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Úvod 
 
 

I. Vývoj původce fondu 
 
 Obec Horní Lomnice s katastrálním územím patřila v roce 1945 do okresu Karlovy 
Vary. V I. dílu Seznamu obcí v zemích českých podle správního rozdělení ze dne 1. 2. 1949    
je dle soupisu obyvatelstva ze dne 22. 5. 1947 uvedeno 5 obyvatel a rozloha katastru                 
343 ha. 
 
 Obec Horní Lomnice byla v roce 1945 spravována místním správním komisařem 
Vilémem Kautským z Horní Lomnice.  

Písemnosti MSK Horní Lomnice z let 1945 - 1946 se nedochovaly. Až od roku 1947 
je doloženo, že Místní správní komise Horní Lomnice byla ustavena i pro správu dalších 
samostatných obcí z okresu Karlovy Vary Lipoltov, Mlýnská (Mühldorf), Pastviny 
(Ranzengrün), Stará Ves, Svatobor, v nichž pro malou osídlenost či neosídlenost nebyla                     
v těchto letech ustavena MSK ani MNV.  

Proto pro názornost uvádíme údaje z I. dílu Seznamu obcí v zemích českých podle 
správního rozdělení ze dne 1. 2. 1949, kde je dle soupisu obyvatelstva ze dne 22. 5. 1947 
uvedeno v obci Lipoltov 63 obyvatel a rozloha katastru 388 ha, v obci Mlýnská 1 obyvatel              
a rozloha katastru 248 ha, v obci Pastviny není uveden žádný obyvatel a rozloha katastru             
233 ha, v obci Stará Ves 63 obyvatel a rozloha katastru 392 ha, v obci Svatobor 16 obyvatel                    
a rozloha katastru 681 ha. 

Obec Pastviny byla od roce 1945 spravována místním správním komisařem Václavem 
Mugrauerem z Ranzengrünu. O činnosti MSK v obci Pastviny se nedochovaly žádné 
písemnosti, její činnost doložena je pouze v roce 1945 (dle otisků razítka MSK Ranzengrün). 
Úřední správu a finanční agendu obce Pastviny (Ranzengrün) vedla MSK Horní Lomnice            
již od roku 1947 a pod svou správu ji převzala od 1. 1. 1949. Pastviny byly vysídleny                          
již od roku 1947.  

V úvodu inventáře fondu Okresní národní výbor Karlovy Vary ve vyjmenovaných 
ustavených místních správních komisí v roce 1945 je uváděn u MSK Svatobor předseda Josef 
Junek, u MSK Mlýnská předseda Jaroslav Zehlinger, u MSK Horní Lomnice, Lipoltov, 
Pastviny (Ranzengrün), Stará Ves není uveden nikdo. 

V písemnostech k poplatkovému paušálu ze služebních požitků zaměstnanců MNV 
Dolní Lomnice z roku 1946, které jsou uloženy ve fondu MNV Dolní Lomnice, je uvedeno, 
že v roce 1945 byla obec Svatobor spolu s obcemi Dolní Lomnice, Radošov a Rydkéřov 
spravována Místní správní komisí Radošov. 

Na základě dochovaného podacího protokolu, který je součástí fondu Archiv obce 
Svatobor a obsahuje zápisy vedené Obecním úřadem Svatobor od 1. 7. 1944 do 4. 5. 1945              
a místní správní komisí - správním komisařem od 27. 3. 1946 do 16. 9. 1946, není však 
zřejmé, zda se jedná o původní MSK Radošov nebo o již nově ustanovenou MSK Svatobor, 
neboť z dochovaných materiálů není možné tuto skutečnost přesně určit. 

Písemnosti, které by blíže doložily činnost MSK či místního správního komisaře              
ve Svatoboru v letech 1945 - 1947, se nedochovaly. 

