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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původcem archivního fondu jsou Místní správní komise Okrouhlé Hradiště a Místní 
národní výbor Okrouhlé Hradiště, které vykonávaly správu obce mezi 27. zářím 1945 a 31. 
prosincem 1979. Obec Okrouhlé  Hradiště  patřila  od  r.  1945 do konce  ledna  r.  1949 do 
soudního, resp. politického okresu Planá. Součástí obce byla odedávna i místní část Šipín.

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně  správních  celků  (okresy,  země,  od  roku  1949  kraje).  Nahradily  tak  od  r.  1850 
fungující  obecní  úřady, resp.  úřady vyšších územně správních celků.  Právní  základ  jejich 
existence byl položen ústavním dekretem presidenta republiky ze dne 4.  prosince 1944 o 
národních  výborech  a  prozatímním  Národním  shromáždění,  na  nějž  navazovalo  vládní 
nařízení  č.  4/1945  Sb.,  o  volbě  a  pravomoci  národních  výborů.  Poté  následovaly stovky 
dalších norem, které určovaly podmínky a pravidla pro fungování národních výborů, jejich 
složek, zřizovaných organizací atd. Éra národních výborů byla uzavřena v roce 1990, kdy 
došlo  ke  znovuobnovení  obecních  úřadů,  resp.  zřízení  dalších  úřadů  pro  správu  vyšších 
územně správních celků.

Shora uvedené vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, 
částečně  pozměněné  vládním nařízením  č.  44/1945  Sb.,  o  rozsahu  působnosti  národních 
výborů,  určovalo,  že  se  v  každé  obci  měl  ustavit  místní  národní  výbor.  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.

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 místní správní 
komise, resp. 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,  kde  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.

MSK vykonávala  správu obce  Okrouhlé  Hradiště  od  svého ustavení  27.  září  1945. 
Složení komise bylo následující: předseda - nadlesní Bedřich Černý (ČSNS), jednatel - řídící 
učitel Otto Malý (KSČ), živnostenský referent - kuchař Rudolf Kohn, finanční referent - lesní 
Jan Pekárek (ČSNS) a osídlovací referent - cestář Ladislav Liška (KSČ). Dne 8. listopadu 
1945 pak jmenovaní složili slib člena MSK. Krátce na to došlo ke změně ve složení komise a 
místo Rudolfa Kohna zaujal národní správce Josef Alinče (ČSNS).
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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 Okrouhlém Hradišti usídleno 139 osob s volebním právem, tj. počtem 
dostatečným k ustavení národního výboru. V čele obce 29. června 1946 stanuli: jako předseda 
učitel  Otto  Malý,  prvním náměstkem se  stal  František  Buben a  druhým Emanuel  Heran. 
Funkce členů MNV zaujali: Jan Švarc, Antonín Sova, Rudolf Poláček, Josef Dušek, Jaroslav 
Eliáš,  Antonín  Polanka  (člen  ČSL),  Josef  Alinče  (člen  ČSNS),  Jan  Červenka,  František 
Hanus, Alois Brandejs, Jan Král a Václav Souček. Jako náhradníci byli určeni Ladislav Liška 
a Alois Nárovec.

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 
(od r. 1954); do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní 
fronty.

Od 20.  března  1948 pracoval  MNV Okrouhlé  Hradiště  v  reorganizovaném složení: 
předsedou zůstal nadále Otto Malý, místopředsedou pak František Buben. Ferdinand Derfler 
zaujal místo bytového referenta, Emil Volf vedl zemědělský referát a Emanuel Heran dostal 
na  starost  finanční  referát.  Pokladníkem  byl  Ludvík  Král.  V  pozici  členů  vystupovali: 
František  Přibyl,  František  Bízek,  František  Hodonický,  Václav  Valenta,  Ladislav  Liška, 
Alois Nárovec, Jaroslav Eliáš, Jaroslav Švarc a Josef Dušek.

