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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Původcem archivního souboru je Místní správní komise Nové Sedliště a Místní národní 
výbor Nové Sedliště vyvíjející svou činnost od 21. listopadu 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 Nové Sedliště.

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.

Okresní správní komise v Tachově jmenovala dne 21. listopadu 1945 Místní správní 
komisi v Novém Sedlišti na návrh dosavadního zmocněnce OSK pro Nové Sedliště Antonína 
Kapra. V té době byla obec již osídlena 50 českými obyvateli. Předsedou MSK byl jmenován 
Ladislav Faist a členy ing. Vladimír Haták, Tomáš Pikeš, Josef Beran a ing. Jindřich Haták. 
Již v prosinci 1945 zažádal o zproštění členství v MSK ing. Jindřich Haták a místo něj byl 
jmenován dne 20.  prosince 1945 místní  učitel  Ladislav Nový. V tomto  složení  fungovala 
MSK až do voleb do Ústavodárného národního shromáždění v roce 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 Novém Sedlišti se voleb 
zúčastnilo 81 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 Novém Sedlišti. Na ustavující schůzi nově 
utvořeného  15-členného  MNV  (Ladislav  Faist,  František  Beran,  Ladislav  Nový,  Tomáš 
Pecháček, Antonie Telátková, Petr Valeš, Tomáš Pikeš, Václav Havel, Jaroslav Čech, Oldřich 
Strejc,  Emanuel  Rada,  Antonín Brožík,  Petr  Šantora,  František Kovařík,  Jiří  Hofman a 2 
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náhradnice Anna Šantorová a Barbora Faistová), konané dne 5. července 1946 proběhla volba 
předsedy, náměstka,  členů rady a komisí.  Ze zápisu z této ustavující schůze je zřejmé, že 
volba předsedy byla velice „bouřlivá“, neboť ani po 4 volbě nedošlo ke zvolení předsedy 
potřebnou nadpoloviční většinou a nakonec bylo přikročeno k rozhodnutí  losem. Los tedy 
rozhodl o zvolení předsedy MNV Františka Berana. Náměstkem byl zvolen Ladislav Faist, 
kterému los při volbě předsedy nepřál. Dalšími členy rady byli zvoleni Antonie Telátková, 
Tomáš  Pecháček a  Ladislav  Nový. Následovala  volba  komisí:  finanční  komise  (předseda 
Ladislav  Nový),  hospodářská  komise  (předseda  Tomáš  Pecháček),  stavební  komise  a 
zdravotní  (předseda  Antonín  Brožík),  zásobovací  komise  (předseda  František  Beran), 
osvětová, sociální a školská komise (předseda Ladislav Faist).

Z  neznámých  důvodů  došlo  dne  26.  října  1946  ke  změně  členů  MNV.  Novým 
předsedou MNV byl zvolen Petr Valeš a novými členy Václav Konvalinka, Josef Zícha a 
František Chaloupka.

K další  změně  ve funkci  předsedy MNV došlo dne 7.  září  1948,  kdy odstoupil  ze 
zdravotních důvodů Petr Valeš a následující den byl za účasti občanů, členů MNV, JSČZ a 
MAV NF zvolen novým předsedou Jaroslav Dvořák. ONV v Tachově jmenoval Jaroslava 
Dvořáka dne 21. září 1948. Situace v obci se i nadále „vyostřovala“a MAV NF se dne 5. 
ledna 1949 usnesl  na reorganizaci  MNV. Dne 7.  ledna 1949 se konala ustavující  schůze 
reorganizovaného  MNV  –  předseda  Jaroslav  Dvořák,  místopředseda  František  Telátko, 
pokladník  Antonín  Brožík,  členové  Tomáš  Pikeš,  František  Kučera,  Jaroslav  Klášterka, 
Andělín  Šimek,  František  Chaloupka,  Josef  Roušal,  Oldřich  Strejc,  Emanuel  Rada,  Petr 
Šantora a 4 náhradníci (Vladimír David, František Burián, Antonie Telátková, Hubert Čížek). 
ONV v Tachově ale  Jaroslava  Dvořáka  do  funkce  předsedy neschválil,  neboť  v  té  době 
zastával funkci újezdního tajemníka a současně nebylo možné obě funkce vykonávat. Proto 
byl navržen novým předsedou dosavadní místopředseda František Telátko a toho již ONV 
jmenoval dne 22. března 1949. Místopředsedou byl zvolen Emanuel Rada. I nadále docházelo 
ke změnám jednotlivých členů MNV a v červnu 1949 byli za odvolané členy MNV Andělína 
Šimka a Františka Kučeru jmenováni Petr Valeš a Tomáš Pecháček.

