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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

Původcem archivního souboru je Místní  správní komise Nová Ves a Místní národní 
výbor Nová Ves vyvíjející svou činnost od 6. září 1945 do 30. června 1960. Obec spadala v 
letech 1945 – 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 Nová Ves. Obec Nová Ves měla 2 osady. Osada Diana (do roku 1948 německý 
název Dianaberg) byla součástí obce až do 30. 6. 1960, poté byla přiřazena k obci Rozvadov. 
Osada Novohradský zanikla ještě před sloučením v roce 1960.

 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.

Dle  rozhodnutí  OSK  v  Tachově  byl  dne  23.  srpna  1945  jmenován  Josef  Sinkule 
zmocněncem OSK pro dozor nad výkonem obecní agendy (tzv. obvodovým tajemníkem) v 
Obci Nová Ves – Dianaberg (ale současně pro obce Dubec, Pavlovice, Třískolupy, Jadruž, 
Rájov  a  Málkov)  se  sídlem  v  Nové  Vsi.  OSK  v  Tachově  již  6.  září  1945  jmenovala 
šestičlennou místní správní komisi. Předsedou byl jmenován ing. František Trunec (lesmistr) 
a  členové Ladislav Eiselt  (lesní),  Josef  Bendl  (učitel),  Ladislav Fišer (pokladník),  Václav 
Kupilík (vrchní dozorce finanční stráže), Jaroslav Půža (vrchní respicient finanční stráže).

Dne  25.  ledna  1946  byla  v  obci  Nová Ves  založena  místní  organizace  Čsl.  strany 
národně socialistické. V té době nebyla v obci založena žádná jiná politická organizace.

Dne 12. dubna 1946 došlo v obci Nová Ves k obrovskému požáru. Požár vypukl v 
domě čp. 177 majitelky Terezie Gruberové. Oheň se velice rychle rozšířil na okolní stavení a 
následky byly katastrofální. Shořelo celkem 75 obytných domů, 56 stodol, 60 stájí, kostel, 
fara,  škola  a  stanice  Sboru  národní  bezpečnosti,  obecní  vodovod  byl  značně  poškozen. 
Naštěstí nebyl nikdo usmrcen ani zraněn.

Ke změně ve složení MSK došlo v únoru 1946 (odešel Ladislav Eiselt a Ladislav Fišer) 
a  OSK jmenovala  navržené  členy Antonína  Šolara  a  Josefa  Křenka.  Předseda  MSK ing. 
František Trunec rezignoval na funkci dne 28. března 1946, avšak OSK v Tachově nepřijala s 
odůvodněním, že tak učiní až po volbách do ÚNS. Přesto František Trunec toto rozhodnutí 
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neakceptoval a funkci předal na dobu do voleb místopředsedovi Jaroslavu Půžovi (údajně ze 
zdravotních důvodů). Na základě této skutečnosti, byla jeho rezignace přijata 27. dubna 1946.

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., o organisaci 
místních národních výborů, přeměněna na místní národní výbor. V Nové Vsi (u Přimdy) se 
voleb zúčastnilo 89 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 v Nové Vsi. Ze zápisu o schůzi volebního 
výboru ze dne 23. června 1946 k rozvržení mandátu nového MNV podle výsledku do voleb 
ÚNS vyplývá, že bylo zvoleno 9 členů MNV: Václav Kupilík,  Géza Galko, Josef Petlan, 
Jarmila  Komendová,  Josef  Sinkule,  Jaroslav  Půža,  Josef  Bendl,  Josef  Hronek,  Jaroslav 
Zeman (5 za KSČ, 3 za Čsl. stranu národně socialistickou a 1 za Čsl. sociálně demokratickou) 
a  7  náhradníků.  Na ustavující  schůzi  obnoveného MNV dne 26.  června 1946 byl  zvolen 
předsedou Václav Kupilík, náměstkem Jaroslav Půža a třetím členem rady Jaroslav Zeman. 
Tajemníkem byl Josef Sinkule.

