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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původcem archivního fondu je Místní  správní komise Dolní Plezom, Místní národní 
výbor Dolní Plezom a Místní národní výbor Plezom (od roku 1952 se užíval název Plezom – 
viz dále) vyvíjející svou činnost od 16. února 1946 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 Dolní Plezom. K Dolnímu 
Plezomu náležela ještě místní  část  Střední Plezom, která úředně zanikla v roce 1952 (viz 
Úřední list částka 20 ze dne 16. února 1952). K jejímu zániku však došlo pouze papírově, 
neboť v současné době stále  existuje (na rozdíl  od Dolního Plezomu),  byť je na mapách 
zanesena pouze jako Plezom.

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.

Vzhledem k tomu, že osidlování v obci Dolní Plezom postupovalo jen velmi pomalu, 
byl pověřen prozatímním vedením obce Ivan Herget.  Z dochovaných archiválií  však není 
zřejmé, kdy se tak stalo. Teprve dne 16. února 1946 se konala první schůze Čechů, na které 
byla  ustanovena  místní  správní  komise  v  následujícím  složení:  předseda  Ivan  Herget, 
místopředseda František Brož, jednatel Václav Dolejš, člen MSK a předseda rolnické komise 
Václav Ptáček. Okresní správní komise ve Stříbře jmenovala takto navrženou MSK dne 26. 
března 1946 a dne 5. dubna 1946 jmenovala ještě dodatečně navrženého jednoho člena MSK 
Bohumila Stehlíka (ve funkci pokladníka). Celkový počet obyvatel v obci Dolní Plezom byl 
ke dni 23. dubna 1946 – 142 (z toho 23 Čechů a 119 Němců).

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 

3



místních národních výborů, přeměněna na místní národní výbor. V Dolním Plezomu se voleb 
zúčastnilo 7 oprávněných voličů, takže v obci i nadále působila místní správní komise.

Na základě výsledků voleb do ústavodárného Národního shromáždění,  konaných dne 
26. května 1946, zřejmě nedošlo ke změnám ve složení MSK v Dolním Plezomu. Toto však 
není možné pro nedostatek pramenů potvrdit.

V říjnu 1946 podal předseda MSK Ivan Herget žádost k ONV ve Stříbře o zproštění z 
funkce z důvodu přesídlení do Prahy. Na základě této skutečnosti dne 28. října 1946 navrhli 
zbývající členové MSK a MO KSČ v Dolním Plezomu nové složení místní správní komise. 
Na funkci předsedy byl navržen František Brož, místopředsedy Antonín Lorenc, pokladníka 
Bohumil Stehlík a za členy Václav Dolejš, Jan Pivoňka a Václav Ptáček. ONV ve Stříbře 
takto  navrženou MSK jmenoval  dne 9.  prosince 1946.  V tomto  složení  fungovala  místní 
správní komise až do reorganizace v roce 1950.

V souvislosti  s  realizací  zákona č.  268/1949  Sb.,  o  matrikách,  byla  v  jednotlivých 
okresech Plzeňského kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven jejich územní rozsah. 
Obec Dolní Plezom spadala od 1. ledna 1950 do matričního obvodu Svojšín. Po územních 
změnách v roce 1960, kdy došlo k novému uspořádání matričních obvodů v okrese Tachov, 
spadala obec Plezom do matričního obvodu Černošín.

Ze zápisu ze schůze MSK (ze dne 11. prosince 1949) vyplývá, že byl ustanoven obecní 
kronikář Bohumil Stehlík, který měl vést kroniku od 1. ledna 1950. Jestli se tak stalo není 
jasné, neboť se kronika obce Dolní Plezom nedochovala.

Krátce před reorganizací MNV v roce 1950 probíhaly diskuze o sloučení obcí Dolní 
Plezom a Lobzy, které se ale neuskutečnilo. Po té se navrhovalo sloučení obce Dolní Plezom 
a osady obce Ošelín Horní Plezom, ke kterému však došlo až později.

