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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně správních celků. Nahradily tak od r. 1850 fungující obecní úřady, resp. vyšší územně 
správní  celky.  Právní  základ  jejich  existence  byl  položen  Ústavním  dekretem presidenta 
republiky  č.  18/1944  Úředního  věstníku  československého  o  národních  výborech  a 
prozatímním Národním shromáždění,  na nějž  navazovalo Vládní nařízení  č. 4/1945 Sb. o 
volbě a pravomoci národních výborů. Poté následovaly stovky dalších norem, které určovaly 
podmínky a pravidla pro fungování národních výborů, jejich složek, zřizovaných organizací 
atd. Éra národních výborů byla uzavřena v roce 1990, kdy došlo ke znovuobnovení obecních 
úřadů, resp. zřízení dalších úřadů pro správu vyšších územně správních celků.

Shora uvedené Vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, 
částečně  pozměněné  vládním  nařízením  č.  44/1945  Sb.,  o  rozsahu  působnosti  národních 
výborů,  určovalo,  že  se  v  každé  obci  má  ustavit  místní  národní  výbor.  Vnitřní  složení, 
pravomoci,  hospodaření,  vedení  a  podepisování  některých  druhů  písemností  národních 
výborů konkretizovala 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. Dle těchto předpisů  národní výbory sestávaly z voleného 
sboru složeného z  členů národního výboru,  jednotlivých složek  (rada,  předseda,  referenti, 
komise) a úřadu. 

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 Benešovicích, které i po roce 1945 spadaly do politického okresu Stříbro, byla ve 
smyslu  výše zmíněných předpisů  zprvu  ustanovena  místní  správní  komise,  v  jejímž  čele 
stanul J. Hucl. Dne 23. října 1945 však byla Okresní správní komisí ve Stříbře přijata jeho 
demise a vzápětí  na jeho místo  nastoupil  Rudolf  Uhlík z  čp.  1.  Členy byli  patrně již  od 
počátku: František Pavel jako pokladník,  Josef Veselý, který měl na starosti  zásobování a 
konečně František Povýšil a Josef Hucl. Organizovanost byla v té době ve vsi velmi vysoká. 
Byla  zde  činná  rolnická  komise,  místní  osvětová  rada,  knihovní  rada,  nezbytný  Svaz 
dobrovolných hasičů, hospodáři se sdružili v Jednotný svaz českých zemědělců, nimrodi v 
honební  výbor,  dále  tu  fungoval  svaz  brannosti  a  také  místní  školní  rada.  Kvůli 
nespokojenosti některých dosídlenců s prací MSK  předložili všichni její členové na schůzi 
konané  26.  února  1946  svou  rezignaci.  Ta  nebyla  přijata  a  další  jednání  ve  věci  bylo 
postoupeno Okresní správní komisi ve Stříbře.   

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 
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nejdéle do roku 1950, kdy byla na základě vládního nařízení č. 14/1950 Sb., přeměněna na 
místní národní výbor.

V  r.  1946  bylo v  obci  usídleno  54  voličů,  proto  bylo  možné  přistoupit  k  volbě 
národního výboru.  Celkem kandidovalo  12  členů KSČ a  dva  náhradníci.  Za další  strany 
nebyli  žádní  kandidáti.  Dne  30.  června  1946  pak  proběhla  ustavující  schůze  nově 
vytvořeného MNV. Ze 12členného výboru bylo přítomno 8 členů a výsledkem jejich jednání 
bylo zvolení Rudolfa Uhlíka za předsedu. Místopředsedou a zároveň zásobovacím referentem 
se stal Josef Veselý, pokladníkem František Pavel, zapisovatelem Josef Landa a revizory účtů 
J. Bůžek a V. Kopal. V důsledku hospodářské situace došlo v r. 1948 i v Benešovicích na 
zřízení mimořádné vyživovací komise. Jako předseda byl jmenován rolník Václav Šimon. Po 
R. Uhlíkovi se funkce předsedy nakrátko ujali F. Pavel, B. Hanzal a J. Spour. Ten na podzim 
r. 1948 žádal o zproštění funkce, na což ONV ve Stříbře reagoval zamítnutím, neboť časté 
střídání předsedů neprospívalo chodu MNV.  

Na  základě  reformy provedené  zákonem  č.  280/1948  Sb.,  o  krajském  zřízení  se 
Benešovice od 1. ledna 1949 staly součástí  Kraje Plzeňského. Od 1. února 1949 pak náležely 
do nově vymezeného okresu Stříbro.

