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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původci archivního fondu jsou Místní správní komise Kokašice a Místní národní výbor 
Kokašice, které vykonávaly správu obce od r. 1945 (přesné datum jmenování není známo) do 
30. června 1980. Obec Kokašice včetně osady Krasíkov patřila od r. 1945 do konce ledna r. 
1949 do politického okresu Planá.

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 zák. č. 367/1990 Sb.

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. Tyto dokumenty rozlišovaly národní výbory na volený sbor 
složený z členů  národního  výboru,  jeho  složky (rada,  předseda,  referenti,  komise)  a úřad 
národního výboru.

Národní  výbory byly definovány jako orgány zastupitelské  a orgány veřejné správy, 
které v obvodu své působnosti spravují všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány 
jiným veřejným orgánem. Ve věcech státní  správy byly národní výbory podřízeny vládě a 
zároveň  byla  uplatněna  podřízenost  národního  výboru  nižšího  stupně  národnímu  výboru 
vyššího  stupně.  Stanovení  vnitřní  organizace  a  způsobu,  jakým  mají  národní  výbory 
vykonávat  svou  působnost,  byly  v  pravomoci  ministra  vnitra.  Dnem  ustavení  místního 
národního  výboru  zaniklo  obecní  zastupitelstvo,  obecní  úřad  se  stal  úřadem  místního 
národního výboru a prováděl veškerá jeho rozhodnutí a opatření.

Pro  dočasnou  správu  obcí,  v  nichž  pro  převážnou  většinu  obyvatelstva  státně 
nespolehlivého, tj. zejména v pohraničí, nemohl být ustaven místní národní výbor, byly podle 
§ 6 vládního nařízení č. 4 ze dne 5. května 1945 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 v Kokašicích ustavena místní správní komise, 
která na jaře 1946 pracovala ve složení: předseda Alois Havel, členové: Václav Červenka, 
František Daněk, Jan Kubíček, Bohuslav Šimek, František Hrůza, Antonín Hovorka, Václav 
Matoušek, Jindřich Kampf a Cyril Kučera. Všichni představitelé obce byli členy KSČ.
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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 r. 1946 bylo v obci usídleno 154 oprávněných voličů, proto bylo možné, aby v červnu 
došlo k volbě 12členného národního výboru a 3. července byli do jednotlivých funkcí zvoleni: 
staronový předseda Alois Havel, místopředseda Václav Matoušek, sociální a kulturní referent 
Jaroslav  Blažek,  předseda  finanční  komise  František  Hrůza  a  jako  členové  pléna:  člen 
národně socialistické strany Jan Kubíček, Jaromír Štourač, Antonín Hovorka, jediný sociální 
demokrat  František  Daněk,  a  dále  Bohuslav  Skořepa,  Jaroslav  Šulc,  Jindřich  Kampf  a 
Bohuslav Šimek.

Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., z 9. května 1948, jímž byla schválena 
ústava Československé republiky, měly dosavadní právní normy týkající se národních výborů 
prozatímní charakter. V Ústavě 9. května byly NV definovány jako „nositelé a vykonavatelé 
státní moci v obcích, okresích a krajích“ a jejich existence byla právně zakotvena jako nedílná 
součást státního zřízení ČSR. Zcela novým prvkem bylo zavedení principu volitelnosti NV; 
do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní fronty.

Na  základě  reformy  provedené  zákonem  č.  280/1948  Sb.,  o  krajském  zřízení,  se 
Kokašice včetně osad staly od 1. ledna 1949 součástí nově vymezeného Kraje Plzeňského a 
ve smyslu vládního nařízení č. 3/1949, o územní organizaci okresů v českých zemích, byly od 
1. února 1949 převedeny z dosavadního okresu Planá do nově vymezeného okresu Stříbro.

V souvislosti  s  realizací  zákona  č.  268/1949  Sb.,  o  matrikách,  byla  v  jednotlivých 
okresech Plzeňského (nebo Karlovarského) kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven 
jejich územní rozsah. Obec Kokašice připadla do matričního obvodu Konstantinovy Lázně.

Další doložená reorganizace MNV v Kokašicích proběhla v r. 1951 podle § 27 odst. 1, 
vládního nařízení č. 14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů, na základě návrhu 
MAV  NF  a  MO  KSČ.  Dne  20.  března  se  předsedou  MNV  se  stal  František  Fučík, 
zemědělským  referentem  Jaroslav  Křepelka,  zásobovacím  referentem  Michal  Hančin, 
finančním referentem František Šrom, zdravotním a kulturním referentem Jiří Fejsa. Členy 
byli  zvoleni:  Vladimír  Šmíd,  Bohuslav  Skořepa  ml.,  Antonín  Hovorka,  Jindřich  Kampf, 
Jindřich Bejda, Alois Červenka, Cyril Kučera, Jaroslav Blažek, Marie Matoušková a Alois 
Havel. Na plenární schůzi konané 18. ledna 1952 došlo na volbu trestní komise, jíž začal 
předsedat  František Fučík,  místopředsedou se stal  Alois  Havel  a  členy Jindřich  Kampf  a 
Jaroslav Křepelka.

Vládním nařízením č.  119/1951 Sb.,  o tajemnících  místních národních výborů,  byla 
upravena působnost tajemníků MNV jako jejich plně uvolněných funkcionářů; ustanovit  a 
odvolat je mohlo plénum na návrh ONV. Tajemník byl výkonným orgánem MNV a za svou 
činnost odpovídal jeho předsedovi a radě, řídil se jejich pokyny a současně byl odpovědný 
radě,  předsedovi  a  tajemníkovi  nadřízeného  ONV,  kteří  rovněž  usměrňovali  jeho  práci. 
Zúčastňoval se všech schůzí pléna a rady a působil také jako politický a odborný poradce i 
pomocník  MNV,  a  to  zejména  v  oboru  zemědělské  výroby;  podrobnější  popis  jeho 
působnosti viz ustanovení písm. a) – f ) odst. 1 § 3 výše uvedeného vládního nařízení. Kdo 
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byl prvním kokašickým tajemníkem, není pro nedostatek údajů zřejmé.

Již při schůzi konané dne 30. října 1952 však došlo k další volbě předsedy a doplnění 
členské základy MNV. V čele  obce tak stanul Vladimír  Šmíd,  místopředsedou a zároveň 
zemědělským referentem se stal Alois Havel, zásobovacím referentem Bohumil Skořepa st., 
finančním referentem a zapisovatelem František Hrůza a referát kulturní, osvětový a školský 
dostala na zodpovědnost Marie Matoušková. Plénum utvořili František Fučík, Antonín Suk 
ml.,  Antonín Hovorka, Petr Kříž, Josef Kubíček, Jaroslav Křepelka, Milan Šrom, Jaroslav 
Vacata  ml.,  Jaroslav Blažek  ml.  a  Františka Bejdová.  Jako členka rady se v  zápisech od 
následující schůze vyskytovala také Marie Křepelková.