Reorganizace  MNV  proběhla  v květnu  1950  podle  §  27  odst.  1  vládního  nařízení 
č. 14/1950 Sb., o organisaci místních národních výborů.  ONV ve Stříbře jmenoval na návrh 
MAV NF dne 1. června 1950 12 členů MNV: Bohumila Stehlíka, Františka Melichara ml., 
Josefa  Marouška,  Jana  Pivoňku,  Boženu  Rejžkovou,  Václava  Ptáčka,  Františka  Lorence, 
Josefa  Strnada,  Stanislava  Čížkovského,  Antonína  Cingroše,  Františka  Brože,  Bohdana 
Albrechta.  Na  ustavující  schůzi  reorganizovaného  MNV konané  dne  2.  června  1950  byl 
předsedou  MNV  zvolen  Bohumil  Stehlík,  místopředsedou  a  zemědělským  referentem 
František Brož, finančním referentem Jan Pivoňka, osvětovou, školskou, sociální a zdravotní 
referentkou Božena Rejžková, vyživovacím referentem Josef Maroušek.

Na základě výměru ONV ve Stříbře ze dne 25. ledna 1951 došlo k odloučení osady 
Horní Plezom od obce Ošelín a jejímu připojení k obci Dolní Plezom. Katastrální území však 
zůstala samostatná. Kdy nabylo toto spojení účinnosti není jasné, ale z výměru vyplývá, že 
nový název mělo stanovit ministerstvo vnitra na návrh MNV. MNV však žádný návrh samo 
nepodalo, a tak ONV ve Stříbře urgoval podání návrhu dne 18. prosince 1951 a sám navrhl 
název Plezom. Jak se k návrhu členové MNV postavili není z archiválií zřejmé. Jasné však je, 
že k přejmenování obce došlo v roce 1952 (viz Úřední list částka 20 ze dne 16. února 1952). 
Nový název  obce  zněl  sice  Plezom,  ale  ještě  dlouho  se  používalo  i  pojmenování  Dolní 
Plezom.  To  ostatně  „přežilo“  až  do  dnešních  dnů  (viz  Statistický  lexikon  obcí  České 
republiky 2005).

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 
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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  je uveden v ustanoveních písm. a) – f ) odst.  1 § 3 výše uvedeného vládního 
nařízení. Nejpozději k 16. říjnu 1953 vykonával funkci tajemníka Josef Dudák.

Sloučením obce Dolní Plezom s osadou Horní Plezom v roce 1952 došlo ke zvýšení 
počtu obyvatelstva,  a proto ONV ve Stříbře nařídil  doplnit  počet členů MNV na celkový 
počet 15. ONV odvolal dne 20. února 1952 z členství v MNV Františka Brože a na jeho místo 
jmenoval  Františka  Melichara  st.  a  další  členku  MNV  Růženu  Stehlíkovou  (zřejmě  za 
Františka Lorence, ale kdy odstoupil není jasné). Dne 5. dubna 1952 byli ještě jmenováni 3 
noví členové MNV – Antonín Lorenc, Vojtěch Bartoš a Stanislav Hájek. Konečný seznam 
členů MNV v Plezomu v roce 1952 byl následující: předseda Bohumil Stehlík, zemědělský 
referent František Melichar st., místopředseda a vyživovací referent Josef Maroušek, finanční 
referent Jan Pivoňka, zásobovací referentka Růžena Stehlíková, školská a osvětová referentka 
Božena Rejžková a členové Václav Ptáček, Antonín Lorenc, František Melichar ml.,  Josef 
Strnad, Stanislav Čížkovský, Bohdan Albrecht, Antonín Cingroš, Vojtěch Bartoš, Stanislav 
Hájek.

Do struktury národních výborů pak významně zasáhl až ústavní zákon č. 12/1954 Sb., 
o národních  výborech  a na něj  navazující  zákony  a vládní  nařízení  č.  13/1954  Sb., 
o národních  výborech,  č.  14/1954  Sb.,  o volbách  do národních  výborů,  č.  16/1954  Sb., 
o změnách  územních  obvodů  některých  národních  výborů  a č.  23/1954  Sb.,  o organisaci 
výkonných orgánů národních výborů. Dosavadní struktura národních výborů zůstala těmito 
normami v podstatě nedotčena, pouze v sídlech krajských národních výborů vznikly městské 
národní výbory. Poměrně zásadně však byla změněna vnitřní organizace větších národních 
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 uskutečněny první 
volby členů národních výborů všemi občany, majícími volební právo. Volební období bylo 
stanoveno na tři roky. První volby do místních národních výborů se konaly 16. května 1954.

