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I. Vývoj původce archiválií 

 

Obec Šneky (něm. Schnecken) leží asi pět kilometrů severně od Skalné. Původní 

název je nejspíše odvozen od zakladatele jménem Schnecko.
1
 Nejedná se o žádné starobylé 

přízvisko, spíše o posměšné označení. Z toho důvodu se již v roce založení a současně 

v nejstarší zmínce z roku 1322 neuvádí.
2
   

Šneky byly až do roku 1848 součástí panství Starý Rybník (něm. Altenteich) a Skalná 

(něm. Wildstein). Do katastrálního území obce náležely místní části Preisenhäusel a 

Bätenteich.
3
 

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.
4
  

 Šneky se však roku 1850 nestaly samostatnou obcí, nýbrž se připojily k sousední 

Plesné (něm. Fleissen). V té době zastupovala zájmy vesnice tzv. „druhá rada.“ Jejími 

zástupci byl nejdříve Josef Roth a následně Oswald Roth. Obcí, která patřila do politického  

 

 

 

                                                 
1
 Srov. Antonín Profous vysvětluje vznik označení buď z přízviska, nebo charakteru místního obyvatelstva, které 

údajně bylo pověstné svou zdlouhavostí. Více PROFOUS, Antonín – SVOBODA, Jan. Místní jména v Čechách : 

jejich vznik, původní význam a změny.  IV. díl. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1957,  

s. 290. 
2
 SCHREINER, Lorenz. Heimatkreis Eger : Geschichte einer deutschen Landschaft in Dokumentationen und 

Erinnerungen. Amberg : Egerer Landtag e.V., 1997, s. 448. 
3
 Seznam míst v království Českém. Praha : Místodržitelské knihtiskárny, 1886, s. 79. 

4
 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. 
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okresu Cheb a soudního okresu Skalná,
5
 se stávají až roku 1880 na základě vyhlášení č. 6007 

ze dne 28. ledna.
6
 Toho roku byl starostou zvolen již jmenovaný Oswald Roth. Mezi dalšími 

je zmiňován např. Georg Sandner, Josef Löw, Thomas Frank či Josef Mayer. Obecní úřad se 

nejdříve nalézal v bytě starosty a následně byl ale koupen prodejní sklad v domě č. p. 57, kde 

byl úřad zřízen.
7
 

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.  

Po celou dobu existence obce se počet obyvatel vyvíjel značně kolísavě. Nejméně 

osob zde pobývalo roku 1880, kdy je zaznamenáno 421 jedinců. Oproti tomu maximum 1233 

obyvatel bylo zjištěno během sčítání z roku 1930.
8
 

 Od roku 1787 byly Šneky přifařeny ke Skalné, následně od roku 1808 ke Křižovatce 

(něm. Klinghart)
9
 a od roku 1905 k Plesné.

10
 

První škola, kterou místní děti navštěvovaly, byla postavena roku 1829 v Plesné. 

Teprve na počátku 20. století byla roku 1909 otevřena trojtřídka přímo ve Šnekách. Její název 

zněl „Kaiser- Franz- Josef- Jubiläums- Volksschule.“ Jako řídící učitelé zde působili  

Johann Hoyer, Alfred Schuster, Richard Schuster a Andreas Hocher.  

 Modernizaci celé oblasti a povznesení hospodářského života měla přinést stavba 

železnice v letech 1863–1865.
11

 Po jejím dokončení však nedošlo k otevření místního nádraží 

a zástupci Plesné i Šneků se téměř dvacet let dovolávali povolení na jeho realizaci. Teprve 

dne 15. června 1904 byla stanice slavnostně uvedena do provozu.
12

  

                                                 
5
 Seznam míst v království Českém, s. 79. 

6
 Landes- Gesetz- Blatt für das Königreich Böhmen, 1880. 

7
 SCHREINER, L. Heimatkreis Eger, s. 449. 

8
 V roce 1890 zde žilo 487 osob, roku 1900 541, 1910 919 a 1921 798 osob. SCHREINER, Lorenz. Heimatkreis,  

s. 550. 
9
 Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Pragenae pro anno Domini MDCCCLIV. 