Reorganizace  MNV proběhla  v květnu  1950  podle  §  27  odst.  1,  vládního  nařízení 
č. 14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů, na návrh MAV NF.  Reorganizace 
proběhla, ale pro nedostatek zachovaných písemností není možné zjistit všechny členy MNV. 
Předsedou MNV byl zvolen Emanuel Rada, finančního referenta vykonával Ladislav Faist, 
zemědělského  referenta  Tomáš  Pikeš,  vyživovacího  referenta  Ladislav  Kovář.  Václav 
Konvalinka vystřídal předsedu MNV Emanuela Radu koncem roku 1952.

Funkci tajemníka vykonával v obci František Šťastný (současně i pro obec Labuť) od 
března 1952. 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 funkcí tajemníka byl pověřen současně pro obce Nové 
Sedliště a Úšava Miroslav Kunc.

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 
normami v podstatě nedotčena, pouze v sídlech krajských národních výborů vznikly městské 
národní výbory. Poměrně zásadně však byla změněna vnitřní organizace větších národních 
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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 – František Burian, Petr 
Šantora,  Jaroslav  Klášterka,  Jan  Brožík,  Věra  Bělohlávková,  Václav  Konvalinka,  Štefan 
Pavlík,  Marie  Milgerová,  Jaroslav Dvořák.  Předsedou MNV byl  zvolen  s  účinností  od 1. 
června  1954  Jaroslav  Klášterka,  tajemníkem  Jaroslav  Dvořák,  který současně  vykonával 
pokladní a účetní službu.

V následujících volbách konaných dne 19. května 1957 bylo zvoleno 11 členů do MNV 
– František Burian, František Šantora, Ladislav Faist, Jaroslav Klášterka, Jan Brožík, Tomáš 
Pecháček, Zdeněk Moravec, Jaroslav Křehula, Jan Kadlec, Emil Slouka, František Kopecký. 
S účinností od 1. června 1957 byl předsedou MNV zvolen František Burian, tajemníkem Emil 
Slouka  a členy  rady  Ladislav  Faist  a  František  Kopecký  (současně  zvolen  předsedou 
zemědělské  komise).  Jak  následně probíhala  volba  jednotlivých komisí  a funkcí  ostatních 
členů nelze pro absenci písemností doložit.

Kvůli  absenci  archiválií  lze  některé  informace  o  činnosti  MNV  získat  ze  zápisů 
revizních zpráv prováděných ONV v Tachově. Z těchto zpráv vyplývá, že činnost MNV a 
stálých  komisí  byla  zcela  nedostačující,  někteří  funkcionáři  neplnili  svoje  úkoly  a  tím 
porušovali tehdy platné zákony a nařízení.

Předseda MNV František Burian byl odvolán z funkce dne 28. února 1958, a proto byl 
až  do  zvolení  nového  předsedy  ustanoven  místopředsedou  František  Kopecký.  Volba 
předsedy MNV proběhla 14. března 1958 a stal se jím Zdeněk Moravec. Novým tajemníkem 
MNV byl od července 1959 zvolen František Šantora.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění státu, k reorganizaci územního členění 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.  Zároveň  došlo  k  reorganizaci  krajů 
a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

K zániku  MNV v Novém Sedlišti  došlo  sloučením obce Nové Sedliště  s obcí  Staré 
Sedliště s účinností od 1. července 1960 v souvislosti s územní reorganizací okresu Tachov 
provedené na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Tímto se obec Nové 
Sedliště stala osadou obce Staré Sedliště.
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Předsedové MSK a MNV v Novém Sedlišti v letech 1945 – 1960

