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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

Původcem archivního  souboru  jsou  Místní  správní  komise  a  Místní  národní  výbor 
Holostřevy, které vykonávaly správu obce mezi 29. říjnem 1945 a 30. červnem 1980. Obec 
Holostřevy s osadou Hlupenov, která k ní náležela od začátku r. 1850, patřila v letech 1945 – 
1960 do politického okresu Stříbro. 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 
Holostřevy. 

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  ze  dne  4.  prosince  1944  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. 

Ve smyslu  výše uvedených předpisů byla  29.  října 1945 pro Holostřevy jmenována 
místní  správní  komise,  v  jejímž  čele  stanul  Alois  Hurt.  Místopředsedou  se  stal  Karel 
Chaloupka, zásobovacím referentem Josef Končal, bytovým referentem Josef Větrovec z čp. 
28  a  členy Josef  Větrovec  z  čp.  69  a  Rudolf  Dencer,  pokladníkem Jaroslav  Rodina,  1. 
revizorem Jaromír Bůžek, 2. revizorem František Kuneš a důvěrníkem Karel Šmat. Ještě před 
koncem r. 1945 došlo na další schůzi konané 30. prosince k výměnám a do čela MSK byl 
zvolen Karel Chaloupka,  místopředsednickou funkci obsadil  Josef Behenský a zásobovací 
referát dostal na starost Ladislav Chvátal. Obsazení ostatních postů zůstalo beze změny.

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 
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místního národního výboru byl počet 50 platných voličských hlasů v obci.

V r. 1946 bylo v obci usídleno  121 oprávněných voličů, proto bylo možné,  aby 28. 
května došlo k volbě národního výboru.  Při následné ustavující schůzi dne 30. června 1946 
byl zvolen 11členný národní výbor. Předsedou byl zvolen Josef Končal, místopředsedou Josef 
Behenský, za zapisovatele byl určen Ladislav Chvátal, pokladníkem se stal František Chlan, 
zásobovacím referentem Jaroslav Peleška, bytovým a odsunovým referentem Josef Větrovec, 
pokladními revizory Jaroslav Rodina a Václav Holý. Současně byla utvořena finanční komise 
ve složení:  František  Hulák (současně zdravotní  referent),  František  Plochý, Josef  Holub, 
František  Kuneš  a  Alexandr  Krečko.  V  r.  1949  došlo  ke  změně  v  obsazení  MNV,  po 
zemřelém Josefu Větrovcovi byl do MNV kooptován Jaroslav Tichý.

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

Další  doložená  reorganizace  MNV  v  Holostřevech  proběhla  podle  §  27  odst.  1, 
vládního nařízení č. 14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů, na základě návrhu 
MAV NF a MO KSČ. Na ustavující schůzi MNV dne 26. května 1950 pak bylo schváleno 
jeho  15  členů. Předsedou  se  stal  Jaroslav  Peleška.  Dekrety  obdrželi  i  František  Chlan, 
František  Plochý,  František  Hulák,  Václav  Holý,  Josef  Holub,  František  Kuneš,  Jaromír 
Růžek, Josef Behemský, Josef Větrovec, Marie Chaloupková, Ladislav Tichý, Josef Slanina, 
Alexej Krečka a Václav Zíka.
 Při MNV pracovaly 4 komise: 
- zemědělská
ve složení: František Chlan, Josef Behemský, František Plochý
- finanční 
ve složení: Václav Holý, Josef Holub
- školská a osvětová
ve složení: Marie Chaloupková, Ladislav Tichý
- hospodářská, vnitřního obchodu, výživy a technická
ve složení: Jaromír Růžek, Josef Větrovec, Josef Holub

