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I. Vývoj původce archiválií 

 

Obec Pomezí nad Ohří (něm. Mühlbach
1
) leží asi šest kilometrů západně od Chebu. 

Dnes je situována v bezprostřední blízkosti přehradní nádrže Skalka
2
 na řece Ohři, která tvoří 

krajinný rámec obce. K obci patřilo sedm osad: Rybáře (něm. Fischern), Pomezná  

(něm. Markhausen), Bříza (něm. Pirk) a Cetnov (něm. Zettendorf) na severním a Rathsam,
3
 

Tůně (něm. Liebeneck) a Dolní Hraničná (něm. Unterkunreuth) na jižním břehu řeky.
4
  

Na katastrálním území Dolní Hraničná se nacházela i místní část Vlaštovčí mlýn  

(něm. Schwalbenmühle) na na k. ú. Tůně Holzmühle.
5
  

Pomezí nad Ohří představuje jednu z nejstarších raně středověkých sídelních 

aglomerací na Chebsku, jejíž prvopočátky spadají do 10. století. Původně se jednalo  

o ministeriální léno a dva dvory (č. p. 6 a 8) byly v majetku klarisek.
6
  

K místní faře patřila do roku 1406 Libá (něm. Liebenstein) společně s vesnicemi 

Dubina (něm. Eichelberg), Dobrošov (něm. Tobiessenreuth), Hůrka (něm. Riehm), Franky 

(něm. Frankenhaus), Podílná (něm. Halbgebäu) a Lužná (něm. Kammerdorf).
7
 Od roku 1565 

byla farnost spravována luteránskými kazateli a od 1628 znovu administrována katolickým 

duchovním. Teprve po třicetileté válce došlo k přestavbě původní románské budovy kostela 

sv. Jakuba, která byla nově vysvěcena roku 1701. Od roku 1753 se opětovně stalo Pomezí 

centrem farnosti.
8
  

Již roku 1571 zde byla založena protestantská škola, kterou na konci 18. století 

nahradila farní. Původní budova musela být ale už roku 1823 stržena a vyučování probíhalo 

v soukromých domech. Konečně roku 1847 mohla být postavena nová škola. Za dobu jejího 

fungování tu působil např. Josef Röll, Anton Schuma, Anton Hammer, Rosa Beschle a Herta 

Proschek. Školní budova č. p. 24 soužila svému účelu až do druhé světové války.
9
  

                                                 
1
 Původní označení vsi Mühlbach znamená v překladu mlýnský potok. Leží totiž při ústí potoka Buchbachu  

(dnes Výhledský potok) do Ohře. Více PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní 

význam a změny.  III. díl. Praha : Nakladatelství Česká akademie věd a umění, 1951, s. 154.   
2
 Stavba vodní nádrže probíhala v letech 1962–1964. 

3
 Osada bez českého ekvivalentu. 

4
 SCHREINER, Lorenz. Heimatkreis Eger : Geschichte einer deutschen Landschaft in Dokumentationen und 

Erinnerungen. Amberg : Egerer Landtag e.V., 1997, s. 393. 
5
 Seznam míst v království Českém. Praha : Místodržitelské knihtiskárny, 1886, s. 77. 

6
 SCHREINER, L. Heimatkreis, s. 393. 

7
 Následně vytvořily samostatnou farnost. 

8
 Srov. Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Pragenae pro anno Domini 

MDCCCLIV. Pragae : Archiepiscopali Seminario, 1854, s. 72; Catalogus venerabilis cleri saecularis et 

regularis archidioeceseos Pragenae pro anno Domini MDCCCLXXXII. Pragae : Typographia archiepiscopali, 

1882, s. 88 a Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Pragensis pro anno Domini 

MCMXXXVIII. Pragae : Českoslovanská akciová tiskárna, 1938, s. 196–197. 
9
 SCHREINER, L. Heimatkreis Eger, s. 392–394. 
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Organizaci místní samosprávy předcházelo zrušení roboty a poddanství v roce 1848. 