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do
Ladislav Faist 21. 11. 1945 červen  1946 (MSK)
František Beran 05. 07. 1946 ? 1946 (MNV)
Petr Valeš 26. 10. 1946 07. 09. 1948
Jaroslav Dvořák 08. 09. 1948 ? 1949
František Telátko 22. 03. 1949 ? 1950
Emanuel Rada ? 1950 ? 1952
Václav Konvalinka ? 1952 ? 1954
Jaroslav Klášterka 01. 06. 1954 květen 1957
František Burian 01. 06. 1957 28. 02. 1958
Zdeněk Moravec 14. 03. 1958 30. 06. 1960

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Písemnosti  MNV se nacházely v úřadovně MNV v č.p. 126.  Dochované dokumenty 
však nebyly označovány podacími  čísly.  Některé  písemnosti  byly označovány ukládacími 
znaky.  Dochované  písemnosti  dokazují,  že  bylo  používáno  podací  razítko  bez  označení 
původce, pouze obsahující: Došlo dne a značka. Ukládání dokumentů neprobíhalo v souladu 
s dobově platnými předpisy podle ukládacích znaků pouze chronologicky.  K první dohlídce 
spisovny došlo již v roce 1954. Z názvu zápisu („o provedené skartační dohlídce“) je zřejmé, 
že  uloženým  písemnostem  byla  věnována  pozornost  pouze  jako  potencionální  sběrné 
surovině.  Při  této  dohlídce  bylo zjištěno,  že  skartaci  již  provedl  předseda MNV Jaroslav 
Dvořák s tajemníkem M. Kuncem. Celkem bylo vyřazeno cca 200 kg papíru z písemností po 
roce 1945, písemnosti do tohoto roku se nedochovaly žádné.

Další  dohlídka,  tentokrát  již  odborná,  byla  provedena okresním archivářem dne 16. 
března 1955. Ani z  ní  není není vůbec jasné,  jak vypadal spisovna MNV a co v ní  bylo 
konkrétně  uloženo.  Celý  zápis  je  totiž  věnován  pátrání  po  písemnostech  německé 
samosprávy.  V  zápise  je  uvedeno:  „Německé  spisy,  německou  obecní  kroniku, 
pozemnoknižní  seznamy a  vědecké  německé  knihy,  které  byly s.  Dvořákem tajemníku  v 
Novém Sedlišti vybrány pro okresní archiv bývalý obecní tajemník František Šťastný, nyní 
bydlící v Borku u Rokycan, odvezl všechny shora vzpomenuté věci domů a dal je svému 
synovi do školy. Obec Nové Sedliště postrádá pro svou úřední potřebu katastrální seznamy, 
které též s. František Šťastný dal do sběru“. I přesto, že byl zmíněný bývalý tajemník obeslán, 
aby písemnosti vrátil, není o jejich dalším osudu žádná zmínka.

Následující  archivní  dohlídka  proběhla  8.  ledna  1958.  Ze  zápisu  i  zprávy 
vypracovaných při  této  dohlídce je  zřejmý tristní  stav spisovny MNV. Písemnosti  nebyly 
ukládány  podle  žádného  systému,  do  podacího  deníku  nebylo  zapisováno  protože  to 
„tajemník MNV pokládá za zbytečné“,  z  došlých spisů nebylo vůbec možné zjistit  jejich 
vyřízení aj. V závěru zprávy okresní archivář konstatoval, že „Jak zápisy došlých spisů tak i 

6



citovaný výnos (míněna směrnice ministerstva vnitra zv.  SAK-055.6-4/8-53) jsou brány s. 
tajemníkem MNV za  přežitek  a  byrokratismus“.  Okresní  archivář  sice  uložil  tajemníkovi 
MNV, aby dohledal spisy od roku 1945 a připravil je pro odvoz do okresního archivu i aby 
uvedl do řádného stavu spisovnu MNV, ale s ohledem na dochovanost archiválií i na brzké 
sloučení MNV toto nebylo vůbec provedeno.

