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UPOZORNĚNÍ 

Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné 
kapitoly a soubor sešitů věnovaných jednotlivým ulicím. Popis způsobu užívání čísel 
popisných a přehled všech hostivických ulic je uveden v úvodních kapitolách.  

 

Úvodní kapitoly jsou rozděleny do částí se samostatně číslovanými stranami takto: 
1. část: úvod, poděkování, metodické poznámky, stručný přehled stavební historie 
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3. část: územní a regulační plány, povolování staveb 
4. část: historie číslování domů v Hostivici, historie pojmenování ulic v Hostivici 
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6. část: přehled základních pramenů 
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Územní a regulační plány 

Právní úprava územního plánování 

Zákonem č. 5 českého zemského zákoníku z 8. ledna 1889, o stavebním řádě pro 
Čechy,1 byla zavedena povinnost obcí nechat pořídit a schválit regulační plán. Regulační 
plán určoval, které plochy jsou zastavitelné, a vymezoval regulační čáry, tedy především 
linie určující průběh budoucích ulic. Aplikace těchto pravidel ve stávající zástavbě bez 
ohledu na existující objekty byla příčinou největších sporů při projednávání těchto plánů. 
Územní plánování, tedy tvorba regulačních plánů, bylo po vzniku Československa na území 
tzv. Velké Prahy a některých obcí v okolí vyjmuto z působnosti samosprávy, což se týkalo 
od počátku Hostivice a od roku 1940 i Litovic.2 Regulační plány na tomto území 
připravovala Státní regulační komise pro hlavní město Prahu s okolím a schvalovalo 
Ministerstvo veřejných prací. 

Zákon č. 280/1949 Sb., o územním plánu a výstavbě obcí, zavedl pořizování 
územních plánů obcí, které členil na směrné a podrobné. Pořizování těchto plánů bylo 
úkolem místních národních výborů, které se přitom měly řídit pokyny krajských národních 
výborů. MNV byly povinny pořídit, případně změnit nebo doplnit územní plány ve lhůtě 
stanovené KNV. Zákon určil obsah územního plánu takto:3 „Směrný územní plán stanoví 
zásadní směrnice pro uspořádání celého území jedné nebo více obcí a povšechně 
rozvrhuje potřebné plochy pro jednotlivé účely, při čemž dbá toho, aby byly pokud možno 
zjištěny, rozvinuty a využity všechny hospodářské možnosti plánovaného území. […] 
Podrobný územní plán vymezuje podrobněji plochy určené povšechně směrným plánem 
pro jednotlivé účely, zejména pak zásadně stanoví místní dopravní spoje, blíže určuje druh 
zastavění, stanoví zásady pro asanaci nebo přestavbu jádra obce anebo pro asanaci širších 
území a zpravidla též určuje stavební obvody.“ 

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stanovil, že územně 
plánovací dokumentace, kterou tvoří územní prognóza, územní plán, a územní projekt, se 
zpracovává ve třech stupních: pro velký územní celek, pro sídelní útvar (obvykle území 
obce) a zónu. Orgánem územního plánování byly okresní národní výbory. Definovány byly 
rovněž územně plánovací podklady, kterými se staly urbanistické studie, územní generel, 
seznam pozemků pro výstavbu rodinných domků a územně technické podklady. 

Po roce 1989 získaly pravomoc pořizovat a schvalovat územní plány sídleních útvarů 
i zón obce, které se znovu staly územními samosprávnými celky. Z územních plánů 
sídelních útvarů se staly územní plány obcí. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), nově definoval územní plány obcí, které vycházejí 
z celostátní Politiky územního rozvoje a krajských zásad územního rozvoje. Územní plány 
obcí mohou doplňovat podrobnější regulační plány zpracovávané je pro část obce. 

                                                 
1  Tento zákon platil s dílčími novelizacemi až do roku 1949. 
2  Rozšíření působnosti regulační komise na Litovice bylo navrhováno již v roce 1929, došlo k němu až 

vládním nařízením z 29. února 1940 č. 98 Sb. z. a n. SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, karton 
13, inv. č. 192. 

3  § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 280/1949 Sb. 
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Územní plánování v Hostivici do roku 1949 

Regulační plán z roku 1894 

První regulační plán pro obec Hostivice byl pořízen v roce 1894. Jediným zatím 
známým dokladem o tomto plánu je vyhláška, kterou se oznamuje, že byl pořízen 
(v oznámení se nazývá „plán polohy“).4 

 
Vyhláška z roku 1894 o vystavení nového plánu polohy obce Hostivice (regulačního plánu) k veřejnému 

nahlédnutí. MÚ Hostivice, stavební úřad (kopie dokumentu). 

                                                 
4  Další dokumenty o projednávání regulačních plánů z let 1894–1898 se nacházejí v SOkA Praha-západ, 

Archiv obce Hostivice, karton 5. Tuto kapitolu bude možné v budoucnu rozšířit. 
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Regulační plán části pozemků z roku 1924 

V květnu 1924 zpracovala Státní regulační komise pro hlavní město Prahu s okolím 
návrh regulačního plánu pro část pozemků v Hostivici severně od trati Praha–Kladno. 
Výkres je doplněn i doložkou o jeho schválení Okresní správní komisí v Unhošti 30. dubna 
1925. Není zde však záznam o schválení plánu hostivickém zastupitelstvem. Stejný rozsah 
zastavění byl přenesen i do pozdějšího regulačního plánu z roku 1932, ale zástavba podle 
tohoto plánu nebyla nikdy realizována.5 

 
Regulační plán z roku 1924 (výřezy). 

 

 

Regulační a zastavovací plán z roku 1932 

V roce 1924 se obec Hostivice dotázala Státní regulační komise pro hlavní město 
Prahu a okolí na možnosti pořízení regulačního plánu. Z odpovědi ze 7. července 1924 
vysvítá, že Hostivice v té době neměla žádný regulační plán. Náklady na jeho pořízení pro 
území jižně od železniční trati Praha–Kladno po hranice katastrálního území, tedy na ploše 
asi 360 ha, odhadla regulační komise na 30 000 Kč. Komise zároveň naznačila, že v přípa-
dě pořizování plánu by komise sestavila „směrnice regulace“, podle nichž by si Hostivice 
„dala zhotovit plány řádným odborníkem“. V této době však ještě na tvorbu regulačního 
plánu pro celou Hostivici nejspíše nedošlo.6 

                                                 
5  Dokument byl předán SOkA Praha-západ k zařazení do fondu Archiv obce Hostivice. 
6  Dokument byl předán SOkA Praha-západ k zařazení do fondu Archiv obce Hostivice. 
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V roce 1930 začala pořizovat regulační plán pro Hostivici sama státní regulační komi-
se, ale ne pro celé katastrální území. V květnu 1930 požádal hostivický obecní úřad, aby 
byl regulační plán rozšířen na jižní část obce. Regulační komise žádosti vyhověla takto:7 
„v novém návrhu regulačním bude jižní obvodové komunikace od Liboce /:státní silnice 
karlovarská:/ posunuta více na jih a pozemky mezi touto novou trasou a zastavěnou částí 
obce budou vyhraženy pro zastavění.“  