Další  reorganizace  MNV  v  Benešovicích  proběhla  podle  §  27  odst.  1,  vládního 
nařízení č. 14/1950 Sb. o organizaci místních národních výborů, na návrh MAV NF. ONV ve 
Stříbře dne 21. května 1950 jmenoval 12 navržených členů MNV. Na ustavující schůzi dne 
24.  května  1950 bylo  schváleno jmenovaných 12  členů MNV  –  Rudolf  Uhlík,  Vojtěch 
Kopal, František Buben, Josef Spour, Vladimír Kamínek, Josef Veselý, František Lipchavský, 
Václav Žák, Jaroslav Janča, Josef Košťál, Josef Vydra a Josefa Pavlová. Předsedou MNV byl 
opět zvolen Rudolf Uhlík. Místopředsedou se stal František Buben,  finančním referentem 
Vladimír  Kamínek,  školským,  osvětovým a  tělovýchovným referentem Jaroslav  Janča   a 
zásobovacím a hospodářským referentem Vojtěch Kopal. 

Do existence 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.  Stávající  struktura  národních  výborů  byla  těmito 
normami pozměněna v tom smyslu, že v sídlech krajských národních výborů vznikly městské 
národní výbory. Ve vnitřní organizaci národních výborů došlo v důsledku uvedených předpisů 
ke zrušení referentského systému a jeho místo zaujaly jednotlivé odbory národních výborů v 
čele s úředníky místo členů rady.

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  volilo  9  členů.  Místní  národní  výbory se  měly  scházet  ke  svým zasedáním 
nejméně  jedenkrát  za  měsíc  (§10).  Rada  národního  výboru  se  skládala  z  předsedy,  jeho 
náměstka, popř. náměstků, tajemníka a ostatních členů rady. Všichni členové rady byli 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 16. května 1954 
uskutečněny první  volby členů národních  výborů  všemi  občany,  majícími  volební  právo. 
Volební období bylo stanoveno na tři roky. 

Z voleb v Benešovicích vzešel národní výbor ve složení: Vladimír Kamínek, Josef 
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Spour,  Václav Žák,  František Buben,  Marie  Jančová,  Marie  Hostičková,  Václav Voříšek, 
Oldřich  Vydra  a  Josef  Janča.  Z  doby jejich  zastupitelské  činnosti  se  nedochovala  žádná 
dokumentace a kromě předsedy (Vladimír Kamínek) nelze doložit jejich funkce a ani aktivity.

O volbách konaných v květnu 1957 se ve fondu MNV nedochovala rovněž žádná 
dokumentace, z jiných archivních zdrojů však vyplývá, že předsednický post i nadále zastával 
Vladimír  Kamínek  a  tajemníkem  byl  Josef  Spour,  účetní  post  zastával  Vojtěch  Kopal. 
Kontrolní dobové dokumenty svědčí o tehdejší nepříliš aktivní činnosti národního výboru a 
jeho složek. Např. v knize zápisů ze zasedání MNV (t. č. nezvěstná) chyběl zápis z ustavující 
schůze MNV a tudíž nebylo zřejmé v jakém složení měl MNV pracovat.

V  návaznosti  na  nové  územně  správní  uspořádání  státu  došlo  i  k  nové  územní 
organizaci  nejen národních výborů.  Následně pak jeden z  navazujících předpisů,  zákon č. 
39/1960 Sb. o volbách do národních výborů přinesl prodloužení volebního období na 4 roky a 
zároveň členy národních výborů pojmenovával jako „poslance“. 

V  dalších  volbách  konaných  v  červnu  1960  byli  do  MNV  zvoleni jako  předseda 
Vladimír  Kamínek  a  tajemník  Emil  Spurný a  ustanoveny komise:  zemědělská,  finanční, 
společná školská a kulturní, pro ochranu veřejného pořádku a výstavby. Kontrola provedená v 
r. 1961 úředníky ONV v Tachově konstatovala nedostatečné fungování úřadu, resp. nezájem 
poslanců (konkrétně O. Vydry) o práci v tomto zastupitelském sboru.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., k reorganizaci 
územního členění státu. Do nově reorganizovaného okresu Tachov 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 Benešovice se stala od 1. července 1960 
součástí  okresu  Tachov.  Zároveň  došlo  k  reorganizaci  krajů  a  sloučením  Plzeňského  a 
Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

V důsledku integrace obcí došlo k zániku dosavadního MNV v sousední obci Lom u 
Stříbra a vesnice byla od 1. července 1963 připojena jako osada k Benešovicím. Stalo se tak 
usnesením plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 21. června 1963.  

