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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Původcem archivního fondu je Místní správní komise Ostrovce a Místní národní výbor 
Ostrovce vyvíjející svou činnost od září 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 Ostrovce.

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.

Z hlášení o členech MSK k 15. září 1945 vyplývá, že v té době byla v obci Ostrovce již 
ustavena MSK ve složení:  předseda Karel Chlanda, místopředseda Karel Potužák, členové 
Jaroslav Chlanda, Josef Chlanda, Adam Jazvinský, Martin Lacjak. Z dalšího zápisu o složení 
MSK ze dne 1. dubna 1946 vyplývá, že funkci předsedy zastával již Čeněk Nový (kdy ke 
změně došlo není pro nedostatek archiválií zřejmé), funkci místopředsedy Jaroslav Chlanda a 
ostatní členové Martin Lacjak, Adam Jazvinský, Jaroslav Polcar, Josef Chlanda.

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  Ostrovcích  se  voleb 
zúčastnilo 52 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 a schváleno 9 kandidátů do 
MNV –  Čeněk Nový, Jaroslav Polcar, Jan Otto, Adam Jazvinský, Josef Bílý, Bedřich Klásek, 
Ludvík Mundil, Josef Najman, Martin Lacjak. Na ustavující schůzi nově utvořeného MNV 
byl zvolen předsedou opět Čeněk Nový a náměstkem předsedy Josef Najman.  V prosinci 
1946 byla navržena finanční komise ve složení Jaroslav Chlanda a Adam Jazvinský a v lednu 
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1947 ještě rozšířena o další 2 členy – Josefa Švejdu a Jana Ottu. V roce 1947 došlo ke změně 
členů MNV z důvodu odstěhování z obce Josefa Najmana a Martina Lacjaka. Na uvolněná 
místa byli dne 19. května 1947 povoláni náhradníci Tomáš Baumruk a Karel Potužák.

Dne 18. ledna 1948 rezignoval předseda MNV Čeněk Nový (též z důvodu odstěhování 
z obce) a na jeho místo byl zvolen Jaroslav Polcar a místopředsedou Bedřich Klásek. Dále 
odstoupil  Tomáš Baumruk,  a proto došlo k dalšímu doplnění  počtu členů MNV. Novými 
členy se stali  Antonín Postl  a Josef  Švejda,  za  náhradníky byli  navrženi  Josef  Chlanda a 
Jaroslav Chlanda. Všechny tyto změny byly vzaty na vědomí a schváleny Okresním národním 
výborem ve Stříbře.

V roce 1949 se z obce odstěhoval další člen MNV Ludvík Mundil, kterého nahradil 
Josef  Chlanda.  Situace  v  obci  se  ustálila  a  v  tomto  složení  MNV  fungovalo  až  do 
reorganizace v roce 1950.

Reorganizace MNV v Ostrovcích proběhla podle § 27 odst.  1,  vládního nařízení  č. 
14/1950 Sb., o organisaci místních národních výborů, na návrh MAV NF. ONV ve Stříbře 
dne  10.  května  1950  jmenoval  9  navržených  členů  MNV  –  Jaroslava  Polcara,  Evženii 
Vorasickou, Bedřicha Kláska,  Jana Ottu,  Josefa Bílého,  Karla  Potužáka,  Antonína Postla, 
Václava Dostála,  Marii  Kláskovou. Na ustavující  schůzi  reorganizovaného MNV dne 10. 
května 1950 byl předsedou MNV zvolen opět Jaroslav Polcar, finančním referentem Karel 
Potužák,  zemědělským referentem Václav  Dostál,  vyživovacím referentem a členem rady 
Bedřich Klásek.

KNV v Plzni na návrh ONV ve Stříbře snížil výměrem ze dne 27. června 1950 počet 
členů MNV a rady (podle § 19 a 20 vládního nařízení č. 14/1950 Sb.,) na 9, resp. 3, z důvodů 
malého počtu obyvatel (91). Původní počet členů MNV měl být 15.

Předsedu MNV Jaroslava  Polcara vystřídal  ve funkci  v  únoru  1952 Karel  Potužák. 
Funkci  tajemnice  zastávala  od  1.  července  1952  do  31.  prosince  1952  Věra  Radová. 
Vzhledem ke kritice její pracovní činnosti ze strany MNV a občanů obce rozvázal ONV ve 
Stříbře s Věrou Radovou pracovní poměr. Tato situace se řešila také na KNV v Plzni, neboť 
tajemnice považovala kritiku za vymyšlenou a vyhrožovala stížností až v Praze na ÚNV. Zda 
k tomu došlo nelze z dochovaných archiválií zjistit.  Avšak funkci tajemníka v Ostrovcích 
zastával od roku 1953 Josef Dušek a to až do voleb v květnu 1954.

