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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Původcem archivního  souboru  je  Místní  správní  komise Dlouhé  Hradiště  a  Místní
národní výbor Dlouhé Hradiště vyvíjející svou činnost od 22. listopadu 1945 do 12. června
1960. Obec spadala v letech 1945 – 1949 pod politický okres Planá u Mar. Lázní, který byl
však k 31. lednu 1949 zrušen podle vládního nařízení č. 3/1949 Sb., o územní organizaci
okresů  v českých zemích a obec Dlouhé Hradiště  se stala v letech 1949 – 1960 součástí
okresu Stříbro. Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení
byl od 1. ledna 1949 zřízen Kraj Plzeňský, jehož součástí se stala i obec Dlouhé Hradiště.

Podle vládního nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, částečně
pozměněného vládním nařízením č. 44/1945 Sb., o rozsahu působnosti národních výborů, se
v každé obci měl ustavit místní národní výbor. Jejich vnitřní složení pravomoci, hospodaření,
vedení a podepisování některých druhů písemností určovala Směrnice ministerstva vnitra č. 6
ze dne 19. května 1945 uveřejněná v Úředním listu republiky Československé a navazující
Prozatímní  organizační  řád  místních  národních  výborů  z  roku  1947.  Tyto  dokumenty
rozlišovaly národní výbory na volený sbor složený z členů národního výboru, jeho složky
(rada, předseda, referenti, komise) a úřad národního výboru. 

Pro  dočasnou  správu  obcí,  kde  pro  převážnou  většinu  obyvatelstva  státně
nespolehlivého,  tj.  zejména  v  pohraničí,  nemohl  být  ustaven  místní  národní  výbor,  byly
jmenovány okresními národními výbory, resp. okresními správními komisemi místní správní
komise, jejichž pravomoci byly stejné jako pravomoci místních národních výborů.  Místní
správní komise měly mít 3 až 6 jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise
byl jmenován, nikoliv volen.

V obci Dlouhé Hradiště byla dne 4. listopadu 1945 ustavena Místní správní komise v
tomto  složení:  předseda  Josef  Patera,  místopředseda  Jan  Štěpánek,  pokladník  František
Poustka a členové Karel Kloud, Václav Sova, František Červenka, Tomáš Červenka, Václav
Kolařík. Okresní správní komise v Plané u Mariánských Lázní jmenovala MSK v Dlouhém
Hradišti v čele s navrženým předsedou dne 22. prosince 1945.  Dne 3. února 1946 byla také
zvolena  místní rolnická komise, jejímž předsedou se stal František Červenka.

Místní  správní  komise  měly  být  nahrazeny místními  národními  výbory na základě

výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění podle § 1 a § 11, odst. 2 vládního
nařízení  č.  120/1946 Sb.,  o  obnovení  národních  výborů  na  podkladě  výsledků  voleb  do
ústavodárného Národního shromáždění ze dne 27. května 1946. Hlavním kriteriem pro vznik
místního  národního výboru  byl  počet  50  platných voličských hlasů  v  obci.  Pokud počet
platných  hlasů  nedosáhl  tohoto  počtu,  fungovala  v  obci  i  nadále  místní  správní  komise
nejdéle však do roku 1950, kdy byla na základě vládního nařízení č. 14/1950 Sb., přeměněna
na místní národní výbor. V Dlouhém Hradišti zúčastnilo 95 oprávněných voličů, takže v obci
mohl být ustanoven místní národní výbor.

Již v březnu 1946 se obyvatelé Dlouhého Hradiště usnesli na tom, že obec byla již zcela
osídlena, a proto  navrhli místo správní komise ustavit místní národní výbor. K přeměně MSK
na  MNV  došlo  teprve  12.  srpna  1946.  Předsedou  MNV zůstal  i  nadále  Josef  Patera,
místopředsedou se stal Petr Batík, další členové byli Antonín Mach, František Poustka, Tomáš
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Červenka, František Kříž, Jaroslav Strnad, Václav Kolařík a Jan Zámečník. Zároveň došlo k
volbě  nové rolnické komise,  kde byl  ale  také zvolen  opět  dosavadní  předseda František
Červenka. K volbě finanční komise došlo dne 17. ledna 1947 a předsedou se stal František
Kříž.  V této  době  se  situace  v  obci  začala  mezi  obyvateli  a  zástupci  MNV vyostřovat.
Vzájemné obviňování a stížnosti byly nakonec řešeny zástupci Sboru národní bezpečnosti.
Poté někteří členové MNV byli zproštěni svých funkcí z důvodu trestního stíhání.

