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I. Vývoj původce archiválií 

 

Obec Všeboř
1
 (něm. Schöba) ležela necelých pět kilometrů jihovýchodně od Chebu  

na březích údolní nádrže Jesenice.
2
 Vesnice byla původně rozdělena na Velkou a Malou 

Všeboř, přičemž Velká ležela na levém a Malá na pravém břehu Odravy. K obci patřily tři 

osady: Podhrad (něm. Pograth), Mechová (něm. Mies) a Dolní Lipina (něm. Unterlindau),
3
 

které také vytvářely jednotlivá katastrální území. V k. ú. Podhrad se nacházela také místní 

část Červený Mlýn (něm. Rothmühle) a v k. ú. Dolní Lipina Sandmühle.
4
  

Kdy došlo k jejímu založení, nelze s přesností určit, nejpozději se tak stalo  

ve 13. století. První zmínka pochází z roku 1279, kdy ji obdržel Oldřich ze Všeboře.
5
 Záhy se 

ale roku 1299 stala majetkem jiného ministeriálního rodu – Paulsdorferů.
6
 Jednu z místních 

usedlostí získal roku 1309 také klášter sv. Kláry v Chebu.
7
 Paulsdorferové si vlastnictví léna 

udrželi až do 15. století, kdy bylo rozděleno na množství menších částí, jejichž držitelé se 

často střídali. Majiteli se stali příslušníci chebského městského patriciátu jako např. 

Frankengrünerové, Sebelchové, Wollaufové, Junkeři a Šlikové. Na přelomu 16. a 17. století 

získalo většinu vesnice město Cheb, které se až do 19. století stalo jejím hlavním vlastníkem.
8
   

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 

                                                 
1
 Jméno Všeboř vzniklo přivlastňovací příponou a znamenalo „Všeborův dvůr.“ Více PROFOUS, Antonín – 

SVOBODA, Jan. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny.  IV. díl. Praha : Nakladatelství 

Československé akademie věd, 1957, s. 640. 
2
 Dnes je Všeboř součástí Podhradu, který náleží k městu Cheb. 

3
 SCHREINER, Lorenz. Heimatkreis Eger : Geschichte einer deutschen Landschaft in Dokumentationen und 

Erinnerungen. Amberg : Egerer Landtag e.V., 1997, s. 452. 
4
 Seznam míst v království Českém. Praha : Místodržitelské knihtiskárny, 1886, s. 77. 

5
 GRADL, Heinrich. Monumenta Egrana : Denkmäler des Egerlandes als Quellen für dessen Geschichte, Eger : 

A. E. Witz, 1886, s. 118. 
6
 TAMTÉŽ, s. 186. 

7
 TAMTÉŽ, s. 212. 

8
 ÚLOVEC, Jiří. Hrady, zámky a tvrze na Chebsku. Cheb : Chebské muzeum, 1998, s. 236. 
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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.
9
  

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.
10

 Obecní úřad sídlil nejspíše  

v domě č. p. 38. Po celou dobu existence obce se počet obyvatel vyvíjel značně kolísavě.  

Nejméně osob zde pobývalo roku 1890, kdy je zaznamenáno 478 jedinců. Oproti tomu 

maximum 959 obyvatel bylo zjištěno během sčítání z roku 1930.
11

  

Velká Všeboř s Podhradem byla přifařena k Chebu, Malá Všeboř s Dolní Lipinou  

ke Starému Hrozňatovu a Mechová k Dřenici.
12

 Od počátku 19. století v místě fungovala  

pro Všeboř a Podhrad putovní škola, kterou roku 1825 zemská školní rada povýšila na školu 

řádnou. Stavba školní budovy byla realizována roku 1857. Na sklonku 19. století, roku 1899, 

byla škola rozšířena a vznikla zde dvoutřídka. Jako učitelé zde působili např. Oschwitzer, 

Zankl, Rudloff a Hahnel. Škola sídlila v domě č. p. 9. 

Z hlediska modernizace měla pro oblast velký význam stavba železnice z let 1869 až 

1871. Obec ale nedisponovala vlastní železniční stanicí. Nejbližší se nacházela v Lipové 

(něm. Lindenhau).
13

 

Událostí bylo slavnostní zahájení provozu železného mostu přes Odravu, tím byla také 

dokončena výstavba okresní silnice na trase Podhrad-Palič z dvacátých let 20. století. 