V protokolu ze dne 11. 4. 1946 o předání účetní agendy a financí MSK                        
Mlýnská - Stará Ves, sepsaném na MSK Mlýnská (MSK Mlýnská byla společná pro obce 
Mlýnská a Stará Ves), se uvádí, že za obec Mlýnská odstupuje komisař Jaroslav Zelinger                
a nastupuje Jaroslav Vacek, t. č. v Lipoltově. Dále se zde uvádí, že rozhodnutím OSK 
Karlovy Vary bude MSK Mlýnská zrušena (není uváděno kterým rozhodnutím ani ze kdy)                
a bude ustavena nová společná správa pro obce Horní Lomnice, Pastviny (Ranzengrün), 
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Lipoltov, Mlýnská, Stará Ves, Svatobor (uváděny jsou Dolní Lomnice a Horní Lomnice - ale 
Dolní Lomnice tam pak nebyla začleněna). Správu obcí Mlýnská, Stará Ves a Svatobor 
převzala MSK Horní Lomnice v letech 1946 - 1947. 

K obci Lipoltov se nechovaly žádné písemnosti, ze kterých by se daly čerpat údaje               
o obci z let 1945 - 1947, od roku 1947 ji spravovala MSK Horní Lomnice. 

Účetní agendu za léta 1945 - 1948 pro obce Horní Lomnice, Lipoltov, Mlýnská, 
Pastviny (Ranzengrün), Stará Ves a Svatobor vyhotovil v roce 1949 účetní tajemník Ryba.           
Za tuto činnost mu byla Místní správní komisí Horní Lomnice vyplacena odměna. Pokladní 
deníky obcí Pastviny, Mlýnská a Stará Ves vedl J. Folta a po něm Karel Mautner z MSK 
Horní Lomnice. V pokladním deníku obce Pastviny je dne 12. 2. 1948 zápis o předání 
pokladny u příležitosti předání obecní agendy, posledním zápisem je převedení pokladní 
hotovosti k 1. 1. 1949 k Horní Lomnici. 

Výkon společné správy obcí je zřejmý z písemností, na nichž je jako adresát uváděn 
příslušný místní národní výbor a je na nich otisk prezenčního razítka MSK Horní Lomnice.  

 
Všechny uvedené obce hospodařily v rámci Horského pastevního družstva pro okres 

Karlovy Vary, ústřední správa Dolní Lomnice. Správním komisařem oblasti Horského 
pastevního družstva byl v roce 1947 Josef Marel z Dolní Lomnice a vrchním správcem 
Jaroslav Pekárek. 

 
Zápis z ustavující schůze MSK Horní Lomnice, společné pro uvedené obce,                       

se nedochoval. Kniha zápisů ze schůzí této MSK z let 1947 - 1949 začíná zápisem č. 1                       
ze dne 12. 3. 1947. Lze se domnívat, zda MSK byla ustavena v roce 1947. Ze zápisů                          
je možné zjistit, že schůze MSK se konaly v úřadovně MSK Dolní Lomnice, v bytě předsedy 
MSK Horní Lomnice Ladislava Novotného v Radošově, ve škole ve Svatoboru, v Horní 
Lomnici a v Lipoltově. MSK Horní Lomnice v roce 1947 tvořili předseda Josef Marel, 
zapisovatel a člen Karel Mautner, člen Jan Hlous. V letech 1948 - 1949 byl předsedou MSK 
Ladislav Novotný, členy Karel Tabulka, Michal Marcinčák a Josef Henzl. Tito funkcionáři 
nebydleli v Horní Lomnici, ale v okolních obcích, které MSK spravovala. 

Činnost MSK Horní Lomnice, společné pro uvedené obce, byla ukončena v roce 1949 
reorganizací obcí. Místní národní výbor v Horní Lomnici nebyl ustaven. 

Po ukončení činnosti MSK Horní Lomnice a její společné správy pro obce Pastviny 
(Ranzengrün), Svatobor, Stará Ves, Mlýnská a Lipoltov byla v roce 1950 provedena úprava 
rozpočtu obce Horní Lomnice přerozdělením na nově utvořené správní svazky - na obec 
Zakšov, ke které byly připojeny obce Horní Lomnice a Pastviny (Ranzengrün), na obec 
Svatobor s obcemi Mlýnská a Stará Ves, a na obec Velichov, ke které byla připojena obec 
Lipoltov. Podobně se rozdělil majetek sboru dobrovolných hasičů sdružených obcí. 