Ani pak se situace v obci nezklidnila a v březnu 1948 MAV NF v Dlouhém Hradišti
odvolal předsedu a místopředsedu MNV z důvodu neplnění povinností vyplývajících z jejich
funkcí  a  pro  všeobecnou  nedůvěru  ze  strany  obyvatelstva.  Na  základě  této  skutečnosti
rezignovali  i  další  členové MNV: František Poustka, Václav Kolařík,  Karel  Kloud. Proto
MAV navrhl Okresnímu národnímu výboru v Plané u Mar.  Lázní nové zástupce MNV v
tomto  složení:  Předseda  Tomáš  Červenka,  místopředseda  Jan  Tušek,  pokladník  Antonín
Mach, členové Rudolf  Král,  Ladislav Hirka,  František Kříž,  Josef Klesa, Josef  Kochta.  I
přesto zůstala situace v obci vyhrocená, docházelo k neustálým osobním a politickým střetům
mezi  funkcionáři  a  obyvateli  navzájem.  Z  těchto  důvodů  podal  předseda  MNV Tomáš
Červenka rezignaci již 5. srpna 1948, avšak ve funkci setrval až do 21. listopadu 1948, kdy
proběhla  volba  obnoveného  MNV.  Novým  předsedou  byl  zvolen  František  Poustka,
náměstkem  Karel  Hodonický,  pokladníkem  Josef  Patera  a  další  3  členové  rady  MNV
František Kříž, Josef Klesa, Ladislav Hirka. K předání veškeré agendy týkající se MNV nově

zvolenému předsedovi došlo dne 12. prosince 1948. Ani František Poustka situaci v obci
nezvládal a v květnu 1949 žádal o zproštění funkce předsedy MNV, ale tato rezignace mu
byla rozmluvena a ve funkci předsedy působil až do reorganizace MNV v roce 1950.

Ze zápisu ze schůze MNV ze dne 3. května 1950 také vyplývá, že už v té době se
hovořilo o případném sloučení obce Dlouhé Hradiště s obcí Poloučany. Avšak tento návrh
nebyl přijat a ke sloučení obcí tehdy nedošlo. 

Reorganizace MNV v Dlouhém Hradišti proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení
č. 14/1950 Sb., ze dne 28. února 1950 o organizaci místních národních výborů na návrh MAV
NF. Navrženo bylo 9 členů – František Poustka, Václav Hodonický, Josef Hošek, Petr Batík,
Josef Patera, Karel Hodonický, Anna Křížová, Marie Štěpánková, František Červenka, které
ONV ve Stříbře jmenoval dne 7. června 1950. Ze zápisu o průběhu ustavující schůze nově
zvoleného MNV ze dne 14. června 1950 vyplývá, že předsedou MNV byl zvolen Petr Batík,
místopředsedou  a  zároveň  zemědělským  referentem  František  Červenka,  finančním
referentem Josef Hošek, školským a osvětovým referentem Marie Štěpánková a vyživovacím
referentem Karel Hodonický. Předseda MNV Petr Batík ve své funkci působil do listopadu
1951, kdy byl zajištěn bezpečnostními orgány pro podezření ze zpronevěry peněz a posléze na
něj byla uvalena vazba. Zcela zproštěn funkce předsedy MNV byl ONV ve Stříbře dne 11.
prosince  1951.  Funkci  předsedy  dočasně  vykonával  dosavadní  místopředseda  František
Červenka až do nové volby MNV, která se konala 4. ledna 1952. Navrženi bylo 9 členů: Josef
Kříž,  František Kříž,  Josef Kochta,  Václav Sova, Rudolf  Král,  Jaroslav Strnad, František
Poustka, Karel Hodonický, František Červenka. Protože však ONV ve Stříbře trval vzhledem
k počtu obyvatel na 15 členném MNV, bylo doplněno dalších 6 členů a to: Ladislav Hirka,
Antonín  Mach,  Křížová Anna,  Štěpánková Marie,  Václav  Hodonický a  Josef  Patera.  Ze
zápisu ze schůze nově zvoleného MNV konané 25. ledna 1952 je patrné, že předsedou byl
zvolen Josef Kříž, místopředsedou a zároveň zemědělským referentem František Červenka,
zásobovacím referentem Karel Hodonický a finančním referentem František Poustka.

