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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Původcem archivního souboru je Místní správní komise Kosov a Místní národní výbor
Kosov  vyvíjející  svou činnost  od  17.  prosince 1945 do 31.  prosince 1963.  Obec Kosov
spadala v letech 1945 – 1963 do politického okresu Tachov. 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 Kosov.

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 s převážnou většinou obyvatelstva státně nespolehlivého, tj.
zejména  v  pohraničí,  nemohl  být  ustaven  místní  národní  výbor.  Proto  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.

Místní správní komise v obci Kosov byla navržena 17. prosince 1945 v následujícím
složení:  předseda  Antonín  Kratochvíl,  místopředseda  Josef  Frantina,  pokladník  František
Dvořák, členové Jan Pospíchal,  František Dvořák, Vojtěch Brom a Antonín Šonka. Okresní
správní komise v Tachově takto navrženou MSK jmenovala dne 7. ledna 1946. Avšak hned
v únoru 1946 byl Antonín Šonka z neznámého důvodu zbaven členství v MSK.

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 do roku 1950, kdy byla na základě vládního nařízení č. 14/1950 Sb., přeměněna na
místní národní výbor. V Kosově se voleb zúčastnilo 57 oprávněných voličů,  takže v obci
mohl být ustaven místní národní výbor.

Na základě výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění dne 26. května
1946 došlo k přeměně MSK na MNV. Volba členů do MNV proběhla dne 25. června 1946
a předsedou  byl  zvolen  František  Dvořák  (nar.  1892),  dalšími  členy  MNV  –  Václav
Kratochvíl, Josef Frantina, František Dvořák (nar. 1894), Jan Pospíchal, František Heřman,
Vojtěch Brom, František Oujiří a Josef Jedlička. Ze zachovalých písemností nelze zjistit jaké
funkce jednotliví členové zastávali.

Místní akční výbor Národní fronty podal 31. března 1948 návrh na nové sestavení MNV
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v Kosově v tomto složení – František Dvořák (nar. 1892), Josef Frantina, František Dvořák
(nar.  1894),  Jan  Pospíchal,  František  Heřman,  Vojtěch  Brom,  František  Oujiří,  František
Srnec a Josef Jedlička.  Předsedou MNV byl opět zvolen František Dvořák (nar. 1892) a ve
funkci působil do září 1949, kdy podal rezignaci. V říjnu 1949 byl novým předsedou MNV
zvolen František Heřman.

Reorganizace MNV proběhla v  květnu 1950 podle § 27 odst.  1,  vládního nařízení
č. 14/1950 Sb., ze dne 28. února 1950 o organizaci místních národních výborů,  na návrh
MAV NF. I když zápis z ustavující schůze chybí, z dostupných archiválií je patrné, že byl
zvolen 9-členný MNV a předsedou byl opět zvolen František Heřman.

Okresní  národní  výbor  v  Tachově  svým  usnesením  ze  dne  11.  září  1953  rozhodl
o reorganizaci obvodů  místních tajemníků  v okrese Tachov v rámci úspornosti  ve veřejné
správě,  proto  s  účinností  od  1.  října  1953 funkci  tajemníka MNV v  Kosově  vykonával
Stanislav  Antoušek,  který  byl  současně  tajemníkem  MNV  Boječnice.  Předseda  MNV
František Heřman ve funkci působil až do října 1953.

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.