Na základě březnové ústavy (tzv. Stadionovy, ze dne 4. března 1849, č. 150/1849 ř. z.) byla 

vzápětí vydána první samostatná zákonná úprava – prozatímní obecní ze dne 17. března 1849, 

vydaný císařským patentem č. 170/1849 ř. z. Tento zákon zrušil dosavadní pravomoc 

vrchnostenských úřadů ve správě venkovských obcí, kde dosud zastupovali vrchnost 

venkovští rychtáři a konšelé, kteří byli pověřeni vykonáváním částečné a obecné samosprávy, 

a zaručil nově ustanoveným obcím základní práva. Mezi ně patřily např. svobodné volby 

zástupců nebo samostatné vyřizování vlastní agendy. Obce se staly nejnižšími články  

a instancemi územní samosprávy. Ke zvolení prvních zastupitelských sborů došlo po vydání 

volební instrukce ze dne 8. dubna 1850. V každé obci byly zřízeny dva orgány – na tři roky 

volený obecní výbor a obecní představenstvo. Obecní výbor byl kolegiální orgán rozhodující 

většinou hlasů. Měl usnášející a dozorčí pravomoc a ze svého středu si volil obecní 

představenstvo, starostu a alespoň dva radní.
10

  

Další obecní zřízení bylo vydáno v roce 1859, ale v platnost vstoupilo pouze 

ustanovení o domovském právu. Současně došlo k vyloučení veřejnosti z jednání orgánů 

obecní samosprávy. Veřejná jednání byla opět zavedena po volbách do obecních orgánů 

v roce 1861. Rok poté vstoupil v platnost rámcový říšský obecní zákoník snažící se dostat 

obce pod větší kontrolu a v roce 1864 bylo pod č. 7/1864 českého zemského zákoníku vydáno 

Zřízení obecní a řád volení v obcích pro království České. Samosprávné obce se mohly 

slučovat a rozlučovat a za určitých okolností měnit své hranice. 

Obec patřila do politického a soudního okresu Cheb.
11

 Obecní úřad se nacházel  

v domě č. p. 27. Po celou dobu existence obce se počet obyvatel vyvíjel značně kolísavě. 

Nejméně osob zde pobývalo roku 1921, kdy je zaznamenáno 596 jedinců. Oproti tomu 

maximum 768 obyvatel bylo zjištěno během sčítání z roku 1880.
12

  

Pomezí nad Ohří bylo obcí ležící na staré říšské cestě Cheb-Norimberk-Frankfurt,  

což představovalo zvýšený pohyb na místní komunikaci.
13

 Teprve roku 1900 došlo ke spojení 

severního břehu Ohře stavbou mostu do Pomezné.
14

  

  Spolkový život byl v obci vcelku bohatý. Působil zde sbor dobrovolných hasičů 

s posledním předválečným náčelníkem Adamem Künzlem, dále pak Pojišťovací spolek 

                                                 
10

 Blíže JANÁK, Jan – HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : od počátku státu  

po současnost. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 297–327. 
11

 Seznam míst v království Českém, s. 77. 
12

 V roce 1850 zde žilo 752 osob, roku 1869 723, 1890 634, 1900 660, 1910 684 a 1930 631 osob. SCHREINER, 

L. Heimatkreis, s. 549. 
13

 S tím souvisí i zavedení železnice do obce. Srov. Administrativní lexikon obcí v Čechách. Praha : Státní úřad 

statistický, 1927, s. 73. 
14

 SCHREINER, L. Heimatkreis Eger, s. 393. 
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hovězího dobytka, Společenstvo pro mlácení obilí, lovecký, pěvecký, záložní spolek, spolek 

veteránů, Německý tělocvičný spolek a Zemědělský lidový spolek.  

Z politických stran v Pomezí nad Ohří působil Německý svaz zemědělců (Bund der 

Landwirte), Německá živnostenská strana (Gewerbepartei) a Sudetoněmecká strana 

(Sudetendeutsche Partei).
15

  

Dne 11. února 1915 došlo na základě vyhlášky místodržitele č. 5/A-307 k odtržení 

osad Pomezná, Rathsam a Rybáře, které následně vytvořily samostatnou obec se správním 

střediskem v Pomezné.
16

 

Po vzniku samostatného Československa vstoupila v platnost dvě zákonná nařízení  

č. 75/1919 Sb., zákon o řádu volení v obcích a č. 76/1919 Sb., o novele k obecnímu zřízení.  

Od té doby stálo v čele obce obecní zastupitelstvo (dříve obecní výbor), které si ze svého 

středu volilo obecní radu (dříve obecní představenstvo) tvořenou starostou a radními. 