Seznamy konfiskovaných nemovitých podstat se týkají obcí Horní Lomnice, Lipoltov, 
Mlýnská a Stará Ves a jejich katastrálních území, spisy k vymezení konfiskátů se týkají obcí 
Svatobor, Stará Ves a Mlýnská. 

Horní Lomnice v roce 1948 patřila do volebního obvodu Dolní Lomnice, který 
zahrnoval i obce Pastviny (Ranzengrün), Svatobor, Stará Ves, Mlýnská a Lipoltov. Správní 
komisí Dolní Lomnice byla jmenována Místní volební komise Horní Lomnice pro obce Horní 
Lomnice, Pastviny (Ranzengrün), Svatobor, Stará Ves, Mlýnská a Lipoltov. Voličské 
seznamy z roku 1948 a 1949 jsou podepsány Karlem Mautnerem a volební komisí, označeny 
razítkem MSK Horní Lomnice. Proto jsou ve fondu doloženy voličské seznamy jednotlivých 
obcí a jejich duplicitní kopie jsou součástí fondu MNV Dolní Lomnice. 

Obec neměla vlastní školu. Školní docházka byla zajištěna se škole ve Svatoboru, 
která byla společná pro obce Horní Lomnice, Pastviny (Ranzengrün), Svatobor, Stará Ves, 
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Mlýnská a Lipoltov. Učitelem a ředitelem byl Karel Soukup, po něm od 5. 11. 1951 převzal 
funkci Stanislav Švarc. 

Vlastní dobrovolný hasičský sbor obec neměla, v roce 1949 je doložena činnost 
společného sboru pro obce Horní Lomnice, Pastviny (Ranzengrün), Svatobor, Stará Ves, 
Mlýnská a Lipoltov. 

V knize zápisů ze schůzí MSK Horní Lomnice ze dne 11. 7. 1949 se uvádí návrh            
na sloučení všech šesti obcí v jednu politickou obec pod názvem Horní Lomnice a na sloučení 
s obcí Zakšov a s obcí Petrov, které by se staly dalšími osadami. Ze zápisů ze dne 6. 11. 1949 
a 14. 11. 1949 lze zjistit vznik nového MNV Svatobor, zvolení funkcionářů a rady do MNV 
Svatobor. S účinností od 1. 1. 1950 převzal nový MNV Svatobor správu obcí Svatobor, Stará 
Ves a Mlýnská, obce Horní Lomnice a Pastviny byly sloučeny s obcí Zakšov. V posledním 
zápisu ze dne 14. 11. 1949 je uvedeno, že až do konání veřejné schůze v Lipoltově nebude 
zatím MSK Horní Lomnice likvidována.  

Je však zajímavé, že ještě v lednu 1950 je na části písemností adresovaných novému 
MNV Svatobor otisk prezentačního razítka s textem MSK Horní Lomnice. Tyto písemnosti 
jsou součástí fondu MNV Svatobor. 

 
Již dne 11. 4. 1947 byl na schůzi MSK Horní Lomnice projednáván návrh                          

na přejmenování obcí Ranzengrün na Rančířov a Mühldorf na Mlynářov. Název Ranzengrün 
byl úředně změněn na Pastviny a název Mühldorf na Mlýnská, změny byly zveřejněny                   
v Úředním listu republiky Československé ze dne 25. 8. 1948, díl  I., částka 164, vyhláška                
č. 2194, str. 1466. 

Obce Horní Lomnice a Pastviny byly sloučeny v rámci reorganizace státní správy                 
s obcí Zakšov v jednu politickou obec se sídlem v Zakšově. Integrace obcí byla zveřejněna               
v Úředním listu republiky Československé ze dne 22. 11. 1949, díl II., číslo 272, str. 4384. 
Obec Zakšov převzala tyto obce jako své osady od 1. 1. 1950. Po sloučení byl  v Úředním 
listu republiky Československé ze dne 16. 8. 1950, díl I., částka 123, vyhláška č. 504, str. 898, 
uveřejněn úřední název nové obce Zakšov, názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy 
částí nové obce. 