V r. 1952 došlo ke změně a po veřejné schůzi proběhnuvší 16. srpna bylo složení MNV 
následující:  předseda:  Jaroslav  Peleška,  místopředseda  František  Kuneš,  finanční  referent 
Josef Kozibradka a sociální referent František Železný. Plénum vytvořili: Václav Holý, Josef 
Behenský,  Josef  Větrovec  (čp.  69),  Josef  Holub,  Josef  Plachý,  Josef  Větrovec  (čp.  28), 
Václav Hlaváč, Ladislav Tichý, Josef Slanina, Vladislav Hubálek a František Hulák. Dne 11. 
prosince tohoto  roku zmíněný návrh MAV NF potvrdil  ONV Stříbro a došlo k odvolání 
Františka Chlána, Jaromíra Růžka, Marie Chaloupkové a Václava Zíky z původního MNV a 
jejich nahrazení Josef Větrovcem, Františkem Železným, Václavem Hlaváčem a Vladislavem 
Hubálkem.

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 
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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 Holostřevech vzešel národní výbor, v jehož čele 22. května 1954 stanul jako 
předseda Josef Větrovec z čp. 69. Tajemníkem byl zvolen Jaroslav Peleška. Členem rady se 
stal Jaromír Růžek. Uspořádání jednotlivých komisí vypadalo následovně:
- zemědělská
předseda: Václav Holý, členové: František Chlan, Vladislav Vanický
- finanční
předseda: Jaroslav Mašek, člen: Jaromír Růžek
- školská a osvětová
předseda: Jarmila Pelešková, člen: Bohuslav Behenský

Po  volbách  konaných  v  květnu  1957 se při  ustavujícím  zasedání  sešlo  plénum  ve 
složení:  František  Kuneš,  Václav  Popule,  Jaroslav  Mašek,  Jan  Růžička,  Václav  Trubka, 
Václav Hlaváč, Josef Větrovec, Helena Němečková, Marie Kozelková,  Václav Zíka a Jiří 
Chaloupka. V čele jako předseda MNV znovu stanul Josef Větrovec z čp. 69. V radě MNV 
zasedli  František  Němeček,  František  Chlan,  Miroslav  Lávička  a  další  nejmenovaný 
zastupitel ze zvolených kandidátů.

V následujícím roce 1958 však došlo  ke změně  v předsednické funkci  a  po Josefu 
Větrovcovi  byl  v  listopadu  zvolen  František  Kuneš.  Ke  konci  roku  rovněž  došlo  na 
odstěhování  tří  členů MNV a na konci  prosince  bylo  nezbytné  přistoupit  k  doplňovacím 
volbám.  Zaregistrováni  a  následně  zvoleni  byli:  Jaroslav  Peleška,  Rudolf  Dlask  a  Marie 
Chaloupková.

Nové územně správní uspořádání státu v důsledku mj. znamenalo i změnu v 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 pojmenoval jako „poslance“.

V  návaznosti  na  volby  proběhlo  v  Holostřevech  dne  22.  června  1960  ustavující 
zasedání 11členného pléna včetně 5členné rady. Předsedou MNV byl opětně zvolen František 
Kuneš a jako tajemník znovu Josef Popule. V MNV dále zasedli: Václav Popule, Jaroslav 
Mašek, Jaroslav Peleška, František Horňák, Václav Zíka, Růžena Růžková,  Zdena Plochá, 
Jaroslava Pešková a Helena Němečková. 

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. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením 
Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.
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V r. 1962 došlo v obci na další doplňovací volby, přičemž do MNV byli jako poslanci 
zvoleni: Miloslav Lávička, Vladimír Malý a Stanislav Dlouhý. Nejpozději od března r. 1963 
byl M. Lávička zaznamenán jako předseda MNV.

Po volbách v r.  1964, resp. ustavující schůzi konané 9. července, zastupovali  zájmy 
občanů Holostřev:  předseda  Miloslav  Lávička  a tajemník Jan  Fáč.  K ostatním  zvoleným 
poslancům a jejich případným funkcím se dokumentace nedochovala.

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.  117/1969 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. Ústavním 
zákonem č.  43/1971,  kterým se  mění  čl.  86  Ústavy a  čl.  30  a  103  ústavního  zákona  o 
československé federaci pak bylo volební období trvale stanoveno na pět let.