Pragae : Archiepiscopali Seminario, 1854, s. 71 a Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis 

archidioeceseos Pragenae pro anno Domini MDCCCLXXXII. Pragae : Typographia archiepiscopali, 1882,  

s. 88. 
10

 Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Pragensis pro anno Domini 

MCMXXXVIII. Pragae: Českoslovanská akciová tiskárna, 1938, s. 192. 
11

 Srov. Administrativní lexikon obcí v Čechách. Praha : Státní úřad statistický, 1927, s. 75.  
12

 SCHREINER, L. Heimatkreis Eger, s. 449. 
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Spolkový život byl v obci vcelku bohatý. Působil zde sbor dobrovolných hasičů, 

spolek veteránů, od roku 1887 Německý tělovýchovný spolek, Tělovýchovný a sportovní 

spolek pracujících (1920), dále pak Eghalanda Gmoi(n) a řada dalších hudebních, pěveckých, 

společenských a kulturních spolků v součinnosti s Plesnou. V předválečných letech v místě 

působil i tenisový klub.
13

  

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).
14

 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. Šneky spadaly pod pravomoc Landrátu Cheb. 

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 

zanikly a byly nahrazeny místními národními výbory, v obcích s převáženě německy 

mluvícím obyvatelstvem pak dočasně místními správními komisemi. 

 

 

 

 

                                                 
13

 SCHREINER, L. Heimatkreis Eger, s. 451. 
14

 Das Sudetenbuch : Handbuch für den Reichsgau Sudetenland, 1940, č. 1, s. 37. 



6 

 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu 

 

Písemnosti archivního fondu Archiv obce Šneky byly nalezeny v SOkA bez záznamu 

o převzetí. Svezeny byly sice již roku 1953 a 1959, ale k oficiálnímu zaevidování došlo  

až 3. května 1993 při revizi archivních fondů. Pod přírůstkovým číslem 821 je zaznamenáno 

dvanáct knih, šest kartonů a jeden fascikl z let 1883–1948 o celkovém rozsahu 1,05 bm  

a pod číslem 1376 dvě kroniky z let 1929–1944 o rozsahu 0,05 bm. 

Kde a v jakých prostorách byly dokumenty původce uloženy před ukončením  

jeho činnosti, se nepodařilo zjistit. Mezerovitý 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 Šneky je mezerovitého charakteru a obsahuje archiválie 

z let 1891–1945 (1946). Posterius fondu se nachází u inv. č. 20 – Policejní přihlášky  

a odhlášky. Na evidenčních kartách místního obyvatelstva je u některých zapsán údaj o jejich 

odsunu, který byl pořízen již za fungování nástupce obecního úřadu. 

Před zpracováním se archivní fond o rozsahu šestnácti úředních knih, jednoho 

podacího protokolu a osmi kartonů nalézal v SOkA Cheb v následujících celcích: 

1) Deset knih, jeden podací protokol a šest kartonů obsahujících podle inventárního 

soupisu vypracovaného v roce 1959 Jaroslavem Slavíkem materiály z let 1883–1948.  

Před tímto zpracováním došlo ke skartaci oběžníků, pozvánek a potvrzenek. V roce 1993 

revidovala fond Martina Bortelová a původní inventární soupis byl přepsán ve formě 

inventáře. 

Jednalo se o jednoduchý soupis obsahu knih – hlavní účetní knihy, inventární kniha 

obecního majetku, zápisy ze schůzí osvětlovací komise, evidence pracovních sil, kniha 

domovského práva, přihlašovací kniha neaktivního mužstva a podací protokol. Spisy byly 

uspořádány dle umělého schématu: I. Znaky všeobecné, II. Organizace činnosti, III. Finance, 

IV. Zemědělství, V. Místní hospodářství, VI. Výstavba a VII. Vnitro. 

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

1993 pod přírůstkovým číslem 821. 



7 

 

2) Při generální inventuře roku 2001 byla úředním záznamem č. 911/01 dne 11. září 

2001 z archivního fondu Archiv obce Šneky (EL NAD 135) vyřazena jedna účetní kniha z let 

1946–1947, která byla následně přeřazena do archivního fondu MNV Šneky (EL NAD 136). 

Současně došlo k upřesnění evidenčních jednotek archivního fondu na patnáct knih, jeden 

podací protokol a sedm kartonů.  