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  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., 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 volilo 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 

4



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.

Jak je patrné ze zápisu o hlasování, bylo v těchto volbách zvoleno 9 členů MNV – 
Václav Dostál,  Bedřich Klásek, Vladimír  Cíl,  Jan Otto,  Evženie Vorasická,  Josef Švejda, 
Antonín  Postl,  Jaroslav  Polcar,  Jaroslav  Lukavský.  Předsedou  MNV  byl  zvolen  Bedřich 
Klásek, tajemníkem Jan Otta, pokladní a účetní službu vykonávala Evženie Vorasická.

Ze zápisů z prověrek prováděných ONV ve Stříbře u MNV v Ostrovcích 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.

Ve volbách v květnu 1957 bylo zvoleno 9 členů MNV – Josef Bílý, Jaroslav Lukavský, 
Růžena Prchalová,  Evženie Vorasická, Vladimír Makoš,  Jaroslav Polcar, Jan Otto, Bedřich 
Klásek, Antonín Svoboda. Předsedou MNV byl zvolen opět Bedřich Klásek, tajemníkem Jan 
Otta,  třetím členem rady Vladimír  Makoš.  Pokladní  a  účetní  službu  vykonávala  Evženie 
Vorasická. Následovala volba jednotlivých komisí. Předsedou zemědělské komise byl zvolen 
Antonín  Svoboda,  předsedkyní  kulturně  osvětové  komise  Růžena  Prchalová,  předsedkyní 
finanční komise Evženie Vorasická. Volba trestní komise se uskutečnila dne 28. června 1957. 
Předsedou trestní  komise byl zvolen Oldřich Kroc, místopředsedou Bedřich Klásek, členy 
Jaroslav Polcar a Josef Bílý.

V dalších  volbách konaných dne 12.  června 1960 byli  do MNV zvoleni  –  Bedřich 
Klásek,  Jan  Otto,  Evženie  Vorasická,  Josef  Belda,  Antonín  Svoboda,  Jaroslav  Polcar, 
Jaroslav Lukavský, Vladimír Makoš a Oldřich Kroc. Na ustavující schůzi nově zvoleného 
MNV dne 22. června 1960 byl zvolen předsedou MNV Vladimír Makoš, tajemníkem Josef 
Belda a členy rady Jaroslav Polcar,  Bedřich Klásek,  Jan  Otto.  Následovala  volba stálých 
komisí.  Předsedou zemědělské komise byl zvolen Antonín Svoboda,  předsedou kulturní  a 
školské  komise  Jaroslav  Lukavský,  předsedkyní  finanční  komise  Evženie  Vorasická. 
Tajemník Josef Belda dne 11. srpna 1961 rezignoval a ve funkci ho nahradil Bedřich Klásek.

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

Předseda MNV Vladimír Makoš se odstěhoval v roce 1962 z obce. Dne 15. dubna 1962 
se konaly doplňovací  volby do  MNV. Novými členy MNV byli  zvoleni  –  Karel  Ptáček, 
Vladimír Šmíd a Josef Bílý. Novým předsedou byl zvolen Josef Bílý, který funkci vykonával 
až do zániku MNV v Ostrovcích (31. prosince 1963).

Z  revizních  zpráv  prováděných  ONV  v  Tachově  vyplývá,  že  práce  MNV  byla 
nedostatečná, byly porušovány tehdy platné zákony a nařízení,  spisová manipulace nebyla 
prováděna dle platných směrnic, stálé komise prakticky nepracovaly, výbor žen projevoval 
činnost  pouze  sporadicky.  V  říjnu  1962  proběhla  další  prověrka  u  MNV  a  situace  se 
nezlepšila,  naopak  činnost  MNV byla  hodnocena  ještě  více  nedostatečně  a  již  se  začaly 
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ozývat hlasy, aby došlo ke sloučení s obcí Černošín.

V rámci dalšího slučování obcí v okrese Tachov se v roce 1963 začala projednávat 
otázka sloučení obce Ostrovce s obcí Černošín. Také padly návrhy na sloučení s obcí Svojšín, 
ale tyto byly občany zamítnuty. V listopadu 1963 sloučení obcí schválily oba národní výbory 
a obec Ostrovce byla podle usnesení plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 31. ledna 
1964 sloučena s účinností od 1. ledna 1964 s obcí Černošín, pro kterou byl stanoven název 
Černošín.