                                                 
9
 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. 
10

 Seznam míst v království Českém, s. 77. 
11

 V roce 1850 zde žilo 609 osob, roku 1869 634, 1890 615, 1900 694, 1910 733 a 1921 641 osob. SCHREINER, 

L. Heimatkreis, s. 550. 
12

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

Pragae : Archiepiscopali Seminario, 1854, s. 69 a 71, Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis 

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

s. 86 a 87 a Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Pragensis pro anno Domini 

MCMXXXVIII. Pragae : Českoslovanská akciová tiskárna, 1938, s. 185 a 190. 
13

 Administrativní lexikon obcí v Čechách. Praha : Státní úřad statistický, 1927, s. 74. 



5 

 

Společensky, hospodářsky a kulturně byla Všeboř spojena s Podhradem. O spolkovém 

životě se dochovaly pouze kusé zprávy, ze kterých vyplývá, že v místě fungoval od roku 1877 

sbor dobrovolných hasičů.
14

  

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).
15

 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. Všeboř spadala 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. 

 

 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu 

 

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

o převzetí. K jejich oficiálnímu zaevidování došlo 22. září 1993 při revizi archivních fondů. 

                                                 
14

 SCHREINER, L. Heimatkreis Eger, s. 453. 
15

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



6 

 

Pod přírůstkovým číslem 1178 jsou zaznamenány dvě knihy a jeden karton z let 1866–1945  

o celkovém rozsahu 0,16 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 převzetí do archivu došlo ke ztrátám, popř. zničení a poškození dokumentů.  

  

 

III. Archivní charakteristika archivního fondu 

 

Archivní fond Archiv obce Všeboř je torzovitého charakteru a obsahuje archiválie z let 

1881–1945.  

Před zpracováním se archivní fond o rozsahu tří úředních knih, jednoho kartonu, 

jednoho technického výkresu a jednoho balíku nalézal v SOkA Cheb v následujících celcích: 

1) Dvě úřední knihy a jeden karton obsahující podle inventárního soupisu 

vypracovaného v roce 1959 Jaroslavem Slavíkem materiály z let 1866–1945. Před tímto 

zpracováním došlo dne 16. ledna 1958 k vnitřní skartaci. V roce 1993 revidovaly fond  

Marie Lepší a Martina Bortelová a původní inventární soupis byl přepsán ve formě inventáře.  

Jednalo se o jednoduchý soupis obsahu knih – seznam pozemnostních archů  

a přihlašovací kniha. Spisy byly uspořádány dle umělého schématu: I. Výstavba a II. Vnitro. 

Písemnosti byly nalezeny bez záznamu o převzetí. Oficiálně byly převzaty 22. září 

1993 pod přírůstkovým číslem 1178. 

2) Na základě protokolu č. j. 814/2003 ze dne 20. května 2003 byla do SOkA Cheb  

ze SOA v Plzni delimitována jedna úřední kniha. Jednalo se o rozpočet obce Všeboř z roku 

1940. Do Plzně byla zaslána bez průvodního dopisu ze SOA v Litoměřicích. V SOkA Cheb 

byla zaevidována dne 9. září 2003 pod přírůstkovým číslem 71 a následně přiřazena  

do archivního fondu Archiv obce Všeboř (EL NAD 196). 

3) Na základě protokolu o zrušení archivního fondu Archiv obce Podhrad (EL NAD 

1360) č. j. SOAP/020-0268/2016 ze dne 7. dubna 2016 došlo ke včlenění archiválií  

do archivního fondu Archiv obce Všeboř (EL NAD 196). Jednalo se o jeden balík z roku 

1905. 

4) Na základě úředního záznamu č. 42/2016 č. j. SOAP/020-0369/2016 ze dne  

18. května 2016 byl z archivního fondu Sbírka stavebních plánů (EL NAD 587) vyřazen jeden 
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technický výkres z roku 1902, který byl následně přeřazen do archivního fondu Archiv obce 

Všeboř (EL NAD 196). 

Původní inventární soupis i jeho revidovaná verze reflektovaly pouze 12 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 16. 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 Všeboř (EL NAD 196) byl rozdělen na knihy, spisový  

a účetní materiál. Z knih se dochovaly dva typy: 1. Evidenční knihy agendy bezpečnosti  

a veřejného pořádku – Přihlašovací kniha příslušníků cizích obcí (inv. č. 1) a 2. Knihy 

evidence ve věcech spolupůsobení ve státních záležitostech – Seznam pozemnostních archů 

osady Dolní Lipina (inv. č. 2). Spisy byly dále rozděleny podle věcného hlediska (inv. č. 3–9). 

Účetní materiál obsahuje jeden rozpočet pro účetní rok 1940 (inv. č. 10) a mapy a plány 

katastrální mapa Podhradu (inv. č. 11). 