3) Při zpracování archivního fondu Archiv obce Plesná (EL NAD 140) byly 

z nezpracovaného dodatku vyřazeny písemnosti jiného původce. Jednalo se o knihu občanské 

daně z let 1940–1941 a jeden karton evidence obyvatelstva z roku 1937 o celkové metráži 

0,12 bm. Tyto archiválie byly dne 17. ledna 2007 na základě úředního záznamu č. 8/2007  

č. j. SOAP/020-0065/2007 přeřazeny do archivního fondu Archiv obce Šneky (EL NAD 135) 

jako nezpracovaný dodatek. 

Původní inventární soupis i jeho revidovaná verze reflektovaly pouze 49 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 vydaný 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 Šneky byl rozdělen na knihy, spisový a účetní materiál. 

Z knih se dochovaly čtyři typy: 1. Knihy všeobecné správy obce – dvě obecní kroniky (inv. č. 

1 a 2); 2. Knihy správy obecního majetku – Kniha zápisů ze schůzí Správy elektrického 

osvětlení (inv. č. 3); 3. Evidenční knihy agendy bezpečnosti a veřejného pořádku – 

Přihlašovací a odhlašovací kniha obyvatel (inv. č. 4) a Kniha evidence vydaných pracovních 

knížek (inv. č. 5) a 4. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení ve státních záležitostech – 

Přihlašovací kniha neaktivního mužstva zemské obrany (inv. č. 6). Spisy byly dále rozděleny 

podle věcného hlediska (inv. č. 7–74). Účetní materiál obsahuje účetní knihy – např. hlavní 

knihy (inv. č. 75–81), knihy daňové (inv. č. 82–90), knihy obecního majetku (inv. č. 91–92)  

a rozpočty (inv. č. 93–96), a účetní přílohy (inv. č. 97–98). 
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Při zpracování archivního fondu Archiv obce Šneky (EL NAD 135) bylo zjištěno,  

že se zde nacházejí písemnosti jiných původců. V rámci vnitřních změn došlo dne 1. března 

2016 na základě úředního záznamu č. 37/2016, č. j. SOAP/020-0169/2016 k přesunu jednoho 

podacího protokolu z let 1944–1948 (0,04 bm) a jednoho balíku – policejní přihlášky  

a odhlášky, 1945–1947 a dodávky energií, 1946 do archivního fondu MNV Šneky  

(EL NAD 136).  

Při zpracování nebyly vyřazeny žádné jednotliviny nearchivní povahy.  

Došlo k nárůstu metráže z 1,25 bm na 1,63 bm. Nárůst 0,38 bm byl způsoben 

přemanipulováním archivního materiálu, jeho řádným uložením a zpracováním 

nezpracovaného dodatku. Původní evidenční jednotky byly upřesněny na 28 úředních knih, 

jedenáct kartonů a čtyři technické výkresy. Z 49 položek inventáře vzniklo novým 

uspořádáním 98 inventárních čísel. 

Archiválie vztahující se k činnosti obecního úřadu a jeho předchůdců ve Šnekách  

se také nacházejí v archivním fondu Archiv města Cheb (EL NAD 1). 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 – 

Matriční záležitosti (inv. č. 7), Státní občanství – propuštění z čsl. státního svazku  

(inv. č. 10), Nařízení o hospodaření a správě obce (inv. č. 12), Policejní přihlášky (inv. č. 20), 

Hygienické prohlídky pitné vody (inv. č. 26), Stavební dokumentace – stavba vodovodu  

(inv. č. 29), Schválení elektrického vedení do domu č. p. 51 (inv. č. 35), Domobranný 

ohlašovací list Georga Geipla (inv. č. 45) a Povolování, převádění a uzavírání živností  

(inv. č. 55).  

Fyzický stav téměř všech archiválií je dobrý, výjimku ale představuje inv. č. 55 – 

Povolování, převádění a uzavírání živností, které má křehké okraje. Kroniky obce (inv. č. 1 a 

2) jsou uloženy ve Sbírce kronik. 