Předsedové MSK a MNV v Ostrovcích v letech 1945 – 1963

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do
Karel Chlanda září 1945 ? 1946 (MSK)
Čeněk Nový ? 1946 květen 1946 (MSK)
Čeněk Nový červen 1946 18. 01. 1948 (MNV)
Jaroslav Polcar 18. 01. 1948 únor 1952
Karel Potužák únor 1952 květen 1954
Bedřich Klásek 01. 06. 1954 červen 1960
Vladimír Makoš 22. 06. 1960 ? 1962
Josef Bílý duben 1962 31. 12. 1963

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Písemnosti  původce byly patrně uchovávány v budově MNV, ale z dokumentů není 
zřejmé, kde MNV sídlil. K jediné odborné prohlídce spisů MNV došlo 24. ledna 1956. Při 
dohlídce byla předložena kniha zápisů ze schůzí pléna a rady z let 1953 – 1954 (inv. č. 1), 
podací protokoly z let 1953 – 1954 a 1955 (dnes nezvěstné) a spisy z let 1945 – 1954. Podle 
sdělení  tehdejšího  tajemníka  MNV  Jana  Otty  se  spisy  z  období  německé  samosprávy 
nedochovaly.  K  trvalé  archivní  úschově  byly  vybrány  a  pro  archiv  ve  spisovně  MNV 
ponechány: voličské seznamy z let 1946, 1948 a 1954, seznam Němců k odsunu, seznam 
prvních majitelů  usedlostí,  kontrolní  záznam o došlé  poště z  let  1953 – 1954 a německá 
kronika z 1. republiky (u ní je v zápise pouze tužkou poznámka, že při odvozu již nebyla 
nalezena). Písemnosti byly ponechány ve spisovně MNV a není jasné, kdy byly předány do 
archivu, protože o rok později bylo okresní archivářkou urgováno jejich předání. Do konce 
roku 1957 však nějaké písemnosti předány být musely, protože byl vyhotoven EL JAF, který 
tehdy (k 16. prosinci 1956) měl obsahovat 1 karton spisů z let 1946 – 1948.

Zbytek dokumentů MNV pravděpodobně vydržel ve spisovně až do jeho zrušení na 
sklonku roku 1963 a byl archivu předán až 27. ledna 1964 (č. přírůstku 10). Vzhledem k 
rozsáhlé  vnitřní  skartaci  se  dá předpokládat,  že  písemnosti  nebyly nijak probírány a byly 
prostě  pouze  převezeny  do  okresního  archivu.  Na  EL  JAF  se  změna  projevila  pouze 
dopsáním 11 kartonů (v knize přírůstku je však napsáno, že jich mělo být předáno 12) a 
změnou datace na 1945 – 1960.
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Dochované dokumenty nebyly označovány ukládacími  znaky.  MNV používal  pouze 
podélně dělené razítko s nápisem Došlo dne …....... v dolní polovině. Vyřízené písemnosti 
nebyly označovány ukládacími znaky ani lhůtami a nikdy nebyly ukládány po příslušných 
skupinách.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením pořádání byl archivní fond MNV Ostrovce tvořen 3 úředními knihami z 
let  1954 – 1957, 11  kartony z let  1946 – 1964 a 5 razítky z roku 1960. Při inventarizaci 
archivního  fondu  byly  prověřeny  archiválie  nástupnického  MNV  Černošín,  kde  nebyly 
nalezeny žádné písemnosti týkající se MNV Ostrovce.

V archivním fondu MNV Ostrovce bylo  provedeno vyřazení  duplikátů  a  jednotlivin 
nearchivní  povahy  (Protokol  o vyřazení  duplikátů  a  jednotlivin  nearchivní  povahy  č.  j.: 
SOAP/090-0632/2009 z 05. 11. 2009 a schválený č. j.: SOAP/009-3074-3077/2009 ze 04. 03. 
2010), při němž byly vyřazeny tyto písemnosti: 4 pokladní knihy z let 1954 – 1957, 1 kniha 
dlužníků z roku 1957, 3 knihy pohledávek a dluhů z let 1954 – 1956, 6 peněžních deníků z let 
1950 – 1951, 1954 – 1957, 1 kniha materiálových zásob z roku 1954, 1 deník šekové služby z 
roku 1953, 2 knihy hotově placených příjmů a peněžních zásilek z let 1954 – 1955, 1 kniha 
inventární  z  roku  1954,  spisy  (stvrzenky,  podací  lístky,  převodní  poukázky,  prázdné 
formuláře) z let 1946 – 1963 a 5 razítek z let [1960 – 1963] (viz otisky) v celkovém rozsahu 
0,71bm.