V uvedeném složení však MNV vydržel jen tři roky a na základě dalšího návrhu MAV 
NF byli ONV ve Stříbře ke dni 5. lednu 1953 za nové členy MNV jmenováni:  Bohuslav 
Skořepa  st.,  Antonín  Suk  ml.,  Petr  Kříž,  Josef  Kubíček,  Milan  Šrom,  Jaroslav  Vacata, 
Jaroslav Blažek ml., Františka Bejdová a František Hrůza. K témuž dni byl ustaven výbor 
žen. Radu tehdy tvořili členové: Šmíd, Hrůza, Havel, Skořepa, Křepelková a Matoušková. 

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 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 
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 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 
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.

V Kokašicích byl  zvolen 9členný MNV ve složení:  předseda Alois Havel,  tajemník 
Alois Červenka, člen rady Vladimír Šmíd, předseda zemědělské komise František Fučík, člen 
zemědělské komise Antonín Hovorka, předsedkyně finanční komise Marie Matoušková, člen 
finanční  komise  Bartoloměj  Kašpar,  předsedkyně  kulturní  a  školské  komise  Anežka 
Kubíčková, členka kulturní a školské komise Zdeňka Štouračová.

Následující volby se konaly dne 19. května 1957 v souladu se zákonem č. 11/1957 Sb., 
kterým se  mění  a  doplňuje  zákon  o  volbách  do  národních  výborů.  Tímto  zákonem  byl 
pozměněn a doplněn zák. č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, jehož úplné znění 
bylo vyhlášeno ministrem spravedlnosti  dne 16. března 1957 vyhláškou č. 12/1957 Sb., o 
úplném znění zákona o volbách do národních výborů.

Po volbách konaných se složení MNV změnilo jen zčásti a nadále pracoval ve složení: 
předseda Alois Havel, tajemník Alois Červenka, Bohuslav Skořepa, členové rady Vladimír 

5



Šmíd, Antonín Hovorka a František Fučík. Při MNV pracovaly komise:
- zemědělská
předseda: František Fučík, členové Miroslav Vacata, Jaroslav Daněk
- finanční
předseda: Bartoloměj Kašpar, členové: Anežka Kubíčková, Václav Matoušek
- kulturně-osvětová
předseda: Marie Matoušková, členové: Jaroslava Demčáková, Marie Blažková

Další volby do MNV (ale též do NS, KNV, ONV, MěstNV) se konaly na území celého 
státu  dne 12.  června 1960 podle nového územního uspořádání.  V souladu se zákonem č. 
39/1960 Sb., o volbách do národních výborů, se do národních výborů poprvé volili poslanci 
(dříve členové) a volební období bylo prodlouženo z původních tří na čtyři roky.

Působnost MNV byla upravena zákonem č. 65/1960 Sb., o národních výborech, ze dne 
25. května 1960.

Dne 23. června 1960 pak došlo na volbu nového 15členného MNV. Předsedou MNV se 
stal dosavadní předseda MNV v Čelivi, Alois Tomášek, tajemníkem Jaroslav Franta, členy 
rady Miroslav Maroušek, Bartoloměj Kašpar, Marie Matoušková a Ladislav Vokroj. Plénum 
představovali:  Jarmila  Daňková,  Jiří  Demčák, Kristina Dvořáková, Alois  Havel,  František 
Maryška, František Dlouhý, Antonín Tábor, Václav Pechlát a Václav Panoš. 

Komise  zůstaly nezměněny až  na kulturně-osvětovou,  která  byla  přejmenována na 
školskou a kulturní. Fungovaly ve složení:
- zemědělská
předseda:  Miroslav  Matoušek,  členové  Ladislav  Vokroj,  Jaroslava  Daňková,  Bohumil 
Skořepa, Miloslav Maroušek, Slávka Nosková
- finanční
předseda:  Václav  Panoš,  členové:  Bartoloměj  Kašpar,  František  Maryška,  Kristina 
Dvořáková, Václav Jaroš
- školská a kulturní
předseda:  Marie  Matoušková,  členové:  Jiří  Demčák,  Václav  Pechlát,  František  Dlouhý, 
Miroslav Matoušek, Emilie Hovorková, Josef Blažek, Růžena Suková.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění  státu,  k  reorganizaci  dosavadního  uspořádání.  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. 
Ke stejnému termínu byly Kokašice přeřazeny do matričního obvodu Bezdružice.

Současně byla k výše uvedenému datu obec Kokašice zvětšena připojením dosavadních 
obcí Čeliv a Lomy, které byly od té doby v postavení osad, a zájmy jejich obyvatel následně 
hájily zdejší občanské výbory, resp. poslanci zvolení do MNV Kokašice. 

Kromě tří výše uvedených komisí byly při MNV ustaveny další, a sice komise:
- trestní
předseda: Alois Tomášek, místopředseda: Alois Havel, tajemník: Jaroslav Franta, členové: 
Antonín Tábor, Věra Šulcová, Blažena Rokovská
- pro místní bezpečnost
předseda:  František  Maryška,  členové:  Antonín  Červenka,  Jan  Rokovský, Josef  Kašpar  a 
Jaroslav Daněk
- aktiv občanských záležitostí
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předseda: Růžena Suková, členové: Hana Rumlerová, Miroslav Matoušek, Antonín Hovorka

Před koncem r. 1960 byla 7. prosince ještě ustavena komise sociálního zabezpečení, do 
níž byli navrženi jako předseda člen rady MNV Alois Havel, důchodce Bohuslav Skořepa st., 
žena  v  domácnosti  Františka  Kučerová,  předseda  občanského  výboru  v  Čelivi  Václav 
Maroušek a člen JZD Lomy František Gál.

Ve složení občanských výborů byla k 5. březnu 1963 situace následující:  v Lomech 
výbor  tvořili  Antonín  Tábor,  Václav  Panoš,  Václav  Pechlák,  František  Gál  a  Jiřina 
Vokrojová.  V  Čelivi  se  angažovali:  Miroslav  Maroušek,  Václav  Maroušek,  Miroslav 
Matoušek, František Maryška a Josef Holzbauer.

Z téhož  období  se  dochovalo  složení  kokašického  výboru  žen:  Marie  Matoušková, 
Jarmila Daňková, Věra Šulcová, Marie Červenková, Marie Vajdová, Marie Mikešová, Anna 
Kašparová, Božena Chmelařová a Františka Kučerová.

K dalšímu rozšíření  obce došlo 1. dubna 1964, kdy byla Břetislav,  dosavadní osada 
Konstantinových Lázní, odčleněna a připojena ke Kokašicím.

Po  volbách  uskutečněných  v  červnu  1964  vypadala  situace  MNV  v  Kokašicích 
následovně: předseda Jaroslav Šulc,  místopředseda Alois Havel,  tajemník Alois Tomášek, 
členové rady: Miloslav Maroušek, Vladimír Suk, Jaroslav Rokoský, Ladislav Vokroj, členové 
pléna: Josef Potůček, Ladislav Matouš, František Kokeš, Josef Žíla, Jaroslav Novák, Marie 
Matoušková,  Marie  Červenková,  Jarmila  Daňková,  Jiří  Houdek,  Jiří  Demčák,  František 
Maryška a František Wajda. 