Písemnosti MNV byly po jeho zrušení patrně předány MNV Staré Sedliště ve stavu v 
jakém byly nalezeny již v roce 1958. O žádném přebírání archiválií po zrušení MNV v roce 
1960 neexistují žádné záznamy. Jediný přírůstek, který byl do archivu oficiálně předán byl 
identifikován v rámci skartace u MNV Staré Sedliště v roce 1988 (červenec 1988, č. přírůstku 
425). Jednalo se však o pouhé 4 úřední knihy (knihu zápisů rady z let 1957 – 1958, pokladní 
knihu roku 1955, rozpočet z roku 1955 a deník z let 1955 – 1956). Jak se do archivu dostaly 
ostatní archiválie evidované dnes na EL NAD není vůbec jasné.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením pořádání byl archivní soubor MNV Nové Sedliště tvořen 3 kartony a 10 
razítky z let  1945 – 1960.  Při  inventarizaci  archivního souboru byly prověřeny archiválie 
nástupnického MNV Staré Sedliště, kde nebyly nalezeny žádné písemnosti týkající se MNV 
Nové Sedliště.

V archivním  souboru  MNV  Nové  Sedliště  bylo  provedeno  vyřazení  duplikátů  a 
jednotlivin nearchivní povahy (Protokol o vyřazení duplikátů a jednotlivin nearchivní povahy 
č. j. SOAP/090-0463/2009 ze 07. 08. 2009 a schválený č. j. SOAP/008-2492-2495/2009 ze 
dne 10. 11. 2009), při němž byly vyřazeny tyto písemnosti: 1 pokladní kniha z roku 1955, 1 
deník  SBČS z  roku  1953,  účetní  doklady (faktury,  platební  příkazy,  stvrzenky,  převodní 
poukázky, dodací  listy, duplicitní statistiky) z let 1946 – 1960, všeobecné pokyny, vyhlášky 
a oznámení ONV pro všechna MNV z let 1946 – 1960, prázdné formuláře, 10 razítek z let 
[1946 – 1960] v celkovém rozsahu 0,23 bm.

V archivním souboru byl  ponechán 1 pokladní  deník SBČS z  let  1951 – 1952,  ve 
kterém jsou uvedena jména funkcionářů (nikde jinde neuvedení).

V současnosti  je archivní soubor MNV Nové Sedliště tvořen 9 úředními knihami,  1 
podacím protokolem a  1 kartonem v celkovém rozsahu 0,22 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.
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IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

Dochované archiválie jsou pouhým torzem písemností z činnosti MNV Nové Sedliště, 
přesto si lze alespoň částečně utvořit obraz o tehdejším fungování národní správy v obci ze 
zachované knihy zápisů ze schůzí MNV z let 1957 – 1958 (inv. č. 1).

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archivní soubor MNV Nové Sedliště uspořádala a inventární pomůcku sestavila Jana 
Zímová v srpnu 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/ S 4, kart. č. 37, Obecní záležitosti jednotlivých 
obcí B – N, 1945 – 1952 (Nové Sedliště)

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

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

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, 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
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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

ČSSL – Československá strana lidová

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

evid. – evidenční

inv. č. – inventární číslo

JSČZ – jednotný svaz českých zemědělců

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kart. – karton

KSČ – Komunistická strana 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

Sb. – sbírky

SBČS – Státní banka Československá

sign. – signatura
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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 rady a pléna MNV 1957 – 1958 K 1
a veřejných schůzí
18. 10. 1957 – 07. 11. 1958

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy
Účetní knihy

2 Hlavní kniha 1949 K 2

3 Hlavní kniha 1950 K 3

4 Hlavní kniha 1951 – 1952 K 4

5 Hlavní kniha 1953 K 5

6 Pokladní deník 1945 – 1951 K 6

7 Pokladní deník 1954 K 7

8 Pokladní deník 1955 K 8

9 Pokladní deník SBČS 1951 – 1952 K 9

II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky

10 Podací protokol (místní osvětové rady) 1947 – 1950 R 1

B. Spisy

Statutární záležitosti organizace, kontrola

11 Označení obce a osad, úprava místních tabulek 1947 N 1

Volby

12 Volby (ustavení místní a okrskové volební komise, 1958 N 1
slib člena MNV)

Organizace činnosti národního výboru

13 Hlášení o průběhu zvelebovací akce, situační 1957 – 1960 N 1
zprávy, celoobecní závazky, projednání připomínek
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Funkcionáři

