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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru
Původcem archivního souboru je Místní správní komise Milíkov a Místní národní výbor
Milíkov vyvíjející svou činnost od 9. listopadu 1945 do 31. prosince 1963. Obec spadala
v letech 1945 – 1960 do politického okresu Stříbro a od 1. července 1960 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 Milíkov.
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.
První osídlenci obce Milíkov si ustanovili dne 9. listopadu 1945 místní správní komisi
v tomto složení: předseda Vojtěch Krudl, místopředseda Josef Dvořák, pokladník Ludvík
Šimandl, jednatel Václav Krudl, zapisovatel Josef Patera, Jan Patera, náhradníci: Jakub
Skopec, Jan Buchtelík a Jan Chmelík. ONV ve Stříbře schválil dne 26. listopadu 1945 takto
zvolenou místní správní komisi. MSK v Milíkově zažádala dne 24. května 1946 Okresní
správní komisi ve Stříbře o změnu na místní národní výbor v důsledku osídlení celé obce. Ke
změně ale došlo až po volbách do Ústavodárného národního shromáždění.
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 Milíkově se voleb zúčastnilo 68 oprávněných voličů, takže v obci byl
ustanoven místní národní výbor.
Na základě výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění konaných dne
26. května 1946 došlo k přeměně MSK na MNV. Bylo navrženo 9 kandidátů do MNV (7
členů KSČ a 2 členy ČSSL): Vojtěch Krudl, Ludvík Šimandl, Jan Patera, Jan Buchtelík,
Karel Malý, František Vnouček, Josef Němec, Rudolf Kovačík, Ladislav Vlček st. a
náhradníci: Antonie Kovačíková, Jiřina Vlčková, Václav Vlach a Jindřich Prokopec.
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Předsedou byl zvolen Vojtěch Krudl, místopředsedou Ladislav Vlček st. Předseda Vojtěch
Krudl působil ve funkci pouze krátce, neboť již v červenci 1946 byl vyšetřován z důvodu
udavačství za války. Proto ho ONV ve Stříbře v září 1946 zbavil funkce předsedy až do doby
rozhodnutí lidového soudu v Plzni. Vedením MNV v Milíkově do té doby pověřil
dosavadního místopředsedu Ladislava Vlčka st. V lednu 1947 ONV toto svoje rozhodnutí
zrušil, neboť obvinění nebylo prokázáno. Přesto předseda Vojtěch Krudl rezignoval dne 13.
května 1947 (kvůli pomluvám, nerespektování jeho nařízení apod.). Až do volby nového
předsedy měl vykonávat správu obce dosavadní náměstek Ladislav Vlček st. (dle nařízení
ONV), ale s tím nesouhlasili členové MNV a až do volby nového předsedy zastával funkci
předsedy Vojtěch Krudl. Ze zápisu schůze MNV ze dne 25. června 1947 vyplývá, že novým
předsedou byl zvolen Jan Buchtelík. Došlo k odstoupení dalších členů z MNV – Vojtěcha
Krudla, Josefa Němce, Ladislavy Vlčky st., Rudolfy Kovačíky a Karly Malého. Na jejich
místa nastoupili náhradníci – Jaroslav Úbl, Jakub Skopec, Ladislav Vlček ml., Václav
Kantner a Václav Vlach. Místopředsedou a zároveň pokladníkem byl zvolen Ladislav Vlček
ml., členem rady a zapisovatelem Jan Patera. Dne 30. června 1947 se konala ustavující schůze
nově zvoleného MNV a MRK, na které byly ustanoveny jednotlivé komise – finanční,
porážková, stavební, místní rolnická, osvětová rada a místní školní rada. Obecním
kronikářem byl zvolen Ladislav Vlček ml. (učitel).
I nadále docházelo k změnám jednotlivých členů MNV, někteří rezignovali sami, jiní
byli odvoláni (za Václava Vlacha Josef Hanzlík – leden 1948, za Václava Kantnera Čeněk
Kutička – duben 1948, za Jakuba Skopce Jan Ciglán). Situace vyvrcholila v srpnu 1948, kdy
Jan Buchtelík rezignoval na funkci předsedy i na členství v MNV. Teprve 12. prosince 1948
proběhla nová volba, kdy na uvolněné místo v MNV byl povolán Jakub Steininger a zároveň
byl zvolen i předsedou MNV. Současně došlo ke zvolení nové MRK a MVK. Všechny tyto
změny vzal ONV ve Stříbře na vědomí až v dubnu 1949.
Od ledna 1948 (situace se řešila ještě v roce 1950) byla projednávána úprava
katastrálních hranic obcí: Milíkov – Stříbro, Milíkov – Vrbice, Milíkov – Jezerce.
Začátkem května 1950 došlo v obci Milíkov k jedné zajímavosti – místní ženy si
vyhlásily soutěž k 1. máji, že povedou obec na 1 měsíc (do 1. června 1950). Tím na sebe
údajně převzaly veškeré funkce MNV a závazky. Na 1 měsíc tedy MNV pracoval ve složení:
Anežka Steiningerová (předsedkyně), Jiřina Vlčková (místopředsedkyně), Božena
Buchtelíková (předsedkyně MVK), ostatní členky (Helena Vnoučková, Helena Šimandlová,
Marie Kutičková, Růžena Hanzlíková, Zdena Úblová, Marie Ciglanová) a 2 náhradnice
(Antonie Kantnerová, Marie Krajsingerová). Oznámení o tomto závazku a rozhodnutí žen
odeslal za MNV předseda Jakub Steininger Okresnímu národnímu výboru ve Stříbře dne 4.
května 1950. Zda s tím ONV souhlasil a schválil tento postup nelze zjistit pro nedostatek
dochovaných archiválií.
Reorganizace MNV v Milíkově proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č.
14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů, na návrh MAV NF. ONV ve Stříbře