Z voleb uskutečněných z důvodu tohoto sloučení v roce 1963 pak byl na ustavující 
schůzi  dne  9.  července  1963  zvolen  za  předsedu  Antonín  Kaněra,  tajemníkem  Vladimír 
Horčička  a  členy rady Vladimír  Kamínek,  Oldřich  Vydra  a  Alois  Štantejský.  Tajemník 
Horčička byl zároveň předsedou komise pro ochranu veřejného pořádku. Radní Vydra stál v 
čele zemědělské komise. Finanční komisi předsedal Josef Spour, sociální komisi Rudolf Kule 
a komisi  školské a kulturní  Marie Chlanová.  Některé komise však příliš  nefungovaly a v 
následujícím roce vyvíjely činnost již jen komise pro veřejný pořádek, finanční a smíšená 
sociální, školská a kulturní. Zpráva o činnosti MNV z února roku 1962 podává obraz o jeho 
ne zcela dokonalém fungování včetně konstatování, jak málo je aktivní výbor žen, ale svědčí 
též o aktivitách ostatních organizací v obci. Ostatně, v posledním zápisu ze schůze VŽ ze dne 
7. října 1963 se konstatuje, že ze 17 členek podepsaných na oběžníku, se schůze neúčastnila 
žádná.

Další  volby proběhly hned v  následujícím roce  1964 a  na  ustavující  schůzi  dne  1. 
července  1964  pak  došlo  k  volbě  zastupitelského  sboru  ve  složení:  předseda  –  Antonín 
Kaněra, tajemník a současně předseda komise pro ochranu veřejného pořádku – Vladimír 
Horčička,  členové  rady –  Vladimír  Kamínek,  Rudolf  Kule  (současně  předseda  společné 
komise  sociální,  školské  a  kulturní)  a  František  Buben  (současně  předseda  zemědělské 
komise). Finanční komisi začal předsedat Vojtěch Kopal.
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V roce 1968 došlo ústavním zákonem č. 83/1968 Sb., o skončení volebního období 
národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady ke kodifikaci změny v 
tom smyslu, že volby budou provedeny nejpozději do konce roku 1969.

Ústavní  zákon  č.  117/69  Sb.,  o  prodloužení  volebního  období  národních  výborů, 
národních  rad  a  Federálního  shromáždění,  Nejvyššího  soudu,  krajských,  okresních  a 
vojenských soudů pak prodloužil stávající volební období do 31. prosince 1971, tj. na pět let. 
Ústavním zákonem č. 43/1971, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona 
o československé federaci bylo volební období trvale stanoveno na pět let.

Následující volby se tak uskutečnily až v podzimním termínu roku 1971 a přinesly tyto 
výsledky:  v  průběhu plenárního zasedání  konaného 15.  prosince 1971 byl  jako staronový 
předseda MNV potvrzen Antonín Kaněra, místopředsedou a zároveň předsedou komise pro 
ochranu veřejného pořádku se stal Josef Jakovec a tajemníkem Vladimír Horčička. Finanční 
komisi  začal  předsedat  Milan  Lipchavský a  společná  kulturní,  sociální  a  školní  komise 
získala  do  čela  Františka  Bubna.  Za  občanský  výbor  osady  Lom  u  Stříbra  zasedl  do 
předsednického křesla Karel Svintický.

Z posledních komunálních voleb uskutečněných v Benešovicích vzešli v listopadu roku 
1976  jako  předseda  Vladimír  Kamínek  ml.,  místopředseda  Antonín   Kaněra,  tajemník 
Jaroslav Košťál a jako členové rady Josef Jakovec, Milan Lipchavský, Miroslav Janča a Jiřina 
Hubálková a dne 11. listopadu 1976 se složením poslaneckého slibu ujali svých funkcí. Při 
MNV už fungovaly jen dvě tříčlenné komise, a sice pro ochranu veřejného pořádku v čele s 
Jaroslavem Košťálem a finanční, jíž předsedal Milan Lipchavský.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1979  začala 
projednávat  mj.  i  otázka sloučení  obce Benešovice s  obcí  Stříbro.  Obec Benešovice byla 
podle usnesení 19. plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 27. června 1980 sloučena s 
účinností  od  1.  července  1980  s  obcí  Stříbro,  pro  kterou  byl  stanoven  název  Stříbro  a 
Benešovice pak měly na dalších deset let statut osady. Samospráva v podobě obecního úřadu 
byla vesnici vrácena až na podzim roku 1990.