Do voleb v květnu 1954 bylo navrženo a zvoleno 9 členů MNV – Stanislav Čížkovský, 
Josef  Dudák,  Bohumil  Stehlík,  František  Melichar,  Marie  Pivoňková,  Anna  Strnadová, 
Božena  Rejžková,  Josef  Maroušek  a  Antonín  Cingroš.  Předsedou  byl  zvolen  Stanislav 
Čížkovský,  tajemníkem  Josef  Dudák,  který  současně  obstarával  pokladní  službu.  Účetní 
evidencí  byla  pověřena  Růžena  Stehlíková.  Členy  jednotlivých  komisí  se  pro  absenci 
písemností nepodařilo zjistit.

Ve volbách  v květnu  1957  bylo  navrženo  a  zvoleno  9  členů  MNV  –  Stanislav 
Čížkovský, Josef Dudák, Bohumil Stehlík, František Rejžek, Jan Pivoňka, Josef Maroušek, 
Václav Dolejš, Josef Kovařík a Vojtěch Bartoš. Na ustavující schůzi byl zvolen předsedou 
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MNV  opět  Stanislav  Čížkovský,  tajemníkem  Josef  Dudák  a  třetím  členem  rady  Josef 
Maroušek.  Účetní  službou  byla  pověřena  opět  Růžena  Stehlíková.  Následovala  volba 
jednotlivých komisí – zemědělské, finanční, kulturně osvětové a školské. Členy jednotlivých 
komisí se pro absenci písemností ani v tomto volebním období nepodařilo zjistit.

Podle  zápisů  zpráv  o výsledcích  revizí  provedených  kontrolním  odborem  ONV  ve 
Stříbře a posléze i ONV v Tachově je zřejmé, že činnost MNV a stálých komisí byla naprosto 
nedostačující,  funkcionáři  neplnili  svoje  úkoly  a tím  porušovali  tehdy  platné  zákony 
a nařízení. Jak je uváděno spisová agenda byla v dezolátním stavu, spisy byly  naházeny na 
jedné hromadě, jednací protokol byl veden pouze v roce 1957 a dále už ne.

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. Po této reorganizaci obec Plezom náležela pod správu ONV 
v Tachově. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje 
vznikl kraj Západočeský.

V dalších  volbách konaných dne  12.  června  1960 bylo  do  MNV zvoleno  9  členů: 
Stanislav Čížkovský, Josef Strnad st., Bohumil Stehlík, František Rejžek, Jan Pivoňka, Josef 
Maroušek,  Josef  Strnad  ml.,  Karel  Otec  a  Vojtěch  Bartoš.  Na  ustavující  schůzi  nově 
zvoleného MNV dne 22.  června 1960 byl  předsedou zvolen Josef Maroušek,  tajemníkem 
Karel  Otec,  členy  rady  Stanislav  Čížkovský  a  Bohumil  Stehlík.  Následovala  volba 
jednotlivých komisí – zemědělské, finanční, kulturně školské, trestní a komise pro ochranu 
veřejného pořádku.  Pokladní  a  účetní  službu vykonávala  Růžena Stehlíková.  Následovalo 
ustanovení VŽ ve složení: předsedkyně Růžena Stehlíková a členky Augustína Maroušková, 
Marie Cingrošová, Marie Pivoňková,  Růžena Strnadová. Přesto z různých revizních zpráv 
vyplývá, že VŽ byl (i v minulých letech) vždy ustaven jen na „papíře“ a činnost nevykonával 
žádnou.