Dne 2. října 1948 byla provedena změna v obsazení funkce místopředsedy. Františka 
Bubna nahradil Ferdinand Derfler.

Po dohodě s MAV NF došlo k utvoření obecní finanční komise. Dne 8. srpna 1948 
MNV proto žádalo ONV v Plané o schválení zvolených členů (Emanuel Heran, Ludvík Král, 
František  Hodonický)  a  jmenování  navržených  členů  (Jiří  Švestka,  Anděla  Machníková, 
Bohumil Haicer).

Dne 8. listopadu 1948 podával MNV hlášení o ustavení nové mimořádné vyživovací 
komise ve složení: předseda Ferdinand Derfler (dělník, místopředseda MNV), Karel Machník 
(zemědělec) a Jaroslav Balík („šofér“).

Slib člena MNV složil 25. listopadu 1948 Jaroslav Lukáš. Z jakých důvodů, resp. za 
kterého dosavadního člena MNV nastoupil, není známo.

Na  základě  reformy  provedené  zákonem  č.  280/1948  Sb.,  o  krajském  zřízení  se 
Okrouhlé  Hradiště  stalo  od  1.  ledna  1949  součástí  nově  vymezeného  kraje  Plzeňského. 
Zároveň však byla vládním nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých 
zemích, provedena územní reorganizace okresů. Od 1. února 1949 pak byla obec součástí 
nově vymezeného okresu Stříbro. Územní působnost MNV zůstala beze změn.
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Na jaře 1949 došlo k dalším změnám v obsazení MNV, když 11. května složili slib 
člena MNV Jiří Krejza a Jan Červenka.

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. 
Okrouhlé Hradiště, do té doby sídlo samostatného farního obvodu, bylo od 1. ledna 1950 
zahrnuto  do matričního obvodu Konstantinovy Lázně. Do územně správního obvodu MNV 
Okrouhlé Hradiště tehdy spadal i další farní úřad na Šipíně, do jehož farního obvodu náležely 
obce Křelovice, Mydlovary, Pakoslav a Rozněvice. Lokality z tohoto farního obvodu byly 
zahrnuty  do  matričních  obvodů  Pernarec  (Křelovice,  Pakoslav,  Rozněvice),  Trpísty 
(Mydlovary) a Konstantinovy Lázně (Šipín).

Na základě návrhu MAV NF došlo k reorganizaci  MNV dle  § 27 odst.  1, vládního 
nařízení  č.  14/1950  Sb.,  o organisaci  místních  národních  výborů.  Ten  s  platností  od  10. 
května  1950  pracoval  ve  složení:  Ferdinand  Derfler,  Otto  Malý,  Miloslav  Founě,  Alois 
Nárovec, Jiří Krejza, Jan Červenka, Marie Brandejsová, Alois Šulc, Růžena Roušalová, Karel 
Machník, Václav Valenta, František Klíma, Jarmila Haicerová, Vlasta Kordíková a Ludvík 
Král. Ve vedení MNV nebyla změna provedena.

Dne  21.  května  1951  podal  dosavadní  předseda  MNV,  Otto  Malý,  z  vážných 
zdravotních  důvodů  rezignaci  na  zastávanou  funkci.  I  nadále  však  zůstal  členem  pléna. 
Novým předsedou MNV byl s platností od 17. července 1951 jmenován František Buben.

V září 1951 došlo v Okrouhlém Hradišti na doplnění MNV za Vlastu Kordíkovou a 
Karla  Machníka,  kteří  se  odstěhovali.  Na  uprázdněná  místa  byli  jmenováni  František 
Hodonický a Otakar Štědrý.

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  je uveden v ustanoveních písm. a) – f ) odst.  1 § 3 výše uvedeného vládního  
nařízení.

V Okrouhlém Hradišti je jako první ve funkci tajemníka doložena Marie Brožová.