Z  podzimních  voleb  realizovaných  ve  dnech  26.  a  27.  listopadu  1971  vzešlo  11 
poslanců:  Anna Hrábková,  František  Železný, Miloslav  Lávička jako  staronový předseda, 
Václav Zíka jako tajemník, dále Marie Růžková, Květa Hubálková, Josef Blažek, Jaroslav 
Šmíd, Bohuslav Větrovec, Oldřich Němec a Marie Větrovcová.  Rozdělení ostatních funkcí 
nelze pro nedostatek dokumentů zrekonstruovat.

Po podzimních volbách v r. 1976 proběhla 10. listopadu ustavující schůze 13členného 
národního výboru a jako staronový předseda byl schválen Miloslav Lávička. Tajemníkem se 
stal  Josef  Blažek.  O  dalších  poslancích  a  jejich  případném  funkčním  zařazení  nejsou  k 
dispozici potřebné dokumenty.

V této souvislosti je zajímavý zápis delegáta ONV, který naprosto nekonkrétně sdělil: 
„Plenární zasedání bylo velmi pečlivě a zodpovědně připraveno. Toto plenární zasedání mělo 
hladký průběh a  svoji  vážnost  a  důstojnost.  Jeden  záporný klad  byl  ten,  že  tohoto  plen. 
zasedání se nemohlo zůčastnit větší počet občanů, neboť se toto zasedání muselo konat jenom 
v místnosti NV z důvodů, že již delší dobu v kulturním domě nehřeje topení a LSD Jednota je 
k tomuto nepružná i přes to, že o této závadě vědí delší dobu a je toto spojeno i s prodejnou. 
Plen. zasedání se rovněž zůčastnil s. Poor jako poslanec ONV. Připomínek k práci NV zatím 
nebylo.“ To sdělil na rubu delegačního lístku emisar ONV, Mil. Kadlec.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1979  začala 
projednávat  mj.  i  otázka  sloučení  obce  Holostřevy s  obcí  Bor. Integrace  byla  schválena 
usnesením plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 27. června 1980. Od 1. července 1980 
byly Holostřevy sloučeny s obcí Bor, pro kterou byl stanoven název Bor a Holostřevy se staly 
osadou, dnes místní částí Boru a jejich zájmy od té doby hájí občanský výbor, případně ze vsi 
zvolení poslanci.

Předsedové MSK a MNV v Holostřevech v letech 1945 – 1980

Alois Hurt 29. 10. 1945 (MSK) 30. 12. 1945
Karel Chaloupka 31. 12. 1945 (MSK) 30. 6. 1946
Josef Končal 1. 7. 1946 20. 3. 1948
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František Chlan 21. 3. 1948 20. 3 .1949
Josef Behenský 21. 3. 1949 25. 5. 1950
Jaroslav Peleška 26. 5. 1950 21. 5. 1954
Josef Větrovec z čp. 69 22. 5. 1954 listopad.1958
František Kuneš listopad 1958 ?
Miloslav Lávička nejpozději 27. 3. 1963 30. 6. 1980

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně národního výboru, který 
sídlil převážně v čp. 65. Díky prvním úředníkům samosprávy z řad dosídlenců byla agenda 
vedena  víceméně  standardně,  písemnosti  byly  opatřovány  podacím  razítkem  a  zřejmě 
chronologicky ukládány.  Od 60.  let  se  razítko  nevyskytuje,  pouze  byla  jednotlivá  podání 
označována  rukopisnými,  později  razítkovými  čísly  jednacími.  Ukládacímu  systému  nic 
nenasvědčuje.

K prvnímu předání archiválií do tehdejšího OA Stříbro došlo 2. února 1956 a dle EL 
JAF založeného k 3. lednu 1958 bylo tehdy předáno 5 knih, 1 balík a 4 podací protokoly z let 
1945  –  1956.  Celkem  mělo  být  v  rámci  skartace  provedené  v  návaznosti  na  odbornou 
archivní prohlídku zlikvidováno 200 kg papíru, takže se lze jen dohadovat kolik podstatných 
dokumentů k dějinám obce přišlo vniveč.