V Úředním listu republiky Československé ze dne 22. 11. 1949 je zároveň oznámeno 
sloučení obce Lipoltov s obcí Velichov a sloučení obcí Svatobor, Mlýnská a Stará Ves v obec 
Svatobor. V Úředním listu republiky Československé ze dne 16. 8. 1950 jsou zároveň 
oznámeny nové názvy obcí Svatobor s osadami Mlýnská a Stará Ves a obce Velichov                     
s osadou Lipoltov. 

 
Po odsunu Němců zůstala osada Pastviny (Ranzengrün) od roku 1947 neobydlena. Její  

katastrální území, spravované již obcí Zakšov, bylo v roce 1953 připojeno k Vojenskému 
újezdu Hradiště, a to v I. etapě. 

Osada Horní Lomnice byla vysídlena v I. etapě a katastrální území Horní Lomnice, 
spravované již obcí Zakšov, bylo v roce 1953 připojeno k Vojenskému újezdu Hradiště. 

Osada Lipoltov byla vysídlena v I. etapě a katastrální území Lipoltov, spravované               
již obcí Velichov, bylo v roce 1953 připojeno k Vojenskému újezdu Hradiště. 

O vysídlení obce Svatobor a osad Mlýnská a Stará Ves viz úvod k inventáři fondu 
MNV Svatobor. 
 
 

II. Vývoj a dějiny fondu 
  
 Archiválie fondu Místní správní komise Horní Lomnice byly převzaty do Okresního 
archivu Karlovy Vary pravděpodobně již v roce 1962 společně s archiváliemi fondu MNV 
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Dolní Lomnice. Dodatečně byly písemnosti Horní Lomnice zapsány v knize přírůstků                    
v roce 1963 pod přírůstkem č. 110 v rozsahu 3 složky spisů z roku 1948, v celkové metráži 
0,04 bm. 
 Písemnosti týkající se obce Pastviny byly původně zaevidovány jako fond MNV 
Pastviny pod EL NAD 341 (bez rozdělení původců – Pastviny /Ranzengrün/ v okrese Karlovy 
Vary a Pastviny /Weiden/ v okrese Kadaň) a zapsány v knize přírůstků v roce 1961                      
pod přírůstkem č. 213 v rozsahu 1 složky spisů z let 1948 - 1950, metráž nebyla vykázána.  
 U archiválií, týkajících se obcí Mlýnská a Stará Ves, nebylo dohledáno číslo přírůstku, 
nebyly zaevidovány jako samostatné fondy, ani nebyly vykázány jako součásti jiných fondů. 
Jedná se o 2 knihy účetního materiálu a 1 jednotlivinu spisů z let 1946 - 1948, metráž činí 
0,03 bm. 
 

 
III. Archivní charakteristika fondu 

 
 Fond MSK Horní Lomnice, původně označovaný jako MNV (přírůstek č. 110), byl 
sepsán ve společném provizorním inventáři s fondem MNV Dolní Lomnice pracovníkem 
Okresního archivu Karlovy Vary Miroslavem Sedlákem v roce 1962, který písemnosti hrubě 
roztřídil. Provizorní inventář je založen ve spisech o fondu. U původního fondu MNV Horní 
Lomnice byly vykázány 3 inventární jednotky - 3 složky spisů z roku 1948. Fondy MNV 
Horní Lomnice a MNV Dolní Lomnice byly uloženy ve společném kartonu. Metráž uvedena 
nebyla. Vnitřní skartace nebyla provedena. 
 
 Fond MNV Horní Lomnice nebyl zapracován v roce 1961 Miroslavem Sedlákem              
do skupinového inventáře Doupovsko - Vojenský újezd Hradiště, ani v roce 1980 Emilií 
Šindelářovou a Helenou Köglerovou do skupinového inventáře Vojenský újezd Hradiště. 
  
 Při generální inventuře v roce 2001 byl fond MNV Horní Lomnice ke dni 6. 2. 2001 
vykázán jako nezpracovaný s evidenčními jednotkami v rozsahu 1 kartonu z let 1948 - 1949           
s metráží 0,04 bm. 