Při  MNV pracoval  i  výbor  žen,  o  jehož  složení  však  nejsou  k  dispozici  potřebné 
dokumenty.

Na začátku  roku 1952 byl  ONV ve Stříbře  na  návrh  MAV NF z  řad  členů MNV 
odvolán Miloslav Founě, který zastával funkci zemědělského referenta. Jeho místo pak zaujal 
Jan Švarc.

Na plenárním zasedání konaném 26. srpna 1952 se začalo projednávat nové obsazení 
předsednické funkce a místo Františka Bubna byl navrhován Ferdinand Derfler. Na návrh 
MAV  NF  a  KSČ  se  však  k  17.  září  1952  stala  předsedkyní  MNV  bezpartijní  Marie 
Brandejsová. Z blíže nezaznamenaných důvodů bylo na plenárním zasedání konaném 7. října 
1952 schváleno vyloučení Václava Valenty a v plénu byli na jeho místo navrženi František 
Sova a Jiří Havlovic, který byl současně určen jako adept na místo kulturního referenta. Ke 
dni 9. prosince 1952 roku však nakonec složil jako člen MNV slib František Sova, který byl 
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současně pověřen funkcí kulturního referenta. Téhož den byla vyřešena výpověď Ludvíka 
Krále z postu finančního referenta a obsazení této funkce Janem Červenkou.

Předsedkyně Marie Brandejsová 21. ledna 1954 zažádala o zproštění funkce s tím, že na 
její výkon nestačí, a že se v její práci vyskytují nedostatky. Rezignace však nebyla dle všeho 
přijata, neboť ONV nepodporoval s blížícím se termínem voleb odchody funkcionářů.

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 Okrouhlém Hradišti  z  voleb vzešlo  9 zástupců místních  obyvatel:  předsedou byl 
zvolen  Jan  Pavlis,  tajemníkem  se  stal  František  Buben,  členy  Jan  Pavlis,  František 
Hodonický, Bohumil Haicer, Jan Červenka, Růžena Votrubová, Jaroslav Němeček, Antonín 
Sova a Růžena Roušalová. O existenci,  resp. obsazení jednotlivých funkcí v MNV nejsou 
dochovány potřebné dokumenty.

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.

V Okrouhlém Hradišti byl předsedou MNV zvolen František Hodonický, tajemníkem se 
znovu  stal  František  Buben. O dalších  členech MNV není  nic  známo z  důvodu absence 
potřebných dokumentů.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění  státu,  k reorganizaci  okresu  Tachov.  Do něj  byly zahrnuty nejen  obce  stávajícího 
okresu  Tachov,  ale  i část  obcí  náležejících  dosud  pod  správu  ONV  Stříbro  (včetně 
Okrouhlého  Hradiště),  ONV  Mariánské  Lázně  a ONV  Horšovský  Týn.  Zároveň  došlo 
k reorganizaci krajů a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský. 

Další  volby do MNV 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 
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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.

Od 1. července 1960 byla k Okrouhlému Hradišti integrována dosavadní samosprávná 
obec  Dlouhé  Hradiště,  což  bylo  zohledněno  ve  zvýšeném  počtu  poslanců  zvolených  v 
červnových volbách. Naopak z územní správy MNV Okrouhlé Hradiště byla vyňata místní 
část Šipín a byla přesunuta do okresu Plzeň-sever a připojena k obci Pakoslav.

Současně proběhla změna v uspořádání matričních obvodů na okrese Tachov, přičemž 
bylo Okrouhlé Hradiště natrvalo zahrnuto do matričního obvodu Bezdružice.