Ve spisu o fondu je jako doklad dalšího kontaktu původce s tehdejším OA Tachov se 
sídlem ve Stříbře založen dotazník z r. 1966. V něm předseda MNV M. Lávička lapidárně 
konstatoval: „Veškerá agenda do roku 1963 pokud jest není roztříděna, od roku 1963 je podle 
jednotlivých roků  vedena  v  pořadačích  podle  charakteru  a  důležitosti  spisů.“  Zdá  se,  že 
instrukcemi o spisové službě, resp. ukládání písemností dle pokynů v nich stanovených, se 
zástupci lidu nezdržovali.

Při další dotazníkové akci v r. 1975 předseda MNV M. Lávička sdělil,  že jeho úřad 
vede podací deník, do něhož je ročně zapsáno 100 – 150 podání a spisovna obsahuje 2 – 3 
metry uložených dokumentů.

Dne 14. dubna 1980 pak proběhl v rámci zrušení MNV svoz archiválií do OA Tachov 
se sídlem ve Stříbře (číslo přírůstku 284). Jednalo se o 2 kartony písemností a 27 knih z let 
1950 – 1979 o celkovém rozsahu 0,75 bm.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před  zahájením  inventarizace  byl  archivní  soubor  tvořen  8  úředními  knihami,  2 
podacími  protokoly  (ostatní  knihy  a  podací  protokoly  byly v  kartonech),  6  kartony a  1 
razítkem z let (1937) 1945 – 1979. Při inventarizaci byly prověřeny archiválie nástupnického 
MěNV Bor, mezi nimiž však nebyly nalezeny žádné písemnosti týkající se MNV Holostřevy.

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

Formální zpracování inventáře bylo provedeno dle Metodického pokynu ředitele SOA v 
Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010.

Při  inventarizaci  byl  archivní  soubor  přemanipulován  a  v  současnosti  je  tvořen 
28 úředními  knihami,  5  podacími  protokoly  a  3  kartony.  Při  revizi  archivního  souboru 
provedené v r. 2000 nebyl dohledán jeden podací protokol z let 1967 – 1973, který je dosud 
nezvěstný.

V  archivním  souboru  byly  jako  priora  ponechány  dvě  knihy  z  období  někdejšího 
německého obecního úřadu. Pokladní kniha (inv. č. 24) byla zavedena v r. 1937 a využívána 
ještě v r. 1945 a do knihy odběrů a plateb za elektřinu (inv. č. 26) zavedené v r. 1940 se psalo 
až do r. 1946. Z peněžních deníků a pokladních knih byly tyto ponechány pouze v případě 
absence hlavní knihy, knihy příjmů či knihy výdajů.

V  archivním  souboru  bylo  provedeno  vyřazení  duplikátů  a  jednotlivin  nearchivní 
povahy (Protokol  o  vyřazení  duplikátů  a  jednotlivin  nearchivní  povahy č.  j.:  SOAP/090-
0624/2009-40.02 ze dne 04. 11. 2009 schválený č. j.: SOAP/008-3074-3077/2009 ze dne 04. 
03. 2010), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém rozsahu 0,08 bm (pokladní knihy, 
peněžní  deníky,  krátkodobá  statistika,  pokyny  a  metodika  ONV  a  KNV,  formuláře, 
multiplikáty dokumentů, razítko). Konečná metráž archivního souboru tak aktuálně činí 0,82 
bm. 

Fyzický stav archivního souboru je dobrý.