dne 11. května 1950 jmenoval patnáct členů MNV: Jakub Steininger, Vojtěch Spour, Josef
Hanzlík, Ludvík Šimandl, Božena Buchtelíková, Čeněk Kutička, Jaroslav Úbl, Marie
Krajsingerová, Helena Vnoučková, Václav Kantner, Ladislav Vlček ml., Jan Ciglán, Bohumil
Šlapák, Stanislav Špíral a Josef Patera. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV dne 11.
května 1950 byl zvolen předsedou MNV opět Jakub Steininger, zemědělským referentem
Ludvík Šimandl, vyživovacím referentem Božena Buchtelíková, kulturním referentem
Ladislav Vlček.
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Dne 29. ledna 1952 byl jmenován tajemníkem Milíkova František Jelínek, který funkci
zastával až do 31. května 1954. Dne 4. června 1952 byl zvolen výbor žen, jehož předsedkyní
se stala Růžena Hanzlíková. Předseda MNV Jakub Steininger rezignoval na funkci v březnu
1953 a dne 11. března 1953 byl novým předsedou zvolen Čeněk Kutička.
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 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 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.
Jak je patrné ze zápisů o sčítání hlasů bylo v těchto volbách zvoleno pouze 8 členů
MNV – Miloslav Spour, Božena Buchtelíková, Čeněk Kutička, Jaroslav Úbl, Ladislav Vlček
ml., Jan Patera, Antonie Kovačíková a Růžena Hanzlíková. Vzhledem k tomu, že jeden
navržený kandidát neobdržel nadpoloviční většinu hlasů, konaly se doplňovací volby dne 30.
května 1954, ve kterých byl zvolen František Vnouček jako devátý člen MNV. Ze zápisu
ustavující schůze nově zvoleného MNV ze dne 21. května 1954 vyplývá, že předsedou MNV
byl zvolen opět Čeněk Kutička, tajemnicí Božena Buchtelíková a třetím členem rady Jan
Patera. Následovala volba jednotlivých komisí. Předsedou zemědělské komise byl zvolen
Jaroslav Úbl, předsedou finanční komise Ladislav Vlček a předsedou školské a osvětové
komise Růžena Hanzlíková.
Ze zápisů z prověrek prováděných ONV ve Stříbře u MNV v Milíkově je patrné, že
činnost členů MNV byla celkově neuspokojivá. Většina zvolených zástupců neplnila svoje
úkoly, komise nevyvíjely téměř žádnou činnost, tehdy platné zákony a nařízení nebyly
dodržovány. Zprávy o činnosti MNV vypovídají o nedostatcích MNV, nezájmu lidí o práci
jak ve státní správě tak v soukromí. V obci chybělo mnoho pracovních sil na práci v
zemědělství, neplnily se dodávkové úkoly a situace se zhoršovala. Pouze člen MNV Ladislav
Vlček (ředitel školy), vykonávající současně službu pokladní a účetní, byl hodnocen velmi
kladně pro dobře odvedenou práci.
V následujících volbách konaných dne 19. května 1957 bylo zvoleno 9 členů do MNV
– Karel Czaban, Božena Buchtelíková, Čeněk Kutička, Jan Vácha, František Vnouček,
Ladislav Vlček ml., Josef Patera, Božena Ryšanová a Růžena Hanzlíková. Na ustavující
schůzi nově zvoleného MNV dne 31. května 1957 byl zvolen předsedou opět Čeněk Kutička,
tajemnicí Božena Buchtelíková a třetím členem rady Ladislav Vlček. Následovala volba
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stálých komisí - zemědělské, finanční a kulturně osvětové. Předsedou zemědělské komise byl
zvolen Čeněk Kutička, předsedou finanční komise Ladislav Vlček a předsedou kulturně
osvětové komise Josef Patera.
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 Milíkov se stala od 1. července 1960 součástí
okresu Tachov. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením Plzeňského a Karlovarského
kraje vznikl kraj Západočeský.
V dalších volbách konaných v červnu 1960 byli do MNV zvoleni – Ladislav Vlček,
Josef Chmela, Josef Polívka, Růžena Hanzlíková, Karel Patera, František Vnouček, František
Fialka, František Spour a Terezie Tichá. Ze zápisu ustavující schůze nově zvoleného MNV ze
dne 24. června 1960 vyplývá, že předsedou MNV byl zvolen Ladislav Vlček, tajemníkem
Josef Chmela, dalšími členy rady Josef Polívka, Růžena Hanzlíková a František Fialka.
Následovala volba jednotlivých komisí – zemědělské, finanční, výstavby, kulturní a školské,
trestní, zdravotní a zásobovací. Účetní a pokladní službu vykonával Josef Polívka, kterého
později vystřídal Karel Fišer. V roce 1962 došlo ke změně ve funkci tajemníka, neboť Josef
Chmela se odstěhoval z obce a novou tajemnicí byla zvolena Růžena Hanzlíková, která stejně
jako předseda MNV Ladislav Vlček, působila ve funkci až do zániku MNV v roce 1963.
V rámci dalších územních změn obcí v okrese Tachov se v roce 1963 začala
projednávat otázka sloučení obce Milíkov nejprve s obcí Benešovice. S tím ale občané a
MNV v Milíkově nesouhlasili, proto došlo k dalšímu návrhu a to sloučení s obcí Stříbro. V
listopadu 1963 sloučení obcí schválily oba národní výbory a obec Milíkov byla podle
usnesení plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 31. ledna 1964 sloučena s účinností od
1. ledna 1964 s obcí Stříbro, pro kterou byl stanoven název Stříbro. Tímto došlo k
definitivnímu zániku MNV v Milíkově.