Do MNV Okrouhlé Hradiště byli na místa poslanců před volbami  navrženi:  František 
Buben,  Naděžda  Boudová,  Zbyšek  Dedek,  Jaroslav  Franta,  Stanislav  Heran,  František 
Hodonický, Otto Malý, Jiřina Matoušková, Antonín Sova, Karel Týzl, Marie Tomová, Josef 
Vokroj, Ladislav Liška, ?. Sochorová, František Hanus a Kamil Matoušek. Při MNV následně 
pracovaly komise: finanční, zemědělská, kulturní a školská, pro ochranu veřejného pořádku a 
výbor žen. Pro nedostatek dokumentů lze jen předpokládat, že ve smyslu tehdejších postupů 
byli výše jmenovaní za poslance zvoleni. Předsedou MNV se stal Ladislav Liška, tajemníkem 
byl zvolen František Hodonický. Z blíže neznámých důvodů však zakrátko došlo k výměně 
ve funkci předsedy, které se od 27. července 1961 ujal Zbyšek Dedek.

Dne 7. ledna 1962 bylo na plenárním zasedání konstatováno, že se z obce odstěhovali: 
tajemník  František  Buben a  poslanci  Josef  Vokroj  a  Naděžda Boudová a  ze  zdravotních 
důvodů na funkci rezignoval poslanec Ladislav Liška. Proto bylo provedeno zvolení nového 
tajemníka, jímž se stal Otto Malý. Na místa odešlých poslanců byli navrženi jako kandidáti 
do doplňovacích voleb: Jiří Havlovic, Ladislav Hirka, Jaroslav Kaiser a Josef Kovařík a při 
volbě dne 15. dubna 1962 schváleni.

Na podzim pak neznámo proč následovala obměna ve funkci předsedy MNV a od 30. 
října 1962 obec vedl Antonín Sova, který na místě setrval do konce volebního období.

Od  1.  ledna  1964  byla  k  Okrouhlému  Hradišti  připojena  jako  druhá  místní  část 
dosavadní samosprávná obec Poloučany, což se v následujících volbách projevilo v navýšení 
počtu zvolených poslanců.

Z voleb  uskutečněných v  červnu 1964 vzešel  19členný MNV ve složení:  František 
Bízek, Václav Brabec, Jaromír Cais, František Červenka, Anna Fürbacherová, Jiří Havlovic, 
Eva Knedlíková, Josef Kovařík, Vladimír Königsmark, Metoděj Kříž, Viktor Kubík, Kamil 
Matoušek,  Otto  Malý,  Jiřina  Matoušková,  Evžen  Neumann,  Josef  Patera,  Emil  Sochor, 
Václav Sova a František Vojtěch. V průběhu ustavujícího plenárního zasedání konaného 1. 
července 1964 byl následně zvolen předseda Emil Sochor, tajemníkem se stal  Otto Malý. 
Radu doplnil Václav Sova. František Červenka začal předsedat finanční komisi, Jaromír Cais 
zemědělské komisi a Václav Brabec komisi pro rozvoj služeb.

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 
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vojenských soudů pak prodloužil stávající volební období do 31. prosince 1971. Ústavním 
zákonem č.  43/1971,  kterým se  mění  čl.  86  Ústavy a  čl.  30  a  103  ústavního  zákona  o 
československé federaci pak bylo volební období trvale stanoveno na pět let.

V průběhu volebního období došlo ke změně jak na postu předsedy, tak i tajemníka. 
MNV začal v r. 1970 předsedat Ferdinand Derfler, tajemníkem se stal Jiří  Havlovic.  Kdy 
přesně a za jakých okolností k této změně došlo, není z dochovaných dokumentů zřejmé.

Z podzimních voleb realizovaných ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 bylo do MNV 
zvoleno 13 poslanců. Ustavující plenární zasedání MNV pak proběhlo 16. prosince 1971 a z 
řad  nových  poslanců  byli  zvoleni  staronoví:  předseda  Ferdinand  Derfler  a  tajemník  Jiří 
Havlovic. Finanční komisi dostala na starost Růžena Votrubová. V MNV dále zasedli: Josef 
Patera, Blažena Polanková, Filip Durkáč, Anna Fürbacherová, Josef Hošek, Eva Knedlíková, 
Václav Sova, Růžena Hodonická, Ludvík Král a František Franče.