Při MNV pracovaly stálé komise ve složení:
- zemědělská
předseda: Miloslav Maroušek, členové: Josef Potůček, Jaroslav Novák, Václav Milota, Marie 
Mikešová
- pro ochranu veřejného pořádku
předseda:  Jaroslav  Rokoský,  členové:  Jiří  Dančák,  František  Maryška,  Alois  Červenka, 
Jaroslav Daněk
- finanční
předseda:  Vladimír  Suk,  členové:  František  Wajda,  František  Kokeš,  Marie  Červenková, 
Václav Matoušek
- pro rozvoj služeb a společenské potřeby
předseda:  Ladislav  Vokroj,  členové: Jarmila  Daňková,  Jiří  Houdek,  Marie  Matoušková, 
Bohumil Skořepa

Občanskému výboru v Lomech předsedal Josef Žíla, členy byli František Gál, Václav 
Pechlát, Anna Kašparová a Božena Chmelařová. 

Občanský výbor v Břetislavi vedl Ladislav Matouš, členskou základnu tvořili: František 
Tejml, Jaroslav Vasebauer, Karel Šrubař a Marie Fischerová.

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 
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československé federaci pak bylo volební období trvale stanoveno na pět let.

Z podzimních voleb realizovaných ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 bylo pro správu 
obce  zvoleno  13  poslanců  a  MNV  po  plenárním  zasedání  uskutečněném  15.  prosince 
pracoval  ve  složení: předseda  Miloslav  Maroušek,  místopředsedkyně  Marie  Matoušková, 
tajemník Jan Gajdoš, členové rady: Jaroslav Daněk a Vladimír Suk, členové pléna: Miloslav 
Blažek,  Jiří  Fučík,  Marie  Mikešová,  František  Kokeš,  Josef  Míšek,  René  Tomeš,  Marie 
Wajdová a Pavel Varga.

V průběhu zasedání byly současně ustanoveny komise:
- pro ochranu veřejného pořádku
předseda: Jaroslav Daněk, tajemník Josef Míšek, členové: Šulc, Červenka, Gajdoš
- zemědělská
předsedkyně:  Marie  Mikešová,  tajemník  Bohumil  Rožánek,  členové:  Havel,  Mikolášek, 
František Vacata ml.
- sociální, kulturní a školská
předsedkyně Marie Matoušková, tajemník František Kokeš, členové Blažek, Dlouhý, Varga
- finanční
předseda: Vladimír Suk, tajemnice: Marie Vajdová, členové: Tomeš, Fučík, Mikeš ml.

Profesionální konání tajemníka Jana Gajdoše se během času neslučovalo se závaznými 
pravidly souvisejícími  s  funkcí,  kterou  zastával  a  ke  dni  12.  srpnu  1975  došlo  na  jeho 
odvolání z funkce tajemníka a zároveň i radního. Na obě místa po něm nastoupil Josef Míšek.

Po  listopadových  volbách  v  r.  1976  proběhla  dne  15. listopadu  ustavující  schůze 
národního výboru ve složení: předseda Miroslav Maroušek, místopředseda Miloslav Blažek, 
tajemník Jaroslav Daněk, členové rady: ing. Helena Mikolášková a Ladislav Matouš.

V rámci plenárního zasedání byly ustanoveny komise:
- pro ochranu veřejného pořádku
předseda: Jaroslav Daněk, členové: Miloslav Maroušek, Jaroslav Šulc, Jiří  Fučík, Jaroslav 
Vacata
- finanční
předseda: René Tomeš, členové: Jaroslava Jarošová, ing. František Mikolášek, Vladimír Suk
- sociální a kulturní
předseda:  Vlasta  Mikešová,  členové:  Marie  Matoušková,  Jiřina Maroušková,  Jiří  Houdek, 
Miloslav Blažek, Václav Panoš ml.

V  osadě  Břetislav  pracoval  od  schválení  na  veřejné  schůzi  dne  18.  dubna  1977 
občanský  výbor  ve  složení:  předseda  Ladislav  Matouš,  místopředseda  Jiří  Maroušek, 
tajemník Jiří Jelínek a členové Jana Košanová a Bohuslav Potůček. V osadě Lomy byli téhož 
dne  na  veřejné  schůzi  do  občanského  výboru  schváleni  Václav  Panoš  st.,  Josef  Kašpar, 
František Blažek, Josef Novák a František Gál.

Do  konce  volebního  období  však  došlo  ke  změnám.  Nejprve  byl  za  odvolaného 
Miroslava Marouška od 14. května 1979 ustanoven jako předseda Miloslav Blažek,  který 
však funkci zastával jen krátce. Poslední změna ve složení národního výboru se uskutečnila v 
létě r. 1979. Předsedou se na konečný rok existence samostatné obce stal dosavadní tajemník 
Jaroslav Daněk, po němž tajemnickou funkci převzala ing. Helena Mikolášková.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1979  začala 
projednávat mj. i otázka sloučení obce Kokašice včetně osad s obcí Konstantinovy Lázně. 
Občanský výbor v Břetislavi však již na podzim odhlasoval vydělení osady z kokašické obce 
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a  její  převedení  ke  Konstantinovým Lázním  už  od  1.  ledna  1980.  Integrace  Kokašic  se 
zbývajícími osadami pak byla schválena usnesením plenárního zasedání ONV v Tachově ze
dne 27. června 1980. Od 1. července 1980 byly Kokašice sloučeny s obcí Konstantinovy 
Lázně, pro kterou byl stanoven název Konstantinovy Lázně. Kokašice se staly jejich osadou a 
zájmy  kokašických  obyvatel  od  té  doby  hájil  občanský  výbor,  případně  ze  vsi  zvolení 
poslanci. Prvními poslanci z Kokašic byli v MNV Konstantinovy Lázně Jaroslav Daněk a 
Ladislav  Matouš.  Toto  uspořádání  skončilo  24.  11.  1990,  kdy  došlo  k  opětovnému 
osamostatnění Kokašic včetně jejich původních osad (nyní místních částí) Čeliv a Lomy.

Předsedové MSK a MNV v Kokašicích v letech 1945 – 1980

Alois Havel ?. ?. 1945 (MSK) 19. 3. 1951
František Fučík 20. 3. 1951 29. 10. 1952
Vladimír Šmíd 30. 10. 1952 25. 5. 1954
Alois Havel 26. 5. 1954 22. 6. 1960
Alois Tomášek 23. 6. 1960 12. 6. 1964
Jaroslav Šulc 13. 6. 1964 14. 12. 1971
Miloslav Maroušek 15. 12. 1971 13. 5. 1979
Miloslav Blažek 14. 5. 1979 30. 6. 1979
Jaroslav Daněk 1. 7. 1979 30. 6. 1980

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty  z  činnosti  původce  bývaly  ukládány  ve  spisovně  národního  výboru, 
zpočátku v čp. 47, později v čp. 29. Písemnosti byly až do konce existence MNV opatřovány 
podacím razítkem o rozměrech 7 x 1,8 cm, které obsahovalo pouze rubriky Došlo dne, čís. 
jedn. a Vyřízeno dne, tj. bez jmenného označení původce.