Ke změnám ve složení MNV v Nové Vsi docházelo neustále. Jaroslava Půžu nahradil 
dne 18. dubna 1947 Jan Buršík zvolený členem rady, referentem zásobovací a vyživovací 
agendy,  členem  sociální  komise.  V  srpnu  1948  se  odstěhovali  z  obce  2  členové  MNV 
(Ladislav Komenda a Jarmila Komendová) a 1 člen MNV uprchl za hranice (Josef Petlan). 
Navrženi  a  schváleni  byli  noví  členové  –  Josef  Šnajdr,  František  Býček  a  Josef  Bitara. 
Předseda MNV Václav Kupilík byl služebně přeložen. V červnu 1949 Okresnímu národnímu 
výboru v Tachově navrhly MAV NF a MO KSČ v Nové Vsi – Dianě (MNV přesídlil trvale 
do osady Diana po požáru obce Nová Ves v roce 1946) nově sestavený MNV (z důvodu 
přestěhování a přeložení několika členů MNV). ONV dne 28. června 1949 vzal na vědomí 
rezignaci všech členů dosavadního MNV a na jejich místo jmenoval nové členy: Otto Malan 
(předseda  MNV),  Jaroslav  Gerža  (místopředseda),  Antonín  Záhumenský,  Josef  Kahoun, 
Václav Žilík, František Bartík, Josef Carík, František Býček, Josef Křenek, Josef Daňo, Géza 
Galko a Josef Bitara.

Reorganizace  MNV proběhla  v  květnu  1950 podle  §  27  odst.  1,  vládního  nařízení 
č. 14/1950 Sb.,  o  organisaci  místních  národních výborů,  na návrh MAV NF. Žádné další 
dokumenty o reorganizaci MNV se však nedochovaly.

Funkci tajemníka vykonával Stanislav Lívanec od května 1952 současně pro obce Nová 
Ves – Diana, Svatá Kateřina a Rozvadov. 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 s účinností od 1. října 1953 a  Stanislav Lívanec funkci 
tajemníka zastával i nadále.

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  organisaci 
výkonných orgánů národních výborů. Dosavadní struktura národních výborů zůstala těmito 
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normami v podstatě nedotčena, pouze v sídlech krajských národních výborů vznikly městské 
národní výbory. Poměrně zásadně však byla změněna vnitřní organizace větších národních 
výborů  (obce  nad  6000  obyvatel)  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., o národních výborech, 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 tři roky. První volby do místních národních výborů se konaly 16. května 1954.

Do voleb v květnu 1954 bylo navrženo a zvoleno 9 kandidátů – Géza Galko, Emil 
Dudský, Jiřina Bartíková, Ludvík Labuda, Václav Junek, Margita Záhumenská, Jan Borecký, 
Jan Váňa, Augustin Pisklák. S účinností od 1. června 1954 byl zvolen předsedou MNV Géza 
Galko (lesní dělník) a tajemnicí Jiřina Bartíková (lesní dělnice), která současně vykonávala 
pokladní  a  účetní  službu.  Dne 13.  února 1955 se  konaly doplňovací  volby do  MNV, ve 
kterých byl za člena zvolen Martin Sklenár.

V následujících volbách konaných dne 19. května 1957 bylo zvoleno 9 členů do MNV 
– Emil Ducký, Jan Váňa, Josef Váňa, Jiří Exner, Jaroslav Malík, Margita Záhumenská, Jan 
Borecký, Julia Kasenčáková, Vítězslav Zajíček. S účinností  od 1. června 1957 byl zvolen 
předsedou MNV Jaroslav Malík a tajemníkem Jiří Exner.

Tajemníka  Jiřího  Exnera  ve funkci  vystřídal  dne 20.  února 1958 Vítězslav  Zajíček, 
který současně vykonával pokladní a účetní službu. Předseda MNV Jaroslav Malík ve funkci 
působil do 14. ledna 1959 a od 15. ledna byl zvolen předsedou Jan Borecký.