 

 

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu 

 

 Inventarizovaný archivní fond Archiv obce Šneky se dochoval mezerovitě,  

nicméně poskytuje celou řadu informací. Události meziválečných a válečných let podávají 

obecní kroniky z let 1935–1944 (inv. č. 1–2). Zprávy o činnosti obecní samosprávy  

a veřejném dění se prakticky nedochovaly, zajímavým pramenem je ale v této souvislosti 

Kniha zápisů ze schůzí Správy elektrického osvětlení (inv. č. 3) a s tím související daňové 
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přiznání (inv. č. 51). V budoucnu lze předpokládat badatelský zájem např. o evidenci obyvatel 

obce (inv. č. 8), dotazníky sloužící k jejímu sestavení (inv. č. 9) a policejní přihlášky  

a odhlášky z let 1937–1945 (1946) (inv. č. 6–7), které se dochovaly ve značném množství. 

Značně rozsáhlé jsou i daňové záležitosti (inv. č. 49). V neposlední řadě představuje cenný 

pramen k pohledu na hospodářské poměry obce účetní materiál (inv. č. 75–98) a archiválie  

k jejímu rozpočtovému hospodaření (inv. č. 15–19).  

 

 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky 

 

Ve Státním okresním archivu Cheb archivní fond Archiv obce Šneky v říjnu 2015 

uspořádala a archivní pomůcku v únoru 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 

čsl. československý 

EL NAD evidenční list Národního archivního dědictví 

evid. jedn. evidenční jednotka 

inv. č. inventární číslo 

kar kartony 

MNV místní národní výbor 

MV ministerstvo vnitra 

něm. německy 

ř. z. říšský zákoník 

SOA Státní oblastní archiv 

SOkA Státní okresní archiv 

tvy technické výkresy 

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   1935–1944  1–2  

2. Knihy správy obecního majetku   1933–1937  3 

3. Evidenční knihy agendy bezpečnosti   1907–1937   4–5  

                a veřejného pořádku  

4. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení  1891–1932   6 

    ve státních záležitostech 

II. SPISOVÝ MATERIÁL 

 II. 1 Spisy 

 1. Obec a její správa 

 1. 1 Evidence občanů, domovské právo 1907–1945  7–10  

 1. 2 Obecní funkcionář a zaměstnanci  1938–1939  11    

 2. Správa obecního majetku 

 2. 1 Evidence obecního majetku  1933–1944  12–14   

  2. 2 Rozpočtové hospodaření obce  1938–1942  15–19  

 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek 

 3. 1 Bezpečnost osob a majetku  1937–1945 (1946) 20–22 

 3. 2 Zdravotní a veterinární záležitosti  1900–1940  23–26 

 3. 3 Čelední a pracovní záležitosti  1940   27 

 3. 4 Stavební a požární záležitosti  1926–1945  28–37 

 4. Péče o veřejné ústavy a zařízení 

  4. 1 Školství     1933–1942  38–40 

  4. 2 Církevní záležitosti   1941–1942  41 

  4. 3 Záležitosti spolkové a kulturní  1940–1942  42–43 

  4. 4 Záležitosti politické   1941–1945  44       

 5. Spolupůsobení ve státních záležitostech 

  5. 1 Vojenské záležitosti   1905–1945  45–48 

  5. 2 Záležitosti daňové a katastrální  1935–1945  49–53 

   5. 3 Soudní záležitosti    1939–1942  54 
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          Časový rozsah  Inv. č. 

 

   5. 4 Živnostenské záležitosti   1925–1944  55–59 

   5. 5 Zemědělství, lesnictví, myslivost,  1932–1944  60–74 

                rybolov  

III. ÚČETNÍ MATERIÁL 

 III. 1 Účetní knihy     1929–1945   75–96 

 a) Hlavní knihy     1929–1945   75–81 

 b) Výběr obecních daní a dávek  1939–1945  82–90 

 c) Knihy obecního majetku   1934–1942  91–92 

 d) Rozpočty     1939–1943  93–96        

 III. 2 Účetní přílohy     1939–1944  97–98 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    

I. KNIHY 
    

1. Knihy všeobecné správy obce 
    

1 Kronika obce 1935 ukn 1 

    

2 Kronika obce 1936–1944 ukn 2 

    

    

2. Knihy správy obecního majetku 
    

3 Kniha zápisů ze schůzí Správy elektrického osvětlení 

(Lichtverwaltung) 

1933–1937 ukn 3 

    

    

3. Evidenční knihy agendy bezpečnosti a veřejného pořádku 
    

4 Kniha evidence obyvatel  1920–1933 ukn 4 

    

5 Kniha evidence vydaných pracovních knížek 1907–1932 ukn 5 

    

    

4. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení ve státních záležitostech 
    

6 Přihlašovací kniha neaktivního mužstva zemské 

obrany 

1891–1932 ukn 6 

    

    

    

II. SPISOVÝ MATERIÁL 
    

II. 1 Spisy 
    

1. Obec a její správa 

    

1. 1 Evidence občanů, domovské právo 
    

7 Matriční záležitosti – ohlášení narození, uzavření 

sňatku a úmrtí 

1939–1945 kar 1 

    

8 Evidence obyvatelstva obce  

(řazeno abecedně, A–M) 

1907–1937 kar 2 

    

8 Evidence obyvatelstva obce  

(řazeno abecedně, N–Z) 

1907–1937 kar 3 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
9 Dotazníky k evidenčním listům mužů německé 

národnosti (řazeno abecedně, A–L)  

1942 kar 3 

    

9 Dotazníky k evidenčním listům mužů německé 

národnosti (řazeno abecedně, M–Z)  

1942 kar 4 

    

9 Dotazníky k evidenčním listům žen německé 

národnosti (řazeno abecedně) 

1942 kar 4 

    

10 Státní občanství – propuštění z čsl. státního svazku 1928 kar 5 

    

    

1. 2 Obecní funkcionáři a zaměstnanci 

    

11 Nařízení exekuce na bývalého zastupitele Josefa 

Himmera za zpronevěru obecních peněz 

1938–1939 kar 5 

    

    

    

2. Správa obecního majetku 
    

2. 1 Evidence obecního majetku 

    

12 Nařízení o hospodaření a správě obce 1933–1938 kar 5 

    

13 Přezkoušení obecní pokladny 1944 kar 5 

    

14 Pořízení kancelářského vybavení 1939–1940 kar 5 

    

    

2. 2 Rozpočtové hospodaření 

    

15 Obecní rozpočet 1939 kar 5 

     

16 Rozpočet místní školní obce 1938–1939 kar 5 

    

17 Návrhy rozpočtů farní školy 1939–1940 kar 5 

    

18 Návrh výdajů sboru dobrovolných hasičů  1940–1943 kar 5 

    

19 Úprava úrokové sazby obecních půjček 1942 kar 5 
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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 

    

20 Policejní přihlášky a odhlášky  

(řazeno abecedně, A–G) 

1937–1945 (1946) kar 5 

    

20 Policejní přihlášky a odhlášky  

(řazeno abecedně, H–O) 

1937–1945 (1946) kar 6 

    

20 Policejní přihlášky a odhlášky  

(řazeno abecedně, P–Z) 

1937–1945 (1946) kar 7 

    

21 Policejní přihlášky a odhlášky pořízené na základě 

říšského ohlašovacího řádu ze 6. ledna 1938 

1940–1945 kar 8 

    

22 Uschování peněžní hotovosti  1940 kar 8 

    

    

3. 2 Zdravotní a veterinární záležitosti 

    

23 Úřední ohledání zemřelých 1939–1940 kar 8 

    

24 Vymáhání pohledávky porodní báby Margarety 

Päsoldové 

1900–1901 kar 8 

    

25 Kanalizace 1935 kar 8 

    

26 Hygienické prohlídky pitné vody 1936 kar 8 

    

    

3. 3 Čelední a pracovní záležitosti 

    

27 Potvrzení o obživě Anny Hoyerové 1940 kar 8 

    

    

3. 4 Stavební a požární záležitosti 

    

28 Evidence novostaveb z roku 1931 1932 kar 8 

    

29 Stavební dokumentace Šneky 

- stavby obytných domů, přestavby, přístavby, 

úpravy; (řazeno dle č. p. 2–174) 

1938–1944 kar 8 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
29 Stavební dokumentace Šneky  

- plány stavby obytného domu bez č. p. na parcele  

č. 100/6 

1938 tvy 1–2 

    

29 Stavební dokumentace Šneky  

- stavba obecního domu (mj. 8 technických výkresů) 

1939 kar 8 

    

29 Stavební dokumentace Šneky 

- stavba vodovodu 

1936–1938 kar 8 

    

29 Stavební dokumentace Šneky 

- regulace silnic a veřejných cest v obci 

1938–1940 kar 8 

    

29 Stavební dokumentace Šneky 

- zřízení vodní nádrže pro potřeby hasičů  

(mj. 1 technický výkres) 

