslavi

1:2880; autor: Jan 
Toušek; změny 
tužkou, plán silně 
poškozen

1940 9

605 Přehledný plán města Zbraslavě 
Soukromý majetek arch. ing. Hynka 
Svobody, stavitele ve Zbraslavi

1:2880; vypracoval: 
Jan Toušek; barevně 
vyznačeno 39 obvodů 

1940 9

606 Architektonické návrhy vzešlé ze 
soutěže na architektonické řešení 
MŠ a útulku pro děti a jeslí, 
zadanou Městským národním 
výborem ve Zbraslavi v roce 1946  
Heslo X

různá měřítka; 
vypracoval: C. A. 
Štěpán; průvodní 
zpráva (strojopis), 
7 plánů a pohledů

1946 3

607 Architektonické návrhy vzešlé ze 
soutěže na architektonické řešení 
MŠ a útulku pro děti a jeslí, 
zadanou Městským národním 
výborem ve Zbraslavi v roce 1946 
Heslo 7.543

různá měřítka; 
vypracoval: Anonym 
(Vejvoda); průvodní 
zpráva (strojopis), 
8 plánů a pohledů

1946 3

č. desk

č. desk
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Evidenční 
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608 Architektonické návrhy vzešlé ze 
soutěže na architektonické řešení 
MŠ a útulku pro děti a jeslí, 
zadanou Městským národním 
výborem ve Zbraslavi v roce 1946 
Heslo jih

různá měřítka; 
vypracoval: Pšenička; 
5 plánů a pohledů

1946 3

609 Architektonické návrhy vzešlé ze 
soutěže na architektonické řešení 
MŠ a útulku pro děti a jeslí, 
zadanou Městským národním 
výborem ve Zbraslavi v roce 1946   
Heslo 1947

různá měřítka; 
vypracoval: B. 
Steigenhoefer; 4 
plány a pohledy

1946 3

610 Architektonické návrhy vzešlé ze 
soutěže na architektonické řešení 
MŠ a útulku pro děti a jeslí, 
zadanou Městským národním 
výborem ve Zbraslavi v roce 1946   
Heslo Nová školka

různá měřítka; 
vypracoval: K. 
Steigenhoefer; 
2 plány 

1946 3

611 Architektonické návrhy vzešlé ze 
soutěže na architektonické řešení 
MŠ a útulku pro děti a jeslí, 
zadanou Městským národním 
výborem ve Zbraslavi v roce 1946   
Heslo Našim dětem 1946

různá měřítka; 
vypracoval: Seifert; 
12 plánů a pohledů 

1946 3

612 Soutěž na mateřskou školku - 
podmínky, protokoly 

souhrnná spisová 
dokumentace soutěže 
na architektonické 
řešení MŠ a útulku 
pro děti a jeslí, 
zadanou Městským 
národním výborem ve
Zbraslavi v roce 1946 

1947 3

č. krabice
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Evidenční 
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613 Zbraslav - Podrobný územní plán 1:2880; vypracoval: 
Stavební podnik hl. 
m. Prahy, komunální 
podnik Projekční 
ateliér (Kanolych?); 
kolorovaná 
perokresba

1952 9

614 Plán pískovny Zbraslav 1:720; nesignováno; 
kolorovaný tisk

1953 9

615 Léčivé rostliny, n. p. Zbraslav 
stavební plán budovy - budova 
skladiště: přízemí, 1. patro, 2. 
patro;  3. patro

1:100; nesignováno; 
tisk; 4 kusy

1953 9

616 Návrh na rozšíření vodovodní sítě v 
ul. V chaloupkách a U zvoničky ve 
Zbraslavi II

1: 1440; vypracoval: 
F. Froněk; tisk; plán 
rozvodné sítě; 2 kusy

1959 9

617 Návrh na rozšíření vodovodní sítě 
ve Zbraslavi III 

1:2880; nesignováno; 
tisk; 2 kusy

1959 9

618 Situace 1:2880 ulice V chaloupkách 
ve Zbraslavi II

1:2880; signováno 
(Podaný?); 
kolorováno; veřejné 
osvětlení 

s.d.
 (1959?) 

9

619 Plánek kanalisační přípojky z domu 
čp. 360, Zbraslav II 

bez měřítka; majitel 
domu Helena a 
Václav Krchovi; 
kolorovaná 
perokresba

s.d. 
(1959?) 

9

620 Vodovodní potrubí na parcele č. 
kat. 175 ve Zbraslavi II 

bez měřítka; 
nesignováno; 
kolorovaná 
perokresba 

s.d.
 (1959?) 