Kvůli  absenci archiválií  lze některé informace o činnosti  MNV získat  jen ze zápisů 
revizních zpráv prováděných ONV v Tachově. Z těchto zpráv vyplývá, že činnost MNV a 
stálých komisí byla zcela nedostačující, funkcionáři neplnili svoje úkoly a porušovali tehdy 
platné zákony a nařízení. Též se ve zprávě hovoří o „osadě Nová Ves“ (údajně funkcionáři do 
této osady vůbec nedocházeli a žádné problémy zde neřešili). V soudobých písemnostech se 
střídá označení MNV mezi MNV Nová Ves – Diana a MNV Diana.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění státu,  k reorganizaci územního členění. 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 Nová Ves (u 
Přimdy) náležela i nadále pod správu ONV Tachov. Zároveň došlo  k  reorganizaci krajů a 
sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

K zániku MNV v Nové Vsi došlo sloučením obce Nová Ves s obcí Přimda s účinností 
od 1. července 1960. Tímto se obec Nová Ves stala osadou obce Přimda. Osada Diana byla 
součástí obce Nová Ves až do 30. 6. 1960, poté byla přiřazena k obci Rozvadov. Avšak toto 
sloučení  nebylo  konečné,  neboť  při  dalších  územních  změnách  v okrese  Tachov  byla 
s účinností od 26. listopadu 1971 část Nová Ves vyčleněna z obce Přimda a přičleněna k obci 
Třemešné.
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Předsedové MSK a MNV v Nové Vsi (u Přimdy) v letech 1945 – 1960

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do
Ing. František Trunec 06. 09. 1945 27. 04. 1946 (MSK)
Václav Kupilík 26. 06. 1946 1948 - 6/ 1949 (MNV)
Otto Malan 28. 06. 1949 ?
Géza Galko 01. 06. 1954 květen 1957
Jaroslav Malík 01. 06. 1957 14. 01. 1959
Jan Borecký 15. 01. 1959 30. 06. 1960

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Písemnosti MNV Nová Ves (u Přimdy) byly uloženy v úřadovně MNV. Jak již bylo 
výše uvedeno, sídlil MNV v osadě Diana v budově lesní správy. Ačkoliv neexistují žádné 
doklady, které přestěhování MNV zmiňují, muselo se tak stát po velkém požáru obce Nová 
Ves v roce 1946. Situace  dokonce došla  tak daleko,  že  v  oficiálních  dokumentech  ONV 
Tachova byl MNV nazýván MNV Diana a Nová Ves byla označována pouze jako osada.

Dochované  písemnosti  dokazují,  že  bylo  používáno  podací  razítko  bez  označení 
původce, pouze obsahující:  Došlo dne a značka. Ukládání dokumentů však neprobíhalo v 
souladu s dobově platnými předpisy podle ukládacích znaků, ale pouze chronologicky.

První odborná archivní dohlídka byla u MNV proběhla 4. července 1957. V dohlídce je 
zmíněno, že pro archiv byly vybrány spisy z MNV Nová Ves, které byly svázány do 2 balíků 
a měly být příležitostně odvezeny do archivu.  Dále byla  nalezena kniha zápisů ze schůzí 
MNV do roku 1949 (inv. č. 1) a 4 razítka, které byly archivářem ihned odebrány pro archiv. 
Další zprávy o písemnostech MNV (s výjimkou počtu kg odevzdaných pro sběrné suroviny) 
však zápis neobsahuje.

Další prohlídka proběhla 5. června 1959. Okresní archivář A. Zbořil zaznamenal,  že 
„zajištěné archiválie byly nalezeny ve stavu od myší prožraných“. Jinak byla spisovna MNV 
shledána jako zcela neuspořádaná a nebylo ani možné provést výběr archiválií.  Toto bylo 
uloženo  tajemníkovi  MNV,  který zároveň  dostal  za  úkol  roztřídit  spisovnu  MNV  podle 
platných směrnic pro národní výbory.