Ve  funkci  tajemníka  vystřídal  Karla  Otce  v  říjnu  1961  dosavadní  člen  MNV  Jan 
Pivoňka.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1963  začala 
projednávat  otázka  sloučení  obce Plezom s  obcí  Ošelín.  V listopadu  1963 sloučení  obcí 
schválily oba národní výbory a obec Plezom byla podle usnesení plenárního zasedání ONV 
v Tachově ze dne 31. ledna 1964 sloučena s účinností od 1. ledna 1964 s obcí Ošelín, pro 
kterou byl stanoven název Ošelín. Toto sloučení však nebylo konečné, neboť s účinností od 1. 
ledna 1980 došlo ke sloučení obce Ošelín s obcí Svojšín, čímž se Plezom stala místní částí 
obce Svojšín. Po obnovení obecní samosprávy v Ošelíně dne 24. listopadu 1990 byla místní 
část Plezom přiřazena zpět k obci Ošelín.
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Předsedové MSK a MNV v Plezomu v letech 1946-1963

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do
Ivan Herget 16. 2. 1946 říjen 1946
František Brož 28. 10. 1946 květen 1950
Bohumil Stehlík 2. 6. 1950 květen 1954 (MNV)
Stanislav Čížkovský 1. 6. 1954 červen 1960 
Josef Maroušek 22. 6. 1960 31. 12. 1963

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Pokud to bylo z dochovaných archiválií zřejmé, úřadovna MNV se nacházela v čp. 3 
(přechodně též v kanceláři  státního  statku).  Zde zřejmě došlo i  k první archivně odborné 
prohlídce spisů. Ta se konala 16. října 1953 za přítomnosti předsedy MNV Bohumila Stehlíka 
a  tajemníka  MNV Josefa Dudáka na straně jedné a  zástupci  pracovníka okresní  archivní 
služby ONV Stříbro Vyskočilem a Procházkou na straně druhé. Prohlídka se týkala spisů z let 
1945-1952, protože spisy z období před rokem 1945 se nedochovaly. Předložen byl protokol 
o zasedání pléna a rady MNV 1946-1949 (dnes inv. č. 1) a další vedený od 1. července 1950 
(dnes nezvěstný), jednací protokol o došlých spisech bez data (patrně dnešní inv. č. 23) a 
spisy od roku 1945 do roku 1953. K trvalé archivní úschově byly ponechány oba protokoly o 
schůzích pléna a rady i jednací protokol. Dále ponechali zástupci ONV k úřední potřebě spisy 
z let 1950-1953 a kontrolní záznam o došlé poště. Vyskartováno bylo celkem 25 kg papíru. V 
rámci protokolu však byly zaznamenány i závady. Bylo uloženo založit spisy, které došly o 
žních a patrně nebyl čas je do října založit a dále je konstatováno, že úřadovna MNV není 
vybavena  ani  nejnutnějším  kancelářským  nábytkem  a  ani  její  umístění  není  vyhovující. 
Předseda MNV přislíbil, že úřadovna bude do konce roku 1953 přestěhována do vhodnější 
budovy.

V roce 1957 se na národní výbor obrátila okresní archivářka B. Lohrová, s tím, aby 
vybrané archiválie byly zaslány archivu. Vedle vybraných úředních knih a podacího protokolu 
žádala  ještě  o zaslání  zápisů  z  výsledků voleb z  let  1946, 1948 a 1954. Přestože  není  z 
dokumentace jasné, jak MNV zareagoval, jisté je, že nějaké písemnosti archivu zaslal. K 4. 
listopadu 1957 byl pro archiválie MNV Plezom založen EL JAF, na němž bylo evidováno 5 
úředních  knih  z  let  1946-1950  a  1  podací  protokol  z  roku  1950.  Bezpečně  je  možné 
identifikovat  pouze protokol  o zasedání  pléna a rady MNV 1946-1949 (dnes inv.  č.  1)  a 
jednací  protokol  o  došlých spisech  bez  data  (dnes  inv.  č.  23).  Jaké  další  archiválie  byly 
archivu zaslány zjistit nelze.

K dalšímu kontaktu s archivem došlo až po zrušení MNV v roce 1964. Tehdy byly 
zbylé  písemnosti  MNV Plezom,  které  nebyly potřebné  pro  činnost  nástupnického  MNV 
Ošelín předány archivu (č. př. 30). Ve spisu o fondu MNV Plezom je dochován Protokol o 
převzetí (likvidaci) MNV Plezom ze dne 11. února 1964. V něm však nejsou zmíněny žádné 
písemnosti  s výjimkou razítek otištěných v příloze.  Tomuto Protokolu předcházel Zápis o 
předání a převzetí spisové agendy ze dne 29. ledna 1964. V tomto zápise jsou alespoň nějaké 
konkrétní  informace.  V době zápisu ještě  existovala  kniha zápisů ze schůzí  rady MNV a 
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kniha zápisů ze schůzí pléna (v zápise není uvedena žádná datace a obě knihy jsou dnes 
nezvěstné).  Poslední  podací  deník  končil  čj.  461 (ani  ten  se  nedochoval).  Dále  se  zápis 
věnoval spíše inventáři MNV a spisový materiál ponechal bez povšimnutí.