V inv. č. 6 je zařazena stavební dokumentace z let 1902–1939. Zde jsou podle čísel 

popisných a čísel parcel seřazeny stavební spisy, které obsahují kompletní dokumentaci 

staveb v obci – žádosti o povolení stavby, plány staveb a rekonstrukcí objektů atd.  

Pro snadnější orientaci byl vytvořen abecední seznam žadatelů o stavební povolení  

(viz Příloha č. 3). 

Při zpracování nebyly vyřazeny žádné jednotliviny nearchivní povahy.  

Došlo k nárůstu metráže z 0,17 bm na 0,30 bm. Nárůst 0,13 bm byl způsoben 

přemanipulováním archivního materiálu a jeho řádným uložením. Původní evidenční jednotky 

byly upřesněny na tři úřední knihy, dva kartony, jeden fascikl a jednu mapu. Technické 

výkresy byly z důvodu svého rozměru uloženy do fasciklu. Z 12 položek inventáře vzniklo 

novým uspořádáním 11 inventárních čísel. 

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

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

Seznam pozemnostních archů osady Dolní Lipina (inv. č. 2), Dávky a poplatky – stavební 

poplatky a dávky z nápojů (inv. č. 4), Stavební dokumentace (inv. č. 6) a Výkaz o výběru 

přímých daní (inv. č. 7). 

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

Čelední knížky, které jsou ušpiněné prachem, mají uvolněné stránky a chybějící desky;  

a inv. č. 6 – Stavební dokumentace, která je potrhaná a celkově křehká.  

 

 

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu 

 

Inventarizovaný archivní fond Archiv obce Všeboř se dochoval torzovitě. Zprávy  

o činnosti obecní samosprávy a veřejném dění se prakticky nedochovaly. V budoucnu lze 

předpokládat badatelský zájem např. o stavební dokumentaci a stavební plány (inv. č. 6),  

která představuje největší podíl archivního fondu. Zajímavým pramenem jsou bezesporu 

čelední knížky z let 1881 až 1924 (inv. č. 5), které jsou i nestaršími archiváliemi tohoto 

inventárního fondu.  

 

 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky 

 

Ve Státním okresním archivu Cheb archivní fond Archiv obce Všeboř v prosinci 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 

č. parc. číslo parcely 

EL NAD evidenční list Národního archivního dědictví 

evid. jedn. evidenční jednotka 

fas fascikly 

inv. č. inventární číslo 

k. ú. katastrální území 

kar kartony 

map mapy 

MV ministerstvo vnitra 

něm. německy 

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. Evidenční knihy agendy bezpečnosti  1935–1945  1  

    a veřejného pořádku    

2. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení 1936   2 

    ve státních záležitostech 

II. SPISOVÝ MATERIÁL  

 II. 1 Spisy 

 1. Obec a její správa 

 1. 1 Evidence občanů, domovské právo 1944–1945  3  

 2. Správa obecního majetku 

 2. 1 Rozpočtové hospodaření obce  1935   4  

 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek  

  3. 1 Čelední a pracovní záležitosti  1881–1924  5 

  3. 2 Stavební a požární záležitosti  1902–1939  6         

 4. Spolupůsobení ve státních záležitostech 

  4. 1 Záležitosti daňové a katastrální  1925–1938  7 

  4. 2 Zemědělství, lesnictví, myslivost,  1939–1942  8 

                             rybolov 

  4. 3 Vodní hospodářství   1932   9   

III. ÚČETNÍ MATERIÁL 

 1. Účetní knihy     1940   10 

IV. MAPY A PLÁNY     1938   11 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Příloha č. 3 

Stavební dokumentace 

 

Příjmení, jméno č. p./ č. parc.   typ stavby   čas. rozsah 

 