9

621 Urnový háj na poz. čk. 201 a 207/1 
Situace - výškové zaměření terénu

různá 
měřítka;vypracoval: 
H. Svoboda; 
kolorovaná 
perokresba; 1 kus

1960 9

č. krabice
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622 Podélné a úhlopříčné řezy terénu 
urnového háje na pozemku č. 201/I 
a č. 207/I Zbraslav 

1:100; vypracoval: 
Svoboda; kolorovaná 
perokresba

1960 9

623 Radotín - Zbraslav - Lahovice. 
Směrný plán. I. Pořadí bytové 
výstavby ve Zbraslavi 

1:2880; vypracoval: 
Novotný; včetně 4 
panoramatických 
černobílých 
fotomontáží

1960 4

624 Stavební závod Příbram - Zařízení 
stavby - Zbraslav - garáže, sklady 

1:100; vypracoval: 
Hrubý; stavební plán 
budovy; tisk; 3 kusy 

1967 10

625 Kanalizace - 
prováděcí dokumentace

různá měřítka; 44 
kusů

1971 10

626 Přehledný plán města Zbraslavě  - 
Ubytování důstojníků, mužstva a 
koní

1:2880; nesignováno s.d.  10

627 Ideový návrh na radnici 
Zbraslavskou návrh plánů půdorysu 
- sklep, přízemí, 1. Patro, celkový 
pohled

bez měřítka; 
nesignováno; tužka, 
tuž na pauzovacím 
papíře; kolorováno; 
4 kusy 

s.d.
(20.–30. léta 
20. století?) 

10

628 Návrh na změnu regulace, 
přeparcelace, zastavění v části 
katastrálního území Žabovřesky

1:1000; vypracoval: 
Jaroušek; kolorovaná 
perokresba; 2 kusy

s.d.
(30.–40. léta?) 

10

629 Přehledný plán města Zbraslavě 
Soukromý majetek arch. Ing. 
Hynka Svobody, stavitele ve 
Zbraslavi

1:2880; nesignováno; 
zanesena čp.; 
kolorováno

s.d.
(po r. 1940) 

10

630 Přehledný plán města Zbraslavě 1:2880; nesignováno s.d.
(po r. 1940) 

10

č. krabice

č. krabice

č. desk
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631 Zbraslav - Záběhlice - Žabovřesky - 
2 - Okres Zbraslav 

bez měřítka; 
nesignováno; tisk;
4 kusy

s.d.
(pol. 20. 

století) 

10

632 Zbraslav - Záběhlice - Žabovřesky - 
3 - Okres Zbraslav 

bez měřítka; 
nesignováno; tisk;
4 kusy

s. d.
(pol. 20. 

století) 

10

633 Situační mapa 120 V sítě rozhlasu 
po drátě s podpěrami ve Zbraslavi

1:2880; vypracoval: 
Sohnlittenbauer

s.d.
(pol. 20. 

století) 

10

634 Projekt HTÚP pro ČSSS Zbraslav 1:5000; nesignováno; 
tisk; 2 kusy

s.d.
(50.–60. léta?) 

11

635 Plán hospodářsko-technické úpravy 
pozemků JZD Zbraslav 

1:5000; vypracoval: 
Vankát, Dobiáš; tisk; 
2 kusy

s.d.
(2. pol. 20. 

století) 

11

636 Podélný řez pro zaměření 
vodovodu ve Zbraslavi 

1:200 (délky), 1: 100 
(šířky); vypracoval: 
KPÚ Praha; 
perokresba

s.d.
(2. pol. 20. 

století) 

11

637 Zaměření trasy pro odvodnění 
Belvederu 

1:500?; vypracoval: 
KPÚ Praha; tisk

s.d.
(2. pol. 20. 

století) 

11

638 Situace křižovatky ulic Okružní a 
Boženy Němcové

bez měřítka; 
nesignováno; tisk; 
kolorováno

s.d.
(2. pol. 20. 

století) 

11

639 Podélný řez Havelská 1:1000 (délky), 1:100 
(šířky); nesignováno; 
originální 
milimetrový plán; 
poškozen

s.d. 
(2. pol. 20. 

století) 

11

640 Zbraslav bez měřítka; 
nesignováno; 
ofsetová kopie; 4 
kusy

s.d. (2. pol. 
20. století) 

11

č. krabice
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Inv. č. Obsah Poznámka
Časový 
rozsah

č. k. č. kn.

Evidenční 
jednotka

641 Zastávka autobusu 1:50; nesignováno; 
3 kusy

s.d. (70. léta?) 11

642 Ulice Štefánikova 1:360; nesignováno; 
perokresba na 
pauzovacím papíře

s.d.  11
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