Do voleb v květnu 1954 bylo navrženo 9 kandidátů,  ale 4 kandidáti  nebyli  zvoleni
nadpoloviční většinou hlasů, proto se dne 30. května 1954 konaly nové volby do MNV, ve
kterých byli zvoleni 4 noví kandidáti. V prvním kole voleb byli zvoleni –  Anna Černá, Josef
Kratochvíl, Anna Šedivá, Antonín Šonka a František Černý, ve druhém kole byli zvoleni –
František Oujiří, Josef Zeman, Josef Jedlička a Ondřej Novotný. Vzhledem k tomu, že se
v archivním souboru nedochovaly z té doby žádné zápisy ze schůzí MNV, informace o tom,
kdo jaké funkce zastával, byly alespoň částečně zjištěny ze zápisů z revizí prováděných ONV
v Tachově. Předsedkyní MNV byla zvolena Anna Černá, která tuto funkci zastávala již od
1. prosince 1953, tajemníkem byl  zvolen Antonín Šonka a ostatní  členové rady František
Oujiří a Josef Zeman. Proběhla také volba komise zemědělské, finanční, kulturní a zdravotní,
ale kdo přesně stál v jejich čele nebylo možné vzhledem k absenci relevantních pramenů

zjistit. V tomto složení fungoval MNV až do voleb v roce 1957.
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Z  revizních  zpráv  zároveň  vyplývá,  že  činnost  MNV  a  stálých  komisí  byla
nedostačující,  funkcionáři  neplnili  svoje  úkoly  a  tím  porušovali  tehdy  platné  zákony
a nařízení (např. viz revize hospodaření MNV v Kosově za dobu od 1. ledna 1947 do 31.
prosince 1954 provedena v roce 1955).

V následujících volbách v květnu 1957 bylo zvoleno 9 členů do MNV – Antonín Šonka,
Jan Pospíchal, Antonín Skalák, František Dvořák (nar. 1892), Rudolf Černý, Marie Pavlová,
Karel Roubík, Anna Šedivá a Josef Jedlička. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV dne
31. května 1957 byl předsedou zvolen Antonín Šonka, tajemníkem Jan Pospíchal a třetím
členem  rady  Antonín  Skalák.  Následně  proběhla  volba  jednotlivých  komisí.  Předsedou
zemědělské komise byl zvolen František Dvořák, předsedou finanční komise Rudolf Černý,
předsedkyní kulturní, zdravotní a školské komise Marie Pavlová a předsedou trestní komise
Antonín Skalák.

Ani v pozdějších letech se situace v obci Kosov výrazně  nezlepšila (zprávy z revizí
ONV zmiňují rozbroje a špatnou práci v JZD, vzájemné napadání, urážky a stížnosti, finanční
machinace funkcionářů atd.).

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., k reorganizaci
okresu Tachov, do něhož byly zahrnuty nejen obce stávajícího okresu Tachov, ale i část obcí
náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, ONV Mariánské Lázně a ONV Horšovský Týn.
Obec Kosov náležela i nadále pod správu ONV Tachov.

V dalších volbách konaných v červnu 1960 byli  do MNV zvoleni – Jan Pospíchal,
Stanislav Zábranský, Rudolf Černý, Antonín Šonka, Anna Šedivá, Antonín Skalák, František
Dvořák, Josef Kratochvíl a Marie Novotná. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV dne
23.  června  1960  byl  zvolen  předsedou  Jan  Pospíchal,  tajemníkem  Stanislav  Zábranský
a členové rady Rudolf Černý, Antonín Šonka a Anna Šedivá. Následovala volba jednotlivých
komisí. Předsedou trestní komise se stal Jan Pospíchal, předsedou finanční komise Rudolf
Černý,  předsedou zemědělské  komise Antonín Šonka,  předsedkyní  kulturní  komise Anna
Šedivá,  předsedou bezpečnostní  komise František Dvořák, předsedou komise pro místní
hospodářství  Stanislav Zábranský. Ze zápisu z revize u MNV v Kosově  provedené ONV
v Tachově v září 1962 vyplývá, že funkci tajemníka v té době již vykonával František Dvořák
a bývalý tajemník Stanislav Zábranský se zabýval účetní agendou. Kdy k této změně došlo
není možné pro absenci archiválií zjistit.