V roce 1952 je rovněž poprvé zmiňován tajemník MNV Dlouhé Hradiště  Bohumil
Haicer.  Ve  stejném  roce  došlo  také  k  založení  JZD  v  obci,  ale  již  v  lednu  1953  byla
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kritizována špatná práce JZD pod vedením předsedy Antonína Macha. Ani práce MNV v
letech 1952 – 1953 nebyla zcela dostačující,  nikdo nechtěl  v MNV pracovat. Neustále se
hovořilo  o  další  reorganizaci,  ale  nebyl  nikdo  nový kdo  by byl  ochoten  práci  v  MNV
vykonávat. V roce 1953 byl MNV doplněn Ladislavem Čejkou. Ani předseda MNV Josef
Kříž nezůstal ve funkci dlouho a 23. září 1953 na veřejné schůzi podal rezignaci. Na schůzi
pléna MNV byla  zvolena rada  MNV takto:  Josef  Patera,  Josef  Kochta,  Ladislav  Čejka,
Antonín Mach a František Červenka. Při návrzích na předsedu MNV nikdo nechtěl funkci
přijmout, až nakonec se nechal přesvědčit Ladislav Čejka. To vše vypovídá o velice složité
situaci jaká tehdy v obci byla. To se týkalo, až na malé výjimky, všech nově osidlovaných
obcí v pohraničí. Předseda Ladislav Čejka rezignoval na svoji funkci dne 10. března 1954 a
MNV dočasně řídil (do voleb 16. května 1954) místopředseda Josef Patera.

Do struktury národních výborů pak významně zasáhl až ústavní zákon č. 12/1954 Sb., o
národních výborech a na něj navazující zákony a vládní nařízení č. 13/1954 Sb., o národních
výborech,  č.  14/1954  Sb.,  o  volbách  do  národních  výborů,  č.  16/1954  Sb.,  o  změnách
územních obvodů  některých národních výborů  a č.  23/1954 Sb.,  o organizaci  výkonných
orgánů národních výborů. Dosavadní struktura národních výborů zůstala těmito normami v
podstatě  nedotčena, pouze v sídlech krajských národních výborů  vznikly městské národní
výbory. Poměrně zásadně však byla změněna jejich vnitřní organizace zrušením referentského
systému, jehož místo zaujaly jednotlivé odbory národních výborů v jejichž čele již nestáli
členové rady, nýbrž úředníci.

Podle § 3, odst. 5 zákona č. 13/1954 Sb., se volil do místních národních výborů 1 člen
nejméně na 100 obyvatel a nejvýše na 200 obyvatel podle velikosti obce. V obcích do 900
obyvatel se volí 9 členů. Místní národní výbory se měly scházet ke svým zasedáním nejméně

jedenkrát za měsíc (§10). Rada národního výboru se skládala z předsedy NV, jeho náměstka,
popř. náměstků, tajemníka a ostatních členů rady. Všichni členové rady byly voleni národním
výborem na jeho prvním zasedání.  Národní výbor mohl  svou radu i  její  jednotlivé členy
kdykoli odvolat.