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

Jazykem archivního souboru jsou čeština a v minimální míře němčina.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

Archivní  soubor  dokumentů  z  činnosti  MNV  Holostřevy  náleží  mezi  průměrně 
dochované  fondy  národních  výborů.  Jednotlivé  druhy  písemností  ilustrují  fungování 
základního článku samosprávy. Poměrně uceleně jsou dochovány posudky, zprávy a hlášení o 
občanech,  obdobně je  na tom agenda zemědělské  sféry a školství.  Společně s  archivními 
soubory Archiv obce, Farní úřad, Jednotné zemědělské družstvo, Obecná škola (německá), 
Standesamt, Základní devítiletá škola a Záložna – Kampelička lze archivní soubor využít k 
doložení dějinného vývoje kdysi poměrně významné obce.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky

Archivní  soubor MNV Holostřevy uspořádala a inventární  pomůcku sestavila  PhDr. 
Markéta Novotná v říjnu 2009 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově. 27. dubna 2010 PhDr. Markéta Novotná
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Sbírka zákonů Československé socialistické republiky – ročník 1960, 1968, 1969

Úřední list republiky Československé – ročník 1945

Volby do ústavodárného Národního shromáždění dne 26. května 1946, část II. Volební 
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Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek

bm – běžný metr

č. – číslo

čd – číslo dokladu

č. j. – číslo jednací

Čsl. – Československá (ý, é)

ČSSS – Československé státní statky

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. - evidenční

inv. č. – inventární číslo

JEP – jednotná evidence půdy

JZD – jednotné zemědělské družstvo

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

k. ú. - katastrální území

LS – lidový soud

LSD – lidové spotřební družstvo

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěNV – městský národní výbor

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NF – národní fronta

NKP – nemovité kulturní památky

n. p. – národní podnik

NS – národní shromáždění

NSR – Německá spolková republika

NV – národní výbor

OA – okresní archiv

ONV – okresní národní výbor

p. p. č. – pozemková parcela číslo

Sb. – sbírky

SOkA – státní okresní archiv

TJ – tělovýchovná jednota
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Orgány národního výboru
Úřední knihy