K definitivnímu zániku MNV v Kosově došlo v rámci dalších územních změn obcí
v okrese Tachov v roce 1964. Otázka sloučení obce Kosov s obcí Bor se začala projednávat
v roce 1963. V listopadu 1963 sloučení obcí schválily oba národní výbory a obec Kosov byla
podle  usnesení  plenárního  zasedání  ONV v  Tachově  ze  dne  31.  ledna  1964  sloučena
s účinností od 1. ledna 1964 s obcí Bor, pro kterou byl stanoven název Bor.

Předsedové MSK a MNV v Kosově v letech 1945 – 1963

 

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Antonín Kratochvíl 17. 12. 1945 červen 1946 (MSK)

František Dvořák 25. 6. 1946 září 1949 (MNV)

František Heřman říjen 1949 říjen 1953
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jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Anna Černá 1. 12. 1953 květen 1957

Antonín Šonka 31. 5. 1957 červen 1960

Jan Pospíchal 23. 6. 1960 31. 12. 1963

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru

Písemnosti  byly  uloženy  u  původce  archivního  souboru  ve  spisovně  MNV.  Na
dochovaných spisech nejsou uváděny „spisové znaky“, zápisy ze schůzí MNV byly psány
často pouze tužkou. První prohlídka spisovny MNV proběhla 22. února 1954. Při ní však byly
pouze vyřazeny Úřední lisy a Sbírky zákonů určené pro sběrné suroviny. V zápise o skartaci
spisů je dále zmíněna absence písemností z doby před rokem 1945. O spisech MNV v zápisu
není jediná zmínka. K další prohlídce spisů, tentokrát již okresním archivářem, došlo 26. září
1957. Prohlédnuty byly všechny spisy z let 1945 – 1950 a pro archiv byly vybrány „spisy
nacházející se na MNV z roku 1947, 1948 a několik málo spisů z roku 1950. Jedna pokladní
kniha z roku 1944 a 1945 vedená německy.“ Z naznačeného vyplývá, že výběru písemností
pro archiv nebyla věnována velká pozornost a ani evidenční list JAF zavedený k 1. říjnu 1958
nevěnuje tématickému popisu předaných archiválií žádnou pozornost. Pouze je jasné, že se na
základě této prohlídky dostala 26. září 1957 (číslo přírůstku 24) do archivu 1 pokladní kniha
z let 1944 – 1945 (správná datace má být 1944 – 1949 – viz Protokol o vyřazení dokumentů
ve vnitřní skartaci) a 1 karton spisů z let 1947 – 1950 . Jak se dostaly do archivu zbylé
archiválie jasné není, protože na evidenčním listu JAF bylo pouze tužkou připsáno 6 kartonů
bez jakékoliv datace, či bližšího určení. Pravděpodobné je, že písemnosti zůstaly ve spisovně
MNV až do jeho zrušení v roce 1963 a poté byly archivu předány. Část písemností byla
bezpochyby předána nástupnickému MěNV Bor odkud byly při  inventarizaci MNV Kosov
vyčleněny (viz kapitola III.).

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením pořádání byl archivní soubor MNV Kosov tvořen 4 úředními knihami,
7 kartony a 11 razítky z let (1944) 1945 – 1960. Při inventarizaci archivního souboru byly
prověřeny archiválie nástupnického  MěNV Bor,  odkud byly do archivního souboru MNV
Kosov přesunuty následující písemnosti: 1 kniha zápisů ze schůzí MNV z let 1957 – 1960,
2 deníky z let 1956 a 1962 – 1963, 3 knihy výdajů z let 1956, 1962 a 1963, 3 knihy příjmů
z let  1956,  1961  a  1962  –  1963,  spisy  finančního  charakteru  (rozpočty  MNV,  měsíční
a čtvrtletní výkazy o příjmech a výdajích), v celkovém rozsahu 0,15 bm. Tyto písemnosti byly
vyňaty ze stávajících kartonů archivního souboru MěNV Bor (s výjimkou 2 knih příjmů z let
1961 –  1963),  takže v  tomto archivním souboru došlo k  úbytku pouze u  úředních  knih
(2 knihy příjmů) o celkové metráži 0,05 bm.