Bauer, Anna  Všeboř č. parc. 446/12 novostavba rodinného domu   1936–1937 

Becker, Johann Všeboř    stavba stáje    1934 

Deistler, Hans  Všeboř, č. parc. 425  novostavba rodinného domu  1936 

Dietl, Margarete Všeboř    stavba stáje    1934 

Dietl, Maria  Všeboř    přestavba rodinného domu  1937 

Dietl, Otto  Podhrad č. p. 15  stavba stáje    1939 

Eckert, Georg  Podhrad č. parc. 117/13 novostavba rodinného domu  1931 

Feiler, Georg   Podhrad č. p. 12  stavba stáje    1936 

Fischbach, Martin Podhrad č. p. 29  stavba mostu přes potok  1936 

Frank, Johann a Sofie Všeboř č. p. 50  přístavba poschodí     1931–1932 

   Všeboř č. parc. 446/2  novostavba rodinného domu  1930 

Frank, Josef  Dolní Lipina č. p. 3  stavba stodoly    1934 

přestavba rodinného domu  1938 

stavba stodoly a stáje    1937–1938  

Fuhrmann, Gisela Všeboř č. parc. 446/11 novostavba rodinného domu  1935 

Gradl, Edmund Všeboř č. p. 20  stavba stodoly     1935–1936 

Gradl, Johann   Všeboř č. p. 13  přístavba rodinného domu  1932 

Haberzettl, Kaspar  Podhrad   novostavba rodinného domu  1933 

Hecht, Anton a Mag. Všeboř č. parc. 413/4  novostavba rodinného domu  1930 

Hecht, Josef a Kath. Všeboř č. parc. 117/8  novostavba rodinného domu  1930 

Heinl, Georg  Dolní Lipina č. p. 6  stavba kůlny    1934 

Heinl, Josef  Všeboř č. p. 5   stavba kůlny    1930 

Heinl, Margaretha Všeboř č. p. 30  stavba stodoly    1933 

Heinz, Martin a Em. Všeboř č. parc. 412/3  novostavba rodinného domu   1931–1932 

       výstavba prádelny   1932 

Kohl, J.  Dolní Lipina č. p. 2  přestavba rodinného domu  1935 

Kornhäuser, Georg Všeboř č. parc. 117/9  novostavba rodinného domu  1930 

Lehr, Ernst  Podhrad č. parc. 125/2 novostavba rodinného domu  1932 

Maier, Franz a Ros. Dolní Lipina č. parc. 309 novostavba rodinného domu  1938 

   Dolní Lipina č. parc. 310 
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Příjmení, jméno č. p./ č. parc.   typ stavby   čas. rozsah 

 

Meissl, Josef a An. Všeboř č. parc. 413  novostavba rodinného domu  1930 

Modl, Franz a Marie Podhrad č. parc. 117/6 novostavba rodinného domu   1931–1932 

Mühlhaus, Georg a T. Všeboř č. parc. 446/5  novostavba rodinného domu  1937 

Müller, Marie  Podhrad č. parc. 446/9 novostavba rodinného domu  1934 

Neisl, Josef  Všeboř č. p. 49  výstavba plotu    1936 

Nowak, Julius  Všeboř č. parc. 426  novostavba rodinného domu  1902 

       se stodolou a prádelnou 

Petzold, Sigfried Podhrad č. p. 4  zřízení silničního nájezdu  1936 

Pichl, Josef a Anna Všeboř č. parc. 449/4  novostavba rodinného domu  1938 

Plohmann, Georg Podhrad   instalace chladicího zařízení  1931 

Přibul, Johann  Podhrad č. p. 23  výstavba plotu    1936 

Regner, Josef  Všeboř č. p. 60  stavba stáje pro koně a prádelny 1939 

Regner, Margareta Všeboř č. parc. 449  novostavba rodinného domu  1936 

Rustler, Franz  Všeboř č. p. 21  stavba stodoly    1934 

Rustler, Georg  Všeboř č. p. 18  stavba stodoly    1930 

Rustler, Johann Všeboř    přístavba patra rodinného domu 1932 

stavba stodoly    1933 

Rustler, Josef  Podhrad č. p. 13  stavba stodoly    1936 

Rustler, Josef  Podhrad č. p. 20  přestavba rodinného domu  1930 

       přístavba patra rodinného domu 1932 

stavba stodoly     1932–1936 

Rustler, S.  Všeboř    stavba stodoly    1932 

Sandner, Josef  Všeboř    stavba skladu    1926 

Sappert, Johann Mechová č. p. 3  stavba kůlny na nářadí   1936–1939 

Seifert, Georg  Podhrad č. parc. 159/1 přestavba rodinného domu  1937 

Scherbaum, Marg. Podhrad č. p. 46  stavba kůlny    1936 

Schmid, Georg Podhrad č. p. 9  novostavba rodinného domu  1933 

       stavba stodoly    1934 

   Podhrad č. parc. 24  výstavba požární stanice  1933 

Schnurrer, Adolf Všeboř    stavba stodoly    1934 

Schnurrer, Georg Mechová č. p. 7  stavba stáje    1935 

Silvan, Josef a Anna Všeboř č. parc. 449/2  novostavba rodinného domu  1936 
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Příjmení, jméno č. p./ č. parc.   typ stavby   čas. rozsah 

 