Předsedové MSK a MNV v Benešovicích v letech 1945 – 1980

jméno ve funkci od ve funkci do
J. Hucl ?.?. 1945 22. 10. 1945 (MSK)
Rudolf Uhlík 23. 10. 1945 29. 6. 1946  (MSK)
Rudolf Uhlík 30. 6. 1946 5. 3. 1947 
František Pavel 6. 3. 1947 25. 8. 1948
Bedřich Hanzal 26. 8. 1948 ?
Josef Spour ? 17. 10. 1949
Rudolf Uhlík 17. 10. 1949 květen? 1954
Vladimír Kamínek st. květen? 1954 8. 7. 1963
Antonín Kaněra 9. 7. 1963 10. 11. 1976
Vladimír Kamínek ml. 11. 11. 1976 30. 6. 1980
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II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Dokumenty MNV Benešovice byly uchovávány ve spisovně původce. Jediná odborná 
archivní prohlídka spisovny MNV se, dle protokolu uloženého ve spisu o fondu, uskutečnila 
23. ledna 1956. Při této dohlídce byly k trvalé archivní úschově vybrány a ve spisovně MNV 
prozatím ponechány: „rozpočet obce 1945-1949, staré listiny z minulého století – německy 
psané,  jednací  protokol  1942-1946,  účetní  záznamy z  let  německé  správy obce,  listinný 
materiál z doby od r. 1945-54, německá kronika“. V protokolu se dále konstatuje, že „celkem 
bylo vyskartováno cca 80 kg papíru“. Blíže neurčené vybrané archiválie z let 1945-1953 (1 
balík) byly do archivu převzaty a k 3. lednu 1958 byl pro původce založen EL JAF č. 34.

Stav  spisovny  národního  výboru  byl  odpočátku  poněkud  neuspořádaný,  neboť  při 
kontrole  provedené  úředníky  ONV  v  r.  1959  bylo  mj.  místním  členům  NV  uloženo 
„.....zavedení  archivní  knihy  a  archivování  všech  písemností  NV,  a  to  od  r.  1954“.  Na 
realizaci zřejmě nedošlo, neboť v zápise z další kontroly provedené v r. 1961 dosvědčuje, že 
v  agendě  pocházející  z  doby  do  r.  1957  a  uložené  v  místnostech  bývalé  úřadovny,  je 
nepořádek. „Tyto staré spisy je nutno roztřídit, důležité založit a nepotřebné dát do skartace.“ 
Dokumentace, která by osvětlovala další postup v uvedené věci, však chybí.

V rámci úřadu byla sice vedena evidence došlé a odeslané pošty, ale písemnosti nebyly 
ukládány dle příslušných předpisů o spisové službě a nenesou odpovídající signatury.

Další přírůstek archiválií o rozsahu 15 knih a 1 kartonu z let 1946-1977 se do archivu 
dostal až v rámci svozu v srpnu roku 1980 po zrušení MNV (číslo přírůstku č. 312 z 5. 8. 
1980). Ostatní  dokumenty s neprošlými ukládacími lhůtami bylo určeno předat MěNV ve 
Stříbře,  do  jehož  správy Benešovice  připadly.  Dle  výpovědí  pamětníků  byla  spisovna  z 
národního výboru v Benešovicích údajně stěhována do Stříbra na otevřené korbě nákladního 
auta  za  prudkého  deště,  auto  dostalo  smyk  a  materiál  se  vysypal  podél  silnice.  O osud 
promáčených písemností pak již nikdo nejevil zájem. 

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Část  z  původně  převzatých  dokumentů  byla  vytříděna  již  v  rámci  inventarizací 
archivních  souborů ZDŠ Benešovice,  resp.  MNV Lom u Stříbra.  Do prvně jmenovaného 
archivního  souboru byly převedeny jednací  protokol  z  let  1946 – 1949 a kniha příjmů a 
vydání školy z let 1948 – 1953, do druhého souboru pak dokumenty o finančním hospodaření 
(rozpočty apod.) z let 1960-1963.