František Franče se stal v dubnu 1973 po úmrtí Ferdinanda Derflera novým předsedou 
MNV. Funkci však zastával necelý rok a v březnu 1974 se odstěhoval do Plzně. Od 1. dubna 
1974 pak místo předsedy MNV zaujal dosavadní člen rady, Josef Patera.

V říjnových volbách v r. 1976 byli zvoleni poslanci MNV: Bohumil Sedláček (předseda 
a předseda KOVP), F. Fürbacher (místopředseda), Matěj Aschenbrenner (tajemník), Jarmila 
Polánková (účetní), J. Hering (předseda školské komise), Jaroslav Miksa (předseda komise 
místního  hospodářství),  Růžena  Hodonická  (předsedkyně  SPOZ),  Vladimír  Krejza,  Filip 
Durkáč, Marie Zahrádková, Ferdinand Dvořák, František Selner, V. Knedlík a Václav Sova.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1979  začala 
projednávat  mj.  i  otázka  sloučení  obce  Okrouhlé  Hradiště  s  obcí  Konstantinovy  Lázně. 
Integrace byla schválena usnesením 16. plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 13. a 14. 
prosince  1979.  Od  1.  ledna  1980  bylo  Okrouhlé  Hradiště  s  částmi  Dlouhé  Hradiště  a 
Poloučany  sloučeno  s  obcí  Konstantinovy  Lázně,  pro  kterou  byl  stanoven  název 
Konstantinovy Lázně a Okrouhlé Hradiště i jeho části se staly částmi obce Konstantinovy 
Lázně a jejich zájmy od té doby hájily občanské výbory, případně ze vsí zvolení poslanci. 
Toto územně správní uspořádání trvá dosud.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MSK, později národního 
výboru  v  čp.  86.  Došlé  písemnosti  byly  v  době  existence  MSK  opatřovány  obdélným 
razítkem  o  rozměrech  6,9  x  2,7  cm  s  nápisem  MÍSTNÍ  SPRÁVNÍ  KOMISE Okrouhlé 
Hradiště okres Planá a rubrikami Došlo dne, Č. j. a Příl. Od r. 1948 pak bylo razítko opatřené  
pouze slovy Došlo a číslem/rokem. Od r. 1949 bylo užíváno obdélné prezentační razítko s 
nadpisem Rada místního národního výboru v Okrouhlém Hradišti, okr. Stříbro. V 60. letech, 
kdy už obec náležela do okresu Tachov, byl z razítka odstraněn text okr. Stříbro. Ukládání dle 
všeho  probíhalo  pouze  chronologicky  za  jednotlivé  roky,  spisovenskému  systému  nic 
nenasvědčuje. 

K první spolupráci MNV, konkrétně tehdejšího tajemníka Františka Bubna a archivářky 
Bohumily Lohrové za ONV Stříbro došlo 13. února 1956. Výsledkem archivní prohlídky byl 
Protokol, v němž bylo konstatováno, že byly ke skartaci předloženy vázané jednací protokoly 
o došlé poště z let 1945-1955 a spisy z doby 1945-1954, a že spisy z doby německé správy 
obce  byly  podle  prohlášení  přítomného  zástupce  MNV  až  na  nepatrné  zbytky  zničeny. 
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Prohlídka  byla ukončena s  tím,  že:  „K trvalé  archivní  úschově byly ponechány zatím ve 
spisovně MNV tyto písemnosti: Jednací protokoly o došlé poště z let 1945-1954 (nyní inv. č. 
14-21), Rozpočty obce 1946-1949, 1951 (nyní inv. č. 43), Seznam míst v království Českém 
1893, Listinný materiál z let 1945-1954 – výběr, Listinný materiál německý – výběr, Kniha 
příjmů a vydání 1940, 1944 a Evidence něm. obyvatelstva obce. Celkem bylo vyskartováno 
cca 60 kg papíru.“