Podle zákona č. 14 /1954 Sb., o volbách do národních výborů, byly uskutečněny první
volby členů národních výborů všemi občany, majícími volební právo. Volební období bylo
stanoveno na 3 roky. První volby do místních národních výborů se konaly 16. května 1954.

V těchto volbách byli zvoleni tito členové MNV v Dlouhém Hradišti: Josef Kochta,
Josef  Patera,  Jan  Štěpánek,  František  Červenka,  Tomáš  Červenka,  Antonín  Mach,  Anna
Křížová, Zdeňka Klesová a Marie Štěpánková. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV
konané 26. května 1954 byli zvoleni následovně: předsedkyně MNV Anna Křížová, tajemník
Josef Patera, člen rady Josef Kochta,  předsedkyně  zemědělské komise Marie Štěpánková,
předseda finanční komise František Červenka, předseda školské komise Jan Štěpánek.

Dne 24. července 1955 se uskutečnily doplňující volby do MNV za 1 člena, který se
odstěhoval z obce. Novým členem MNV byl zvolen Josef Hošek.

Další volby do NV se konaly 19. května 1957. Navrženi a zvoleni do MNV v Dlouhém
Hradišti byli tito zástupci: Anna Křížová, Josef Kochta, Josef Patera, Jan Štěpánek, František
Červenka, Antonín Mach, František Poustka, Josef Hošek a Vladimír Motejl. Na ustavující
schůzi nově zvoleného MNV konané 29. května 1957 byl zvolen novým předsedou MNV
Josef Kochta, tajemníkem Josef Hošek a dalším členem rady MNV František Poustka. Po té
následovala volba komisí: předsedou zemědělské komise byl zvolen Josef Patera, předsedou
finanční komise František Červenka a předsedou kulturní komise Vladimír Motejl.
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K definitivnímu zániku MNV Dlouhé Hradiště došlo sloučením obce Dlouhé Hradiště s
obcí  Poloučany v  souvislosti  s  novou  územní  reorganizací  okresu Tachov  v  roce  1960,
provedenou na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Slučování obcí pro
nové území okresu Tachov projednala a schválila rada ONV ve Stříbře dne 22. dubna 1960.
Obec Dlouhé Hradiště se tak stala osadou obce Poloučany s účinností od 1. července 1960 a
od stejného data se osada Dlouhé Hradiště již sloučená s obcí Poloučany stala součástí okresu
Tachov. Avšak toto sloučení nebylo konečné, neboť s účinností od 1. ledna 1964, při dalších
územních změnách v okrese Tachov, byla část Dlouhé Hradiště s obcí Poloučany přičleněna k
obci Okrouhlé Hradiště.

Předsedové MSK a MNV v Dlouhém Hradišti v letech 1945 – 1960

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Josef Patera 22. 11. 1945 12. 8. 1946 (MSK)

12. 8. 1946 21. 3. 1948 (MNV)

Tomáš Červenka 21. 3. 1948 21. 11. 1948

František Poustka 21. 11. 1948 červen 1950

Petr Batík 14. 6. 1950 29. 11. 1951

Josef Kříž 25. 1. 1952 23. 9. 1953

Ladislav Čejka 1. 10. 1953 10. 3. 1954

Anna Křížová 26. 5. 1954 29. 5. 1957

Josef Kochta 29. 5. 1957 1960

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru

Dle záznamů ze zápisů ze schůzí MSK a MNV se úřadovna MSK a MNV nacházela v
místnosti  bývalého obecního úřadu čp. 47, v roce 1956 byla budova MNV opravena. Na
razítku  z  roku 1946 – březen 1949 byl  uváděn název Místní  správní  komise v  Hradišti
Dlouhém a i na některých zápisech ze schůzí MSK je používán tento název, ačkoliv později
se již uváděl správný název obce Dlouhé Hradiště. Na některých spisech je používáno číslo
jednací. Přestože  20.  prosince  1948  proběhla  volba  obecního  kronikáře  Petra  Batíka,  o
kronice nejsou dále žádné zmínky a lze předpokládat, že nebyla nikdy vedena.