Písemnosti předané pod č. př. 30 nebyly hned zaevidovány na EL JAF. Na něm se až 
neznámo kdy objevil tužkou psaný údaj u počtu kartonů „11?“ a žádných dalších změn již EL 
JAF nedoznal.

Tak tomu bylo až do revize fondů prováděné v SOkA Tachov před generální inventurou 
do roku 2001. Tehdy bylo identifikováno 10 kartonů a 2 úřední knihy MNV Plezom. Ke 
snížení  počtu kartonů patrně došlo  novým překartonováním nikoliv  ztrátou.  Při  generální 
inventuře bylo do EL JAF dopsáno ještě 12 razítek MNV.

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 podle příslušných 
skupin. Pouze na některých spisech jsou uváděna čísla jednací a příslušný rok.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením pořádání byl archivní fond MNV Plezom tvořen 2 úředními knihami 
z let  1954-1960, 10 kartony (obsahujícími další  knihy) z let  1945-1963 a 12 razítky z let 
[1950-1960] v celkovém rozsahu 1,45 bm. Při inventarizaci archivního fondu byly prověřeny 
archiválie  nástupnického  MNV  Ošelín,  kde  nebyly  nalezeny  žádné  písemnosti  týkající 
se MNV Plezom.

V archivním fondu MNV Plezom bylo provedeno vyřazení archiválií z evidencí NAD z 
důvodu přehodnocení významu (Protokol  o vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD z důvodu 
přehodnocení  významu  č.  j.  SOAP/090-0289/2010  z  30.  04.  2010  a schválený  č.  j. 
SOAP/008-1175-1177,1256/2010 z 24. 09. 2010), při němž byly vyřazeny tyto písemnosti: 4 
pokladní knihy z let 1954, 1956-1958, 1 kniha dlužníků z roku 1957-1960, 5 knih pohledávek 
a  dluhů  z  let  1954-1960,  8  peněžních  deníků  z  let  1950-1954,  1956-1960,  2  knihy 
materiálových zásob z  roku 1954 a  1956,  1  kniha  hotově  placených příjmů  a  peněžních 
zásilek z roku 1955, 1 kniha archivní z roku 1958, spisy (stvrzenky, podací lístky, převodní 
poukázky,  prázdné  formuláře,  pokyny,  nařízení  a  metodika  ONV  a  KNV,  multiplikáty 
dokumentů) z let 1946-1963 a 12 razítek z let [1950-1960] (viz otisky) v celkovém rozsahu 
0,83 bm.

V archivním fondu byly ponechány 3 pokladní deníky. Pokladní deníky z let 1945-1946 
a 1946-1949 byly ponechány z důvodu absence ostatních účetních knih. Pokladní deník z 
roku 1955 byl ponechán z důvodu chybějící knihy příjmů z téhož roku.

Po přemanipulování je v současnosti archivní fond MNV Plezom tvořen 21 úředními 
knihami, 1 podacím protokolem a 3 kartony v celkovém rozsahu 0,62 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.
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Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1) a II. kategorie.

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Nejvýznamnější částí archivního fondu je nepochybně kniha zápisů ze schůzí MSK, ze 
které je možné si udělat obrázek o počátcích fungování MNV v obci Plezom. Vzhledem k 
dochování velké části  úředních knih finančního charakteru je neméně zajímavé poznání o 
fungování  místní  správy i  v  této  oblasti.  Významnou část  tvoří,  jako u všech obdobných 
MNV, archiválie  dokládající  zemědělskou agendu národních výborů.  Dochované zápisy z 
kontrol nadřízených ONV pak dokládají, proč se nedochovaly archiválie ve větší úplnosti.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní  fond MNV Plezom uspořádala  a archivní  pomůcku  sestavila  Jana  Zímová 
v dubnu 2010 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 20. prosince 2010 Jana Zímová
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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 P
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jednotlivých MNV 1954