Žádná další dohlídka již nemohla být provedena, neboť byl MNV v roce 1960 zrušen. 
Písemnosti MNV byly zřejmě předány MNV Rozvadov, i když nástupnickým MNV mělo být 
MNV Přimda. Stalo se tak proto, že MNV fyzicky sídlilo v osadě Diana, která se v roce 1960 
stala  součástí  obce  Rozvadov.  O  tomto  faktu  informuje  i  zápis  z  23.  6.  1975  pořízený 
tehdejším ředitelem archivu PhDr.  J.  Janouškovcem obsahující  sdělení,  že  v kartonu č.  3 
MNV Rozvadov se nachází část archiválií zaniklého MNV Diana.
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III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením pořádání  byl  archivní  soubor  MNV Nová Ves (u Přimdy) tvořen 7 
kartony a 10  razítky z let  (1939)  1945 –  1960.  Při  inventarizaci  archivního  souboru byly 
prověřeny archiválie  nástupnického MNV Přimda,  kde nebyly nalezeny žádné  písemnosti 
týkající se MNV Nová Ves. Při inventarizaci nebyly žádné spisy z období před rokem 1945 
nalezeny.

Při inventarizaci archivního souboru byly také prověřeny archiválie  MNV Rozvadov, 
do kterého byla od 1. července 1960 přiřazena osada Diana (ve které MNV Nová Ves sídlil – 
viz  kapitola  II.). Odtud byly vyčleněny 3 úřední  knihy MNV Nová Ves-Diana – 1 kniha 
příjmů z roku 1959, 1 pokladní deník z roku 1959, 1 kniha výdajů z roku 1960 a složka spisů 
finančního charakteru (rozpočty, čtvrtletní výkazy, zpráva z kontrolní prověrky) z roku 1958 
– 1960 v celkovém rozsahu 0,06 bm. Kniha příjmů (0,02 bm) byla vyjmuta z archivního 
souboru MNV Rozvadov (volně uložena) a další 2 knihy a spisy (0,04 bm) byly vyjmuty z 
kartonu č. 3.

V archivním souboru MNV Nová Ves (u Přimdy) bylo provedeno vyřazení duplikátů a 
jednotlivin nearchivní povahy (Protokol o vyřazení duplikátů a jednotlivin nearchivní povahy 
č. j.: SOAP/090-0442/2009 ze 17. 07. 2009 a schválený č. j.: SOAP/008-2492-2495/2009 ze 
dne 10. 11. 2009), při níž byly vyřazeny tyto písemnosti: účetní doklady (faktury, platební 
příkazy, stvrzenky, převodní poukázky, dodací listy) duplicitní statistiky, všeobecné pokyny, 
vyhlášky a oznámení ONV pro všechna MNV z let 1946 – 1960 a 10 razítek z let [1946 – 
1960] v celkovém rozsahu 0,42 bm.

V současnosti  je  archivní  soubor  MNV  Nová  Ves  (u  Přimdy)  tvořen  5  úředními 
knihami, 1 podacím protokolem a 5 kartony v celkovém rozsahu 0,68 bm.

Archivní soubor byl uspořádán podle Metodického pokynu pro inventární zpracování 
archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni  č. j.  SOAP/006-
3120/2007.

Fyzický stav archivního souboru je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1) a II. kategorie.