Již 5. září 1930 oznámila státní regulační komise vyhláškou, že regulační a zastavo-
vací plán pro Hostivici je „veřejně vyložen“ od 10. září 1930 po dobu čtyř týdnů. K návrhu 
bylo podáno 21 včasných námitek a k tomu tři opožděné. Regulační a zastavovací plán 
schválil 8. července 1932 ministr veřejných prací Jan Dostálek, a to obsáhlým dopisem 
státní regulační komisi se sedmi podmínkami schválení, z nichž nejdůležitější je vypuštění 
ploch pro plánované rozšíření hostivického nádraží (v plánu vyznačeno hnědou plochou) 
a napřímení železniční trati do Prahy. Ministr dále v dopise rozhodl o všech podaných 
námitkách a většinu z nich zamítl. Námitky se často týkaly záborů pro železnici a vedení 
regulačních čar, které zasahovaly do stávajících domů. Státní regulační komise postoupila 
opis tohoto dopisu hostivickému obecnímu úřadu přípisem z 18. července 1932.8 

Regulační plán obsahoval z dnešního pohledu zajímavá či překvapivá řešení. Nová 
hlavní silnice z Prahy do Karlových Varů měla vést jižně od Hostivice (okrajem oblasti 
Hostivických rybníků, dokonce přímo přes mokřad Chobot již v katastrálním území Lito-
vice), po překonání Litovického potoka však ústila do již zastavovaného území Nových 
Litovic, kde se s takovým řešením vůbec nepočítalo. Toto trasování silnice bylo tedy od 
počátku nerealizovatelné. Plán předpokládal modernizaci trati z Prahy do Kladna a přede-
vším napřímení oblouku trati z Hostivice do Prahy-Smíchova. V Jenečku na místě domků 
v Novotného ulici měl vzniknout nový most přes železniční trať, který by nahradil nevhod-
né úrovňové křížení. Na Litovickém potoce východně od smíchovské trati bylo navrženo 
vybudování velkého rybníka, který by zatopil i stávající karlovarskou silnici.9 Bylo umožně-
no zastavět řadu ploch v okolí obce, nezastavitelné však zůstávalo pole východně od ulice 
Komenského proti škole (nyní gymnáziu). Toto pole patřilo – na rozdíl od většiny pozemků 
určených k zástavbě, patřících většinou místním rolníkům – státním statkům, které si 
zřejmě chránily své pozemky pro zachování zemědělské činnosti. Podle schvalovacího 
dopisu ministra veřejných prací byla na tomto pozemku na základě požadavku vojenské 
stavební odbočky v Praze I. přípustná stavba „dělostřelecké remisy“. Předpokládalo se také 
zastavění farní zahrady a z náměstí ke smíchovské trati měla vést nová ulice, která měla 
ústit na stávající karlovarskou silnici těsně před křížením se smíchovskou tratí. Vedení této 
ulice nerespektovalo nejen stávající domy v ulici U Vodárny, ale především velké převýšení 
mezi ulicí U Vodárny a karlovarskou silnicí. Z navržené veřejné vybavenosti můžeme zmínit 
zamýšlenou stavbu obecního úřadu západně od zámecké zahrady, v místech nynějších 
areálů mateřské a základní školy. Hřiště bylo umístěno do hliniště hostivické cihelny, kde 
však pokračovala těžba materiálu ještě mnoho let po schválení plánu. 

                                                 
7  Dopis Státní regulační komise pro hl. město Prahu s okolím Obecnímu úřadu v Hostivicích z 24. června 

1930, čj. 816/30. Dokument byl předán SOkA Praha-západ k zařazení do fondu Archiv obce Hostivice. 
8  Dokument byl předán SOkA Praha-západ k zařazení do fondu Archiv obce Hostivice. 
9  Pozdější realizací tohoto záměru v menším rozsahu vznikla nádrž Strnad. 
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Výkres schváleného regulačního plánu pro obec Hostivice z roku 1932. 

Ministerstvo schválený plán zaslalo poštou státní regulační komisi, kladenskému 
okresnímu úřadu a zřejmě i hostivickému obecnímu úřadu, kam ho zaslala také státní 
regulační komise, jak již bylo uvedeno. Zatímco regulační komise dostala plán již 16. čer-
vence 1932, hostivický obecní úřad ho převzal a zapsal do podacího deníku až 21. červen-
ce 1932. Tento rozdíl je podstatný proto, že pouhý den před převzetím regulačního plánu 
obecním úřadem vydala hostivická obecní rada 184 stavebních povolení na domy v Palou-
kách, v území, které regulační plán označil za nezastavitelné. Stavebníkem byl hostivický 
rolník Tomáš Chlupatý společně se stavebním podnikatelem Václavem Morávkem z Břev-
nova. Pochybnosti o průběhu povolování zvyšuje okolnost, že všechny stavební komise 
(nynější terminologií místní šetření stavebního úřadu) se odehrály všechny za jeden den, 
přesto stavebník zaplatil za každou samostatně a obec tak získala 10 800 Kč. Částky 
vyplacené za konání komisí mezi členy obecní rady, kteří vykonávali pravomoc stavebního 
úřadu, prohlásil okresní úřad a později (1. září 1934) i zemský úřad za nezákonné a radní 
je museli vrátit, i když tak někteří učinili až po výhrůžce exekucí. Jak se však zjistilo 
později, u některých radních byly zaúčtovány jako vrácené, ale hned znovu vyplacené 
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s jiným označením. Po rozpuštění obecního zastupitelstva v roce 1937 vládní komisař tyto 
částky znovu vymáhal a někteří bývalí radní se museli zadlužit, aby tento dluh splatili.10 

S porušováním regulačního plánu neměl problém jen hostivický obecní úřad, který za 
to opakovaně kritizovala státní regulační komise. V září 1937 hostivický obecní úřad zjistil, 
že stavitel Rudolf Šťastný z Jenče si postavil v rozporu s regulačním plánem sklad dříví na 
rohu nynějších ulic Čsl. armády a Cihlářské a upozornil na to okresní úřad. Ten odpověděl, 
že pozemek patří státním statkům a v takovém případě povoluje stavbu okresní úřad. 
Rozpor s regulačním plánem vůbec neřešil a v podstatě si tak počínal stejně jako obec, 
kterou za to trestal…11 

 

Regulační plán z roku 1937 

V únoru 1937 oznámil hostivický starosta František Čermák, že Ing. Müller předložil 
regulační plán obce Hostivice a je možné k němu podávat připomínky. Návrh neměl 
nahradit regulační plán z roku 1932, ale měl ho rozpracovat do větší podrobnosti. Takový 
postup ostatně předpokládala sedmá podmínka schválení regulačního plánu ministrem 
veřejných prací v roce 1932: „Obci se zůstavuje, aby buď podrobným plánem regulačním 
(plánem polohy) anebo jiným řízením podle předpisů stavebního řádu a) posunula ulici 
k nádraží vedoucí […], b) stanovila šíři pěší cesty […] pro spojení nádraží s vnitřní obcí 
[…]“.  