 
Při novém zpracování skupinového inventáře v roce 2004 byl do něj fond MNV Horní 

Lomnice zahrnut proto, že katastrální území Horní Lomnice, Mlýnská, Lipoltov, Pastviny 
(Ranzengrün), Svatobor a Stará Ves jsou součástí Vojenského újezdu Hradiště.  

  Při inventarizaci fondu v roce 2004 bylo zjištěno, že v obci Horní Lomnice působila 
pouze místní správní komise společná pro 6 obcí, a to až do roku 1949. Z tohoto důvodu               
bylo přistoupeno k přejmenování fondu na fond Místní správní komise Horní Lomnice                   
dle metodického pokynu Ministerstva vnitra, sekce archivní správy, čj. AS/1-3565/97                      
ze dne 17. 10. 1997, týkajícího se všeobecných zásad tvorby názvů archivních fondů a sbírek. 

Dále bylo při inventarizaci přistoupeno ke sloučení fondů MSK Horní Lomnice                    
a MSK Pastviny (Ranzengrün), neboť ve fondu MSK Pastviny (část přírůstku č. 213) 
převládají archiválie z doby společné správy obcí pod MSK Horní Lomnice. Malá část fondu 
MSK Pastviny (Ranzengrün) z roku 1945, dokládající působení samostatné správy obce 
Pastviny, byla také do fondu MSK Horní Lomnice včleněna, neboť pro její zanedbatelný 
rozsah a obsah není účelné vykazovat ji jako samostatný fond. 

Fond MSK Pastviny (Ranzengrün, část přírůstku č. 213) byl včleněn do fondu MSK 
Horní Lomnice v rozsahu 1 kartonu spisů (1908) 1945 - 1948 (1949) a 5 účetních knih                   
1946 - 1948 (1949) o celkové metráži 0,08 bm. Jedná se o vkladní knížky předchůdce                  
MSK - Obecního úřadu Pastviny, které byly podkladem pro přihlášení vkladů dle dekretu 
prezidenta republiky č. 95 ze dne 20. 10. 1945, o přihlášení vkladů a jiných peněžních 
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pohledávek u peněžních ústavů, jako i životních pojištění a cenných papírů. Datace těchto 
vkladních knížek tvoří priorum fondu MSK Horní Lomnice. Dále se jedná o výplatu mzdy 
zaměstnanců MSK Pastviny z roku 1945 obce Pastviny, pozemnostní arch a účetní knihy obce 
Pastviny, které byly vedeny MSK Horní Lomnice a které byly při inventarizaci fondu MSK 
Horní Lomnice správně posouzeny. Hlavní kniha a pokladní deník byly zařazeny mezi účetní 
knihy a tři účetní závěrky, původně vykázané jako účetní knihy, mezi spisy sign. 81.                       
Z převedeného materiálu byl vyskartován duplicitní materiál, který byl již obsažen ve fondu 
MSK Horní Lomnice. 

Z uvedených důvodů byl fond MSK Pastviny (Ranzengrün) EL NAD 341 zrušen                 
v roce 2006 po schválení této archivní pomůcky. 
 K fondu MSK Pastviny (Ranzengrün) pro upřesnění uvádíme, že jeho písemnosti byly 
nalezeny v prosinci roku 2003 při roztřídění archiválií fondů MNV Oleška, Žďár a Pastviny 
pracovnicí Státního okresního archivu Karlovy Vary Simonou Pelcovou. Při tom bylo                      
z uváděných ještě úředních německých názvů zjištěno, že původní fond MNV Pastviny 
obsahuje archiválie dvou původců stejného českého názvu - Pastviny, dříve Ranzengrün                
v okrese Karlovy Vary a Pastviny, dříve Weiden v okrese Kadaň. Podle těchto původců byly 
písemnosti roztříděny. V původním fondu označeném EL NAD 341 MNV Pastviny byly 
ponechány archiválie původce MSK Pastviny (Ranzengrün, okres Karlovy Vary). Fond                          
EL NAD 341 byl dle metodického pokynu Ministerstva vnitra, sekce archivní správy,                   
čj. AS/1-3565/97 ze dne 17. 10. 1997, týkajícího se všeobecných zásad tvorby názvů 
archivních fondů a sbírek, přejmenován na fond Místní správní komise Pastviny 
(Ranzengrün), neboť v této obci působila pouze místní správní komise. Archiválie původce 
MNV Pastviny (Weiden, okres Kadaň) byly zaevidovány jako nový fond EL NAD 1541 
Místní národní výbor Pastviny (Weiden).   