Strejček, Adam a Fr. Podhrad č. parc. 117/11  novostavba rodinného domu  1930 

Summer, Johann Všeboř    stavba stodoly    1938 

Voith, Anna  Dolní Lipina č. p. 13  stavba stodoly    1936 

Voith, Georg  Dolní Lipina č. p. 4  stavba chlévu     1934 

stavba stodoly    1936 

Wagner, Adolf Podhrad č. p. 8  přestavba rodinného domu  1936 

Weidhas, Marie Všeboř č. p. 53  výstavba prádelny   1936 

Winter, Ida  Podhrad č. parc. 100/4 novostavba rodinného domu  1932 

Wiesent, Anna Všeboř č. parc. 446/3  novostavba rodinného domu  1932 

Worsch, Anna  Všeboř č. parc. 448/3  novostavba rodinného domu  1938 

Ziegler, Wilhelm Všeboř č. parc. 447/2  novostavba rodinného domu  1935 

výstavba prádelny a stodoly  1938 

 

Zastupitelstvo obce Podhrad č. parc. 39  výstavba plotu    1936 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    

I. KNIHY 
    

1. Evidenční knihy agendy bezpečnosti a veřejného pořádku 
    

1 Přihlašovací kniha příslušníků cizích obcí 1935–1945 ukn 1 

    

    

2. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení ve státních záležitostech 
    

2 Seznam pozemnostních archů osady Dolní Lipina 1936 ukn 2  

    

    

    

II. SPISOVÝ MATERIÁL 
    

II. 1 Spisy 
    

1. Obec a její správa 
    

1. 1 Evidence občanů, domovské právo 

    

3 Matriční záležitosti – potvrzení o úmrtí válečných 

obětí (mj. ruští zajatci)  

1944–1945 kar 1 

    

    

    

2. Správa obecního majetku 
    

2. 1 Rozpočtové hospodaření obce 

    

4 Dávky a poplatky – stavební poplatky a dávky  

z nápojů 

1935 kar 1 

    

    

    

3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek 

    

3. 1 Čelední a pracovní záležitosti 

    

5 Čelední knížky 1881–1924  kar 1 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    
3. 2 Stavební a požární záležitosti  

    

6 Stavební dokumentace Všeboř (řazeno dle č. p. 2–60) 

- novostavby rodinných domů, přestavby, 

rekonstrukce, přístavby 

1930–1938 kar 1 

    

6 Stavební dokumentace Všeboř (řazeno dle č. parcel 

24–449/4) 

- novostavby rodinných domů, přestavby, přístavby 

1902–1939 kar 2 

    
6 Stavební dokumentace Všeboř (bez č. p. i č. parcel; 

řazeno abecedně) 

- novostavby rodinných domů, přestavby, 

rekonstrukce, přístavby 

1926–1938 kar 2 

    

6 Stavební dokumentace Všeboř 

- stavba vodárny v Podhradě; 1905  

- vestavba druhé mlýnské turbíny; 1932  

- stavba hasičské zbrojnice v Mechové; 1936  

- stavba železobetonového mostu v Dolní Lipině; 

1936  

(mj. 5 technických výkresů) 

1905–1936 fas 1 

    

    

    

    

4. Spolupůsobení ve státních záležitostech 
    

4. 1 Záležitosti daňové a katastrální 

    

7 Výkaz o výběru přímých daní 1925 kar 2 

    

    

4. 2 Zemědělství, lesnictví, myslivost, rybolov 

    

8 Rozdělení náhrad za honitby 1939–1942 kar 2 

    

    

4. 3 Vodní hospodářství 

    

9 Stížnost Adolfa Schnurrera na rybniční soustavu 

Adama Fischera  

1932 kar 2 
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Inv.  

č. 

Obsah  Časový rozsah Evid. 

jedn. č. 

    

III. ÚČETNÍ MATERIÁL 
    

1. Účetní knihy 

    

10 Rozpočet pro účetní rok 1940 1940 ukn 3 

    

    

    

IV. MAPY A PLÁNY 
    

11 Katastrální mapa Podhradu (1 ks) 

- 1 list s výřezem; F. Janauschek; 1:2880, 42 x 37 cm 

1938 map 1 
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Název archivní pomůcky: 

 

Archiv obce Všeboř 

Značka archivního fondu:  AO Všeboř 

 

Časové rozmezí: 

 

1881–1945 

Počet evidenčních jednotek: 

 

7 (3 úřední knihy, 2 kartony, 1 fascikl, 1 mapa) 

 

Počet inventárních jednotek: 

 

11 

Rozsah v bm: 

 

0,30 

 

Stav ke dni: 

 

7. 12. 2016 

Zpracovatel archivního  

fondu: 

 

PhDr. Jana Kolouchová 

Zpracovatel archivní 

pomůcky: 

 

PhDr. Jana Kolouchová 

Počet stran: 

 

19 
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Schválil: 
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