Před  zahájením  inventarizace  byl  prověřen  archivní  soubor  nástupnického  MěNV 
Stříbro, v němž však nebyly nalezeny žádné písemnosti týkající se MNV Benešovice. 

Archivní soubor byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro uspořádání a 
inventarizaci  archivních  souborů  místních  národních  výborů  vydaného  Archivní  správou 
Ministerstva vnitra ČR a podle Metodického pokynu pro inventární zpracování archivních 
fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/006-3120/2007.

Při  inventarizaci  byl  archivní  soubor  přemanipulován  a  v  současnosti  je  tvořen 
7 úředními knihami, 3 podacími protokoly a 3 kartony.

V archivním souboru byla provedena vnitřní skartace (Protokol o vyřazení dokumentů 
ve vnitřní  skartaci  č. j.:  SOAP/090-0343/2008-40.02 ze dne 09. 05.  2008 schválený č. j.: 
SOAP/008-1481-1483/2008  ze  dne  21.  08.  2008),  při  níž  byly  vyřazeny:  záznamy  o 
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laboratorních rozborech vody z veřejných studní z let 1963 – 1968, přestupky – konkrétní 
případy za rok 1971, 1 kniha – pokladní záloha pro místní ZDŠ z let v celkovém rozsahu 0,04 
bm, čímž se konečná metráž archivního souboru změnila na konečných 0,60 bm.

Fyzický stav archivního souboru je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. a II. kategorie.

Jazykem archivního souboru je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

V archivním souboru MNV Benešovice jsou sice dochovány různé skupiny písemností, 
každá však obsahuje pouhé torzo někdejší agendy a celý soubor jen částečně dokládá 35 let 
poválečného fungování místní samosprávy. Nejužitečnější položkou souboru jsou zápisy ze 
schůzí pléna, i když chybějí pro období do r. 1962 a posléze pro roky 1978-1980. Poměrně 
uspokojivým zdrojem  jsou  i  dokumenty  organizační  ilustrující  poválečnou  angažovanost 
obyvatel.  Z dokumentů evidence obyvatelstva vyplývá průběh výměny zdejších usedlíků za 
nové  dosídlence.  V  kombinaci  s  ostatními  archivními  soubory  benešovických  původců 
(Archiv obce, JZD, Obecná škola (německá) a Základní devítiletá škola lze soubor vytěžit k 
přiblížení alespoň části z téměř devět století trvajících osudů vesnice.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru

Archivní soubor MNV Benešovice uspořádala a inventární pomůcku sestavila PhDr. 
Markéta Novotná v dubnu 2008 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově 29. září 2008 PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

Čechura J.: Benešovice historie a současnost 890 let, Benešovice 2005

Dobeš J., Hledíková J., Janák J.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po 
současnost, Praha 2005

Sbírka zákonů Československé socialistické republiky – ročník 1967, 1968, 1969, 1971

Sbírka zákonů republiky Československé – ročník 1949, 1950, 1954

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1945, 1948

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 29 Seznamy 
členů MSK (MNV) 1945 – 1947, obce B – Z

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 30 Seznamy 
členů MSK (MNV) 1945 – 1949

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

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 206, sign. I/21, kart. č. 34 Obecní 
věci 1945 – 1948, obce B – K

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 425, sign. 54, kart. č. 287 Reorganizace 
MNV 1950 – 1952,  B – K

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 543, sign. 603, kart. č. 706 Přehled o 
sloučení obcí

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 129 Zápisy z revizí NV, Benešovice 
(1958 – 1970) 

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 513 Volby – 
zápisy o hlasování jednotlivých MNV 1954

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

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

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

9



Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

bm – běžný metr

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

Čsl. – Československá (é,ý))

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. - evidenční

inv. č.  – inventární číslo

JZD – jednotné zemědělské družstvo

k. ú. - katastrální území 

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěNV – městský národní výbor

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor

PS VB – pomocná stráž Veřejné bezpečnosti

Sb. – sbírky

SOkA – státní okresní archiv

VŽ – výbor žen

ZDŠ – základní devítiletá škola
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Orgány národního výboru