K první spolupráci zástupce MNV, tajemníka Aloise Červenky a pracovnice archivní 
služby  tehdejšího  ONV  Stříbro,  Bohuslavy  Lohrové,  došlo  16.  ledna  1956.  Výsledkem 
archivní prohlídky byl Protokol, v němž bylo konstatováno, že „Ze spisů před 1945 nebylo 
nic  nalezeno.“  Dle  sdělení  tajemníka  MNV byly pravděpodobně  zničeny.  Z poválečných 
dokumentů vybrala stříbrská okresní archivářka knihu protokolů ze zasedání rady a pléna z let 
1951-1955, která však nakonec byla ponechána v držení úřadu, patrně pro neprošlou ukládací 
lhůtu.  Pro  archiv  byly  dále  vybrány:  „záznamy  o  došlé  poště  1947-48,  1952-53,  kniha 
vojenských přihlášek 1924-1945, rozpočet obce 1945, 1948, 1949, hlavní kniha 1945-1948, 
1949,  kniha  příjmů  a vydání  1954,  deník  1954,  volební  seznam 1949 a  účetní  uzávěrka 
1949“. Blíže nespecifikované „spisy 1952-1954“ o celkové hmotnosti 50 kg byly určeny k 
likvidaci. Místní úředníci však na vybrané archiválie patrně zapomněli, neboť 14. února 1957, 
tj. více než po roce, archivářka urgovala jejich předání. Po přesunu archiválií (3 úřední knihy, 
2 podací protokoly a 1 karton) do Okresního archivu Stříbro byl pro původce 2. prosince 
1957 založen EL JAF 59.
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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 J. Šulc a tajemník A.
Tomášek ke stavu registratury sdělili, že registratura obsahuje „20 šanonů“. Rubrika Ukládací 
systém registratury obsahuje nekonkrétní sdělení „Proveden podle platných předpisů ukládání 
dokl.  NV.“  Aplikace  platných předpisů  však  není  na  dochovaných písemnostech  zřejmá, 
neboť  nejsou  označeny žádnými  ukládacími  znaky a  lze  se  domnívat,  že  byly jednotlivé 
vyřízené spisy zakládány chronologicky v duchu dobové praxe malých MNV.

Z následujícího  dotazníku  z  r.  1975 vyplývá,  že  spisovna byla  uložena  ve skříni  v 
kanceláři MNV a v přilehlé komoře, obsahovala 15 bm písemností, ročně přibývalo asi 200-
240 čj. a systém ukládání vyřízených dokumentů představoval „věcné dělení podle vlastního 
plánu  (jen  několik  skupin)“.  K onomu  vlastnímu  ukládacímu  systému  nejsou  dochovány 
žádné informace, které by jej objasňovaly.

Na první regulérní skartační řízení  tedy došlo až v době po zrušení MNV. Dne 21. 
července 1980 byly do OA Tachov se sídlem ve Stříbře předány 2 kartony a 10 úředních knih 
z let 1950-1967 o celkovém rozsahu 0,5 bm (číslo přírůstku 281).

Dne 3. prosince 1996 pak byl z důvodu rekonstrukce objektu do archivu převzat svoz ze 
znovuobnovené kokašické radnice,  vpodst.  celá spisovna někdejšího MNV Kokašice z  let 
1960-1980.  Kromě  4  úředních  knih  byly  odevzdány  písemnosti  o  rozsahu  20  kartonů 
dohromady 2,5 bm (číslo přírůstku 22/1996).

V r.  2000  bylo  v  SOkA v  rámci  vnitřní  revize  identifikováno  a  následně  k  fondu 
přiřazeno 19 kartonů stavebních  dokumentů  k objektům navrženým příp.  realizovaným v 
rámci Kokašic a příslušných osad.

Okolnosti převzetí jednoho velkého kulatého razítka, jednoho malého kulatého razítka a 
dvou  hranatých  razítek  pro  přihlášení  a  odhlášení  pobytu  obyvatel,  která  byla  používána 
pravděpodobně již r. 1949 až do konce existence MNV v r. 1980, nejsou nijak doloženy.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Kokašice dle EL NAD tvořen 4 
úředními  knihami,  45  kartony  (obsahujícími  ovšem  další  úřední  knihy)  a  4  razítky  o 
celkovém rozsahu 5,6 bm.

Na začátku  inventarizace  archivního  fondu byly prověřeny archiválie  nástupnického 
MNV Konstantinovy Lázně, mezi nimiž však nebyly nalezeny písemnosti týkající se MNV 
Kokašice.

Při  prověřování  archiválií  byly  v  průběhu  inventarizace  identifikovány:  1  karton 
písemností  z  činnosti  někdejšího MNV Čeliv z  let  1946-1960 o rozsahu 0,12 bm (volby, 
zápisy  ze  schůzí,  plány  práce,  výměr  o  výkupu  farního  majetku,  rozpočet  školní  obce, 
finanční hospodaření, přiznání k domovní dani, soupisy hospodářských zvířat, majetkoprávní 
věci,  obecní  knihovna,  zemědělské  dodávky,  předání  agendy  mezi  funkcionáři,  provoz 
národní  školy)  a 1 karton písemností  z  MNV Lomy z  let  1957-1960 o rozsahu 0,12 bm 
(zemědělská  statistika,  škola,  rozpočet).  Archiválie  byly  následně  vnitřně  přesunuty  k 
příslušným  fondům  EL  NAD  45,  resp.  519.  Stavební  dokumentace  (bytové  jednotky, 
vodojem, čistična odpadních vod) pocházející z období 1980-1989 byla z archivního fondu 
MNV Kokašice vyňata  a přeřazena do příslušného fondu MNV Konstantinovy Lázně EL 
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NAD 60. Celkem se jednalo o 18 kartonů, tj. 2,07 bm archiválií. Metráž archivního fondu 
Kokašice byla zmíněnými třemi přesuny zmenšena o 2,31 bm na 3,29 bm.

Archivní fond MNV Kokašice byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro 
uspořádání a inventarizaci archivních fondů místních národních výborů vydaného Archivní 
správou Ministerstva vnitra  ČR. Následně byl  inventární  seznam ještě  upraven a 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 Interního  předpisu  č.  16/2009  o  posuzování,  schvalování  a  evidenci 
archivních pomůcek ve Státním oblastním archivu v Plzni čj. SOAP/006-3414/2009 ze dne 
21. 12. 2009.