S oznámením byli seznámeni všichni majitelé domů v Hostivici, kteří stvrdili tuto 
skutečnost podpisem do zvláštního sešitu. Do tohoto sešitu zapsal obecní tajemník 
Jaroslav Najman i všechny uplatněné ústní i došlé písemné připomínky.12 Zvolený postup 
projednání, který se na základě došlých připomínek jeví jako poněkud zmatečný, objasňuje 
zápis z 24. února 1937: „Dostavil se do kanceláře p. ing. Frič ze státní regulační komise 
s oznámením, že prý je regulační plán vyložen a že jej jde přezkoušet; po vysvětlení, že 
úředně vyložen dosud není, si jej prohlédl a na dotaz, zda jest v něm možno provésti 
změny, odpověděl, že ano, ale jest dříve třeba, aby požadované změny byly na plánku 
v měřítku katastrální mapy vyznačeny a s odůvodněním státní regulační komisi předloženy, 
jež o nich do 14 dní rozhodne.“  

Proti návrhu regulačního plánu a způsobu jeho projednávání se důrazně ohradila 
obec Litovice a řada litovických občanů. Oznámení o projednávání totiž sousedním obcím 
nebylo zasláno, na území Litovic přitom regulační plán naznačil vedení několika význam-
ných ulic. 

Od hostivických občanů směřovalo nejvíce připomínek proti nové ulici, která měla 
vést od nádraží do nynější Cihlářské ulice přes řadu domků v ulicích Palackého, U Studán-
ky a Vinohradská. Výstavbou této ulice by zanikla významná část domkářské zástavby 
v této oblasti. 

                                                 
10  Ke sporům o schválení zástavby na Paloukách ve vztahu k regulačnímu plánu zejména SOkA Kladno, 

Okresní úřad Kladno, karton 111, sign. 3-H/6, 3-H/818 a 3-H/770. Souhrnně Kučera (2010): Příběhy 
hostivické politiky, 17. část – Regulační plán a Palouky, Hostivický měsíčník 11/2010. 

11  Případ bude podrobněji popsán ve svazku věnovaném Cihlářské ulici. 
12  Sešit nadepsaný Regulační plán byl předán SOkA Praha-západ k zařazení do fondu Archiv obce 

Hostivice. 
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Projednání nového regulačního plánu bylo zřejmě ukončeno po popsaném úvodním 

projednání s občany. V roce 1937 totiž zemský úřad rozpustil hostivické zastupitelstvo, 
jeho pravomoci dočasně několik měsíců vykonával vládní komisař jmenovaný kladenským 
okresním úřadem a není známo, že by se nové zastupitelstvo zvolené v roce 1938 touto 
záležitostí někdy zabývalo. 

 
Oznámení o projednání regulačního plánu obce Hostivice z roku 1937. 
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Územní plánování v Litovicích do roku 1949 

Regulační plán z roku 1913 

Unhošťský okresní výbor vyzval v roce 1894 Litovice, aby do šesti měsíců předložily 
regulační plán, který již měl být podle stavebního řádu zpracován, jinak hrozil pořádkovou 
pokutou 20 zlatých. Litovické zastupitelstvo se 8. prosince 1894 usneslo takto:13 „Ke schůzi 
dostavili se veškeří páni členové obecního zastupitelstva a bylo jednohlasně usnešeno, by 
byla podána žádost slav. okres. výboru, by lhůtu ku předložení co možná nejdéle 
prodloužil, neb obec nemá po ruce hmotných prostředků, opravovala obec. domek 
a stavěla silnici směrem ke stanici Litovické a pak stavební ruch v naší obci není žádný. 
Máme 21% obecní přirážku a chceme příštím rokem dluh, který povstal opravami 
a stavbou silnice, buď zcela, neb částečně zapraviti a větší obecní přirážky není možno 
v naší obci předepsati, neb obec byla stižena suchem a krupobitím, a to bylo hlavní 
pohnutkou, by byl slav. okres. výbor zdvořile požádán, by lhůtu ku předložení regulačního 
plánu laskavě prodloužiti ráčil.“ 

Okresní zastupitelstvo (okresní výbor) vyhovělo žádosti o prodloužení lhůty a opako-
vaně ji prodlužovalo, naposledy v roce 1902. V roce 1905 však již nebylo zbytí a obec 
musela zadat vypracování regulačního plánu, který byl schválen 5. května 1906. Celý 
proces pořizování regulačního plánu však nebyl dokončen, protože ještě v roce 1907 okres 
obci vytýkal, že povolená úleva dávno uplynula, a plán dosud nebyl předložen.14 

Regulační plán zpracovaný v samostatných výkresech pro jednotlivé osady obsahoval 
především regulační čáry, podle nichž mělo být upraveno umístění staveb při jejich 
rekonstrukcích. Někdy regulační čára přidávala k domku část veřejného prostranství, 
častěji však měl být dům při rekonstrukci odsunut tak, aby se ulice rozšířila. Plán nepřed-
pokládal v Litovicích vybudování žádných nových ulic, regulační čáry byly vymezeny jen ve 
stávající zástavbě. Větší rozvoj byl navržen na Břvích, kde byly vymezeny budoucí ulice 
západně od zahrady statku čp. 1 a severně od ulice Pod Rybníkem. Ani v jedné z těchto 
lokalit však k výstavbě nedošlo. Rovněž v Jenečku se počítalo s dalším rozvojem zástavby, 
a to mezi návsí a karlovarskou silnicí. 

Největší problémy způsobovalo vymezení regulačních čar c. k. velkostatku, kde regu-
lační čára zasahovala do jihovýchodního rohu litovického dvora a do sousedního nově 
postaveného domu pro zaměstnance čp. 55. V letech 1906 a 1911 proto vrchní správa 
podala několik protestů, na základě kterých byly regulační čáry upraveny. Řádné 
projednání a schválení regulačního plánu bylo dokončeno až v roce 1913 – nejprve ho 
schválilo 8. března 1913 obecní zastupitelstvo a poté 7. června 1913 i unhošťské okresní 
zastupitelstvo.15 

                                                 
13  SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, kniha inv. č. 1 (karton 1), fol. 80. 
14  SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, karton 13, inv. č. 192. 
15  SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, karton 13, inv. č. 192. MÚ Hostivice, stavební úřad. 
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Regulační plán Litovic z roku 1913 s vyznačenými úpravami regulačních čar u litovického dvora. 
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Regulační plán Litovic z roku 1913. MÚ Hostivice, stavební úřad. 
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Regulační plán Břví z roku 1913. MÚ Hostivice, stavební úřad. 
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Regulační plán Jenečka z roku 1913. MÚ Hostivice, stavební úřad. 
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Připomínky C. a k. vrchní správy v Jenči z roku 1913 proti návrhu regulačního plánu v Litovicích. 