Písemnosti MNV byly ukládány pravděpodobně ve prostorách úřadovny MNV. V roce
1956 na MNV proběhla první a jediná odborná prohlídka spisů MNV, při níž byly vybrány
rovněž písemnosti pro Okresní archiv ve Stříbře. K jejich předání došlo až později 20. června
1958 (číslo přírůstku 1). Podle podle přírůstkového seznamu přišla pouze kniha zápisů MSK,
MNV z let (1930) 1945 – 1957. Na EL JAF je však zapsáno dalších 8 kartonů, ale není
možné zjistit, o jaký materiál se jednalo, ani kdy do archivu přišel, popř. zda-li byl předán
veškerý materiál, neboť oproti původnímu stavu zjištěnému při odborné archivní prohlídce
spisů v roce 1956 některé písemnosti dnes chybí (hlavní kniha 1946 – 1949, pokladní deník
1945 – 1950, podací protokoly 1948 – 1954, rozpočet obce 1946 – 1950). Zbylé písemnosti
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MNV nastoupily po  jeho zrušení  pouť  po  spisovnách  nástupnických MNV Poloučany a
Okrouhlé Hradiště, kde zřejmě došlo k jejich zničení. Po zrušení MNV Dlouhé Hradiště byla
MNV Poloučany do archivu zaslána razítka MNV Dlouhé Hradiště, která jsou nyní součástí
vnitřní skartace.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením pořádání byl archivní soubor MNV Dlouhé Hradiště tvořen 3 úředními
knihami, 7 kartony a 6 razítky z let (1930) 1945 – 1960. Při inventarizaci archivního souboru
byly rovněž prověřeny archiválie nástupnického MNV Poloučany a MNV Okrouhlé Hradiště,
v nichž se však žádné písemnosti  původce nenašly.  V archivním souboru byla ponechána
kniha  zápisů  ze  schůzí  obecního  zastupitelstva  z  let  1930  –  1940,  neboť  v  zápisech
pokračovala MSK a MNV v letech 1945 – 1957.

V archivním souboru MNV Dlouhé Hradiště  byla rovněž provedena vnitřní skartace
(Protokol o vyřazení dokumentů ve vnitřní skartaci č.j.: SOAP/090-0752/2006-40.02 z 18.
12. 2006 a schválený č.j. SOAP/008-0088/2006 ze dne 17. 5. 2007), při níž bylo vyřazeno 6
razítek z let [1949 – 1950], jejichž otisky jsou přílohou vnitřní skartace, 2 pokladní knihy z
let 1954 – 1955, 4 deníky z let 1954, 1955, 1957, 1958-1960,  1 deník poštovní spořitelny z
roku 1953, 2 knihy inventární z let 1958 – 1959, 2 knihy dlužníků z let 1956 – 1960, 2 knihy
pohledávek a dluhů z let 1954, 1958 – 1959, účetní materiál z let 1945 – 1960, v celkovém
rozsahu 0,66 bm.

Při  inventarizaci  byl  archivní  soubor  přemanipulován  a  v  současnosti  je  tvořen  9
úředními knihami (1 kniha zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva, místní správní komise a
místního národního výboru, 8 knih účetního charakteru) a 2 kartony a jeho metráž činí 0,36
bm.

Archivní soubor byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro uspořádání a
inventarizaci  archivních  souborů  místních  národních  výborů  vydaného  Archivní  správou
Ministerstva vnitra ČR.

Fyzický stav archivního souboru je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. a II. kategorie.