1941 kar 8 

    

30 Regulace obecního rybníka  1940 tvy 3–4 

    

31 Hlášení o stavu požárních sil 1940 kar 8 

    

32 Elektrifikace obce 1939–1941 kar 8 

    

33 Výkazy o spotřebě elektrické energie 1939–1945 kar 8 

    

34 Schválení elektrického vedení do domu č. p. 51 1926–1928 kar 8  

    

35 Spor obce a továrníka Erwina Päsolda kvůli 

nezaplacení dluhu za elektřinu 

1935 kar 8 

    

36 Pronájem elektrických žehliček domácnostem 1944–1945 kar 8 

    

    

    

4. Péče o veřejné ústavy a zařízení 
    

4. 1 Školství 

    

37 Zřízení farní školy a její ustanovení obvodní 

měšťanskou školou 

1937 kar 9 

    

38 Volby do obvodní školní rady 1937 kar 9 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
39 Soupis učňů 1933 kar 9 

    

40 Spoluúčast obce při výstavbě a opravě školní budovy 1941–1942 kar 9 

    

    

4. 2 Církevní záležitosti 

    

41 Výkazy o stavu obyvatel podle náboženského 

vyznání 

1941–1942 kar 9 

    

    

4. 3 Záležitosti spolkové a kulturní 

    

42 Informace o obci pro realizaci adresáře města  

Chebu a Chebska 

1942 kar 9 

    

43 Stížnost starosty obce na majitele cirkusu 

Heppenheimera pro nezaplacení poplatku  

za hostování 

1940 kar 9 

 

 

4. 4 Záležitosti politické 

    

44 Hitlerjugend – mj. seznamy členů 1941–1945 kar 9 

    

    

    

5. Spolupůsobení ve státních záležitostech 
    

5. 1 Vojenské záležitosti 

    

45 Domobranný ohlašovací list Georga Geipla 1905 kar 9 

    

46 Padlí vojáci – ohlášení úmrtí rodinám 1940–1945 kar 9 

    

47 Sbírka na pořízení pamětní desky k památce padlých 

vojáků 

1940 kar 9 

    

48 Sběr mědi pro armádu 1942–1944 kar 9 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
5. 2 Záležitosti daňové a katastrální 

    

49 Daně 

- ze psů, 1935–1944 

- branná, 1939–1941 

- občanská, 1939–1942 

1935–1944 kar 9  

    

49 Daně 

- ze zábav, 1939–1940 

- živnostenská, 1939–1943 

- pozemková, 1940–1945 

- z příjmu, 1940–1942 

- z nápojů, 1939–1945 

- z přírůstku hodnoty, 1941–1942 

1939–1945 kar 10 

    

50 Daňové přiznání Správy elektrického osvětlení 

(Lichtverwaltung) 

1939–1943 kar 11 

    

51 Zápisy do pozemkové knihy 1940–1945 kar 11 

    

52 Postoupení soukromých pozemků č. 46/1 a 46/3  

ve prospěch obce 

1939–1940 kar 11 

    

53 Vedení železniční tratě přes katastrální území obce 1935 kar 11 

    

    

5. 3 Soudní záležitosti 

    

54 Dědické a pozůstalostní řízení – odhady majetku 

zemřelých, závěti (řazeno abecedně, A–V) 

1939–1942 kar 11 

    

    

5. 4 Živnostenské záležitosti 

    

55 Povolování, převádění a uzavírání živností 

(řazeno abecedně, B–W) 

1925–1944 kar 11 

    

56 Seznamy živnostníků a živností 1931–1932 kar 11 

    

57 Výkaz o produkci piva 1932 kar 11 

    

58 Peněžní podpora Řemeslnické komory 1940–1942 kar 11 

    

59 Demontáž výčepního zařízení za účelem sběru železa 

a kovů 

1943–1944 kar 11 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
5. 5 Zemědělství, lesnictví, myslivost, rybolov 

    

60 Soupis hospodářů 1932 kar 11 

    

61 Sčítání ploch kultur (řazeno dle č. p.) 1940–1944 kar 11 

    

62 Pěstování zemědělských plodin 1940–1944 kar 11 

    

63 Zjišťování škod způsobených přírodními 

katastrofami 

1940–1941 kar 11 

    