 

Regulační plán nových čtvrtí z roku 1926 

Po první světové válce dopadla na obyvatele v plném rozsahu bytová krize. Podle 
sčítání lidu z roku 1921 bydlelo v 62 domech 541 obyvatel a na jeden dům tak připadalo 
průměrně 8,7 obyvatele. Obec ve změněných podmínkách schvalovala parcelační plány 
pro jednotlivé pozemky, i když regulační plán z roku 1913 se týkal pouze stávající 
zástavby. Teprve v roce 1926 zastupitelstvo spojených obcí schválilo rozšíření litovického 
plánu polohy o novou čtvrť. Návrh nového regulačního plánu byl vystaven k nahlédnutí od 
15. června do 15. července 1926 a poté znovu 21. července až 6. srpna téhož roku. 
Projednaný návrh byl pak schválen 29. října 1926. Je zajímavé, že výkres tohoto regu-
lačního plánu se nepodařilo nalézt. V roce 1930 sděloval obecní úřad překvapivou zprávu, 
že vlastně platí oba regulační plány – pro starou čtvrť plán z roku 1913 a pro novou 
zástavbu plán z roku 1926. V roce 1935 byla projednána a schválena dílčí změna regulač-
ního plánu, která spočívala ve vypuštění náměstí vedle nynější ulice Sportovců. Tehdy totiž 
již bylo jasné, že na rohu ulic Litovická a Sportovců nevznikne zamýšlený obecní dům, 
v němž by sídlil i obecní úřad, takže se náměstí vedle tohoto domu jevilo jako zbytečné.16 

                                                 
16  SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, karton 13, inv. č. 192. 
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Výkres k dílčí změně regulačního plánu z roku 1935. 
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První návrh regulačního plánu Litovic z roku 1947 (výřez). 
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Válečné a poválečné snahy o nový regulační plán 

Již v roce 1942 pociťovalo litovické zastupitelstvo nevyhovující situaci s regulačními 
plány z let 1913 a 1926. Obecní úřad proto vyzval několik architektů, aby podali nabídky 
na vypracování nového regulačního plánu. Nabídky se sice sešly, ale další práce zastavily 
mimořádné válečné poměry.17 

Po válce MNV Litovice navázal na předchozí snahy. Pořízení nového regulačního 
plánu bylo považováno za tak důležité, že si na něj Litovice vzaly úvěr 225 000 Kčs 
u všeobecné záložny v Unhošti. Práce byly zadány architektu Václavu Sixtovi. Již v roce 
1948 podávali občané různé námitky proti obsahu nového regulačního plánu, ten však byl 
dokončen až v roce 1949 a před sloučením Litovic s Hostivicí nebyl schválen.18 

 

Územní plánování v letech 1949 až 1990 

Směrný územní plán z 50. let 

Po sloučení Hostivice a Litovic a vydání nového zákona o územním plánu byl 
v Hostivici pořízen směrný územní plán. Vypracoval ho architekt Václav Sixta, který již 
předtím připravoval nedokončený regulační plán pro Litovice.19 Dochovaný výkres však 
není datovaný a prozatím se nepodařilo najít doklady o projednání s chválení tohoto plánu. 
Jisté je, že MNV Hostivice tento plán neschvaloval v letech 1950 až 1954.20 

Hlavní změnou oproti předchozím regulačním plánům je umístění nové silnice z Prahy 
do Karlových Varů severně od Hostivice. Silnice je však překvapivě navržena poměrně 
blízko k železniční trati Praha–Kladno, do svahu nad tratí, nikoliv do rovné pláně k letišti. 
Sjezd z této silnice měl být zaústěn do podjezdu pod tratím u bývalého mlýna. Vedle 
Cihlářské ulice měla vzniknout další komunikace, která by ústila na Husově náměstí přímo 
proti ulici Komenského, a Potoční ulice měla být rovněž upravena a zkapacitněna. Územní 
plán předpokládal víceméně kompletní asanaci hostivické domkářské zástavby v ulicích 
V Koutě, Potoční, Vinohradská, U Studánky a Palackého. V zahradě mezi Potoční a Žižko-
vou ulicí se plánovaly dvoupatrové nájemní domy, k zástavbě byl navržen rovněž areál 
Sokolovny a bývalá zámecká zahrada. Nové rodinné domy měly vzniknout (stejně jako 
podle předchozího regulačním plánu) hlavně jižně od Litovického potoka, kolem ulice 
Komenského a mezi Novými Litovicemi a Jenečkem, kde je navrhoval již nedokončený 
litovický regulační plán. V územním plánu se poprvé objevil stadion, který byl na určeném 
místě následně zrealizován. Mezi ním a bývalou zámeckou zahradou jsou naznačeny blíže 
nepopsané velké domy, snad šlo o nový školský areál. V Jenečku byla vyhrazena velká 
plocha pro potřeby JZD. 

                                                 
17  SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, karton 13, inv. č. 192. 
18  SOkA Praha-západ, MNV Litovice, karton 3, inv. č. 77 a karton 5, inv. č. 98. 
19  Výkres směrného územního plánu byl předán SOkA Praha-západ k zařazení do fondu MěNV Hostivice. 
20  SOkA Praha-západ, MěNV Hostivice, kniha inv. č. 1. 
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Směrný územní plán Hostivice z 50. let 20. století. 

 

Územní plánování v 70. a 80. letech 

O tvorbě územního plánu pro Hostivici v 70. a 80. letech mám zatím jen velmi málo 
informací. Z tohoto období lze zmínit pouze námětovou studii z roku 1974, kterou 
zpracovali Ing. arch. Karel Poličanský, Ing. arch. Pavel Poličanský a Ing. arch. Jan Fibiger 
z Architektonické služby Praha. Její cíle byly definovány takto:21 „Námětová studie má 
zjistit předpoklady pro vymezení obytného, výrobního a rekreačního území, určit jejich 
vzájemné vztahy, navrhnout předpoklady pro technické a občanské vybavení, stanovit 
asanační obvody. Studie bude podkladem pro návrh politicko-hospodářských a technických 
zásad k vypracování směrného a podrobného územního plánu.“  

                                                 
21  Dokument byl předán SOkA Praha-západ k zařazení do fondu MěNV Hostivice. 
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Námětová studie mj. konstatovala nevyhovující stav občanské vybavenosti a zaostá-
vání technického vybavení obce. Zásadním opatřením mělo být vymístění zemědělské 
výroby z Hostivice a přestěhování výrobních podniků z obytné zástavby. Zmíněna byla 
rovněž přeložka karlovarské silnice, která měla být umístěna mezi železniční trať Praha–
Kladno a letiště. Plánována byla tato nová vybavenost: základní škola se 36 třídami 
(1 300 žáků), mateřská škola s 10 třídami (300 dětí), čtyři oddělení jeslí (120 dětí), 
12 pracovišť ve zdravotním středisku, 18 pracovišť osobních služeb, 80 pracovišť služeb 
domácnosti, 28 pracovišť ostatních služeb, tři základní prodejny s 960 m² prodejní plochy 
a 2 speciální prodejny s 1 200 m² prodejní plochy, tři zařízení veřejného stravování 
s kapacitou 200 míst, jedna až dvě restaurace se 150 místy, dvě osvětová zařízení 
s 250 místy a hřiště pro organizovanou tělovýchovu o výměře 6 ha. Z ploch pro rekreaci je 
třeba zmínit městské sportovní středisko, pět koupališť, kolbiště pro jezdecký sport, 
baseballové hřiště a golfové hřiště. 

Není známo, zda na základě této studie byl vypracován územní plán. 

 

Územní plán z roku 1994 a jeho změny 

Do nových společenských poměrů po roce 1989 vstoupila Hostivice bez územního 
plánu. Tvorbě tohoto dokumentu se věnovalo městské zastupitelstvo v prvním porevoluč-
ním volebním období 1990–1994. 