Jazykem archivního souboru je čeština a němčina.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Archivní soubor MNV Dlouhé Hradiště patří mezi lépe dochované archivní soubory
MNV zrušených v roce 1960. Velkým přínosem pro studium historie obce Dlouhé Hradiště je
především kniha zápisů  ze schůzí  MSK a MNV (inv.  č.  1),  která je vedena podrobně  a
vypovídá o činnosti MSK a MNV, volbě různých komisí, výborů, ale i celkové situaci v obci.
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V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archivní soubor MNV Dlouhé Hradiště uspořádala a inventární pomůcku sestavila Jana
Zímová v prosinci 2006 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 19. prosince 2007 Jana Zímová
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

Jan Janák-Zdeňka Hledíková-Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po
současnost, Praha 2005

Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1950, 1954

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1945, 1948

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Planá inv. č. 152, sign. I/21 , kart. č. 32 Obecní věci
všeobecně, 1945 – 1949

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Planá inv. č. 152, sign. I/21 , kart. č. 33 Obce seřazené
podle abecedy, 1945 – 1949

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 31 Evidence
členů MNV obce B – M 1946 – 1953

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 203, sign. I/20b, kart. č. 24 Členové  
MSK (MNV) obce B – D

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 425, sign. 54, kart. č. 286 Reorganizace 
MNV 1950 – 1952, B - K

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 436, sign. 102, kart. č. 324 Zápisy ze
schůzí MNV 1953 – 1954, B – K

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 519 Volby – 
zápisy o sčítání hlasů jednotlivých MNV 1954 – 1957

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 604/1 Slučování obcí a změny hranic
obcí 1952 – 1989

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 129, Zápisy z revizí u zrušených NV obce
D – J 1956 – 1961

Úřední list republiky Československé – ročník 1945

Volby do ústavodárného Národního shromáždění dne 26. května 1946, část II. Volební
výsledky podle obcí, sešit 2. Volební kraj V – VII Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, in:
Zprávy Státního úřadu statistického, řada B, číslo 4 – 6, ročník XXVII. (1946) číslo 26 – 28
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

bm. – běžný metr

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční

inv. č.  – inventární číslo

kart. – karton 

DKP – drobné a krátkodobé předměty

HTÚP – hospodářsko-technická úprava pozemků

JZD – jednotné zemědělské družstvo

KNV – krajský národní výbor

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

s. – strana

Sb. – sbírky

sign. – signatura

SOkA – státní okresní archiv
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Kniha zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva, (1930) 1945 – 1957 K 1
místní správní komise a místního národního
výboru

Spisový materiál

Statutární záležitosti organizace, kontrola

2 Statutární záležitosti (souhlas MNV s úpravami 1947 – 1959 N 1
hranic mezi obcemi Dlouhé Hradiště a Poloučany,
přesný název vzdálených domků od obce)

3 Volby (směrnice, pokyny, voličské seznamy, 1948 – 1957 N 1
hlasovací lístky, doplňovací volby 1955, volby do
MNV 1957, zápisy o hlasování)

4 Organizace činnosti národního výboru (zápis o předání 1951 – 1960 N 1
úřadu při podezření předsedy z zpronevěry peněz,
reorganizace MNV, pověřený aktivista pro obec,
hromadný svoz archiválií po skartaci)

5 Kontrolní činnost (kontroly MNV prováděné 1958 – 1959 N 1
nadřízenými orgány)

Vnit řní správa a ochrana veřejného pořádku

6 Bezpečnost (evidence přestupků) 1952 – 1957 N 1

7 Požární ochrana (směrnice, nařízení, požární 1948 – 1959 N 1
sbor v obci, reorganizace dobrovolného hasičského
sboru, porušení předpisů o požární ochraně)

8 Vojenské záležitosti (evidenční výkazy a listy koní 1952 – 1959 N 1
a majitelů, povolávací rozkazy, jmenný seznam
povolanců)

Evidence obyvatelstva

9 Evidence Němců (policejní odhlášky Němců, pokyny [1945] – 1953 N 1
pro evidenci osob německé národnosti, evidenční
lístky domů čp. 1 - 50)

10 Státní občanství a šetření národní spolehlivosti 1948 – 1951 N 1
(směrnice, osvědčení o státní a národní spolehlivosti)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

11 Evidence obyvatelstva (hromadné hlášení 1946 – 1955 N 1
přechodného pobytu v obci, směrnice o vydávání 
občanských průkazů, výměny zpráv ohlašovacích úřadů)