Při  pořádacích  pracích  v  archivním  fondu  MNV  Ostrovce  došlo  ke  korekci  jeho 
celkového časového rozsahu a ke správnému určení  počtu evidenčních jednotek,  zejména 
úředních knih, které byly původně uloženy v kartonu.  V současnosti je archivní fond MNV 
Ostrovce po přemanipulování tvořen 14 úředními knihami, 2 podacími protokoly a 5 kartony 
v celkovém rozsahu 0,74 bm.

Archivní  fond  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 fondu je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1 – 3) a II. kategorie.

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

Nejvýznamnější částí archivního fondu jsou nepochybně 2 knihy zápisů ze schůzí pléna 
a rady MNV, které svým rozsahem pokrývají velkou část doby činnosti MNV Ostrovce (inv. 
č. 1 – 2). Ačkoliv jsou některé zápisy strohé, „odborně slabé“ a zápisy z let 1950 a 1952 
zcela chybí, je možné si udělat obrázek o fungování tohoto malého MNV. V těchto knihách 
zápisů ze schůzí MNV jsou také zaznamenány některé zápisy z veřejných schůzí, zápisy ze 
schůze  žen a  VŽ,  ze schůzí  zemědělců  a  členských schůzí  družstva.  O úrovni  úřadování 
vypovídají i dochované podací protokoly (inv. č. 16 – 17).
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V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archivní fond MNV Ostrovce uspořádala a archivní pomůcku sestavila Jana Zímová 
v říjnu 2009 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 14. května 2010 Jana Zímová
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Seznam použitých pramenů a literatury

I. Prameny

Státní okresní archiv Tachov

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. 32 Evidence členů MNV 1946
– 1953, obce N – Z

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. 520 Doplňovací volby – 
jednotlivých MNV 1954 – 1956

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. 1: Seznam použitých zkratek

AO – archiv obce

bm – běžný metr

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČR – Česká republika

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. – evidenční

HTÚP – hospodářsko-technická úprava půdy

inv. č. – inventární číslo

JEP – jednotná evidence půdy

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kart. – karton

KNV – krajský národní výbor

KSČ – Komunistická strana Československa

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NS – Národní shromáždění

NV – národní výbor

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

Sb. – sbírky

sign. – signatura

ÚNV – ústřední národní výbor

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, 1948 – 1959 K 1
veřejných schůzí, schůzí zemědělců a členských
schůzí družstva, schůze výboru žen
09. 01. 1948 – 17. 04. 1959

2 Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV, 1960 – 1963 K 2
veřejných schůzí a výboru žen
22. 06. 1960 – 24. 10. 1963

3 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1953 – 1959 N 1
a veřejných schůzí (pouze torzo zápisů)

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy
A. Účetní knihy

4 Hlavní kniha 1950 K 3

5 Hlavní kniha 1951 K 4

6 Hlavní kniha 1952 K 5

7 Hlavní kniha 1953 K 6

8 Kniha příjmů 1954 K 7

9 Kniha příjmů 1955 K 8

10 Kniha příjmů 1956 K 9

11 Kniha příjmů 1957 K 10

12 Kniha výdajů 1954 K 11

13 Kniha výdajů 1955 K 12

14 Kniha výdajů 1956 K 13

15 Kniha výdajů 1957 K 14
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky

16 Podací protokol 1950 – 1951 R 1
01. 03. 1950 – 22. 01. 1951

17 Podací protokol 1957 – 1963 R 2
04. 01. 1957 – 15. 09. 1963

B. Spisy

Statutární záležitosti organizace

18 Slučování obce 1963 N 1

Volby

19 Směrnice, pokyny, voličské seznamy, volby 1953 – 1962 N 1
do NS, MNV, ONV, KNV, zápis o volbě,
kandidátní listiny, doplňovací volby, osvědčení
o zvolení poslanců, vyhlášky

Organizace činnosti národního výboru

20 Oběžníky, pokyny, nařízení, hlášení pro 1948 – 1963 N 1
ONV, plány práce MNV, zprávy o činnosti
MNV, celoobecní a osobní závazky, rezoluce
občanů

Funkcionáři

21 Seznam členů MNV 1952 – 1963 N 1

Kontrolní činnost

22 Revize MNV 1954 – 1962 N 1

Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

23 Trestní řízení a šetření přestupků občanů 1945 – 1962 N 1
policejní odhlášky
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Požární ochrana

24 Pokyny, nařízení, hlášení o činnosti PO, zápis 1954 – 1962 N 1
o protipožární prohlídce

Vojenské záležitosti

25 Lístky a seznamy branců, zápis z kontroly 1948 – 1963 N 1
vojenské evidence, oznámení, nařízení,
plán CO a všenárodní příprava k CO