V roce 1992 pověřila městská rada Ing. arch. Jaroslava Ouřeckého a akademického 
architekta Kamila Kvapila zpracováním urbanistické studie, která se měla stát podkladem 
pro zpracování územního plánu. Studie obsahovala průzkumy a rozbory, zachycující 
výchozí stav, a vlastní návrh. Dokument byl veřejně projednáván, ale za malého zájmu 
občanů. Architekt Ouřecký nabídl doplnění studie tak, aby se mohla stát územním plánem, 
k tomu však již nedošlo. 

Vlastní územní plán sídelního útvaru Hostivice vznikal dvoustupňově, jak vyžadovaly 
tehdejší předpisy. Koncept zpracoval Terplan, a. s., ve spolupráci s ILF Consulting 
Engineers s. r. o. v březnu 1994, vedoucími projektanty byli Ing. arch. Bohuslava Kolářová 
a Ing. arch. Milan Körner, CSc. Návrh byl projednáván s dotčenými orgány státní správy a 
s veřejností 4. května a 12. června 1993. Při veřejném projednávání se zcela zaplnil sál 
Dělnického domu a probíhající diskuse se nejvíce zaměřila na vedení rychlostní silnice R6, 
především na její napojení na Pražský okruh.22 Ke konceptu byla podána řada připomínek, 
nejvíce jich uplatnila komise životního prostředí. Na základě projednání konceptu zpracoval 
v září 1994 ILF Consulting Engineers s. r. o. ve spolupráci se společností Terplan, a. s., 
návrh územního plánu. Ten byl rovněž veřejně projednán a Městské zastupitelstvo Hosti-
vice ho schválilo 10. listopadu 1994, na posledním jednání před obecními volbami. Zatímco 
projednávání konceptu vyvolalo velký zájem, vlastní schvalování proběhlo za minimální 
účasti veřejnosti. Přitom ještě při závěrečném schvalování došlo k doplnění dvou menších 
rozvojových ploch pro bydlení u Litovického potoka (v Kmochově ulici a v ulici U Potoka), 
které byly do výkresů územního plánu dodatečně dolepeny. Zastupitelstvo vydalo obecně 
závaznou vyhlášku č. 4/1994, k provádění územního plánu sídelního útvaru Hostivice. 

                                                 
22  Varianty byly označovány „přímé napojení“ a „tupé napojení“, které se lišily tím, zda na silnici R6 bude 

přímo navazovat silnice do Prahy, nebo zda bude nutné pro cestu do Prahy jet po části okruhu. 
Nakonec bylo zvoleno „přímé napojení“. 
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Územní plán ještě nebyl zpracováván digitálně na podkladu katastrální mapy, ale 
ručně na podkladu státní mapy 1 : 5 000. K jeho převedení do digitální podoby došlo až po 
schválení změny č. 4 v roce 2002. 

Územní plán sídelního útvaru definoval stávající funkční plochy a dále rozvojové 
plochy ve dvou časových úrovních – návrhu a výhledu. Zatímco návrhové plochy bylo 
možné bezprostředně využít k účelu dle územního plánu, výhledové plochy sloužily 
k definování dlouhodobější vize a k výpočtu potřebných kapacit technické infrastruktury 
a občanské vybavenosti. Výhledové plochy bylo možné využít až po případné změně 
územního plánu. 

Kromě definitivního umístění rychlostní silnice R6 z Prahy do Karlových Varů řešil 
územní plán i nové trasy železnice, především zamýšlené odbočky z Hostivice a od Jenče 
na letiště Praha-Ruzyně. Na silnici R6 měla být Hostivice napojena sjezdem vedeným přes 
bývalé hliniště hostivické cihelny, přivaděč měl vyústit na ulici Čsl. armády proti ulici 
17. listopadu. V zájmu zklidnění ulice Komenského byla navržena přeložka silnice od 
Sobína východně od Lipové ulice s vyústěním na ulici Čsl. armády ulicí V Podskalí. 

Plochy pro bydlení vymezoval územní plán v návrhovém období v hostivické cihelně, 
v lokalitě Ke Stromečkům, u ulice Sportovců jižně od areálu STS, v prodloužení ulice Za 
Mlýnem a částečně za Lipovou ulicí. Ve výhledu pak byly uvažovány rozsáhlé plochy mezi 
stávající zástavbou a smíchovskou tratí, západně od Jenečka a především na poli severně 
od litovické tvrze. 

 
Jeden z listů hlavního výkresu územního plánu sídelního útvaru Hostivice z roku 1994. 
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Mimořádně velký prostor věnoval územní plán plochám pro nerušící komerci a přede-
vším pro průmyslovou výrobu a sklady. Takové plochy se nacházely kolem Palouků, mezi 
stávající zástavbou a plánovanou rychlostní silnicí R6, v bývalém hliništi hostivické cihelny 
(nerušící komerce) a v Jenečku vedle rudenské trati. Další plochy využitelné až ve výhledu 
byly vymezeny mezi Palouky a Hostivicí a především severně od Jenečka k plánované 
silnici R6 a až nad Jeneč. 

 

Změna č. 1 z roku 1996 

První změna územního plánu se týkala změny etapizace výstavby průmyslových zón. 
Protože existoval konkrétní záměr výstavby velkoskladu potravinářského zboží u Palouků, 
který zasahoval i do plochy určené k využití až ve výhledovém období, byla část této 
plochy převedena do návrhového období a naopak byla odsunuta do výhledu část 
pozemků u dosud neexistující silnice R6 u plánované trati z Hostivice na letiště. Dále byla 
rozšířena návrhová plocha pro bydlení východně od Lipové ulice, která byla předtím 
zahrnuta až do výhledového období. Touto změnou došlo i k posunutí plánované přeložky 
silnice od Sobína. 

Návrh změny č. 1 zpracoval ateliér urbanismu a územního plánování ILF Consulting 
Engineers s. r. o. v listopadu 1996 a městské zastupitelstvo ho schválilo 2. prosince 1996. 

 

Změna č. 2 z roku 1998 

Druhá změna územního plánu obsahovala vymezení dvou nových rozvojových ploch 
pro bydlení. Jedna z nich se nacházela u Litovického potoka v ulici U Potoka, v návaznosti 
na zástavbu zařazenou do územního plánu při jeho závěrečném schvalování v roce 1994. 
Druhou plochou bylo zrušení plánovaného parku východně od ulic U Školičky a Fibichova. 
Protože orgán ochrany přírody požadoval kompenzaci zrušených návrhových ploch zeleně, 
bylo změněno využití bývalé zámecké zahrady z plochy pro školství a zdravotnictví na 
parkovou zeleň a dále byl doplněn pruh zeleně do jedné z ulic na Paloukách. 

Návrh změny č. 2 vypracoval Ing. arch. Zdeněk Kindl z ateliéru urbanismu a územní-
ho plánování ILF Consulting Engineers s. r. o. v říjnu 1997. Doplněk obecně závazné 
vyhlášky k provádění územního plánu, kterým byla schválena změna č. 2, vydala Městská 
rada Hostivice 2. února 1998. 