Působnost obecního úřadu se dělila na samostatnou a přenesenou. Mezi samostatnou 

působnost patřila správa obecního jmění a obecních záležitostí, dohled na bezpečnost 

majetku, péče o chudé a dobročinné ústavy, účast na správě místních škol a výkon policie. 

Přenesená představovala záležitosti soudní, politické, vojenské, berní a důchodkové. Dohled 

nad obecním úřadem náležel okresnímu zastupitelstvu a zemskému výboru. 

V období německé okupace pohraničí v letech 1938–1945 vstoupil v platnost 

říšskoněmecký systém (něm. Deutsche Gemeindeordnung) a došlo k odstranění volitelnosti 

orgánů územní samosprávy. Vznikla tzv. Říšská župa Sudety (Reichsgau Sudetenland)  

a prosadil se tzv. vůdcovský princip v nové obecní správě. Jmenovaný (nevolený) starosta 

vedl výkon správy v naprosté a výhradní odpovědnosti. Na chodu obce se dále spolupodíleli 

přidělenci (něm. Beigeordnete), obecní radové (něm. Gemeinderäte) a poradci (něm. 

Beiräte).
17

 Celé území se rozdělilo na venkovské a městské okresy (Landkreise a Stadtkreise).  

Ve venkovských okresech byly utvořeny úřady landrátů (Der Landrat) navazující  

na prvorepublikové okresní úřady. Pomezí nad Ohří spadalo pod pravomoc Landrátu Cheb. 

Jako poslední předválečný starosta zde působil Georg Forster.  

Na základě ústavního dekretu prezidenta republiky o národních výborech  

a Prozatímním národním shromáždění č. 18/1944 Úředního věstníku československého  

a Vládního nařízení o volbě a pravomoci národních výborů č. 4/1945 Sb. obecní úřady 

                                                 
15

 SCHREINER, L. Heimatkreis Eger, s. 394. 
16

 Landes- Gesetz- Blatt für das Königreich Böhmen, 1915. 
17

 Das Sudetenbuch : Handbuch für den Reichsgau Sudetenland, 1940, č. 1, s. 37. 
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zanikly a byly nahrazeny místními národními výbory, v obcích s převáženě německy 

mluvícím obyvatelstvem pak dočasně místními správními komisemi. 

 

 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu 

 

Písemnosti archivního fondu Archiv obce Pomezí nad Ohří byly nalezeny v SOkA  

bez záznamu o převzetí. Svezeny byly sice již dne 3. srpna 1958, ale k oficiálnímu 

zaevidování došlo až 3. května 1993 při revizi archivních fondů. Pod přírůstkovým číslem 822 

jsou zaznamenány dvě knihy a jeden karton z let 1923–1945 a o celkovém rozsahu 0,21 bm. 

Kde a v jakých prostorách byly dokumenty původce uloženy před ukončením  

jeho činnosti, se nepodařilo zjistit. Torzovitý charakter archivního fondu nasvědčuje tomu,  

že před převzetím do archivu došlo ke ztrátám, popř. zničení a poškození dokumentů.  

  

 

III. Archivní charakteristika archivního fondu 

 

Archivní fond Archiv obce Pomezí nad Ohří je torzovitého charakteru a obsahuje 

archiválie z let 1881–1945.  

Před zpracováním se archivní fond o rozsahu tří úředních knih, dvou podacích 

protokolů a jednoho kartonu nalézal v SOkA Cheb v následujících celcích: 

1) Jedna kniha, dva podací protokoly a jeden karton obsahující podle inventárního 

soupisu vypracovaného v letech 1959–1960 Jaroslavem Slavíkem materiály z let 1918–1945. 

Před tímto zpracováním došlo ke skartaci pozvánek, oběžníků ONV Cheb a stvrzenek. V roce 

1993 revidovala fond Martina Bortelová a původní inventární soupis byl přepsán  

ve formě inventáře. 

Jednalo se o jednoduchý soupis obsahu knih – kronika obce a podacích protokolů. 

Spisy byly uspořádány dle umělého schématu: I. Znaky všeobecné, II. Finance a III. Vnitro. 

Písemnosti byly nalezeny bez záznamu o převzetí. Oficiálně byly převzaty 3. května 

1993 pod přírůstkovým číslem 822. 