V archivním souboru MNV Kosov byla provedena rozsáhlá vnitřní skartace (Protokol
o vyřazení dokumentů ve vnitřní skartaci č. j.: SOAP/090-0352/2007-40.02 z 31. 05. 2007
a schválený  č.  j.:  SOAP/008-2547/2007  ze  dne  29.  11.  2007),  při  níž  byly  vyřazeny
3 pokladní knihy z let 1954 – 1956, 7 deníků z let 1954 – 1956 a 1958 – 1963, 1 kniha
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poplatků z hospodářských zvířat z let 1956 – 1959, 3 deníky SBČS z let 1951 – 1953, 1 kniha
dlužníků z let 1958 – 1959, 3 knihy pohledávek a dluhů z let 1954, 1956 a 1957, 2 knihy
hotově placených příjmů a peněžních zásilek z let 1954 – 1955, 5 knih materiálových zásob
z let 1954 – 1957, 1 kniha inventární z roku 1954, 1 účetní kniha (zcela plesnivá) z let (1944)
1945 – 1949, spisy (účetní doklady, dílčí zemědělské statistiky a pomocné doklady k nim,
oběžníky ONV v Tachově, duplicitní statistiky, prázdné formuláře) z let 1946 – 1963 a 11
razítek z let [1947 – 1960] (viz otisky) v celkovém rozsahu 0,76 bm.

V archivním souboru MNV Kosov byla ponechána pokladní kniha a deník z roku 1957,
neboť chybí kniha příjmů z roku 1957.

Při  inventarizaci  byl  archivní  soubor  přemanipulován a  v  současnosti  je  tvořen 20
úředními knihami, 1 podacím protokolem a 2 kartony.

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.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Dochované archiválie jsou pouhým torzem písemností z činnosti MNV Kosov, přesto si
lze alespoň částečně utvořit obraz o tehdejším fungování správy v obci. Důležitá je zejména
kniha zápisů ze schůzí pléna a  rady MNV a veřejných schůzí z let 1957 – 1960 (inv. č. 1).
Zajímavé jsou i dochované účetní knihy ze závěru fungování MNV.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archivní soubor MNV Kosov uspořádala a inventární pomůcku sestavila Jana Zímová
v květnu 2007 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 Tachov, sign. I/21/ D 1, Obecní záležitosti jednotlivých 
obcí Č – R (Kosov) 1945 – 1952

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21 Evidenční lístky členů MSK / MNV
Kosov 1946 – 1949

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

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 53 Zápisy z porady vedoucích oddělení 
ONV, seznamy tajemníků 1953 – 1954

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 176 Rozpočty MNV 1958

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 102 Zápisy ze schůzí rady MNV
obcí 1953 – 1955

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 129 Zápisy z revizí zrušených MNV
obce K – L (1958 – 1961)

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 603 Zprávy o volbách do MNV (1954)

Úřední list republiky Československé – ročníky 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

čp. – číslo popisné

ČR – Česká republika

ČSSS – Československé státní statky

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. – evidenční

HTÚP – hospodářsko – technická úprava pozemků

inv. č. – inventární číslo

JAF – jednotný archivní fond

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kart. – karton

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěNV – městský národní výbor

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

např. – například

nar. – narozen

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

RV – rostlinná výroba

Sb. – sbírky

SBČS – státní banka Československá

sign. – signatura

SOkA – státní okresní archiv

ZK – zemědělská komise

ŽV – živočišná výroba
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřední knihy

a) knihy správní

1 Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV 1957 – 1960 K 1
a veřejných schůzí 