 

Změna č. 3 z roku 1998 

Změna č. 3 územního plánu se týkala vedení inženýrských sítí ze Břví do Hostivice. 
Doplněk obecně závazné vyhlášky k provádění územního plánu, kterým byla schválena 
změna č. 3, vydala Městská rada Hostivice 1. července 1998. 
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Změna č. 4 z roku 2002 

Čtvrtá změna územního plánu sídelního útvaru Hostivice byla projednávána nejdelší 
dobu a byla zároveň nejrozsáhlejší. První návrh zadání změny byl zveřejněn v roce 1999 
a zahrnoval pouze změnu řešení lokality Ke Stromečkům, v roce 2001 však byl rozšířen na 
13 lokalit, z nichž dvě byly při schvalování zadání vypuštěny. Vlastní návrh změny byl 
projednán v roce 2002 a schválen městským zastupitelstvem 19. června 2002. 

Nejvýznamnější částí změny bylo převedení většiny rozvojových ploch pro bydlení 
z výhledového do návrhového období, což umožnilo v několika následujících letech 
rozsáhlou výstavbu společnosti Central Group, a. s. 

 
Hlavní výkres územního plánu z roku 1994 ve stavu platném po 4. změně schválené v roce 2002. Různé 

odstíny červené barvy vyznačují obytná území a šedá barva znázorňuje plochy průmyslové výroby a skladů. 
Fialově jsou zakresleny plochy nerušící komerce a žlutě sportoviště. Okrová barva vyznačuje ornou půdu, 
různé odstíny zeleně rozlišují louky a plochy zeleně různého určení. Stávající plochy jsou označeny plnou 

barvou, rozvojové plochy šrafováním nebo orámováním. 
 

Územní plán komerční zóny Palouky z roku 2000 

Územní plán komerční zóny Hostivice-Palouky vymezoval podrobněji způsob výstavby 
v této komerční zóně. Schválen byl v roce 2000 vydáním obecně závazné vyhlášky města 
Hostivice č. 3/2000, o závazné části územního plánu komerční zóny Hostivice-Palouky. 
Tento územní plán zóny byl zrušen v roce 2005 při schválení nového územního plánu 
obce. 
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Územní plán z roku 2005 a jeho změny 

Záměr zpravovat nový územní plán schválilo zastupitelstvo v roce 2002. Jako zpraco-
vatel byla vybrána společnost ILF Consulting Engineers, s. r. o., která se v průběhu 
zpracování přejmenovala na IKP Consluting Engineers, s. r. o. Projekt vedl Ing. arch. Zde-
něk Kindl. 

Územní plán má za cíl vytvořit město pro bydlení, s kvalitním kulturním, sportovním 
a rekreačním zázemím. Základní koncepcí je zkvalitňování stávající zástavby, nikoliv velký 
plošný rozvoj. Oproti územnímu plánu z roku 1994 bylo vymezeno jen velmi málo nových 
rozvojových ploch pro bydlení, přestože tlak investorů na přeměnu dosavadních polí na 
nové rozvojové lokality byl mimořádný. Komerční areály byly umístěny stejně jako v před-
chozím územním plánu kolem rychlostní silnice R6, ale došlo k jejich novému uspořádání 
tak, aby nebyly v konfliktu s připravovanou novou vzletovou a přistávací dráhou RWY 
06R/24L letiště Praha-Ruzyně. Tato nová dráha bude znamenat zhoršení zátěže životního 
prostředí, její zahrnutí do územního plánu však bylo nutnou podmínkou, která vůbec 
umožnila schválení tohoto dokumentu. Z hlediska silniční dopravy bylo klíčové zahrnutí 
nové křižovatky na dálnici D6, jejíž realizace umožnila napojení komerčních areálů. Po 
úplném dobudování křižovatky dálnice D6 s Pražským okruhem totiž nebude existovat 
přímé napojení staré karlovarské silnice na nadřazenou silniční síť. 

 
Hlavní výkres územního plánu z června 2005. Různé odstíny červené barvy vyznačují obytná území a šedá 

barva znázorňuje plochy průmyslové výroby a skladů. Fialově jsou zakresleny plochy nerušící komerce 
a žlutě sportoviště. Okrová barva vyznačuje ornou půdu, různé odstíny zeleně rozlišují louky a plochy zeleně 

různého určení. Stávající plochy jsou označeny plnou barvou, rozvojové plochy šrafováním. 
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Návrh zadání vznikl až v roce 2003 a byl schválen 1. dubna 2004. Koncept byl 
zpracován v červnu 2004, vystaven byl od 28. července do 1. září 2004, jeho veřejné 
projednání proběhlo 2. září 2004 a souborné stanovisko k němu vydalo zastupitelstvo 
18. listopadu 2004. Návrh územního plánu pochází z února 2005, vystaven byl od 15. 
února do 16. března 2005. Protože po jeho zveřejnění Správa železniční dopravní cesty 
upřesnila územní požadavky na modernizaci železnice Praha–Kladno (projekt tzv. rychlo-
dráhy) a zároveň bylo nalezeno vhodnější uspořádání nové křižovatky s karlovarskou 
rychlostní silnicí u Palouků, byl v březnu 2005 zpracován dodatek návrhu, který byl 
samostatně vystaven od 23. března do 21. dubna 2005 a veřejně projednán 7. dubna 
2005. Nový územní plán podle návrhu ke schválení, který obsahoval původní návrh 
upravený podle dodatku a námitek vlastníků pozemků a připomínek občanů, schválilo 
Zastupitelstvo města Hostivice na svém zasedání 29. června 2005. 

 

Změna č. 1  

Pořízení změny č. 1 schválilo Zastupitelstvo města Hostivice v červnu 2006. Návrh 
zadání byl zpracován a vystaven v roce 2007, ale všechny záměry zařazené do této změny 
byly odmítnuty dotčenými orgány. Z tohoto důvodu zůstal návrh zadání neprojednán 
a pořizování změny č. 1 ukončilo zastupitelstvo až v dubnu 2009. 

Návrh obsahoval záměry na vymezení rozsáhlých rozvojových ploch pro bydlení 
u Břvů, v těsném sousedství Hostivických rybníků, ploch pro komerční využití na polích 
kolem bývalého vojenského areálu u Hájku a doplnění sjezdu z dálniční křižovatky do 
areálu firmy Zadák v Nádražní ulici. 

 

Změna č. 2  

Druhá změna územního plánu byla otevřena usnesením zastupitelstva v říjnu 2007, 
ale až do dubna 2009 byly postupně do změny doplňovány další záměry. Návrh zadání byl 
projednán v létě 2009 a poté schválen zastupitelstvem v září 2009. V březnu 2010 byl 
zpracován návrh změny, který byl projednán s dotčenými orgány a po úpravě podle 
výsledků společného jednání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 27. listopadu 2010 
do 10. ledna 2011. Zastupitelstvo města Hostivice změnu č. 2 schválilo 19. dubna 2011 
usnesením č. ZM-6/2011-12. Opatření obecné povahy č. 1/2011/OOP, kterým byla změna 
vydána, nabylo účinnosti 5. května 2011. 