2) Při generální inventuře roku 2001 byla nalezena jedna úřední kniha z let 1918–1945 

o rozsahu 0,02 bm, která byla následně přiřazena k archivnímu fondu Pomezí nad Ohří  

(EL NAD 132) jako její nezpracovaný dodatek. 
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3) Na základě protokolu o zrušení archivního fondu Archiv obce Cetnov (EL NAD 

704) č. j. SOAP/020-0269/2016 ze dne 7. dubna 2016 došlo ke včlenění archiválií  

do archivního fondu Archiv obce Pomezí nad Ohří (EL NAD 132). Jednalo se o jednu úřední 

knihu z let 1931–1938.  

Původní inventární soupis i jeho revidovaná verze reflektovaly pouze 13 inventárních 

čísel bez přesnějšího časového vymezení a jejich pojmenování neodpovídalo skutečnému 

obsahu archiválií. Z výše uvedených důvodů byla archivní pomůcka v rámci generální 

inventury dne 22. listopadu 2012 zrušena a roku 2015 bylo přistoupeno k novému zpracování. 

Vzhledem k tomu, že nebyl nalezen žádný spisový plán, byl archivní fond uspořádán 

podle umělého schématu, které vychází z Metodického návodu na pořádání a inventarizaci 

archivních fondů Archiv obce vydaného Archivní správou MV Praha dne 31. ledna 2000,  

č. j. AS/1-284/2000. Při zpracování archivního fondu byl použit Metodický pokyn ředitele 

SOA v Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu archivních pomůcek z 12. března 2010,  

č. j. SOAP/006-0767/2010 včetně dodatku platného od 15. července 2014, č. j. SOAP/006-

1300/2014. Současně byla zohledněna Základní pravidla pro zpracování archiválií kolektivu 

pracovníků pod vedením Michala Wannera z roku 2012.  

Archivní fond Archiv obce Pomezí nad Ohří byl rozdělen na knihy, spisový a účetní 

materiál. Z knih se dochovaly dva typy: 1. Knihy všeobecné správy obce – obecní kronika 

(inv. č. 1) a 2. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení ve státních záležitostech – parcelní 

protokol osady Cetnov (inv. č. 2). Spisový materiál se skládá ze spisovenských pomůcek  

(inv. č. 3–4) a spisů, které byly dále rozděleny podle věcného hlediska (inv. č. 5–10). Účetní 

materiál obsahuje hlavní knihy (inv. č. 11–12), knihy daňové (inv. č. 13–14) a knihu příjmů  

a výdajů hřbitovní správy (inv. č. 15). 

Přibližná datace byla určena u inv. č. 2 – Parcelní protokol osady Cetnov, kdy tiskopis 

této knihy vznikl roku 1931. K jeho vyplnění však mohlo dojít kdykoliv během 

předválečných let. Dále pak u inv. č. 5 – Evidence obyvatel obce Pomezí nad Ohří a jejích 

osad a u inv. č. 8 – Pozemnostní arch veřejného majetku. Obě tato inventární čísla reflektují 

stav v obce po odtržení osad Pomezná, Rathsam a Fischern, ke kterému došlo roku 1915. 

K vytvoření archiválií mohlo kdykoliv od tohoto roku do ukončení činnosti. 

V rámci archivního fondu Archiv obce Pomezí nad Ohří (EL NAD 132) se nachází  

i podací protokol, jehož zápisy jsou dovedeny až do července roku 1945 (inv. č. 4). Jelikož ale 

byla větší část pořízena za působení obecního úřadu, zůstal zachován v inventarizovaném 

fondu, i přestože byl ukončen v nástupnickém úřadu MNV.    
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Při zpracování archivního fondu Archiv obce Pomezí nad Ohří (EL NAD 132) bylo 

zjištěno, že se zde nacházejí písemnosti jiných původců. V rámci vnitřních změn byly 

přeřazeny balíky a kniha do stávajících i nově vzniklého archivního fondu: 

- N. Schreiner, hostinec „Vlaštovčí mlýn“, Pomezí nad Ohří (EL NAD 1661), Úřední 

záznam č. 35/2016 ze dne 1. března 2016, č. j. SOAP/020-0167/2016. Jednalo se o jednu 

úřední knihu (0,03 bm) – Kniha příjmů a výdajů hostince Vlaštovčí mlýn, 1920–1939 

- Archiv obce Nový Kostel (EL NAD 67), Úřední záznam č. 36/2016 ze dne 1. března 

2016, č. j. SOAP/020-0168/2016. Jednalo se o jeden balík (0,01 bm) – policejní přihlášky, 

1939–1944 

- Archiv obce Pomezná (EL NAD 84), Úřední záznam č. 36/2016 ze dne 1. března 

2016, č. j. SOAP/020-0168/2016. Jednalo se o dva balíky (0,05 bm) – policejní přihlášky, 

1920–1942 a evidence narozených, 1919–1939. 

