stojí

Po 1. světové válce Pozemková reforma byla příčinou, že obec Dobřichovice doznala
netušeného stavebního rozmachu.
"Po obou stranách silnice ku Praze, i po levé straně silnice do Karlíka rostl dům za domem.
Počet popisných čísel v Dobřichovicích se od roku 1918 zdvojnásobil z původních asi 185
čísel na asi 360 ke konci roku 1931. Že také počet obyvatel se nezvýšil úměrně je tím, že
mnoho z těch, kteří žili v nájmu ve starých domech, si dopomohli k vlastnímu bydlení.
Velké problémy působí stav ulic v nových čtvrtích, protože není dostatek peněz na jejich
úpravu."
Rozmach trval do roku 1930, kdy skončil zákon, jímž se všechny novostavby osvobozují od
domovní a činžovní daně. Nové domy se ale v obci v menší míře staví dál.
1937 Došlo k přečíslování domů:

ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ / obec Dobřichovice a Karlík
První zpráva o Dobřichovicích, která je doložena v kronikách, pochází již z roku 1240, kdy
Konstancie, matka Václava I. na přímluvu Anežky Přemyslovny darovala Dobřichovice
Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou se sídlem v Praze u Karlova mostu.
pramen: Kronika Josefa Hradce, 1931, část bydlení
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Václav I. písemně potvrdil Křižovníkům vlastnictví Dobřichovic

kolem 1750 Počátek označování domů čísly
čp. 1

1755

čp. 1a + 1b + 1c zámek

čp. 2

mlýn

stojí

čp. 3

panský dvůr

z větší části zbořen

čp. 4

farská chalupa (zádušní)

stojí

čp. 5

hostinec "Na staré poště" zbořen roku 1994

čp. 6

kovárna

zbořena roku 1976

čp. 7

židovna

přestavěno

čp. 8

bývalý ovčín

přestavěno

čp. 9

přestavěno na místě bývalého ovčína

čp. 1a + čp. 1b

zámek - čp. 1

čp. 1c

sládkův domek stojící na nádvoří zámku dostal čp. 434

čp. 3

panský dvůr dostal nové číslo čp. 432, čp. 433

Vydán zákon o označování domů domovními čísly a nesprávné značení bylo
trestáno jednoročním vězením v Brně na Špilberku.
do čp. 45

dobřichovické domy

čp. 46 - čp. 52

karlické domy

1871 čp.52 - vinařův domek v Karlíku shořel a nebyl již více postaven. Čp. 52 se předalo
do Dobřichovic, dostala ho hájenka později zvaná Vlastimila
čp. 53 - čp. 67

pravý břeh Berounky

čp. 10 - čp. 16

Dobřichovičtí začali stavět proti dvoru (ulice 5. května,
tehdy Královská třída)

čp. 17 - čp. 22

založena nová ulice v pravém úhlu (dnešní Palackého)

čp. 24 - čp. 29

druhá strana ulice (Palackého)

čp. 41 - čp. 45

ulice rovnoběžně se zámkem (5. května, tehdy Královská)

čp. 31 - čp. 39

domkáři stavěli v místech, kde se říká "Na Drahách", což
možno považovat za jakési podhradí.

čp. 40

škola

PANSKÉ DOMY NA SOUČASNÉ KATASTRÁLNÍ MAPĚ DOBŘICHOVIC