Jazykem archivního souboru je čeština. Pouze doklad o revizi a převzetí pokladny od 
německé samosprávy je v němčině.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

O fungování státní správy v tehdejší obci Nová Ves (u Přimdy) vypovídá zejména kniha 
zápisů ze schůzí pléna a rady MNV a veřejných schůzí (inv. č. 1), i když některé zápisy jsou 
více než  strohé.  Zápisy z činnosti  obecních  orgánů vypovídají  o zemědělské  problematice 
v obci.
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V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archivní soubor MNV Nová Ves (u Přimdy) uspořádala a inventární pomůcku sestavila 
Jana Zímová v červenci 2009 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 23. prosince 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 Tachov, sign. I/21/ NV 3, kart. č. 40, Obecní záležitosti jednotlivých
obcí Č – R, 1945 – 1952 (Nová Ves)

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21, kart. č. 32, 1945 – 1947 (Nová Ves)

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21, kart. č. 34, Evidenční lístky členů MSK / MNV 
1946 – 1949 (Nová Ves)

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

Okresní národní výbor Tachov, sign. 52, Reorganizace MNV 1950 – 1953

Okresní národní výbor Tachov, sign. 129, Zápisy z revizí zrušených MNV obce N – P,
1956 – 1961

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

Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Volby do MNV, obce B – Ž, 1954 – 1956

Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Konečné výsledky voleb do MNV, obce K – V,
1957

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

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

Edl, Jan. Diplomová práce na téma: Okresní správní komise – fenomén správy po roce 1945, 
Na příkladu Okresní správní komise v Tachově, 2005
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

AO – archiv obce

bm – běžný metr

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČR – Česká republika

Čsl – Československá

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

MO KSČ – Místní organizace Komunistické strany Československa

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NS – Národní shromáždění

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

RV – rostlinná výroba

Sb. – sbírky

sign. – signatura

ŽV – živočišná výroba
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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, 1947 – 1954 K 1
místní finanční komise a veřejných schůzí
6. 1. 1947 – 15. 8. 1949
z roku 1950 pouze 1 zápis z poradní schůze
z roku 1954 pouze 1 zápis

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy
Účetní knihy

2 Hlavní kniha 1945 – 1946 K 2
(kniha je vedená od 1. 4. 1945 – 1946)

3 Kniha příjmů 1959 – 1960 K 3

4 Kniha výdajů (neúplná) 1960 K 4

5 Deník pokladní 1959 – 1960 K 5

II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky

6 Podací protokol 1948 – 1949 R 1
(místní osvětové rady v Dianě)

B. Spisy

Volby

7 Voličské průkazy, sestavování porotních 1946 – 1948 N 1
seznamů, oběžníky, vyhlášky

Organizace činnosti národního výboru

8 Vyhlášky, oběžníky, nařízení, výměr na snížení 1947 – 1951 N 1
počtu členů MNV, zjištění počtu zaměstnanců
svazků lidové správy
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Funkcionáři

9 Seznamy členů MSK a MNV, reklamační, volební 1946 – 1960 N 1
rozpočtová komise, kronikář učitel Bendl, obecní
tajemník Jan Hájek, zproštění funkce předsedy MNV

Kontrolní činnost

10 Kontrola zásobovací agendy, neoprávněný 1958 – 1960 N 1
výdej potravinových lístků

Bezpečnost a ochrana veřejného pořádku

11 Přestupky občanů, ilegální přechody hranic, 1946 – 1948 N 1
trestní listy, nařízení, vyhoštění Jiřího Meindla
a Karla Bachmanna, pátrání po cizích státních
příslušnících

Požární ochrana

12 Nařízení, protipožární hlídky, požárně 1947 – 1948 N 1
bezpečnostní opatření

Vojenské záležitosti

13 Seznam vojáků v záloze, oznámení, nařízení, 1947 – 1948 N 1
vyhlášky, seznam branců povinných odvodem,
jmenování důvěrníka svazu brannosti

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

14 Odsun Němců (směrnice, pokyny, nařízení, 1946 – 1947 N 1
seznam odsunutých Němců)

15 Evidence obyvatelstva (policejní přihlášky 1945 – 1948 N 1
a odhlášky, pátrání po pobytech občanů, seznam
reemigrantů, hlášení o cizincích v obci)

16 Žádosti o vystavení osvědčení o státní 1945 – 1948 N 1
a národní spolehlivosti, domovské listy,
potvrzení o čsl. státním občanství 1946 – 1948 N 1