Při zpracování nebyly vyřazeny žádné jednotliviny nearchivní povahy.  

Došlo k nárůstu metráže z 0,23 bm na 0,29 bm. Nárůst 0,06 bm byl způsoben 

přemanipulováním archivního materiálu, jeho řádným uložením, zpracováním 

nezpracovaného dodatku a včleněním jiného archivního fondu. Původní evidenční jednotky 

byly upřesněny na sedm úředních knih, dva podací protokoly a jeden karton. Z 13 položek 

inventáře vzniklo novým uspořádáním 15 inventárních čísel. 

Archiválie vztahující se k činnosti obecního úřadu a jeho předchůdců v Pomezí nad 

Ohří se také nacházejí v archivních fondech Archiv města Cheb (EL NAD 1) a Okresní úřad 

Cheb (EL NAD 437). Dále však není známo, že by se vyskytovaly v jiných fondech, 

archivech či institucích.  

Jazykem archivního fondu je převážně němčina. Dále se zde vyskytuje čeština – 

Parcelní protokol osady Cetnov (inv. č. 2), Pozemnostní arch veřejného majetku (inv. č. 8)  

a Trestní listy tulačky Markéty Zettmeislové (inv. č. 10). 

Fyzický stav téměř všech archiválií je dobrý, výjimku ale představuje inv. č. 5 – 

Evidence obyvatel obce Pomezí nad Ohří a jejích osad, které má poškozené okraje přehnutím. 

Kronika obce (inv. č. 1) je uložena ve Sbírce kronik. 

 

 

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu 

 

 Inventarizovaný archivní fond Archiv obce Pomezí nad Ohří se dochoval torzovitě. 

Informace o událostech meziválečných let 1918–1937 podává obecní kronika (inv. č. 1). 
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Zprávy o činnosti obecní samosprávy a veřejném dění se prakticky nedochovaly. V budoucnu 

lze předpokládat badatelský zájem např. parcelní protokol osady Cetnov (inv. č. 2), o evidenci 

obyvatel obce a jejích osad (inv. č. 5) a policejní přihlášky z let 1881–1945 (inv. č. 7). 

V neposlední řadě představuje cenný pramen k pohledu na hospodářské poměry obce účetní 

materiál (inv. č. 11–15) a archiválie k jejímu rozpočtovému hospodaření (inv. č. 6).  

 

 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky 

 

Ve Státním okresním archivu Cheb archivní fond Archiv obce Pomezí nad Ohří v říjnu 

2015 uspořádala a archivní pomůcku v únoru a červenci 2016 sestavila Jana Kolouchová. 

 

Cheb, 7. prosince 2016                         PhDr. Jana Kolouchová 
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Příloha č. 1 

 

Seznam použitých zkratek 

 

AO archiv obce 

AP archivní pomůcka 

AS archivní správa 

bm běžný metr 

č. j. číslo jednací 

č. p. číslo popisné 

EL NAD evidenční list Národního archivního dědictví 

evid. jedn. evidenční jednotka 

inv. č. inventární číslo 

k. ú. katastrální území 

kar kartony 

MNV místní národní výbor 

MV ministerstvo vnitra 

něm. německy 

ONV okresní národní výbor 

ppr podací protokoly 

ř. z. říšský zákoník 

SOA Státní oblastní archiv 

SOkA Státní okresní archiv 

ukn úřední knihy 
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Příloha č. 2 

 

Pořádací schéma archivního fondu 

       Časový rozsah  Inv. č.  