1 Zápisy ze schůzí MSK, rady a pléna MNV 1945 – 1956 K 1
(29. 10. 1945 – 22. 1. 1956)

2 Zápisy ze schůzí KOVP 1961 – 1974 K 2
(14. 1. 1961 – 19. 7. 1974)

3 Zápisy ze schůzí zemědělské komise 1962 – 1963 K 3
(8. 1. 1962 – 20. 2. 1963)

4 Zápisy ze schůzí výboru žen 1961 – 1963 K 4
(20. 1. 1961 – 5. 2. 1963)

5 Evidence usnesení rady a pléna 1978 K 5
(8. 6. - 24. 8. 1978)

Úřad národního výboru
Úřední knihy

6 Hlavní kniha 1946 K 6

7 Hlavní kniha 1947 K 7

8 Hlavní kniha 1948 K 8

9 Hlavní kniha 1949 K 9

10 Hlavní kniha 1953 K 10

11 Kniha příjmů 1954 K 11

12 Kniha příjmů 1955 K 12

13 Kniha příjmů 1956 K 13

14 Kniha příjmů 1957 K 14

15 Kniha příjmů 1958 – 1962 K 15

16 Kniha příjmů 1964 – 1974 K 16

17 Kniha výdajů 1954 K 17

18 Kniha výdajů 1955 K 18

19 Kniha výdajů 1956 K 19

20 Kniha výdajů 1957 K 20
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

21 Kniha výdajů 1959 K 21

22 Peněžní deník 1959 – 1962 K 22

23 Peněžní deník 1965 – 1970 K 23

24 Pokladní kniha (1937) 1945 K 24

25 Pokladní kniha 1953 K 25

26 Kniha  odběrů a plateb za elektřinu (1940) 1945 – 1946 K 26

27 Policejní hlášení pobytu 1946 – 1948 K 27

28 Kniha návštěv na MNV 1958 – 1961 K 28

Spisový materiál

a) Registraturní pomůcky

29 Podací protokol 1946 – 1949 R 1
(1. 7. 1946 – 30. 12. 1949)

30 Podací protokol 1950 – 1952 R 2
(4. 1. 1950 – 30. 9. 1952)

31 Podací protokol 1952 – 1953 R 3
(3. 10. 1952 – 21. 12. 1953)

32 Podací protokol 1955 – 1956 R 4
(únor 1955 – 28. 12. 1956)

33 Podací protokol 1973 – 1979 R 5
(4. 1. 1973 – 30. 11. 1979)
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

b) Spisy

Volby 

34 Zápis o volbě do Ústavodárného národního 1946 – 1948 N 1
shromáždění

Seznam voličů 1950 N 1

Sliby členů MNV 1954 N 1

Objednávka hlasovacího lístku, 1957 N 1
seznam voličů, vyhláška o registraci
kandidáta, zápis o hlasování, jmenování
volební komise, jmenování členů rady,
konečné hlášení o výsledcích voleb

Doplňovací volby za 3 odstěhované členy MNV, 1958 N 1
vyhláška o doplňovací volbě na uprázdněné
místo člena MNV, vyhláška o provádění
doplňovací volby, vyhláška o utvoření obvodní
volební komise, vyhláška o utvoření okrskové
volební komise, vyhláška o zřízení volební komise,
vyhláška o vyložení seznamu voličů, přihlášky
kandidátů k registraci, zápis o sčítání hlasů

Zápis o sčítání hlasů 1960 N 1

Zápis o výsledku voleb soudců z povolání 1961 N 1
a soudců z lidu

Doplňovací volby - přihláška kandidáta 1962 N 1
k registraci, zápis obvodní volební komise
o registraci kandidáta, seznam voličů, zápis
o hlasování, zápis o sčítání hlasů

Seznam voličů k volbám do NS, KNV, ONV, 1964 N 1
MNV a LS

Volební program (návrh, kontrola) 1977-1981 1976 N 1

Organizace činnosti národního výboru 

35 Plány práce MNV, komisí a výboru žen 1955 – 1979 N 1
(neúplné), hodnocení plánů, rozbory činnosti, 
pozvánky s programy na akce a schůze, 
organizování sběru železného šrotu,
vyhláška č. 1 o zákazu sledování televize
dětmi do 15 let po 20. hodině
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

36 Statistické výkazy 1977 – 1979 N 1
(- o bytovém hospodářství v socialistickém
   sektoru
 - o technické vybavenosti obce)

37 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1961 – 1978 N 1

Funkcionáři, pracovníci aparátu NV, podniků a zařízení NV

38 Vybrané údaje o NV, jejich orgánech a poslancích 1976 – 1977 N 1

Kontrolní činnost 

39 Protokoly a zprávy z revizí, dohlídek 1960 – 1979 N 1
a metodických kontrol prováděných ONV

Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

40 Přestupky (oznámení, výpovědi, zápisy, 1947 – 1978 N 1
rozhodnutí)

41 Posudky, zprávy a informace o občanech 1959 – 1979 N 1

Požární ochrana 

42 Výměr o vymetacím obvodu, prověrky 1951 – 1970 N 1
požární ochrany

Vojenské záležitosti, civilní obrana 

43 Odvodní řízení – vyhláška 1965 – 1969 N 1
Jmenný seznam mužů ročník 1947 trvale
žijících v obci k 1. lednu 1965

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti, sčítání lidu

44 Domovní seznamy 1953 – 1957 N 2

45 Seznam obyvatel, přehled o dosídlencích 1957 – 1978 N 2
od r. 1954 do r. 1957, oznámení o uzavření
manželství (Větrovcovi, Fialovi, Fáčovi),
změna jména (Němečková Jolanka na Helena)

15



Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Státní občanství

46 Udělení občanství – Alexius Bizyk a Ivan Bizyk 1955 – 1960 N 2
Pozbytí občanství – Josef a Anna Korbelovi
(vystěhování do NSR)

Evidence a správa majetku

47 Převzetí elektrické sekundární rozvodné sítě 1946 – 1959 N 2
v obci Západočeskými elektrárnami n.p. Stříbro
dosídlení domků čp. 32 a 42, Rozhodnutí 
o přechodu práva vlastnického k čp. 65 na obec
Čd 118/49, Rozhodnutí o odevzdání konfiskovaného 
nemovitého majetku obci Čd 1225/50, 
nabytí majetku v knihovní 
vložce č. 343 obcí Čd 242/56