Několik  dní  po prohlídce  však byla archivářka vyzvána k opětovné návštěvě  MNV 
Okrouhlé Hradiště s tím, že „...jest zde ještě řada spisů, které při skartaci byly opomenuty a 
jest nutno i tyto vyřaditi.“ Návazná prohlídka se uskutečnila 9. března 1956 a byly při ní 
předloženy ke kontrole 4 vázané knihy protokolů o zasedání pléna a rady MNV z let 1945-
1956  a  spisy  z  doby  1945-1954.  „K  trvalé  archivní  úschově  byly  ponechány  zatím  ve 
spisovně MNV: Protokol o zasedání plena MNV z let 1945-1947 a 1948-1953 (nyní inv. č. 1-
2),  Pokladní  deník  1948  (nyní  inv.  č.  10),  1951  (nyní  chybí),  1953  (vyřazena  při 
inventarizaci).  Ohlašovací  kniha  1929-1938,  1945-1948  (nyní  inv.  č.  3).  Heimatschein 
Verzeichniss  1923-1939 (nyní  AO Okrouhlé  Hradiště  inv.  č.  2).  Seznamy obcí  a  míst  v 
Sudetech. Listinný materiál výběr. Bylo vyskartováno 30 kg papíru.“

Lze  jen  odhadovat,  jaké  dokumenty  se  mohly  v  90  kg  vyskartovaném  materiálu 
nacházet a co by v současnosti mohlo být posouzeno jinak.

O konkrétně převzatých archiváliích nebyla ani v jednom z protokolů žádná zmínka. Na 
EL JAF 76 založeném 12. prosince 1957 je uvedeno 6 knih z let 1929-1953, 1 balík z let 
1945-1954 a 7 podacích protokolů  z  let  1946-1954.  Připsaná poznámka  prozrazuje,  že  v 
prosinci 1957 byl fond oddělen od fondu Obecního úřadu do r. 1945.

Na  další  kontakt  s  archivem  došlo  v  r.  1966,  kdy  předseda  Sochor  do  dotazníku 
zaslanému Okresním archivem Tachov se sídlem ve Stříbře sdělil, že „Spisy do r. 1961 asi 
skartovány“ a že celkový rozsah registratury je veden od r. 1962. Rovněž uvedl, že agenda 
„Ukládá se podle registrace stanovené ONV“. Pro toto tvrzení však chybějí na dokumentech 
příslušné ukládací znaky. Domnělá skartace dokumentů do r. 1961 není nijak doložena.

Další předání archiválií tak proběhlo až v r. 1980, kdy byl do archivu přemístěn a na EL 
NAD zapsán svoz ze spisovny zrušeného MNV Okrouhlé Hradiště (přírůstek číslo 282 ze dne 
25. února 1980). Konkrétně byly převzaty 4 knihy z let 1958-1961, 2 kartony z let 1952-1974 
a 1 mapa. 

Poslední přírůstek archiválií, kronika a dvě obrazové přílohy, k fondu MNV Okrouhlé 
Hradiště byl na EL NAD připsán po uskutečnění skartačního řízení u ObÚ Konstantinovy 
Lázně v r. 2000 (přírůstek číslo 30/2000 ze dne 30. listopadu 2000). Okolnosti archivování 2 
razítek nejsou známy a do evidence byla vzata až v rámci generální inventury v r. 2001.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před  zahájením  inventarizace  byl  archivní  fond  MNV  Okrouhlé  Hradiště  tvořen 2 
úředními  knihami,  7  kartony,  v  nichž  byly  kromě  spisů  rovněž  úřední  knihy  a  podací 
protokoly, 4 podacími protokoly a 2 razítky o celkovém rozsahu 0,95 bm.