b) knihy účetní

2 Hlavní kniha 1952 K 2

3 Hlavní kniha 1953 K 3

4 Kniha příjmů 1954 K 4

5 Kniha příjmů 1955 K 5

6 Kniha příjmů 1956 K 6

7 Kniha příjmů 1958 K 7

8 Kniha příjmů (chybí zápisy za rok 1961) 1959 – 1963 K 8

9 Kniha příjmů 1961 K 9

10 Kniha výdajů 1954 K 10

11 Kniha výdajů 1955 K 11

12 Kniha výdajů 1956 K 12

13 Kniha výdajů 1957 K 13

14 Kniha výdajů 1958 K 14

15 Kniha výdajů 1959 K 15

16 Kniha výdajů 1960 – 1961 K 16

17 Kniha výdajů 1962 – 1963 K 17

18 Pokladní kniha 1957 K 18

19 Deník 1957 K 19

20 Pokladní deník 1947 – 1950 K 20

Spisový materiál

a) registraturní pomůcky

21 Podací protokol 1957 – 1963 (1964) R 1
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

b) spisy

Statutární záležitosti organizace

22 Organizace činnosti národního výboru (torzo 1954 – 1961 N 1
zápisů ze schůzí MNV, zápisy ze zasedání ZK,
prezenční listiny, oběžníky, vyhlášky, směrnice,
zpráva o plnění závazků o titul „vzorná obec“)

23 Kontrolní činnost (zprávy o provedených revizí 1952 – 1959 N 1
a pokyny k odstranění zjištěných závad)

Evidence obyvatelstva

24 Odsun Němců (soupis Němců určených k odsunu, 1946 N 1
společná odhláška Němců ze zásobování)

25 Výměr na určení domovského práva 1946 N 1

Finance a plánování

26 Evidence a správa majetku (úhrady za přidělený 1946 – 1948 N 1
zkonfiskovaný majetek,inventární soupisy, 1957 – 1960
zrušení přídělu čp. 6)

27 Finanční hospodaření (rozpočty MNV, přehled 1953 – 1963 N 1
místních daní a poplatků, výkaz o výsledcích
generální inventarizace)

Územní plánování a výstavba obce

28 Výstavba (veřejně prospěšné stavby – akce „M“ 1954 – 1957 N 1
a akce „Z“, protokol z prověrky akce Z)

Místní hospodářství

29 Živnosti (zrušovací výměry na hostinec a firmu 1948 – 1950 N 1
Václav Schneider STAVITELSTVÍ)

Zemědělství

30 Zemědělské družstevnictví (zápisy přípravného 1960 – 1961 N 2
výboru pro sloučení JZD Kosov, Boječnice, 
Borovany, přehledy hospodářských výsledků JZD,
přestupy z JZD do ČSSS, zápisy z členských
schůzí JZD)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

31 Soukromě hospodařící zemědělci (zpráva 1961 N 2
z prověrky jednotlivě hospodařících rolníků)

32 Zemědělská statistika (sčítání ploch kultur 1952 – 1960 N 2
a hospodářských zvířat, sběrné listy, evidenční
a závodové listy)

33 Zemědělská výroba (plnění úkolů v ŽV a RV, 1955 – 1961 N 2
rozpisové sumáře ŽV, hodnocení závazků,
evidence ŽV, smlouva o umístění obecního
plemeníka)

34 Ochrana proti škůdcům (boj proti mandelince 1956 – 1957 N 2
bramborové)

35 Zemědělská půda (přídělová řízení, převod 1955 – 1963 (1964) N 2
zemědělských pozemků, výkaz náhradních
pozemků, protokoly o změně v evidenci půdy,
návrh na provedení HTÚP, akce „Zpřesnění
půdy a změny kultur“)

36 Povinné dodávky (rozpis a výměry dodávek, 1959 – 1963 N 2
dodávková povinnost, zápis o likvidaci
dodávkové smlouvy)

Lesní hospodářství

37 Myslivost (volba a schválení nově zvoleného 1947 – 1948 N 2
honebního výboru a starosty)
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