14 Ustanovení evidenčního pracovníka 1957 – 1958 N 1
a pomocného pracovníka rady MNV,
posudek na Zdenka Moravce

Kontrolní činnost

15 Zápis o prohlídce spisovny MNV 1958 N 1

Bezpečnost a ochrana veřejného pořádku

16 Přestupky občanů, jednání trestní komise 1955 – 1960 N 1

Požární ochrana

17 Kontrola požárně technické komise 1957 N 1

Vojenské záležitosti, civilní obrana

18 Seznam branců a posudky, povolávací rozkazy 1958 – 1960 N 1
na vojenské cvičení, nařízení, ustavení řídící
skupiny CO

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

19 Evidence obyvatelstva (změny pobytů, 1957 – 1960 N 1
pátrání a hlášení o pobytech občanů)

20 Matriční záležitosti (ustanovení nového 1957 – 1960 N 1
matrikáře, oznámení o narození a úmrtí,
oznámení o uzavření manželství)

Evidence a správa majetku

21 Seznamy konfiskovaného majetku, 1952 – 1960 N 1
majetku, evidence majetku ve správě MNV,
žádosti o přidělení bytů, výměry, výpověď
z domu čp. 47, nájemní smlouvy, náhradní ubytování,
notářské zápisy, akce dosídlení, budovy připadající
MNV

Finanční hospodaření

22 Rozpočty obce, účetní závěrka, sestavení 1946 – 1960 N 1
finančních plánů a rozpočtů, pokyny,
generální inventarizace
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Místní daně a poplatky

23 Příspěvkové seznamy, výkaz nedoplatků 1951 – 1960 N 1

Plánování

24 Třetí pětiletý plán, zvelebení obce a plán 1960 N 1
meliorace

Výstavba

25 Opravy obytných domů, rekonstrukce veřejného 1957 – 1960 N 1
osvětlení, adaptace budovy MNV, požární
zbrojnice, opravy veřejných studní, úpravy cest,
adaptace školy, souhlas k užívání zemědělské stavby

Obchod

26 Výpověď z prodejny družstvu Jednoty Tachov 1957 N 1

Pracovní síly

27 Nedostatek pracovních sil, špatná pracovní 1957 – 1960 N 1
morálka

Zemědělství

28 Organizace zemědělských závodů (zpráva 1958 – 1960 N 1
o sloučení JZD Staré Sedliště, Nové Sedliště
a Úšava, vyloučení členů)

29 Zemědělská výroba (rozpis plánu zemědělské výroby) 1957 – 1958 N 1

Zemědělská půda

30 Zemědělská půda (výměry zemědělské půdy, 1957 – 1960 N 1
evidence, převody a nájmy zemědělských
pozemků, zajištění hospodaření na zemědělské
půdě)

Povinné dodávky

31 Přehledy o dodávkách, výkazy, rozvrhy výkupů, 1957 – 1960 N 1
seznamy zemědělců a jejich předpisy dodávek
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Vodní hospodářství

32 Oprava studní, rozbor vody 1957 – 1960 N 1

Ochrana životního prostředí

33 Rozpisy plánu sběrných surovin 1957 – 1960 N 1

Zdravotnictví

34 Povinné očkování dětí, zdravotnické prohlídky, 1957 – 1958 N 1
lékařská péče

Sociální péče

35 Péče o zdravotně postiženého 1960 N 1

Školství

36 Seznam dětí končící školní docházku, 1958 – 1960 N 1
posudky dětí přihlášených ke studiu

Kultura

37 Osvětová  a kulturní činnost v obci 1958 – 1960 N 1
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky 
(archivního souboru): Místní národní výbor Nové Sedliště

Značka archivního souboru: MNV Nové Sedliště

Časový rozsah: 1945 – 1960

Počet evidenčních jednotek: 11 (9 úředních knih, 1 podací protokol, 1 karton)

Počet inventárních jednotek: 37

Rozsah bm: 0,22

Stav ke dni: 23. prosince 2009

Archivní soubor zpracovala: Jana Zímová

Pomůcku sestavila: Jana Zímová

Počet stran: 16

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
SOAP/090-0767/2009
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