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 519 Volby – zápisy o sčítání
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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
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

5M – akce 5 miliard

Akce Z - dobrovolná bezplatná pracovní činnost obyvatelstva (např. zvelebování obcí 
   svépomocí)

AP – archivní pomůcka

bm – běžný metr

CO – civilní obrana

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČR – Česká republika

ČSSR – Československá socialistická republika

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční

HTÚP – hospodářsko-technická úprava půdy

inv. č. – inventární číslo

JAF – Jednotný archivní fond

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

MO – místní organizace

MSK – místní správní komise

NF – národní fronta

NS – Národní shromáždění

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

PO – požární ochrana

PS-VB – pomocná stráž veřejné bezpečnosti

RMNV – rada místního národního výboru

RV – rostlinná výroba
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Sb. – sbírky

SD – spotřební družstvo

sign. – signatura

SOAP – Státní oblastní archiv v Plzni

SOkA – státní okresní archiv

VŽ – výbor žen

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 MSK 1946-1950 K 1
16. 02. 1946-30. 04. 1950

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy
A. Evidenční knihy

2 Inventární kniha 1954 K 2

B. Účetní knihy

3 Hlavní kniha 1947 K 3

4 Hlavní kniha 1948 K 4

5 Hlavní kniha 1949 K 5

6 Hlavní kniha 1950 K 6

7 Hlavní kniha 1951 K 7

8 Hlavní kniha 1952 K 8

9 Hlavní kniha 1953 K 9

10 Kniha příjmů 1954 K 10

11 Kniha příjmů 1956 K 11

12 Kniha příjmů 1957-1960 K 12

13 Kniha výdajů 1954 K 13

14 Kniha výdajů 1955 K 14

15 Kniha výdajů 1956 K 15

16 Kniha výdajů 1957 K 16

17 Kniha výdajů 1958-1960 K 17

18 Kniha výdajů 1961 K 18

19 Pokladní deník 1945-1946 K 19

20 Pokladní deník 1946-1949 K 20

21 Pokladní deník 1955 K 21
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky

22 Podací protokol 1950 R 1
26. 01. 1950-25. 05. 1950

B. Spisy

Statutární záležitosti organizace

23 Návrh na změnu hranic obce připojením 1950-1960 N 1
osady Horní Plezom, návrh na nový název obce,
instrukce týkající se zrušení okresu Stříbro
a začlenění obce Plezom do okresu Tachov

Volby

24 Směrnice, pokyny, voličské seznamy, volby 1950-1961 N 1
do MNV, ONV, KNV, NS, soudců okresních
soudů, kandidátní listiny, voličské průkazy,
osvědčení o zvolení poslanců, vyhlášky,
rozsudkem potvrzená ztráta volebního
práva Václava Dolejše (čp. 4)

Organizace činnosti národního výboru

25 Oběžníky, pokyny, nařízení, hlášení pro 1950-1962 N 1
ONV, plány práce MNV, zápisy o předání
a převzetí agendy MNV, celoobecní
závazky, rezoluce občanů

Funkcionáři

26 Seznamy členů MNV, změny jednotlivých 1951-1961 N 1
členů, členové trestní komise, změny funkcionářů
dobrovolných organizací, seznam VŽ, zhodnocení
práce tajemníka Karla Otce

Kontrolní činnost

27 Zprávy o výsledcích revizí finančního 1956-1963 N 1
hospodaření MNV a periodické prověrky,
zprávy o nápravných opatřeních
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

28 Zápis z prověrky komise pro ochranu 1960-1962 N 1
veřejného pořádku, seznam členů PS-VB
v obci Plezom

Požární ochrana

29 Pokyny, nařízení, hlášení o činnosti PO, 1960-1961 N 1
požární plán obce, požární hlídky

Vojenské záležitosti

30 Klasifikační výkazy koní a vyhlášky, 1950-1963 N 1
oznámení, nařízení, povolávací rozkazy,
jmenné seznamy vojáků v záloze a branců,
posudky branců

31 Ustavení štábu CO, zdravotnické hlídky CO, 1960-1963 N 1
seznam obyvatel obce školených ve všenárodní
přípravě CO, přehled počtu obyvatel a domů
k doplnění vojenských map