Na začátku  inventarizace  archivního  fondu byly prověřeny archiválie  nástupnického 
MNV Konstantinovy Lázně, mezi nimiž však nebyly nalezeny písemnosti z činnosti MNV 
Okrouhlé Hradiště.
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V průběhu inventarizačních prací byly identifikovány a vytříděny následující položky o 
celkovém rozsahu 0,35 bm:
1) projektová dokumentace – stavební část týkající se úprav čp. 104 v Okrouhlém Hradišti z 
r. 1994 o rozsahu 0,12 bm (1 karton), která byla s ohledem na dataci přesunuta do příslušného 
fondu Obecní úřad Konstantinovy Lázně EL NAD 1218
2) 1 kniha zápisů ze schůzí, 1 kniha hlášení o členských a veřejných schůzích a 1 složka se 
zápisy z členských a výborových schůzí a 1 složka týkající se členské základny ZO KSČ 
Okrouhlé  Hradiště  z  let  1959-1965 o  rozsahu  0,11  bm (1  karton),  pro  něž  byl  následně 
založen vlastní EL NAD 1219
3) agenda MNV Dlouhé Hradiště (volby, revize, zemědělství, statistika, dodávky, účetnictví, 
daně, pobytové přihlášky obyvatel) z let 1946-1958 o rozsahu 0,12 bm (1 karton), která byla 
přeřazena ke stávajícímu fondu MNV Dlouhé Hradiště EL NAD 49.

Ve  fondu  byla  jako  priorum  ponechána  kniha  záložníků,  v  jejímž  vedení  bylo 
pokračováno i po roce 1945 (inv. č. 3).

Jako posteriorum zůstala ve fondu zařazena obecní kronika, která zachycuje události jen 
za posledních 6 let existence obecní samosprávy a následně 10 let dění ve vsi, která je od r. 
1980 nepřetržitě místní částí Konstantinových Lázní. Protože jsou zápisy v kronice věnovány 
výhradně  dění  v  Okrouhlém Hradišti,  byla  kronika  ponechána  ve  fondu  MNV Okrouhlé 
Hradiště. V inventárním seznamu jsou za kroniku zařazena fotoalba, která jsou obrazovou 
přílohu kroniky.

Archivní  fond  MNV  Okrouhlé  Hradiště  byl  uspořádán  podle  Návrhu  metodického 
návodu  pro  uspořádání  a  inventarizaci  archivních  souborů  místních  národních  výborů 
vydaného Archivní správou Ministerstva vnitra ČR. Následně byl inventární seznam ještě 
upraven a doplněn podle Metodického pokynu pro inventární zpracování archivních fondů 
národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/006-3120/2007. Formální 
zpracování  inventáře  bylo  provedeno dle  Metodického  pokynu ředitele  SOA v Plzni  pro 
zpracování archiválií  a tvorbu archivních pomůcek čj.  SOAP/006-0767/2010 ze dne 1.  4. 
2010.

V  archivním  fondu  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/090-0201/2011  ze  dne  05.  04.  2011 schválený č.  j.: 
SOAP/008-1422/2011 ze dne 20. 09. 2011), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém 
rozsahu 0,10 bm (pokladní kniha, sociální věci a 2 razítka – viz otisky). Konečná metráž 
archivního  souboru  po  vyřazení  a  vynětí  dokumentů,  resp.  po  jejich  následném 
přemanipulování aktuálně činí 0,63 bm.

Archivní fond MNV Okrouhlé Hradiště je poměrně torzovitý a není známo, že by se 
nějaké  dokumenty  z  doby do  r.  1980  ještě  nacházely  ve  spisovně  nástupnického  MNV 
Konstantinovy Lázně. Z důležitých archiválií jsou dochovány knihy zápisů ze schůzí pléna a 
rady z let 1945-1953, chybí však z let 1954-1979, stejně jako veškeré zápisy ze schůzí komisí  
a podací protokoly od prosince r. 1954 do r. 1979. Nezvěstné jsou z převážné části finanční 
knihy, veškeré inventární knihy a také podstatná část spisového materiálu převážně od roku 
1960. Kronika zachycující události do r. 1973 nebyla, dle kronikářky, vedena.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1, 2 a 11) a II. kategorie.