Ke sloučení fondů MNV Oleška, Žďár a Pastviny při inventarizaci z roku 1980 ještě 
uvádíme, že v knize Zaniklé obce Doupovska se autorka Zdena Binterová zmiňuje o tom,                 
že v roce 1945 byla obec Oleška s osadou Kozlov sloučena s obcemi Žďár a Pastviny (zřejmě 
míněna obec Ranzengrün) do jedné obce s názvem Oleška. Úřední sloučení těchto obcí však 
nebylo dohledáno jak v Úředních listech republiky Československé, tak ani v materiálech 
těchto fondů. Naopak z písemností těchto fondů vyplývá samostatná správa obcí až do jejich 
vysídlení po vzniku vojenského výcvikového prostoru na Doupovsku.  

Při inventarizaci fondu MSK Horní Lomnice k němu byla dne 29. 9. 2004 přiložena,               
zaevidována a mezi správní knihy zařazena kniha zápisů ze schůzí Místní správní komise            
pro obce Lipoltov, Pastviny, Mlýnská, Stará Ves, Svatobor, Horní Lomnici 1947 - 1949                   
v rozsahu 0,01 bm, která byla vymanipulována z fondu MNV Dolní Lomnice. Kniha nebyla 
ve fondu MNV Dolní Lomnice vykázána jako samostatná evidenční jednotka, v provizorním 
inventáři z roku 1962 byla vykázána ve spisech. 

Z fondu MNV Svatobor byly vymanipulovány pozemnostní archy z let 1949, které       
dle série 37 a čísla 10 byly součástí objednávky MSK Horní Lomnice pozemnostních archů 
pro obce Horní Lomnice, Pastviny (okres Karlovy Vary), Starou Ves, Mlýnskou a Svatobor. 
MSK Horní Lomnice platila úhradu za tyto archy, proto byly přiloženy do fondu MSK Horní 
Lomnice. Dále byla z fondu MNV Svatobor vymanipulována finanční agenda z roku 1949                    
a účetní závěrka obce Horní Lomnice a obcí HPD z roku [1949]. Celkem byl do fondu MSK 
Horní Lomnice přiložen materiál v rozsahu 0,01 bm, pozemnostní archy byly zařazeny                  
do spisů sign. 76 a finanční agenda do spisů sign. 81. 
 Dále byly do fondu MSK Horní Lomnice mezi účetní knihy zařazeny neevidované 
archiválie v rozsahu 0,03 bm, a to 2 knihy účetního materiálu z let 1946 - 1948 (pokladní 
deník obce Mlýnská 1946 - 1948 a pokladní deník obce Stará Ves 1946 - 1948) a protokol             
o předání účetní agendy a financí MSK Mlýnská - Stará Ves z 11. 4. 1946 s potvrzením               
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o převzetí financí, který byl založen v pokladním deníku obce Mlýnská a byl zařazen do spisů 
sign. 05 (duplicitní protokol byl dán do vnitřní skartace). 
 Mezi písemnostmi sign. 80 fondu MSK Horní Lomnice se dochovaly i vkladní knížky 
předchůdce MSK - Obecního úřadu Horní Lomnice. Byly ponechány ve fondu MSK Horní 
Lomnice, neboť byly podkladem pro přihlášení vkladů dle dekretu prezidenta republiky č. 95 
ze dne 20. 10. 1945, o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, 
jako i životních pojištění a cenných papírů. Datace těchto vkladních knížek tvoří priorum 
fondu.  