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

26 Seznamy obyvatel obce 1956 – 1961 N 1

27 Matriční záležitosti 1947 – 1960 N 1

28 Státní občanství 1950 N 1

Evidence a správa majetku

29 Vyúčtování usedlostí, převody nemovitostí, 1953 – 1961 N 1
předání domů k osídlení, zápisy z provedených
inventarizací majetku MNV

Finanční hospodaření

30 Rozpočty obce, pokyny, nařízení, 1953 – 1963 N 1
nařízení, převzetí a předání účetní evidence
a finančního hospodaření

Místní daně a poplatky

31 Zpráva o dohlídce na vyměření a vybírání 1950 – 1963 N 1
místních daní a poplatků, rozpis poplatků,
seznam výměrů poplatků a daní

Plánování

32 Programový akční plán obce 1957 N 1
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Výstavba

33 Plán prací akce „5 M“ a akce „Z“, dokumentace, 1952 – 1962 N 2
pokyny, žádost k výstavbě chaty, stavba trafostanice,
zemědělská výstavba, územní rozhodnutí o umístění
stavby pro vojenské účely, převzetí opravených domků,
demoliční povolení, určení stavebního obvodu

Místní hospodářství

34 Rozvoj služeb pro obyvatelstvo 1952 – 1961 N 2

Doprava

35 Autobusová dopravní obslužnost, 1952 – 1963 N 2
oprava místní komunikace

Obchod

36 Kritika provozovny Jednoty v obci, 1953 – 1963 N 2
zásobování obce

Pracovní síly

37 Rozmisťování dorostu po skončení školní 1956 – 1960 N 2
docházky, výpomoc v zemědělství, nábor
pracovníků

Zemědělství

38 Zemědělské družstevnictví (JZD, seznam členů, 1951 – 1963 N 3
zápis o předání inventáře a zařízení do společného
užívání JZD, likvidace JZD, vyloučení z družstva)

Zemědělská výroba

39 Zemědělská statistika (závodové listy, 1946 – 1963 N 3
počty osob trvale činných v zemědělství,
sběrné listy soupisů hospodářských zvířat,
sběrné listy a obecní přehledy o plochách osevu)

40 Živočišná výroba (smlouvy o ŽV, plány práce) 1951 – 1963 N 3

41 Rostlinná výroba (rozpisový sumář plánu výroby, 1951 – 1962 N 3
zhodnocení průběhu žní)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

42 Ochranná opatření proti škůdcům 1953 – 1954 N 3

43 Veterinární opatření (očkování proti vzteklině) 1952 – 1961 N 3

Zemědělská půda

44 Záznamy o změně v evidenci půdy, 1946 – 1963 N 4
JEP, návrhy přídělů, HTÚP, rozhodnutí
o přídělu, evidence půdy, geologický průzkum
půdy, seznamy vlastníků a uživatelů půdy

45 Pozemnostní archy 1945 – 1952 N 4

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

46 Pokyny, nařízení, zápis z prověrky plnění výkupu 1945 – 1960 N 4
zemědělských produktů, přehledy a výkazy plnění
dodávkových úkolů, seznam povinných dodávek

Lesní hospodářství

47 Výkup dřeva, zápis o převodu národního majetku 1952 – 1956 N 5
do správy Státních lesů

Rybářství

48 Jednorázové šetření o rybnících 1954 N 5

Vodní hospodářství

49 Výsledky rozborů vody v obci, pokyny, 1952 – 1962 N 5
nařízení k vybírání vodného a stočného

Ochrana životního prostředí

50 Odpadové suroviny (rozpisy plánu sběru 1953 – 1963 N 5
odpadových surovin)

Zdravotnictví

51 Povinné očkování dětí proti obrně, neštovicím, 1951 – 1962 N 5
záškrtu, tetanu, rentgenové vyšetřování, seznamy
dětí
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Sociální péče

52 Sociální výpomoc občanům, 1955 – 1960 N 5
šetření rodinných poměrů

Školství

53 Zápis dětí do školy, finanční výpomoc 1949 – 1962 N 5
pro školu od obce, posudky na žáky

Kultura

54 Kulturní a osvětová činnost v obci 1952 – 1961 N 5
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Název archivní pomůcky 
(archivního souboru): Místní národní výbor Ostrovce

Značka archivního souboru: MNV Ostrovce

Časový rozsah: 1945 – 1963

Počet evidenčních jednotek: 21 (14 úředních knih, 2 podací protokoly, 5 kartonů)

Počet inventárních jednotek: 54
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