Změna č. 2 byla vydána po změně katastrálních hranic mezi Litovicemi a Chýní, což 
se v územním plánu projevilo jiným tvarem řešeného území především na jihozápadě. 
Největší změna spočívající v záměru vymezit rozvojovou plochu pro bydlení západně od 
Litovického rybníka byla vyřazena pro nesouhlas dotčených orgánů. Výsledná změna proto 
obsahovala spíše drobnější změny v jednotlivých lokalitách. Plošně největší byly formální 
změny využití ploch zvláštního určení – bývalých vojenských areálů, které armáda předala 
k civilnímu využití, a pro rozvoj veřejné dopravy bylo významné výslovné uvedení nových 
železničních zastávek v územním plánu. 
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Hlavní výkres územního plánu po změně č. 2 z dubna 2011.  

Využití ploch je vyznačeno stejně jako v původním územním plánu. 
 

Změna č. 3 

O pořízení změny č. 3 územního plánu obce rozhodlo Zastupitelstvo města Hostivice 
24. ledna 2011. Návrh zadání byl vystaven od 3. února do 4. března 2011 a zastupitelstvo 
o něm jednalo na svých zasedáních 19. dubna a 16. května 2011. Ani v jednom případě 
nebylo k návrhu přijato žádné usnesení, většinu hlasů nezískal ani návrh na schválení 
zadání, ani návrh na ukončení projednávání změny č. 3. Pořizování změny č. 3 tak stále 
formálně probíhá, i když předmět změny už pozbyl významu. Změnou č. 3 mělo dojít 
k umožnění etapizace výstavby komerčních objektů kolem plánované křižovatky s rychlost-
ní silnicí R6, zatímco původní územní plán umožňoval výstavbu všech objektů až po 
dokončení této křižovatky. Tento krok se jevil jako nezbytný k vybudování podjezdu pod 
železniční tratí Praha–Kladno a vlastní křižovatky, naštěstí však investor komerční zóny 
SEGRO PARK zvládl obě stavby realizovat i beze změny územního plánu. 

 

Změna č. 4 
Změna č. 4 územního plánu obce se začala projednávat na základě usnesení Zastu-

pitelstva města Hostivice ze 7. prosinec 2015. Návrh zadání byl vystaven k veřejnému 
nahlédnutí od 4. března do 2. dubna 2016 a zastupitelstvo ho schválilo 14. června 2016. 
V době dokončení této části Hostivického uličníku ještě nebyl zveřejněn návrh změny. 

Nejrozsáhlejší plochy zařazené do změny č. 4 se týkají polí kolem Břví, které již byly 
předmětem ukončené změny č. 1. Před zveřejněním návrhu zadání byly největší plochy 
z předmětu změny vyřazeny. 
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Povolování staveb 

Stavební činnost je dlouhodobě regulována právními předpisy a povolováním ze 
strany úřadů. V této kapitole je popsáno, jak se v průběhu doby vyvíjel postup povolování 
staveb, a výklad je doplněn řadou ukázek různých stavebních povolení a povolení k užívání 
staveb. 

 

Povolování staveb do poloviny 19. století 

Do poloviny 19. století byly Hostivice, Litovice, Břve i Jeneček poddanskými vesnice-
mi, které patřily do panství Tachlovice. Správu panství zajišťoval vrchní úřad sídlící asi od 
poloviny 18. století v Jenči. Zdejší úředníci včetně vrchního správce (německy zvaného 
Oberamtmann) však měli pouze omezenou pravomoc o důležitějších záležitostech mohly 
rozhodovat úřady bližší vlastníkovi nebo přímo sám vlastník. Od poloviny 18. století patřilo 
tachlovické panství bavorským vévodům a na začátku 19. století ho převzali toskánští 
Habsburkové. Za toskánských Habsburků se úřad spravující jejich české majetky nazýval 
Administrace toskánských statků, v roce 1847, kdy majetek přešel přímo na rakouského 
císaře, se pražský úřad jmenoval Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků. 

Statky ve vsích existovaly „od nepaměti“, ale v 18. století začaly vznikat nové stavby 
– domky, které si stavěli různí řemeslníci či ve svém bydlící nádeníci. Ke stavbě takového 
domku, ať již na obecním, či na panském pozemku, byl třeba souhlas vrchnosti, který 
nemohla udělit vrchní správa v Jenči, ale činil tak nadřízený úřad. Vrchnost zároveň se 
souhlasem stanovila robotní povinnosti majitele usedlosti, povinnost platit každoročně plat 
za užití pozemku (z původně obecního pozemku se platilo obci, z původně panského pak 
vrchnosti) a další povinnosti. Ve 20. letech 19. století například vrchnost velmi podrobně 
určovala, jak musí být každý domek vybaven náčiním na ochranu proti požáru.23 

Postavené domky byly zapisovány do pozemkových knih, jak je blíže popsáno ve 
druhé části úvodních kapitol Hostivického uličníku. Některé domky byly zaknihovány až 
dodatečně, často po mnoha letech. Zatím se nepodařilo zjistit, zda i takovéto domky byly 
postaveny s vrchnostenským povolením, nebo zda si někteří poddaní dovolili stavět bez 
tohoto povolení. 

 

                                                 
23  Spisy k povolování domků jsou nyní uloženy v NA ČR, ŘSRF/P – ATS Tachlovice, kartony 61–63. 
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Povolování staveb v letech 1850 až 1949 

Po roce 1850 přešel výkon státní správy včetně povolování staveb plně na stát, který 
část své pravomoci přenesl na obce. Právě obce jménem státu (v tzv. přenesené 
působnosti) povolovaly stavby i jejich užívání. 

Obecní úřady v malých obcích, jako 
byly i Hostivice a Litovice, neměly profe-
sionální úředníky stavebního úřadu.24 Na 
základě žádosti stavebníka doložené pří-
slušnými plány25 svolal obecní úřad stavební 
komisi, které se zúčastnili členové komise, 
přizvaný stavební znalec, stavebník a ti, 
jejichž práva by mohla být stavbou dotčena 
(sousedé). Stavebním znalcem byl místní 
zednický mistr či stavitel, který nezpra-
covával plány. Tento znalec odpovídal za to, 
že projekt splňuje všechny požadavky podle 
předpisů. V obcích nebývalo zednických 
mistrů a stavitelů mnoho, takže často v jed-
nom případě jeden stavitel zastupoval 
stavebníka a druhý posuzoval plány a v dal-
ším případě si oba role prohodili. Ti, jejichž 
zájmy mohly být dotčeny, se museli vyjádřit 
nejpozději při stavební komisi. To se týkalo 
i velkých vlastníků pozemků, jako byla vrch-
nost, stát či dráhy. Při jednání se členové 
komise a stavební znalec podepsali na rub 
stavebních plánů s poznámkou, že tyto 
plány byly předloženy příslušného dne při 
stavební komisi. Na základě výsledku sta-
vební komise obecní úřad vypracoval a sta-
rosta podepsal stavební povolení. Obdobně 
probíhalo i povolování užívání stavby. 

Za první republiky se z obecní rady stal 
kolektivně rozhodující orgán, stejně, jako je 
tomu v současnosti. Výsledek stavební ko-
mise potom schvalovala obecní rada. 

 
 

                                                 
24  Obě obce zaměstnávaly obecního strážníka, který byl zároveň obecním písařem a obecním tajemní-

kem. Funkce strážníka a tajemníka se v obou obcích rozdělila až za první republiky a až koncem 30. let 
začal narůstat počet úředníků. Řadu úředních úkonů vykonávali neplacení funkcionáři – starosta, 
zastupitelé a členové komisí. 