Vnitřní skartace v roce 2004 byla provedena. Vyřazeny byly duplicitní voličské 
seznamy pro obce Pastviny (Ranzengrün) a Stará Ves, duplicitní protokol o předání účetní 
agendy a financí MSK Mlýnská a Stará Ves, prázdný německý formulář v rozsahu 0,01 bm. 
Protokol o vnitřní skartaci čj. 76/05-SP-41.3 ze dne 12. 4. 2005 je založen ve spise o fondu. 

Po inventarizaci je fond tvořen písemnostmi z let (1908) 1945 - 1949 o rozsahu                  
13 inventárních jednotek a 6 evidenčních jednotek /5 úředních knih 1946 - 1949, 1 karton 
spisů (1908) 1945 - 1949/. Po přeměření činí metráž 0,18 bm. 

Ve fondu převažují archiválie II. kategorie, do I. kategorie byla zařazena kniha                  
inv. č. 1 a spisy inv. č. 7. 

 
 

IV. Stručný rozbor obsahu fondu 
 
 Cenným materiálem jsou zápisy ze schůzí a agenda konfiskací nemovitého majetku.               
Z velmi torzovité další agendy lze zjistit údaje o hospodaření  a chodu obce a spravovaných 
obcí, o jejich společné správě. 

Ve fondu nejsou dochovány žádné písemnosti vztahující se k vysídlení Horní Lomnice 
a obcí pod správou MSK Horní Lomnice, ani o začlenění jejich katastrálních území                       
do vojenského výcvikového prostoru. 
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A. KNIHY 

 
a) správní 

 
 1                Kniha zápisů ze schůzí 1947 - 1949 K 1   
   MSK Horní Lomnice pro obce Lipoltov, 

   Pastviny (Ranzengrün), Mlýnská (Mühldorf), 

   Stará Ves, Svatobor a Horní Lomnice 

   od 12. 3. 1947 do 14. 11. 1949 
 
 

b) účetní 

 
 2  Hlavní kniha obce Pastviny 1947 - 1948 K 2  
 
 3  Pokladní deník obce Pastviny 1946 - 1948 K 3 
 
 4  Pokladní deník obce Mlýnská 1946 - 1948 K 4 
 
 5  Pokladní deník obce Stará Ves 1946 - 1948 K 5 
 
 

B. SPISOVÝ MATERIÁL  
 

a) spisy 

 
0  MEZINÁRODNÍ VĚCI, STÁTNÍ ZŘÍZENÍ, 

NÁRODNÍ VÝBORY 
 
 6 05 Předání účetní agendy a financí MSK 1946  1 
   Mlýnská - Stará Ves z důvodu připravované 
   společné správy obcí Horní Lomnice, Lipoltov, 
   Mlýnská, Pastviny, Stará Ves a Svatobor 
    
 

1  SPOLEČNÉ VĚCI HOSPODÁŘSKÉ 
A ORGANIZACE HOSPODÁŘSTVÍ 

 
 7 19 Seznam konfiskovaných nemovitých [1946] - [1949] 
   podstat, přicházejících v úvahu předání 
   obci Horní Lomnice, Lipoltov, Mlýnská 
   a Stará Ves (čp. 5, 11, 13, 17, 19, 21 - 23, 
   30, 36, 38 - 42, 44 k. ú. Horní Lomnice, 
   čp. 4, 9, 18, 21, 35, 38, 39 k. ú. Lipoltov, 
   čp. 1, 2, 5 - 15, 18, 19, 23, 24 k. ú. Mlýnská, 
   čp. 4, 7, 8, 10, 11, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 30,  
   32 k. ú. Stará Ves) a vymezení konfiskátů 
   v obcích Svatobor, Stará Ves a Mlýnská 
   dle dekretů č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb. 
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2  VNITŘNÍ SPRÁVA 

 
 8 20 Volby do Národního shromáždění 1948  1 
   dne 30. 5. 1948 - jmenování volební komise 
   Horní Lomnice 
 
   Voličský seznam obce Horní Lomnice 1948   
    pro volby do Národního shromáždění 
    dne 30. 5. 1948   
 
   Voličský seznam obce Horní Lomnice 1948 - 1949   
   pro volby do Národního shromáždění  
   dne 30. 5. 1948 po úpravě dle vyhl. 
   č. 20/1949 Sb. 
 