64 Začlenění soukromých hospodářských provozů  

do organizace živnostenských hospodářství 

1940 kar 11 

    

65 Zajištění zemědělské produkce obecní výpomocí 1940 kar 11 

    

66 Evidence hospodářských zvířat 1942–1943 kar 11 

    

67 Domácí porážky dobytka 1932 kar 11 

    

68 Podpora včelařství – mj. regulace lesních včelstev, 

ochrana čistého chovu 

1940 kar 11 

    

69 Vyhubení chrousta obecného a dalších škůdců 1940 kar 11 

    

70 Lesní pastviny – mj. výpomoc s obstaráváním  

krmiva pro hospodářská zvířata 

1939 kar 11 

    

71 Zalesňovací akce 1940 kar 11 

    

72 Pronájmy honiteb 1944 kar 11 

     

73 Stížnost majitele lesu Richarda Lehmanna  

na spornost poplatků 

1944 kar 11 

    

74 Transport dřeva  1940 kar 11 

    

    

    

III. ÚČETNÍ MATERIÁL 
    

III. 1 Účetní knihy 

    

a) Hlavní knihy 

    

75 Hlavní kniha 1929 ukn 7 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
76 Hlavní kniha 1938 ukn 8 

    

77 Hlavní kniha – příjmy pro účetní rok 1940 1940–1941 ukn 9 

    

78 Hlavní kniha – výdaje pro účetní rok 1940 1940–1941 ukn 10 

    

79 Hlavní kniha – příjmy pro účetní rok 1941 1941–1944 ukn 11 

    

80 Hlavní kniha – výdaje pro účetní rok 1941 1941–1944 ukn 12 

    

81 Hlavní kniha – výdaje pro účetní rok 1944 1944–1945 ukn 13 

    

    

b) Výběr obecních daní a dávek 

    

82 Kniha rozvrhu a výběru obecních daní a dávek 

pro účetní rok 1941 

1941–1942 ukn 14 

    

83 Kniha rozvrhu a výběru obecních daní a dávek 

pro účetní rok 1942 

1942–1943 ukn 15 

    

84 Kniha rozvrhu a výběru obecních daní a dávek 

pro účetní rok 1943 

1943–1944 ukn 16 

    

85 Kniha rozvrhu a výběru obecních daní a dávek 

pro účetní rok 1944 

1944–1945 ukn 17 

    

86 Kniha rozvrhu a výběru občanské daně 1939–1940 ukn 18 

    

87 Kniha rozvrhu a výběru občanské daně 1940–1941 ukn 19 

    

88 Kniha rozvrhu a výběru živnostenské daně 1939 ukn 20 

    

89 Kniha rozvrhu a výběru živnostenské daně 1940–1941 ukn 21 

    

90 Kniha rozvrhu a výběru živnostenské daně 1942 ukn 22 

    

    

c) Knihy obecního majetku 

    

91 Inventář obecního majetku  1934–1939 ukn 23 

    

92 Knihy přechovávaných peněz 1941–1942 ukn 24 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
d) Rozpočty 

    

93 Rozpočet pro účetní rok 1939 1939 ukn 25 

    

94 Rozpočet pro účetní rok 1940 1940 ukn 26 

    

95 Roční vyúčtování  1940 ukn 27 

    

96 Rozpočet školní obce  1943 ukn 28 

    

    

III. 2 Účetní přílohy 

    

97 Vyúčtování elektřiny 1939–1944 kar 11 

    

98 Účty dodaných služeb akciovou společnosti 

„Siemens- Schuckertwerke“ 

1941 kar 11 
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Název archivní pomůcky: 

 

Archiv obce Šneky 

Značka archivního fondu:  AO Šneky 

 

Časové rozmezí: 

 

1891–1945 (1946) 

Počet evidenčních jednotek: 

 

43 (28 úředních knih, 11 kartonů, 4 technické výkresy) 

 

Počet inventárních jednotek: 

 

98 

Rozsah v bm: 

 

1,63 

 

Stav ke dni: 

 

7. 12. 2016 

Zpracovatel archivního  

fondu: 

 

PhDr. Jana Kolouchová 

Zpracovatel archivní 

pomůcky: 

 

PhDr. Jana Kolouchová 

Počet stran: 

 

24 

Počet exemplářů: 5 

 

Schválil: 
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