48 Firma Posista (nájemní agenda na čp. 65) 1951 – 1953 N 2

49 Administrativní dohody a smlouvy na 1957 – 1971 N 2
převody majetku (MNV Plezom, Lesní 
závod Přimda, Státní rybářství Klatovy,
Státní statek Kladruby)

50 Prodeje rodinných domků, zřizování 1955 – 1977 N 2
práva osobního užívání pozemků

51 Notářské záznamy (dědictví, kupní smlouvy) 1972 – 1976 N 2

52 Hřbitov (úpravy, žádosti o finance) 1968 – 1969 N 2

53 Spolupráce se Střediskem geodézie 1970 – 1971 N 2
(úplná přehlídka pozemků v obci)

Finanční hospodaření

54 Roční rozpočty 1955 – 1979 N 2

Místní daně a poplatky 

55 Předpisný seznam zemědělské daně 1956 – 1957 N 2

56 Protokoly nedoplatků zemědělské daně 1957 N 2

57 Přehled o předpisu místních daní a poplatků, 1960 – 1965 N 2
Seznam majitelů automobilů ku zdanění garáží
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Plánování

58 Návrh rozpisu ročního plánu 1975 – 1979 N 2

Výstavba

59 Veřejně prospěšné stavby 1964 – 1979 N 2
(Akce „Z“ a „M“ - autobusová čekárna,
kulturní dům, veřejné prostranství, hřbitov)

60 Zemědělská výstavba (kravín, provizorní 1956 – 1964 N 2
boudy pro prasnice, drůbežárna, mostová
váha 25 tun)

61 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1964 – 1968 N 2
(elektrifikace samoty lesovna čp. 56, 
trigonometrický bod 484 – odstranění měřičské
stavby)

62 Občanské stavby (žádosti o stavební úpravy, 1964 – 1979 N 2
soupis demolic)

Bytové hospodářství

63 Přidělování a výměny bytů 1952 – 1977 N 2
(causa Jan Rohlíček)

Doprava a spoje

64 Převzetí, výstavba a opravy místních 1952 – 1977 N 2
komunikací, žádost o zavedení telefonu
na farmu, žádost o zimní výpomoc místních
obyvatel při odklízení sněhu na trati, místní
rozhlas

Obchod 

65 Živnostenské listy – krejčovství Josef Kozibradka 1948 N 2
a řeznictví a uzenářství Karel Šmat, koncese na
pohostinství a výčep Karel Šmat

66 Prodejna a pohostinství Jednoty 1952 – 1978 N 2
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Zemědělství

67 JZD (Sběrné listy osob trvale činných 1958 – 1960 N 3
pomáhajících v zemědělství v zemědělských 
závodech jednotlivě hospodařících zemědělců,
Obecní přehled a Sběrný list osob trvale činných
a pomáhajících v JZD se společným hospodařením,
Seznamy záhumenkářů s výměrou půdy podle
stanov JZD, držitelů zemědělské půdy do 0,50 ha
a bezzemků, kteří mají dodávkovou povinnost,
Seznam soukromě hospodařících rolníků s výměrou
od 0,50 ha zemědělské půdy

68 Povolení ke vstupu do státních statků (Josef 1958 – 1959 N 3
Slanina, Josef Vydra, Eliasovi - zamítnuto)

69 Hospodaření sloučených JZD Holostřevy, 1960 – 1961 N 3
Benešovice a Lom, řešení špatného hospodaření
farmy státních statků a odvolání vedoucího
Bohumila Urbana

Zemědělská výroba 

70 Statistika (Sběrný list o plochách osevu 1954 – 1961 N 3
zemědělských plodin, Obecní přehled
o plochách osevu zemědělských plodin,
Obecní přehled o plochách kultur, 
Sběrný list pro zemědělské závody,
Soupis hospodářského zvířectva)