17 Matriční záležitosti 1946 – 1948 N 1

13



Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Evidence a správa majetku

18 Přihlášky k soupisu nepřátelského majetku, 1945 – 1947 N 2
přihlášky majetkové podstaty pro Němce

19 Zajištění nepřátelského majetku, směrnice, 1945 – 1951 N 2
nařízení, soupisy inventářů, evidence majetku
ve správě MNV, výměry, povolení k přidělení
konfiskovaného majetku občanům, vyúčtování
konfiskátů, národní správa, žádosti o ubytování,
pronájmy

20 Domovní výkazy, seznam budov, bytové seznamy, 1947 – 1949 N 3
popisy a ocenění rodinných domů k přihláškám
o příděly

Finanční hospodaření

21 Rozpočty obce, účetní závěrky, pokyny, vyhlášky, 1945 – 1960 N 4
měsíční a čtvrtletní výkazy příjmů a výdajů

22 Místní daně a poplatky 1946 – 1959 N 4

Plánování

23 Programový akční plán 1957 N 4

Výstavba

24 Povolení ke stavbě remisy, demolice, zřízení 1947 – 1948 N 5
trigonometrického bodu

Místní hospodářství

25 Živnosti (statistika živností) 1947 – 1948 N 5

Pracovní síly

26 Pomoc mládeže v zemědělství, brigáda mediků 1945 – 1948 N 5

Zemědělská výroba

27 Zemědělská statistika (soupisy hospodářského 1945 – 1948 N 5
zvířectva a ploch kultur, sběrné listy, přehledy
a výkazy, závodové dotazníky, soupisy ovocných
stromů a keřů, výkaz změn a držby)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

28 Zemědělská výroba (RV, ŽV, plány zemědělské 1946 – 1949 N 5
výroby, dotazník zemědělského plánování, domácí
porážky, včelařství)

29 Ochrana proti škůdcům (proti mandelince) 1947 – 1948 N 5

Zemědělská půda

30 Výměry zemědělské půdy, údaje 1945 – 1948 N 5
o orné a jiné zemědělské půdě, příděly,
vyhláška o podávání přihlášek o příděl)

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

31 Vyhlášky a nařízení, přehledy o dodávkách, 1945 – 1948 N 5
výkazy, rozvrhy výkupů, seznamy zemědělců
a jejich předpisy dodávek

Lesní hospodářství, myslivost a rybářství

32 Dvouletý lesnický plán, výměr o těžbě dřeva, 1945 – 1948 N 5
seznam majitelů soukromých lesů

33 Myslivost 1945 – 1947 N 5

Vodní hospodářství

34 Udržování opuštěných vodních děl 1947 N 5

Ochrana životního prostředí

35 Sběr odpadových surovin 1948 N 5

Zdravotnictví

36 Povinné očkování dětí, zdravotnické prohlídky, 1946 – 1948 N 5
lékařská péče, oznámení, očkovací seznamy

Sociální péče

37 Sbírky sociální pomoci, sociální péče o mládež 1946 – 1948 N 5
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Školství

38 Návrh na zrušení mateřské školy, 1945 – 1948 N 5
zřízení a otevření mateřské školy, počet
dětí školou povinných

Církevní záležitosti

39 Přestup k římskokatolické církvi 1948 N 5
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky 
(archivního souboru): Místní národní výbor Nová Ves (u Přimdy)

Značka archivního souboru: MNV Nová Ves (u Přimdy)

Časový rozsah: 1945 – 1960

Počet evidenčních jednotek: 11 (5 úředních knih, 1 podací protokol, 5 kartonů)

Počet inventárních jednotek: 39

Rozsah bm: 0,68

Stav ke dni: 23. prosince 2009

Archivní soubor zpracovala: Jana Zímová

Pomůcku sestavila: Jana Zímová

Počet stran: 17

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
SOAP/090-0766/2009
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