Předsedové MSK a MNV v Milíkově v letech 1945 – 1963
jméno předsedy

ve funkci od

ve funkci do

9. 11. 1945

květen 1946 (MSK)

červen 1946

červen 1947 (MNV)

Jan Buchtelík

25. 6. 1947

prosinec 1948

Jakub Steininger

12. 12. 1948

březen 1953

Čeněk Kutička

11. 3. 1953

červen 1960

Ladislav Vlček

24. 6. 1960

31. 12. 1963

Vojtěch Krudl
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II. Vývoj a dějiny archivního souboru
Písemnosti MNV Milíkov byly uloženy ve spisovně původce. O tom informuje i jediný
dochovaný zápis o archivní odborné prohlídce spisů ze dne 15. prosince 1955. Vedlo toho, že
bylo při této prohlídce vyřazeno 200 kg papíru, zmiňuje se zápis i o písemnostech vybraných
pro archiv, které byly prozatím ponechány na MNV. Vybrány pro archiv byly: kniha zápisů ze
schůzí MNV 1946 – 1951 (inv. č. 1), hlavní knihy 1946 – 1949 (inv. č. 4 – 6), podací
protokoly 1945 – 1954 (inv. č. 19 – 22), vyřazené spisy z let 1945 – 1954 a německé knihy ze
zasedání obecního výboru 1883 – 1939 (AO Milíkov inv. č. 2 – 3). Všechny tyto dokumenty
však zůstaly i nadále ve spisovně MNV Milíkov. K jejich předání došlo nejpozději v roce
1957, kdy byl pro fond zaveden EL JAF podle stavu ke dni 10. prosince1957. Vzhledem k
neúplně vyplněnému EL JAF však není možné určit, o jaké písemnosti se konkrétně jednalo.
Zbytek písemností MNV (4 kartony) byl podle přírůstkového seznamu převzat Okresním
archivem Tachov se sídlem ve Stříbře po zrušení MNV dne 28. ledna 1964 (č. přírůstku 14).
Ani tehdy nebyl vyhotoven žádný soupis a tento přírůstek nebyl ani nijak zohledněn či
zmíněn na EL JAF.