V archivním fondu byla jako priorum ponechána kniha vojenských přihlášek vedená od 
r. 1921, neboť se v jejím vedení pokračovalo až do r. 1950. Mezi knihami zápisů z rady a 
pléna  chybí  1  kniha  z  období  1964-1974.  Z  dochovaných  archiválií  vyplývá,  že  byla 
zapůjčena k soudnímu řízení v cause tajemníka Jana Gajdoše a od té doby je, přes prověření 
spisoven Okresní soudu Tachov a Okresního státního zastupitelství Tachov, nezvěstná.

V  archivním  fondu  bylo  provedeno  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu 
přehodnocení významu (Protokol o vyřazení duplikátů a jednotlivin nearchivní povahy č. j.: 
SOAP/090-0168/2010 ze dne 26. 02. 2010 schválený č. j.: SOAP/008-1175-1177,1256/2010 
ze dne 24. 09. 2010), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém rozsahu 1,69 bm (knihy 
dlužníků  a  materiálových zásob,  krátkodobá statistika,  pokyny a  metodika  ONV a KNV, 
formuláře,  multiplikáty  dokumentů,  razítka).  Konečná  metráž  archivního  fondu  tak  po 
vyřazení a vynětí dokumentů, resp. po jejich přemanipulování aktuálně činí 1,6 bm.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1-4) a II. kategorie.

Jazyky archivního fondu jsou němčina (inv. č. 10) a čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní fond dokumentů z činnosti MNV Kokašice náleží mezi lépe dochované fondy 
národních výborů a skupiny písemností  uspokojivě zobrazují  fungování základního článku 
samosprávy.  Fond  MNV  je  kromě  fondu  místního  JZD  jediným  zdrojem  informací  k 
poválečné  minulosti  obce.  Archiválie  týkající  se  zemědělství  společně  s  archiváliemi  z 
činnosti  JZD vypovídají  o hospodaření v typicky zemědělském kraji.  Badatelsky zajímavé 
mohou  být  i  ostatní  archiválie,  které  poměrně  vyváženě  nastiňují  všechny  sféry  života 
zdejšího obyvatelstva.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní  fond  MNV  Kokašice  uspořádala  a  inventární  pomůcku  sestavila  PhDr. 
Markéta Novotná v prosinci 2009 - dubnu 2010 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 15. prosince 2010 PhDr. Markéta Novotná
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Seznam použitých pramenů a literatury

I. Prameny

Státní okresní archiv Tachov

Archivní fondy:

Okresní národní výbor Planá, inv. č. 152, sign. I/21, kart. č. 32 Obecní věci všeobecně, 1945 
– 1949

Okresní národní výbor Planá, inv. č. 152, sign. I/21, kart. č. 33 Obce seřazené podle abecedy, 
1945 – 1949

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 31 Evidence členů MNV 1946 
– 1953, obce B – M

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 25, Členové MSK (MNV), 
1945 – 1949, obce B – L 

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 425, sign. 54, kart. č. 286 Reorganizace MNV 1950 – 
1952, B – K

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 543, sign. 603, kart. č. 706 Přehled o sloučení obcí

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 513 Volby – zápisy o hlasování 
jednotlivých MNV 1954

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 519 Volby – zápisy o sčítání 
hlasů 1954 – 1957

Okresní národní výbor 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, 1968, 1969, 1971, 1976

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 :  
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Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek

BJ – bytová jednotka

bm – běžný metr

č. – číslo

čd – číslo dokladu

č. j. – číslo jednací

čp. - číslo popisné

ČNR – Česká národní rada

Čsl. – Československá (ý, é)

ČSSS – Československé státní statky

DV LSD – dohlížecí výbor lidového spotřebního družstva

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

FO – finanční odbor

FS – SL – Federální shromáždění – Sněmovna lidu

FS – SN – Federální shromáždění – Sněmovna národů

GO – generální oprava

HS – hospodářská smlouva

evid. - evidenční

inv. č. – inventární číslo

JEP – jednotná evidence půdy

JZD – jednotné zemědělské družstvo

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

KSČ – Komunistická strana Československa

k. ú. - katastrální území

LSD – lidové spotřební družstvo

LZ – lesní závod

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěNV – městský národní výbor

MH – místní hospodářství

MLK – místní lidová knihovna

MNV – místní národní výbor

MO ČRS – místní organizace Českého rybářského svazu
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MO ČSŽ – místní organizace Českého svazu žen

MS – myslivecké sdružení

MSK – místní správní komise

MŠ – mateřská škola

NF – národní fronta

n. p. – národní podnik

NS – národní shromáždění

NV – národní výbor

OA – okresní archiv

OB – osvětová beseda

ONV – okresní národní výbor

OSA – Ochranný svaz autorský

PD – projektová dokumentace

RD – rodinný domek

Sb. – sbírky

SOAP – Státní oblastní archiv v Plzni

SOkA – státní okresní archiv

SRPŠ – Svaz rodičů a přátel školy

Svazarm – Svaz pro spolupráci s armádou

VHÚ – Vojenský historický ústav

VTS – veřejná telefonní stanice

ZD – zemské desky

ZO ČSI – základní organizace Českého svazu invalidů

ZO SPO – základní organizace Svazu požární ochrany

ZO SSM – základní organizace Socialistického svazu mládeže

ZDŠ – základní devítiletá škola

ZSP – Zemědělský stavební podnik
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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 1951-1955 K 1
(20. 3. 1951 – 18. 7. 1955)

2 Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady 1957-1961 K 2
(1. 1. 1957 – 17. 5. 1961)

3 Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady 1961-1964 K 3
(26. 5. 1961 – 30. 6. 1964)

4 Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady 1974-1979 K 4
(9. 3. 1974 – 28. 12. 1979)