25  Stavební plány bývaly na jednom listu papíru velkého formátu, rozdílného výtvarného provedení. Byly 
předkládány originální ručně kolorované výkresy, ale i (někdy nepříliš zřetelné) modrotiskové kopie. 
Někdy ve výkresu úplně chyběl plánek, kde se stavba vlastně nachází, a mnohé pohledy na domky 
byly schématické, nezohledňující svažitost terénu, na němž byl domek umísťován. 

 

 

Schvalovací doložka na rubu stavebních plánů: 
nástavba hostivického domu čp. 4 v roce 1892 a 

novostavba litovického domu čp. 119 v roce 1926. 
SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, kartony 26 a 63. 
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Protokol ze stavební komise ke stavbě kůlen litovického dvora c. k. velkostatku z roku 1891 – první strana.  

Dokument byl předán SOkA PRaha-západ k zařazení do fondu Archiv obce Litovice. 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Úvodní kapitoly – 3. část  32 
 

 

 
Protokol ze stavební komise ke stavbě kůlen litovického dvora c. k. velkostatku z roku 1891 – druhá strana.  

Dokument byl předán SOkA PRaha-západ k zařazení do fondu Archiv obce Litovice. 
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Stavební povolení na přestavbu domu čp. 46 v Hostivici z roku 1929.  

SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 26. 
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Stavební povolení na novostavbu domu čp. 278 v Hostivici z roku 1925.  

SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 30. 
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Stavební povolení na novostavbu domu čp. 231 v Litovicích z roku 1929 – první strana.  

SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 30. 
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Stavební povolení na novostavbu domu čp. 231 v Litovicích z roku 1929 – druhá strana.  

SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 30. 
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Certifikát o dokončení přestavby domu čp. 4 v Hostivici z roku 1892.  

SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 26. 
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Povolení k užívání novostavby domu čp. 45 v Jenečku z roku 1931 – první strana.  

SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 45. 
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Povolení k užívání novostavby domu čp. 45 v Jenečku z roku 1931 – druhá strana.  

SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 45. 
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Za celý proces stavebního řízení byl osobně odpovědný starosta. Pokud obecní úřad 
nekonal povinnosti podle stavebního řádu, např. nebyla včas svolána stavební komise či 
rozhodla chybně, okresní hejtmanství, resp. později okresní správa politická a okresní úřad 
starostovi mohli udělit peněžní pokutu. Závažnější porušování povinností mohlo vést až 
k sesazení starosty z moci úřední. V případě Hostivice a Litovic jsou doloženy výhrůžky 
okresního úřadu, že bude udělena pokuta, někdy i udělena byla, ale k závažnějším 
opatřením okresní úřad nikdy nepřistoupil. 

Zejména za první republiky obce používaly různé předtištěné formuláře stavebních 
povolení, v nichž byly rovnou uvedeny obvyklé, pro všechny stejné podmínky stavby. 
Někdy byly tyto formuláře doplňovány o pozdější předpisy, např. v řadě povolení z 30. let 
je dopsán požadavek na dodržení podmínek výstavby studen podle nových předpisů. Podle 
potřeby mohly být do povolení doplněny další podmínky, které vyplynuly z místního 
šetření. 

Užívání dokončené stavby bylo možné povolit i při zjištění drobnějších nedodělků, pro 
něž byl stanoven termín jejich odstranění. K nejčastějším nedostatkům patřila chybějící 
nehořlavá dlažba na půdě, neomítnutí domu a nevybudování chodníku před domem. 

Jak je doloženo v kapitole o územním plánování, některé stavby povoloval přímo 
okresní úřad. Šlo zejména o stavby na státních pozemcích. Za protektorátu Čechy a Mora-
va, kdy nastal zoufalý nedostatek stavebního materiálu, bylo zakázáno budování staveb 
(kromě údržby) a výjimku mohl udělit okresní úřad. Rovněž tak jakýkoliv prodej či jiný 
převod nemovitého majetku vyžadoval souhlas okresního úřadu, který prověřoval 
především to, zda se převod neděje ze spekulativních důvodů a zda se ho neúčastní Židé. 
K prověřování okolností převodu byl postupně vybudován složitý systém využívající i místní 
znalosti četníků. 

V letech 1945 až 1949 přetrvával nedostatek materiálu, proto se povolování staveb 
dělo i nadále v součinnosti s okresním národním výborem. Důležitější než vlastní řešení 
stavby bylo rozhodnutí o přidělení stavebního materiálu. 

 

Povolování staveb v letech 1949 až 1982 

Zákon o územním plánu a výstavbě obcí převedl pravomoc povolovat stavby na 
okresní národní výbory.26 Stavební řízení tak začali vykonávat profesionální úředníci 
a průběh řízení se postupně přiblížit postupům, které známe i v současnosti. 

Stavební zákon z roku 1976 stanovil, že provádění drobných staveb, stavebních 
úprav a udržovacích prací je třeba ohlásit stavební komisi MNV. Práce bylo možné provést, 
pokud komise sdělí, že proti jejich provedení nemá námitek, případně pokud do 30 dnů 
ode dne ohlášení nestanoví, že tyto práce podléhají stavebnímu povolení. Na ohlašované 
stavby nemusel být zpracován projekt, postačovalo uvedení druhu, rozsahu a účelu prací 
a jejich jednoduchý technický popis. 

                                                 
26  Stavebními úřady byly rovněž místní národní výbory krajských měst a dalších měst, o nichž tak 

rozhodlo ministerstvo, což se však netýkalo Hostivice. 
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Formulář stavebního povolení používaný stavebním úřadem MěNV Hostivice po roce 1983. 
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Povolování staveb po roce 1983 

Na základě novely zákona o národních výborech byl při MěNV Hostivice zřízen od 
1. ledna 1983 stavební úřad, který převzal stavební agendu s výjimkou speciálních trhacích 
a destrukčních prací a územně plánovací činnosti od odboru výstavby ONV Praha-západ. 
Stavební úřad měl působnost nejen pro území Hostivice, ale i v Dobrovízi, Chýni, Jenči, 
Kněževsi, Středoklukách a Tuchoměřicích. Prvním vedoucím stavebního úřadu se stal 
Luboš Najman. V roce 1984 byla vydána tři stavební povolení na stavbu nových rodinných 
domů a 65 dalších rozhodnutí, jimiž povolil různé přístavby, nástavby a úpravy domků ve 
vlastnictví občanů.27 

V roce 1990 se stavební úřad stal odborem Městského úřadu Hostivice. V 90. letech 
se rozsah působnosti hostivického stavebního úřadu měnil, nejvýznamnější změnou bylo 
zřízení stavebního úřadu v Rudné, který převzal část působnosti hostivického stavebního 
úřadu. Na konci roku 2016 Stavební úřad Hostivice působí v Hostivici, Chýni, Jenči, 
Dobrovízi, Kněževsi, Tuchoměřicích a Středoklukách, tedy ve stejných obcích jako v roce 
1983. 

 

 

 

 

                                                 
27  Hostivický měsíčník, listopad 1984. 