III. Archivní charakteristika archivního souboru
Před zahájením pořádání byl archivní soubor MNV Milíkov tvořen 3 úředními knihami,
6 kartony a 5 razítky z let 1945 – 1963. Při inventarizaci archivního souboru byly prověřeny
archiválie nástupnického MNV Stříbro, kde však nebyly nalezeny žádné písemnosti patřící do
MNV Milíkov.
V archivním souboru MNV Milíkov byla provedena vnitřní skartace (Protokol
o vyřazení dokumentů ve vnitřní skartaci č. j.: SOAP/090-0256/2009-40.02 z 24. 4. 2009
a schválený č. j.: SOAP/008-1525-1528/2009), při níž byly vyřazeny: 3 pokladní knihy z let
1955 – 1957, 2 knihy dlužníků z let 1957 – 1960, 2 knihy pohledávek a dluhů z let 1954 –
1955, 4 peněžní deníky z let 1954 – 1957, 2 knihy materiálových zásob z let 1954 a 1956, 1
deník šekové služby z roku 1953, 1 kniha hotově placených příjmů a peněžních zásilek z roku
1955, spisy (stvrzenky, podací lístky, převodní poukázky, prázdné formuláře) z let 1946 –
1962 a 5 razítek z let [1960 – 1963] (viz otisky) v celkovém rozsahu 0,37 bm.
V archivním souboru byl ponechán 1 pokladní deník z let 1958 – 1960, neboť chybí
knihy příjmů z těchto let. Ostatní peněžní deníky byly vyřazeny ve vnitřní skartaci.
Při inventarizaci byl archivní soubor přemanipulován a v současnosti je tvořen 18
úředními knihami, 5 podacími protokoly a 2 kartony. Přemanipulováním a novou adjustací
byla rovněž snížena celková metráž na konečných 0,48 bm.
Archivní soubor byl uspořádán podle Metodického pokynu pro inventární zpracování
archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/0063120/2007.
Fyzický stav archivního souboru je dobrý.
Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1-3) a II. kategorie.
Jazykem archivního souboru je čeština.
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IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru
Nejvýznamnější částí archivního souboru jsou nepochybně 3 knihy zápisů ze schůzí
pléna a rady MNV, které svým rozsahem pokrývají celou dobu činnosti MNV Milíkov (inv.
č. 1 – 3). Z nich je možné si udělat obrázek o fungování tohoto malého MNV. O úrovni
úřadování vypovídají i dochované podací protokoly (inv. č. 19 – 23).

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky
Archivní soubor MNV Milíkov uspořádala a inventární pomůcku sestavila Jana Zímová
v dubnu 2009 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 22. října 2009

Jana Zímová
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury
I. Prameny
Státní okresní archiv Tachov
Archivní soubory:
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 29 Seznamy členů MSK
(MNV) 1945 – 1947, obce B – Z
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 30 Seznamy členů MSK
(MNV) 1945 – 1949
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 31 Evidence členů MNV 1946
– 1953, obce B – M
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 26 Členové MSK (MNV),
1945 – 1949, obce M – P
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 425, sign. 54, kart. č. 287 Reorganizace MNV 1950 –
1952, L – P
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 543, sign. 603, kart. č. 706 Přehled o sloučení obcí
Okresní národní výbor Stříbro, sign. 129 Zápisy z revizí zrušených MNV obce M – O (1957
– 1958)
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 513 Volby – zápisy o hlasování
jednotlivých MNV 1954
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 519 Volby – zápisy o sčítání
hlasů 1954 – 1957
Okresní národní výbor Tachov, sign. 604/1 Slučování obcí a změny hranic obcí 1952 – 1989
Okresní národní výbor Tachov, sign. 129 Zápisy z revizí zrušených MNV obce M (1956 –
1961)
Prameny tištěné
Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1950, 1954
Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1945, 1948
Sbírka zákonů Československé socialistické republiky – ročník 1960
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
II. Literatura
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – JANÁK, Jan – DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : od
počátků státu po současnost. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005
9

Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek
AO – archiv obce
bm – běžný metr
CO – civilní obrana
č. – číslo
č. j. – číslo jednací
čp. – číslo popisné
ČR – Česká republika
ČSSL – Československá strana lidová
EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví
EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu
evid. – evidenční
inv. č. – inventární číslo
JZD – jednotné zemědělské družstvo
kart. – karton
KSČ – Komunistická strana Československa
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MNV – místní národní výbor
MRK – místní rolnická komise
MSK – místní správní komise
MVK – místní vyživovací komise
NS – Národní shromáždění
odst. – odstavec
ONV – okresní národní výbor
PO – požární ochrana
Sb. – sbírky
sign. – signatura
ÚNS – ústavodárné Národní shromáždění
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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 a rady MNV,
veřejných schůzí a výboru JZD
17. 9. 1946 – 22. 12. 1951

1946 – 1951

K1

2

Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV,
veřejných schůzí a výboru JZD
10. 1. 1952 – 20. 12. 1957

1952 – 1957

K2

3

Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV,
veřejných schůzí a výboru JZD
17. 1. 1958 – 20. 12. 1963

1958 – 1963

K3

Úřad národního výboru
I. Úřední knihy
A. Účetní knihy
4

Hlavní kniha

1946 – 1947

K4

5

Hlavní kniha

1948

K5

6

Hlavní kniha

1949

K6

7

Hlavní kniha

1953

K7

8

Kniha příjmů

1954

K8

9

Kniha příjmů

1955

K9

10

Kniha příjmů

1956

K 10

11

Kniha příjmů

1957

K 11

12

Kniha výdajů

1954

K 12

13

Kniha výdajů

1955

K 13

14

Kniha výdajů

1956

K 14

15

Kniha výdajů

1957

K 15

16

Kniha výdajů

1958 – 1959

K 16

17

Kniha výdajů

1960

K 17

18

Pokladní deník

1958 – 1960

K 18
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky
19

Podací protokol
12. 9. 1945 – 6. 3. 1946

1945 – 1946

R1

20

Podací protokol
9. 3. 1946 – 2. 2. 1950

1946 – 1950

R2

- 1 zápis protokolu o vytvoření místní volební
komise (26. dubna 1948)
21

Podací protokol
9. 1. 1950 – 8. 5. 1952

1950 – 1952

R3

22

Podací protokol
16. 5. 1952 – 30. 12. 1954

1952 – 1954

R4

23

Podací protokol
2. 1. 1957 – 17. 1. 1964

1957 – 1963 (1964) R 5

B. Spisy
Volby
24

Směrnice, pokyny, voličské seznamy, volby
ÚNS 1946, volby NS 1948, zápis o volbě,
kandidátní listiny

1946 – 1950

N1

1945 – 1961

N1

1963

N1

1946 – 1963

N1

Organizace činnosti národního výboru
25

Oběžníky, pokyny, nařízení, hlášení pro
ONV, plány práce MNV, zprávy o činnosti
MNV, celoobecní a osobní závazky, rezoluce
občanů

Funkcionáři
26

Seznam členů MNV

Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
27

Trestní řízení a šetření přestupků občanů
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Požární ochrana
28

Pokyny, nařízení, hlášení o činnosti PO, požární
plány, prověrka požární ochrany v obci,
patronátní smlouva, přihlášky členů PO

1953 – 1962

N1

1945 – 1959

N1

Vojenské záležitosti
29

Lístky a seznamy branců, zápis z kontroly
vojenské evidence, oznámení, nařízení,
odstranění selhaných leteckých bomb v lese
u obce, plán CO a všenárodní příprava k CO

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
30

Seznamy obyvatel obce

1950 – 1960

N1

31

Odsun Němců (seznamy Němců k odsunu,
nařízení, oběžníky, seznam německých uprchlíků)

1946 – 1947

N1

1946 – 1962

N1

1946 – 1961

N1

1948 – 1961

N2

1956 – 1960

N2

Evidence a správa majetku
32

Žádost o ponechání pily v národní správě,
nařízení k osídlení usedlostí Volyňskými Čechy,
seznam živnostníků, předání domů čp. 9 a čp. 5,
zápisy z provedených inventarizací majetku MNV

Finanční hospodaření
33

Rozpočty obce, účetní závěrky, pokyny,
nařízení, revize finančního hospodaření
a příkaz k odstranění zjištěných závad