5 Kniha zápisů ze schůzí finanční komise 1960-1977 K 5
(10. 8. 1960 – 2. 8. 1977 neucelené)

6 Kniha zápisů ze schůzí finanční komise 1978-1979 K 6
(1. 2. 1978 – 5. 7. 1979 neucelené)

7 Kniha zápisů ze schůzí školské a kulturní komise 1960-1977 K 7
(26. 7. 1960 – 5. 9. 1977 neucelené)

8 Kniha zápisů ze schůzí komise pro 1967-1978 K 8
ochranu veřejného pořádku
(31. 3. 1967 – 10. 3. 1978)

9 Kniha zápisů ze schůzí komise pro 1978-1979 K 9
ochranu veřejného pořádku (torzo)
(11. 8. 1978 – 8. 6. 1979)

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy

A. Evidenční 

10 Kniha vojenských přihlášek (1921) 1946-1950 K 10
(Militärmeldebuch)

B. Účetní

11 Inventární kniha 1975-1976 K 11

12 Hlavní kniha 1945-1948 K 12

13 Hlavní kniha 1950 K 13
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

14 Kniha příjmů 1960 K 14

15 Kniha příjmů 1961 K 15

16 Kniha příjmů 1962-1963 K 16

17 Kniha příjmů 1967-1969 K 17

18 Kniha výdajů 1961 K 18

19 Kniha výdajů 1965 K 19

20 Kniha výdajů 1970 K 20

21 Kniha výdajů 1971 K 21

22 Kniha výdajů 1972 K 22

23 Kniha výdajů 1973 K 23

24 Kniha výdajů 1974 K 24

25 Peněžní deník 1960 K 25

26 Peněžní deník 1961 K 26

27 Peněžní deník 1967-1971 K 27

28 Peněžní deník 1972-1974 K 28

II. Spisový materiál

A. Registraturní pomůcky

29 Podací protokol (neucelený) 1947-1952 R 1
(3. 1. 1947 – 21. 2. 1952)

30 Podací protokol 1952-1954 R 2
(26. 2. 1952 – 23. 1. 1954)

31 Podací protokol 1956-1962 R 3
(5. 10. 1956 – 14. 8. 1962)

32 Podací protokol 1962-1972 R 4
(21. 8. 1962 – 19. 2. 1972)

33 Podací protokol 1972-1979 R 5
(21. 2. 1972 – 20. 12. 1979)
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

B. Spisy

Statutární záležitosti

34 Odloučení osady Břetislav od Konstantinových 1964-1979 N 1
Lázní a přičlenění ke Kokašicím a zpětné vydělení,
sloučení Kokašic s Konstantinovými Lázněmi,
protokol o předání a převzetí národního majetku
a písemné agendy slučovanými národními výbory

Volby 

35 Seznam voličů 1949 N 1

Zpráva o zvolení místní volební komise NF, 1968 N 1
kandidáti na poslance

Návrhy organizací NF a zaměstnavatelů na 1971 N 1
kandidáty, prohlášení kandidátů, přihláška
kandidátů NF k registraci, vyhlášky o registraci
kandidátů NF do ONV, KNV, ČNR, FS – SL,
FS – SN, vyhláška o registraci kandidátů NF
do MNV, objednávka hlasovacího lístku, zápisy
ze schůzí volební komise, zpráva o provedení 
registrace a o počtu a složení zaregistrovaných
kandidátů, seznam voličů, výsledky hlasování 
v okrsku, konečné hlášení o výsledcích voleb

Návrh ZO ČSI na kandidáta (Jiřina Maroušková), 1976 N 1
seznam kandidátů na poslance MNV, politická
směrnice pro stanovení počtu, politického, 
sociálního a věkového složení poslanců MNV, 
podklady pro přihlášení kandidátů NF k registraci,
vyhláška o vyložení seznamu voličů

Volební program (upřesnění 1973, účast 1973-1976 N 1
Státního statku Halže při tvorbě a realizaci)

Organizace činnosti národního výboru 

36 Plány práce pléna, rady a komisí (neucelené) 1961-1979 N 1 

37 Seznam usnesení ze schůzí rad a plén (torzo) 1978-1979 N 1

38 Zápis o předání majetku obce a spisové 1971-1979 N 1
manipulace novému NV
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

39 Občanské výbory Lomy a Čeliv, Výbor žen, 1960-1978 N 1
ustanovení sociální komise a KOVP

40 Rozbor, zprávy a hlášení o činnosti 1961-1979 N 1

41 Statistické výkazy (neucelené) 1963-1979 N 1
- karta šetření občanské vybavenosti sídel, 1977
 - o základních prostředcích a jejich věkové
    struktuře, 1968 – 1969 
- o technické vybavenosti obce, 1978
- o motorovém parku závodové dopravy, 1976 – 1979 
- o bytovém hospodářství v socialistickém
   sektoru, 1976 – 1979
- o přírůstku a úbytku bytového fondu, 1978
- o správě, provozu a údržbě vodovodů
  a kanalizací, 1969 – 1978 
- o místních komunikacích, 1963 – 1968 
- o sborech pro občanské záležitosti, 1977

42 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1963-1978 N 1

Funkcionáři, pracovníci aparátu NV, podniků a zařízení NV

43 Vybrané údaje o národních výborech 1974-1979 N 1
jejich orgánech a poslancích

44 Posudky a hodnocení práce poslanců, změny 1953-1979 N 1
ve složení MNV, resp. v jednotlivých funkcích

45 Pracovně-právní (dohody o hmotné odpovědnosti, 1964-1978 N 1
odměny, závazné systemizační ukazatele aparátu)

46 Causa člen rady a tajemník Jan Gajdoš 1974 N 1

Kontrolní činnost 

47 Dohlídky a periodické revize hospodaření, 1962-1974 N 1
prověrka ohlašovny obyvatelstva, hodnocení
činnosti v péči o děti a komise sociálního
zabezpečení, kontroly ohlašovny

48 Stížnosti, podněty a požadavky občanů 1960-1979 N 1
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Spolupráce s organizacemi Národní fronty

49 Svazarm (oznámení o kandidatuře J. Večeře 1963-1970 N 1
do krajského výboru, smlouva o pronájmu
budovy bývalé školy v Čelivi čp. 14 na
klubovnu, žádost o schválení skladu materiálu
pro vybudování střelnice v bývalé cihelně Břetislav)

Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

50 Přestupky (oznámení, výpovědi, zápisy, 1962-1979 N 2
posudky, rozhodnutí)

51 Roční výkazy přestupků, komplexní plány 1962-1979 N 2
k potlačování kriminality

52 Posudky, zprávy a informace o občanech 1960-1979 N 2

Požární ochrana

53 Rozpočet dobrovolného hasičského sboru 1949 N 2

54 Požární kontroly (neucelené) 1961-1977 N 2

55 Složení výboru ZO SPO, převedení 1974-1979 N 2
požárníků z Čelivi do Kokašic, školení
velitelů požárních jednotek

56 Seznam požárních nádrží v k. ú. obce + osad 1977 N 2

Vojenské záležitosti, civilní obrana 

57 Odvodní řízení a vedení evidence vojáků v záloze 1961-1979 N 2
(vyhlášky o konání odvodů, seznamy odvedenců,
charakteristiky branců, upřesnění evidence, 
náprava škody způsobené vojenským cvičením, 
kontroly pomocné vojenské evidence)

Evidence obyvatelstva

58 Čtvrtletní hlášení o pohybu obyvatel 1968-1971 N 2

59 Stěhování obyvatel 1967-1976 N 2

60 Udělení čsl. státního občanství (René Tomeš) 1977 N 2
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Evidence a správa majetku

61 Inventarizace (neucelená řada) 1962-1978 N 3

62 Pojištění obecního majetku 1968-1978 N 3

63 Hospodářské smlouvy o převodu správy 1962-1979 N 3
národního majetku ze státních statků a ONV
na MNV

64 Správa majetku (předání vkladních knížek obce 1949-1979 N 3
Spořitelně Bezdružice, vyčlenění čp. 42 pro MNV,
opravy hřbitova, zjištění závad na domech,
veřejných prostranstvích a veřejných boudách,
seznam a kalkulace oprav a úprav na škole a
zahradě v Lomech, údaje pro práci energetika,
vedení evidence nemovitostí, odprodej kamene
ze hřbitova, převody školní budovy v Čelivi, 
podklady pro zajištění technických služeb pro
odbor MH ONV, šetření o výměře a stavu místních
komunikací, odstraňování tuhého komunálního 
odpadu, veřejné zeleni a veřejného osvětlení)