71 Zákaz pasení na statkových pozemcích 1970 N 3

Zemědělská půda 

72 Přídělové listiny pro k. ú. Holostřevy Čd 74/47, 1947 – 1965 N 3
(včetně knihovní žádosti a usnesení), Čd 70/48
zřeknutí přídělu – Stanislav Havel, čp. 4,
převod usedlosti čp. 40 – Josef Plochý,
Rozhodnutí o přídělu – likvidace čp. 1 
v osadě Hlupenov, odebrání půdy zemědělcům
ve prospěch státních statků, 
odnětí přídělů pro nesplnění podmínek
(Šrédlovi, Kolenovi), nedoplatek za usedlost
čp. 35 (Matouškovi)

73 Zeměměřičská měření (výkaz výškových 1946 – 1966 N 3
značek, měření, protokol o reklamaci JEP,
zápis o úplné přehlídce pozemků, změny)
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

74 Odvodnění pozemků státních statků 1977 – 1979 N 3

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů 

75 Výkup masa, mléka, vajec, obilí a brambor 1953 – 1959 N 3

76 Protokoly o nesplnění zemědělských dodávek 1957 N 3

Lesy 

77 Protokol o revizi lesního hospodářství 1946 N 3

Rybářství 

78 Smlouva s ČSSS n. p. Rybářství v Plané 1949 N 3
o pronájmu dvou obecních rybníků

Vodní hospodářství 

79 Seznam veřejných i soukromých studní, 1961 – 1977 N 3
znečištění studní státním statkem, 
měření hladiny vody ve studních pod terénem

Zdravotnictví

80 Hygienické požadavky na vojska 1968 N 3
Varšavské smlouvy

81 Hygienické prověrky kulturního domu 1976 – 1977 N 3

Sociální péče

82 Doplňková péče – důchody, výpomoci, 1960 – 1978 N 3
evidenční listy potřebných občanů, 
přehled o vyplácených nízkých důchodech,
výkazy o sociální péči, 
opatrovnictví – nesvéprávný Jaroslav Zíka

Školství 

83 Zemědělský (následně dětský) útulek 1957 – 1977 N 3

84 Mateřská škola (přihlášky, vybavení, 1956 – 1958 N 3
protokol o převzetí správy národním výborem)

19



Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

85 Základní devítiletá škola 1953 – 1964 N 3
(adaptace budovy a oplocení zahrady, výsadba
školního sadu, inspekce, hygienická kontrola,
personální věci: Přibáň, Rosenbaumová, Mašek,
Dlouhý), zápis o převzetí inventáře školou
v Boru

Kultura, sport a tělovýchova 

86 Výkazy kulturně-výchovné činnosti 1964 – 1977 N 3

87 Místní lidová knihovna (zpráva 1979 N 3
o metodické návštěvě)

88 Osvětová beseda (představení 1953 – 1955 N 3
divadelního kroužku, výpůjčky kostýmů)

89 Pořádání kulturních akcí (TJ Sokol, 1960 – 1974 N 3
Výbor žen, Český svaz mládeže, Svaz
československo-sovětského přátelství

90 Kulturní dům (vybavení, využití) 1964 – 1978 N 3

Ochrana přírodních a kulturních památek 

91 Zápis kostela a fary do seznamu NKP 1964 – 1979 N 3
(oprava předkostelí a farní střechy)
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Název archivní pomůcky: Místní národní výbor Holostřevy
(archivního souboru)

Značka archivního souboru: MNV Holostřevy

Časový rozsah: (1937) 1945 – 1979

Počet evidenčních jednotek: 36 (28 úředních knih, 5 registraturních pomůcek, 3 
kartony)

Počet inventárních jednotek: 91

Rozsah bm: 0,82

Stav ke dni: 27. dubna 2010

Zpracovatelka archivního souboru: PhDr. Markéta Novotná

Zpracovatelka archivní pomůcky: PhDr. Markéta Novotná

Počet stran: 21

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
dne 27.04.2010 čj. SOAP/090-0274/2010
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