Místní daně a poplatky
34

Zpráva o dohlídce na vyměření a vybírání
místních daní a poplatků, rozpis poplatků,
seznam výměrů poplatků a daní, přiznání MNV
Milíkov k vyměření poplatkového ekvivalentu

Plánování
35

Plánování generální opravy školy, opravy místní
komunikace a budovy MNV, zavedení el. vedení
do hasičské zbrojnice, vybetonování studně
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Výstavba
36

Plán prací akce „5 M“ a akce „Z“, dokumentace,
pokyny, zřízení vodovodu, žádost k výstavbě chaty,
oprava hasičské zbrojnice, výměna rozhlasového
zařízení, převzetí opravených domků, rozšíření
veřejného osvětlení v obci, adaptace sýpky, stavba
výhybny ČSD v Milíkově, zákaz stavby zemědělské
budovy u vodovodní sítě

1946 – 1960

N2

1957 – 1960

N2

1963

N2

1963

N2

1953 – 1957

N2

Doprava
37

Autobusová dopravní obslužnost

Obchod
38

Kritika provozovny Jednoty v obci

Cestovní ruch
39

Zápis o úpravách v obci v rámci rozvoje
cestovního ruchu

Pracovní síly
40

Žádost o uvolnění Josefa Němce (soukromého
zemědělce) do zaměstnání, rozmisťování dorostu
po skončení školní docházky

Zemědělství
41

Zemědělské družstevnictví (JZD, výměr na
adaptaci stájí, plány práce, zprávy a rozbory
hospodaření, zápis z valné hromady JZD)

1952 – 1960

N2

42

Státní statky (připomínky k hospodaření)

1962

N2

Zemědělská výroba
43

Zemědělská statistika (závodové listy,
počty osob trvale činných v zemědělství,
sběrné listy soupisů hospodářských zvířat,
sběrné listy a obecní přehledy o plochách osevu)

1957 – 1959

N2

44

Živočišná výroba (smlouvy o umístění veřejného
plemeníka)

1956 – 1958

N2
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

45

Rostlinná výroba (rozpisový sumář plánu výroby,
zhodnocení průběhu žní)

1958 – 1959

N2

46

Ochranná opatření proti škůdcům

1955

N2

47

Veterinární opatření (očkování proti vzteklině
a července)

1959

N2

48

Živelné pohromy (pomoc zemědělcům
postižených katastrofálním suchem)

1947

N2

1954 – 1960

N2

1955 – 1960

N2

1960

N2

1946 – 1947

N2

1947 – 1960

N2

Zemědělská půda
49

Záznamy o změně v evidenci půdy,
půdy, vyhláška k jednotné evidenci půdy,
žádost o dosídlení usedlosti čp. 13,
dosídlení usedlosti čp. 4

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů
50

Pokyny, nařízení, zápis z prověrky plnění výkupu
zemědělských produktů, přehledy a výkazy plnění
dodávkových úkolů, seznam povinných dodávek

Myslivost
51

Souhlas MNV k ustavení Lidové myslivecké
společnosti Lověna a sloučení honideb Jezerce,
Milíkov a Lom u Stříbra

Rybářství
52

Nájemní smlouva o propachtování práva rybolovu
mezi obcí Milíkov a Rybářským spolkem
ve Stříbře

Vodní hospodářství
53

Zpráva o průběhu velké vody a tahu ledů na řece
Mži, nařízení k nasekání ledů u vodních děl,
protokol o výsledku technicko-bezpečnostní revize
vodního díla a jezu na řece Mži
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Ochrana životního prostředí
54

Odpadové suroviny (rozpisy plánu sběru
odpadových surovin)

1960

N2

1960 – 1963

N2

1956 – 1960

N2

1948 – 1960

N2

1954 – 1960

N2

Zdravotnictví
55

Povinné očkování dětí proti obrně,
komplexní plán zdravotního opatření
pro obec

Sociální péče
56

Sběrová akce pro fond solidarity,
šetření rodinných poměrů u nezletilé žádající
o povolení k sňatku

Školství
57

Protokol o komisionelním šetření
stanovení obvodu měšťanské školy, dekret
o zřízení národní školy v Milíkově, povolení
ke studiu

Kultura
58

Kulturní a osvětová činnost v obci
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Název archivu:

Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky
(archivního souboru):

Místní národní výbor Milíkov

Značka archivního souboru:

MNV Milíkov
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