Finance a plánování

12 Evidence a správa majetku (konfiskace majetku, 1946 – 1959 N 1
národní správa, rejstřík nemovitých majetkových
podstat, seznam rodinných domů určených
k přídělu, pronájmy, žádost o příděl budovy čp. 9
pro MNV)

13 Finanční hospodaření (rozpočty obce, přehled 1951 – 1960 N 1
o peněžním hospodaření obce, přehled aktiv a
pasiv MNV, zápis o provedené inventarizaci
základních prostředků a DKP)

14 Místní daně a poplatky (evidence plátců, přehledy 1957 – 1960 N 1
výkazů)

15 Plánování (plány práce MNV) 1957 – 1960 N 1

Územní plánování a výstavba obce

16 Výstavba (plán prací akce „5 M“ a akce „Z“, 1953 – 1959 N 1
demoliční povolení, výstavba veřejného osvětlení,
drůbežárny, kravína)

Místní hospodářství

17 Živnosti (provozování živností, živnostenské 1948 – 1958 N 1
listy, uhelné listy)

18 Odpadové suroviny (rozpisy plánů sběru 1958 – 1959 N 1
odpadových surovin)

19 Zásobování obce prostřednictvím pojízdné prodejny 1959 – 1960 N 1

Doprava

20 Dopravní obslužnost (zřízení autobusové tratě, 1953 – 1957 N 1
zajištění chodu zimní silniční služby)

Pracovní síly

21 Pracovní síly (regulace zaměstnanosti, rozmisťování 1952 – 1960 N 1
dorostu)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Zemědělství

22 Zemědělské družstevnictví (ustavení JZD, 1952 – 1960 N 2
přípravy na slučování několika JZD)

23 Zemědělská statistika (sběrné a sčítací listy, sčítání 1954 – 1960 N 2
hospodářských zvířat, kultur a počtu osob trvale
činných a pomáhajících v zemědělství)

24 Zemědělská výroba (živočišná výroba, rostlinná 1953 – 1960 N 2
výroba, rozpisové sumáře a smlouvy o výrobě
zemědělských výrobků)

25 Mechanizace 1955 N 2

26 Ochranná opatření proti škůdcům a veterinární 1957 – 1960 N 2
opatření

27 Zemědělská půda (příděly, konfiskace půdy, 1946 – 1959 N 2
přehled o hospodářské ploše obce, pozemkové
úpravy pozemků, evidence, převody zemědělských
a lesních pozemků, pozemnostní archy, rejstřík
vlastníků, seznam evidenčních listů, výkaz užívání
pozemků po HTÚP)

28 Povinné dodávky (plány,výměry a hodnocení 1953 – 1959 N 2
dodávek)

Zdravotnictví a sociální péče

29 Zdravotnictví (seznam dětí k povinnému očkování, 1954 – 1959 N 2
poradna pro těhotné)

30 Sociální péče (žádost pomoc v těžké životní 1952 – 1959 N 2
situaci, řešení cikánské otázky)

Kultura

31 Kulturní a osvětová činnost v obci 1950 – 1959 N 2

Účetní materiál

Knihy

32 Hlavní kniha 1953 K 2

33 Kniha příjmů 1954 K 3

34 Kniha příjmů 1955 K 4

35 Kniha příjmů 1957 – 1960 K 5

14



Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

36 Kniha výdajů 1954 K 6

37 Kniha výdajů 1955 K 7

38 Kniha výdajů 1957 K 8

39 Kniha výdajů 1958 – 1960 K 9
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky 

(archivního souboru): Místní národní výbor Dlouhé Hradiště 

Značka archivního souboru: MNV Dlouhé Hradiště

Časový rozsah: (1930) 1945 – 1960

Počet evidenčních jednotek: 11 (9 úředních knih, 2 kartony)

Počet inventárních jednotek: 39

Rozsah bm: 0,36 (0,12 úřední knihy, 0,24 kartony)

Stav ke dni: 19. prosince 2007

Archivní soubor zpracovala: Jana Zímová

Pomůcku sestavila: Jana Zímová

Počet stran: 16

Počet exemplářů: 6

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
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