65 Prodeje, koupě, nájmy, převody rodinných 1956-1979 N 3
domků (kupní a darovací smlouvy, znalecké
posudky, ocenění nemovitostí, usnesení
státního notářství, odhady, causa Makajev
a Kašparovi, změna charakteru staveb -
rekreační objekty, notářské záznamy - dědictví)

66 Zřizování práva osobního užívání pozemků 1963-1979 N 3

Finanční hospodaření

67 Účetní uzávěrky 1945-1949 N 3

68 Roční rozpočty (neúplná řada) 1949-1978 N 3

69 Rozbory hospodaření (neúplná řada), 1957-1976 N 3
přehledy aktiv a pasiv, výkazy o příjmech,
přehledy o peněžním hospodaření, přehledy
o předpisu místních daní a poplatků, finanční
vypořádání přebytků hospodaření, čerpání
z fondu pohraničí
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Místní daně a poplatky

70 Výkaz o vyměření daní a místních 1963-1971 N 3
poplatků

71 Přehled místních daní a poplatků 1963-1971 N 3

72 Přiznání k domovní dani 1960-1972 N 3

73 Přiznání k zemědělské dani – dani z pozemků 1967-1976 N 3
a dani z důchodů

74 Přiznání k dani z příjmů obyvatelstva 1970-1975 N 3

Výstavba

75 Veřejně prospěšné stavby, akce "Z" 1971-1978 N 4
(oprava budovy MNV a bývalé školní budovy 
v Čelivi, PD: přístavba sociálního zařízení pro
restauraci a kulturní sál Kokašice, společenská 
místnost Břetislav, sklady MNV Kokašice)

Veřejně prospěšné stavby, akce "Z" 1973-1978 N 5
(smíšená prodejna typ P 60 Kokašice, 
výukové středisko učňů Lomy)

76 Komplexní bytová výstavba 1969-1979 N 6
(2 dvojdomky, dům o 8 bytových jednotkách,
přidělování popisných čísel, pohotovostní 
dvojdomek státních statků)

77 Zemědělská výstavba (bramborárna, posklizňová 1963-1979 N 6
úpravna sadbového obilí Krasíkov, mostní váha
Lomy, primérní přípojka a trafostanice teletníku
Kokašice, močůvková jímka Čeliv včetně PD, 
kravín, teletník a bubnová sušárna píce Kokašice, 
zásobník jadrných krmiv Kokašice, ocelokolna 
Krasíkov, výběh pro dojnice Čeliv, skládka)

78 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1969-1972 N 6
(rekonstrukce veřejného osvětlení Čeliv včetně
GO sekunderní sítě, Kokašice, Lomy,
terénní úpravy a zpevněné plochy Kokašice,
přípojka plynového vedení Stříbro - Vřesová)
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

79 Občanské stavby - výstavba a stavební úpravy 1970-1979 N 6
rodinných domků (PD: Kokašice: čp. 19, 24, 
29, 54, 57, 65, 70)

Občanské stavby - výstavba a stavební úpravy, 1963-1979 N 7
rodinných domků (PD: Krasíkov čp. 5,
k. ú. Břetislav čp. 12, 17, k. ú. Lomy čp. 2)
a dalších soukromých objektů,
změny charakteru užívání, demolice

80 Vyvlastnění pozemků ke stavebním účelům 1978-1979 N 7
(příprava na výstavbu RD v Břetislavi, zábor
parcely M. Kampfa pro výstavbu 8 BJ)

81 Povolení trhacích prací 1969-1979 N 7

Bytové hospodářství

82 Žádosti, přidělování a výměny bytů 1969-1979 N 7

83 Seznam domů a bytů, evidence úbytku 1978 N 7
bytů

Doprava a spoje

84 Místní komunikace (pasporty, seznamy, 1961-1979 N 7
uzavírky, opravy, Rallye Toužim 79)

85 Investiční výstavba, větší opravy 1963-1980 N 7
(komunikace k nádraží Kokašice, rekonstrukce
silnice Kokašice-Černošín včetně GO mostu,
místní komunikace Lomy – včetně PD, místní
komunikace Kokašice-Konst. Lázně – včetně PD, 
silnice Kokašice-Lestkov, čekárny Břetislav, 
Kokašice)

86 Dopravní obslužnost 1960-1979 N 7
- železniční doprava (světelné výstražné
  přejezdové zařízení, úpravy jízdního řádu)
- autobusová doprava ( změny v linkách při
  opravách silnic, úpravy jízdního řádu -
  spojení s osadou Lomy, kontrola čekáren,
  silniční středisko čp. 40 – změny v užívání,
  zřizování nových zastávek

87 Místní telefonní stanice (zřizování VTS) 1970-1976 N 7

88 Místní rozhlas (revize, povolení k provozování) 1959-1978 N 7
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Obchod 

89 Pasport obchodní sítě 1975 N 7

90 Prodejna a pohostinství LSD Jednota (údržba a 1960-1978 N 7
převody nemovitostí, problémy se zásobováním,
personální obsazení)

Zemědělství

91 Soukromý zemědělec Jan Novák (předání 1961-1963 N 7
usedlosti Státnímu statku Černošín, odchod 
ze zemědělství)

92 Žádost FO ONV o doručení zápisů o převodu 1964 N 7
zápisů o vyúčtování zemědělských usedlostí
členů JZD a soukromých zemědělců

93 Soupis osob trvale činných v zemědělství 1978 N 7

Zemědělská výroba 

94 Statistika (neucelené výkazy) 1961-1979 N 8
- Sběrný list a obecní přehled o plochách osevu
   zemědělských plodin, 1964 – 1972
- Soupis a obecní přehled hospodářského
   zvířectva, 1961 – 1979
- Sběrný list a výkaz k soupisu ovocných stromů 
   a keřů, 1970

95 Živočišná výroba (odměny chovatelům plemeníků, 1961-1975 N 8
veterinární osvědčení pro plemenného kozla,
seznam chovatelů koz, seznam držitelů prasat)

96 Ochrana proti škůdcům (odběry zeminy na výskyt 1973-1979 N 8
háďátka bramborového, likvidace stromů napadených
karanténními škůdci)

97 Veterinární opatření (vzteklina – liška, srna, 1969-1979 N 8
mor prasat, očkování psů proti vzteklině)

Zemědělská půda 

98 Geodézie (měření, hlášení, změny, výpisy 1963-1975 N 8
z evidence)
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