I. KNIHY 

1. Knihy všeobecné správy obce   1918–1937  1 

2. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení  [1931]–[1938]  2 

    ve státních záležitostech  

II. SPISOVÝ MATERIÁL 

 II. 1 Spisovenské pomůcky    1939–1945    3–4  

 II. 2 Spisy 

 1. Obec a její správa 

 1. 1 Evidence občanů, domovské právo [1920]–[1945]  5   

 2. Správa obecního majetku 

 2. 1 Rozpočtové hospodaření obce  1939   6 

 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek 

 3. 1 Bezpečnost osob a majetku  1881–1945  7 

 4. Spolupůsobení ve státních záležitostech 

  4. 1 Záležitosti daňové a katastrální  [1915]–[1945]  8–9  

   4. 2 Soudní záležitosti    1921–1925  10 

III. ÚČETNÍ MATERIÁL 

 1. Účetní knihy     1933–1945   11–15 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    

I. KNIHY 
    

1. Knihy všeobecné správy obce 
    

1 Kronika obce 1918–1937 ukn 1 

    

    

2. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení ve státních záležitostech 
    

2 Parcelní protokol osady Cetnov [1931]–[1938] ukn 2 

    

    

II. SPISOVÝ MATERIÁL 
    

II. 1 Spisovenské pomůcky 
    

3 Podací protokol 

3. 1. 1939 – 14. 10. 1943 

1939–1943 ppr 1 

    

4 Podací protokol  

2. 1. 1943 – 17. 7. 1945 

1943–1945 ppr 2 

    

    

II. 2 Spisy 
    

1. Obec a její správa 

    

1. 1 Evidence občanů, domovské právo 
    

5 Evidence obyvatel obce Pomezí nad Ohří a jejích 

osad 

[1920]–[1945] kar 1 

    

    

    

2. Správa obecního majetku 
    

2. 1 Rozpočtové hospodaření obce 

    

6 Návrhy dílčích rozpočtů  

- Bříza; 1. 1. – 31. 3. 1939 

- Cetnov; 1. 1. – 31. 3. 1939 

- Dolní Hraničná; 1. 1. – 31. 3. 1939 

- Pomezí nad Ohří; 1. 1. – 31. 3. 1939 

- Tůně; 1. 1. – 31. 3. 1939  

1939 kar 1 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    

3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek 
    

3. 1 Bezpečnost osob a majetku 
    

7 Policejní přihlášky 

(řazeno abecedně, A–Z) 

1881–1945 kar 1 

    

3. 2 Trestní a smírčí pravomoc 

    

8 Trestní listy tulačky Markéty Zettmeislové 1921–1925 kar 1 

    

    

    

4. Spolupůsobení ve státních záležitostech 
    

4. 1 Záležitosti daňové a katastrální 

    

9 Pozemnostní arch veřejného majetku [1915]–[1945] kar 1 

    

10 Kupní smlouva na parcelu č. 69/1 mezi obcí  

a Niklasem Mannerem  

1936 kar 1 

 

    

    

    

III. ÚČETNÍ MATERIÁL 

    

1. Účetní knihy 

    

11 Hlavní kniha – příjmy pro účetní rok 1944 1944–1945 ukn 3 

    

12 Hlavní kniha – výdaje pro účetní rok 1944 1944–1945 ukn 4  

    

13 Předběžná kniha výběru obecních daní a dávek 

pro účetní rok 1944 

1944–1945 ukn 5 

    

14 Rozpočet pro účetní rok 1940 1940 ukn 6 

    

15 Kniha příjmů a výdajů hřbitovní správy 1933–1945 ukn 7 
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Název archivní pomůcky: 

 

Archiv obce Pomezí nad Ohří 

Značka archivního fondu:  AO Pomezí nad Ohří 

 

Časové rozmezí: 

 

1881–1945 

Počet evidenčních jednotek: 

 

10 (7 úředních knih, 2 podací protokoly, 1 karton) 

 

Počet inventárních jednotek: 

 

15 

Rozsah v bm: 

 

0,29 

 

Stav ke dni: 

 

7. 12. 2016 

Zpracovatel archivního  

fondu: 

 

PhDr. Jana Kolouchová 

Zpracovatel archivní 

pomůcky: 

 

PhDr. Jana Kolouchová 

Počet stran: 

 

16 

Počet exemplářů: 5 

 

Schválil: 

 

Mgr. Karel Halla 

dne 7. 12. 2016–čj. SOAP/020-0771/2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