1 Kniha zápisů ze schůzí pléna 1962 – 1969 K 1
a rady (17. 12. 1962 – 27. 1. 1969)

2 Kniha zápisů ze schůzí pléna 1969 – 1976 K 2
a rady (27. 2. 1969 – 14. 1. 1976)

3 Kniha zápisů ze schůzí pléna 1976 – 1977 K 3
a rady (4. 2. 1976 – 10. 1. 1977)

4 Kniha zápisů ze schůzí výboru 1962 – 1963 K 4
žen 

5 Kniha zápisů ze schůzí finanční 1962 – 1963 K 5
komise

Úřad národního výboru

Úřední knihy 

6 Kniha příjmů 1961 – 1963 K 6

7 Pamětní kniha 1978 – 1980 (1981) K 7

Spisový materiál

a) Registraturní pomůcky

7 Podací protokol (1942) 1945 – 1946 R 1

8 Podací protokol 1958 – 1966 R 2

9 Podací protokol 1966 – 1976 R 3

b) Spisy

Volby

10 Komunální volby - seznamy voličů 1946 – 1949 N 1

Organizace činnosti národního výboru

11 Ustavení výboru Svazu brannosti, volba 1946 – 1971 N 1
Místní školní rady, seznam členů MSK a komisí,
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

abdikace členů MSK, předání úřadu novému 
předsedovi, seznam členů PS VB, zpráva o složení 
rady a komisí, zpráva o činnosti MNV, plány schůzí
rad a pléna, závazky MNV a JZD 

Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

12 Trestní a přestupková agenda 1946 – 1969 N 1
(V. Kettner, J. Felber, A. Vaňková, D. Blechová
A. Purkart, J. Landa, B. Hanzal, P. Pajer,
požár lesního porostu v k. ú. Lom u Stříbra)

Požární ochrana 

13 Požární kontrola nadřízených orgánů 1965, 1974 N 1

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

14 Seznamy osob německé národnosti podléhajících 1945 – 1946 N 1
odsunu, soupis Němců vrácených z vojny,
seznam německých uprchlíků v obci, seznam 
reemigrantů, seznam českých mužů v obci,
seznam osídlenců obce 

Státní občanství

15 Vrácení čsl. státního občanství 1950 N 1
Karban Ludvík, Karbanová Marie

Evidence a správa majetku

16 Zajištění majetku ve zkonfiskovaných 1946 – 1974 N 1
usedlostech, seznam národních správců,
přihlášky válečných škod, rozhodnutí o výkupu
pozemků římsko-katolického farního úřadu 
v Kladrubech, hospodářské smlouvy

Finanční hospodaření

17 Rozpočet obce, účetní uzávěrka, 1946 – 1973 N 1
revizní zpráva o hospodaření

Výstavba

18 Kulturní dům, 8 bytových jednotek (včetně projektů), 1963 – 1979 N 2
21 bytových jednotek, vyjádření k prodeji, demolice,
k. ú. Lom - změna projektu sedimentační nádrže,
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nv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

sociální budova s kotelnou, vodovod, vrtné práce,
vypouštění důlních vod

Doprava a spoje

19 Přeřazení z doručovacího obvodu Kladruby 1964 – 1977 N 3
ke Svojšínu, rozšíření autobusové tratě Tachov
Plzeň, přeložka silnice I/5 včetně rozhodnutí
MV ČSR

Zemědělství

20 Zemědělská výroba – osevní plány 1963, 1970 N 3
zemědělská půda - upřesnění přídělů
po přechodu pozemků na státní statek

Lesní hospodářství

21 Nabídka Lesního družstva Kladruby předat 1953, 1964 N 3
majetek Čsl. státním lesům, pozemky
v k. ú. Lom a Milíkov určené k zalesnění

Ochrana přírodních a kulturních památek

22 Zápis do Seznamu nemovitých kulturních 1964, 1968 N 3
památek: návesní kaple a kříž v Lomu,
oltář P. Marie v návesní kapli v Benešovicích
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky: Místní národní výbor Benešovice
(archivního souboru)

Značka archivního souboru: MNV Benešovice

Časový rozsah: (1942) 1945 – 1980 (1981)

Počet evidenčních jednotek: 14 (7 úředních knih, 3 podací protokoly, 3 kartony)

Počet inventárních jednotek: 22

Rozsah bm: 0,60  (0,18  úřední  knihy,  0,06  podací  protokoly,  
0,36 kartony)

Stav ke dni: 29. září 2008

Soubor zpracovala: PhDr. Markéta Novotná

Pomůcku sestavila: PhDr. Markéta Novotná

Počet stran: 15

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
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