99 Pozemkové úpravy (agrotechnické zkoušení půd, 1963-1978 N 8
odvodnění pozemků Státního statku Bezdružice,
zrušení cesty k bývalé cihelně, odvodnění Kohoutov,
rekultivace Hadovka, rekultivace Kokašice)

100 Přídělová řízení (usnesení ZD 458/62 o přepsání 1958-1976 N 8
pozemků,  nabytí a vzdání se usedlosti čp. 22 - 
Večeřovi, dosídlenecké domky, změny v držbě
usedlostí, příděly pozemků pro zahrádky, převod
bývalých členů JZD a soukromých zemědělců
do státních statků)

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů 

101 Výměr povinných dodávek (G. Popelák, Čeliv 10, 1959-1971 N 8
dodávkové úkoly mléka a vajec, zajištění
plánovaných stavů skotu, krav a prasnic,
plnění dodávek soukromými hospodáři v Lomech,
závazek výboru žen k dodávce vajec, 
celookresní přehled nákupu vajec)

Lesy 

102 Majetkoprávní věci (žádost o přidělení čp. 10, 1960-1975 N 8
resp. čp. 15 v Čelivi pro LZ Konst. Lázně, 
usnesení Čd 832/62 - přidělení konfiskovaných
pozemků v k. ú. Kokašice Státním lesům v Plzni,
rozhodnutí o souhlasu k provedení GO čp. 66 
pro potřebu Státních lesů, dočasný pronájem 
místnosti v čp. 22 pro potřeby polesí Bezdružice,
oznámení o zrušení LZ Konstantinovy Lázně 
a převzetí jeho kompetencí LZ Stříbro)

103 Samozásobování obyvatelstva palivem 1963-1979 N 8
z místních zdrojů (Polesí Krasíkov), 
povolení likvidace přestárlých stromů, 
určení ploch pro tábořiště a odstavné plochy

Myslivost

104 Vydání loveckých lístků, myslivecká stráž, 1964-1979 N 8
pronájmy pozemků pro potřebu MS Krasíkov,
námitky proti střílení hnoje v době hnízdění
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Rybářství

105 Žádost MO ČRS Stříbro o převod obecních rybníků 1979 N 8

Vodní hospodářství 

106 Vodohospodářské investice (PD: nádrže 1966-1973 N 8
Kokašice, Břetislav, kanalizace Kokašice)

Vodohospodářské investice (PD: kanalizace 1975-1979 N 9
Lomy, vodovod Břetislav, vodovod Kokašice 
– inženýrsko-geologický průzkum)

107 Zásobování vodou 1961-1979 N 9
(vodovodní řády Čeliv a Lomy, opravy vedení,
hlášení a prověrky o situaci, přípojky k veřejným 
zdrojům, omezení odběrů v důsledku sucha, 
inventarizace vodních ploch, podklady ke studii
vodovodu Kokašice, odbahnění rybníků)

108 Protipovodňová ochrana (seznam toků, 1976 N 9
prozatímní protipovodňové opatření)

Zdravotnictví

109 Laboratorní rozbory vody ve studních, 1963-1977 N 9 
hygienická prověrka čp. 37

110 Seznamy obyvatel pro očkování 1963-1979 N 9

111 Karantény 1975-1978 N 9

112 Vyhláška o lázeňském statutu Konstantinových 1969 N 9
Lázní (na vědomí)

Sociální péče

113 Výkaz o sociální péči 1975-1977 N 9

114 Důvěrníci péče o děti (jmenování), 1963-1975 N 9
hodnocení činnosti komise sociálního 
zabezpečení

115 Doplňková péče – přiznání, zamítnutí podpor 1960-1979 N 9
příspěvků, výpomoci 

116 Evidenční list potřebných občanů 1973-1976 N 9
(Bartošová - Žílová)
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Školství 

117 Dětský útulek 1960-1978 N 9
(ustanovení pěstounky Fr. Kučerové,
seznam dětí, hygienická prověrka, zamítnutí zřízení
mateřské školy, seznam dětí pro MŠ Konst. Lázně)

118 Základní devítiletá škola Čeliv, Lomy 1961-1963 N 9
(personální věci, hygienické prověrky, 
předání inventáře po zrušení školy, dluh
SRPŠ vůči OSA)

119 Komunikace s jinými školami 1948-1978 N 9
(úhrada věcných nákladů na Lidovou školu
zemědělskou a Měšťanskou školu v Bezdružicích,
jmenování zástupce obce do rozmisťovací komise
ZDŠ Bezdružice, problémová docházka dětí do
Zvláštní školy ve Stříbře)

Kultura, sport a tělovýchova 

120 Výkaz o osvětě 1963-1977 N 9

121 Deník pro evidování kulturně-výchovné činnosti 1976-1979 N 9

122 Jednotný plán kulturně-výchovné činnosti 1976-1979 N 9

123 Kronika (žádost VHÚ o informace z května 1945, 1963-1976 N 9
vedení kroniky, pracovní smlouva a pracovní
náplň kronikáře Břetislavi: Ladislava Kosiny,
zápis z kontroly činnosti)

124 Místní lidová knihovna (zápisy o metodických 1963-1978 N 9
návštěvách včetně MLK Lomy, zápis o předání
knihovníkem V. Jarošem, pracovní smlouva
knihovníka F. Mikoláška, zprávy o činnosti,
výkaz o knihovně s neprofesionálními pracovníky)

125 Kino (HS na dodávky kinotechnického zboží, 1961-1963 N 9
přesun zesilovače do kina OB Ctiboř,
zrušení kina – převod strojů do Svojšína)

126 Pořádání kulturních akcí (Místní požární sbor, 1963-1979 N 9
Svazarm, MO ČSŽ, DV LSD Jednota, ZO SSM)
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Ochrana přírodních a kulturních památek 

127 Krasíkov (hlášení o devastaci kostela, uzavření 1960-1978 N 9
v důsledku špatného stavu památky, žádost
o pronájem zvonice, úklid prostoru vrchu)

128 Milkovské čihadlo (zamítnutí těžby čediče 1969-1979 N 9
kvůli ochraně slovanského hradiska, provádění
ložiskově průzkumných prací n. p. Geoindustria)

129 Ovčí vrch - „rotunda“ (opravy) 1974-1977 N 9

130 Hrázděnka čp. 22 Kokašice – odkoupení 1975-1976 N 9
Mysliveckým sdružením Krasíkov, opravy

131 Fara a kostelní věž Čeliv - snahy o opravu, 1961-1973 N 9
demolice (hospodářská smlouva s Okresním
výstavbovým družstvem Karlovy Vary,
rekapitulace nákladů)

132 Vyrozumění o zápisu kulturní památky 1964-1970 N 9
do státního seznamu, strom republiky
(lípa v Břetislavi),
soupis a evidence vzrostlé zeleně

133 Památník osvobození v r. 1945 na návsi 1969-1977 N 9
(rozbití a oprava nápisové desky),
hrob sovětských občanů na hřbitově (údržba)
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