   Vyložení voličských seznamů po úpravě 1949 
   dle vyhl. č. 20/1949 Sb. a agenda Místní 
   volební komise Horní Lomnice 
 
   Voličské seznamy obcí Pastviny, 1947 - 1948  
    Lipoltov, Svatobor, Mlýnská a Stará Ves  
    pro volby do Národního shromáždění  
    dne 30. 5. 1948   
 
   Voličské seznamy obcí Pastviny, 1949  
   Svatobor, Mlýnská a Stará Ves pro volby  
   do Národního shromáždění dne 30. 5. 1948 
   po úpravě dle vyhl. č. 20/1949 Sb. 
 
 9 28 Hlášení propůjčených německých 1946 
   válečných zajatců ve Svatoboru   
 
 

4  KÁDRY A SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE 
 
 10 42 Výplata mzdy zaměstnanců MSK Pastviny 1945 
 
 

7  VÝSTAVBA, TECHNIKA A DOPRAVA 
 
 11 76 Pozemnostní archy čp. 8, 11, 19, 22, 23, 30, 34, 1949   
   36, 38, 39, 41, 42 k. ú. Horní Lomnice, čp. 11 
   k. ú. Pastviny (okres Karlovy Vary), čp. 3, 9, 
   17 - 19, 22, 27, 28, 30, 34, 37, 55, 56, 62, 66, 69 
   k. ú. Svatobor, čp. 2, 6, 8, 10, 14, 15, 19, 23, 26 
   k. ú. Mlýnská, čp. 5, 7, 8, 10, 20 - 23, 26, 28, 30,  
   32 k. ú. Stará Ves, a k nim patřících stavebních  
   a pozemkových parcel (stav ke konci roku 1947), 
   vyhlášky o přítomnosti měřického úředníka 
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8  FINANCE 

 
 12 80 Přihlášky vkladů ze 7 vkladních knížek (1909) 1945  1 
   MSK Horní Lomnice 
   Přílohy: 10 původních vkladních knížek  
   Obecního úřadu Horní Lomnice č. A/II/3,  
   1593, 1761, 2041, 2157, 2158, 2159,  
   2160, fol. 2493, fol. 2499 z let 1909 - 1945  
   a 1 vkladní list MSK Horní Lomnice 
   z roku 1945 
 
   Přihlášky vkladů z 9 vkladních knížek (1908) 1945   
   MSK Pastviny 
   Přílohy: 11 původních vkladních knížek  
   Obecního úřadu Pastviny č. A/47, 373, 
   571, 627, 2087, 2088, 2089, 2090, 2191, 
   2315, 2316 z let 1908 - 1945 
 
 13 81 Účetní závěrka obce Pastviny [1947]  
   za léta 1945 - 1946 
 
   Sdělení k účetní závěrce obce Pastviny 1947 
   za rok 1945 
 
   Účetní závěrka obce Pastviny za rok 1947 [1948]  
 
   Účetní závěrka obce Pastviny za rok 1948 [1949] 
 
   Účetní závěrka obce Horní Lomnice a obcí [1949]   
   Horského pastevního družstva (Lipoltov, 
   Mlýnská, Pastviny /okres Karlovy Vary/, 
   Stará Ves a Svatobor) za rok 1949 
 
   Potvrzení o výplatě účetnímu tajemníku 1949 
   Rybovi od MSK Horní Lomnice 
   za vyhotovení účetní agendy pro obce 
   Horní Lomnice, Lipoltov, Mlýnská, Pastviny 
   (okres Karlovy Vary), Stará Ves a Svatobor 
 
   Návrh školního rozpočtu Národní školy  [1949] 
   Svatobor na rok 1949 – 1950 
 
   Výdaje za zaslání tabulek zemědělské daně 1949 
   pro obec Svatobor a účet za lakýrnické 
   a malířské práce v Národní škole Svatobor 
 
   Úhrada dlužného zůstatku na bezúročném 1949 
   účtu hotovostí obce Lipoltov 