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

32 Torzo přihlašovacích a odhlašovacích 1960-1963 N 1
lístků obyvatel obce, pátrání po pobytu
občanů, oznámení změny trvalého pobytu,
prohlášení o pozvání k návštěvě ČSSR

33 Nové uspořádání matričních obvodů 1960 N 1

Evidence a správa majetku

34 Zápisy z provedených inventarizací majetku 1946-1961 N 1
MNV, celkové návrhy úhrady přídělců,
vyúčtování přídělců, zamítnutí žádosti
o povolení předání usedlosti čp. 19, smlouvy
o převodu správy národního majetku, převzetí
nově opraveného domu čp. 6 k dosídlení

Finanční hospodaření

35 Rozpočty obce, účetní závěrka, pokyny, 1948-1963 N 1
nařízení, plán finančního rozpočtu na roky
1961-1965
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Místní daně a poplatky

36 Výkazy místních daní a poplatků, 1946-1963 N 2
rozpisy daní a poplatků, výměrové
seznamy poplatků a daní, přiznání
k domovní dani

Výstavba

37 Plán prací akce 5 M a akce Z, zápisy, 1951-1960 N 2
pokyny a hlášení o průběhu prací,
telefonizace obce

Místní hospodářství

38 Hlášení o bytovém hospodářství, seznam 1960-1961 N 2
spotřebitelů tuhých paliv

Doprava

39 Výkazy o místních komunikacích, 1960-1962 N 2
dopravní obslužnost

Obchod

40 Zásobování obce pojízdnou prodejnou, 1961-1962 N 2
kritika na adresu SD Jednota Tachov

Pracovní síly

41 Žádost o výpomoc zemědělců v době vegetačního 1960 N 2
klidu lesnímu závodu

Zemědělství

42 Zemědělské družstevnictví (JZD, oznámení 1960-1963 N 2
o sloučení JZD Plezom s družstvy Málkovice
a Kurojedy v jeden celek „JZD Velký říjen“
Kurojedy, převod JZD do státních statků)

Zemědělská výroba

43 Zemědělská statistika (závodové listy, 1948-1962 N 2
počty osob trvale činných v zemědělství,
sběrné listy soupisů hospodářských zvířat,
sběrné listy a obecní přehledy o plochách osevu)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

44 Živočišná a rostlinná výroba (smlouvy o ŽV a RV, 1950-1960 N 2
plány práce, rozpisové sumáře, evidenční listy
ŽV)

45 Ochranná opatření proti škůdcům 1953-1961 N 3

46 Veterinární opatření 1952-1953 N 3

Zemědělská půda

47 Záznamy o změně v evidenci půdy, 1950-1962 N 3
jednotná evidence půdy, evidenční listy,
čestná prohlášení o výměře půdy, geologický
průzkum, HTÚP

48 Pozemnostní archy, zápisy do pozemkových 1949-1963 N 3
knih (usnesení)

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

49 Pokyny, nařízení, přehledy a výkazy plnění 1948-1963 N 3
dodávkových úkolů, seznam povinných dodávek

Lesní hospodářství

50 Výkup dřeva 1952-1953 N 3

Vodní hospodářství

51 Výkaz o rybnících, vodohospodářské akce 1954-1960 N 3

Ochrana životního prostředí

52 Odpadové suroviny (rozpisy plánu sběru 1960-1962 N 3
odpadových surovin)

Zdravotnictví

53 Povinné očkování dětí proti obrně, 1960-1962 N 3
komplexní plán zdravotního opatření
pro obec

Sociální péče

54 Hlášení o postižení dětí tělesnou, 1960 N 3
duševní nebo smyslovou vadou
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Školství

55 Žádost o změnu školního obvodu, zápis 1960-1961 N 3
o zahájení vyučování v základní škole v Boru

Kultura

56 Kulturní a osvětová činnost v obci 1960-1961 N 3
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(archivního fondu): Místní národní výbor Plezom

Značka archivního fondu: MNV Plezom

Časový rozsah: 1945-1963

Počet evidenčních jednotek: 25 (21 úředních knih, 1 podací protokol, 3 kartony)

Počet inventárních jednotek: 56
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Stav ke dni: 20. prosince 2010
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