Jazyky archivního fondu jsou čeština, v inv. čísle 23 i angličtina a němčina.
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IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní fond dokumentů z činnosti MNV Okrouhlé Hradiště náleží mezi torzovitě 
dochované fondy národních výborů. Zčásti dochované zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z 
let  1945-1953  podávají  obraz  aktivit  základního  článku  samosprávy v  prvních  letech  po 
osídlení. Ostatní archiválie jsou pro malý rozsah spíše ilustrativního charakteru. Fond MNV 
je v rámci ostatních dochovaných fondů místních původců (Archiv obce, Bäuml Alfred, Farní 
úřad,  Jednotné  zemědělské  družstvo,  Mateřská  škola,  Triviální  škola,  Základní  devítiletá 
škola a Standesamt) dílčím zdrojem údajů k minulosti obce.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní  fond  MNV Okrouhlé  Hradiště  uspořádala  a  inventární  pomůcku  sestavila 
PhDr. Markéta Novotná v únoru-březnu 2011 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, dne 28. listopadu 2011 PhDr. Markéta Novotná
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I. Prameny

Státní okresní archiv Tachov

Archivní soubory:

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
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1946-1953, obce N – Z 

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 594, sign. 54, kart. č. 287 Reorganizace MNV
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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. 632, sign. 102, kart. č. 325 Zápisy ze schůzí MNV  
1953-1954, Láz-Strahov

Okresní národní výbor Tachov, sign. 604/1, Slučování obcí a změny hranic obcí 1952-1989

Okresní národní výbor Tachov - MPPR, Okrouhlé Hradiště, nezpracováno
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Sbírka zákonů republiky Československé, ročníky 1949, 1950, 1954

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé, ročník 1945, 1948

Sbírka zákonů Československé socialistické republiky, ročník 1960

Seznam matričních obvodů v českých krajích. Praha : Ministerstvo vnitra, 1950

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
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Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek

5LP – pětiletý plán

bm – běžný metr

ČSČK – Československý červený kříž

ČSL – Česká strana lidová

ČSNS – Česká strana národně sociální

ČSR – Československá republika

ČSSD – Československá sociální demokracie

ČSSS – Československé státní statky

ČSŽ – Český svaz žen

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. – evidenční

inv. č. – inventární číslo

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

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

MŠK – Ministerstvo školství a kultury

NS – Národní shromáždění

NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor

Sb. – sbírka zákonů

SČSP – Svaz československo-sovětského přátelství

SOAP – Státní oblastní archiv v Plzni

SOkA – státní okresní archiv

SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti

SSM – Socialistický svaz mládeže

ZO KSČ – základní organizace Komunistické strany Československa
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Příloha č. 2 – Předsedové MSK a MNV Okrouhlé Hradiště v letech 1945 – 1979

Bedřich Černý 27. 9. 1945 (MSK) 28. 6. 1946
Otto Malý 29. 6. 1946 (MNV) 16. 7. 1951
František Buben 17. 7. 1951 16. 9. 1952
Marie Brandejsová 17. 9. 1952 květen 1954
Jan Pavlis květen 1954 květen 1957
František Hodonický květen 1957 červen 1960
Ladislav Liška červen 1960 26. 7. 1961
Zbyšek Dedek 27. 7. 1961 29. 10. 1962
Antonín Sova 30. 10. 1962 30. 6. 1964
Emil Sochor 1. 7. 1964 ?. ?. 1970
Ferdinand Derfler ?. ?. 1970 březen 1973
František Franče duben 1973 31. 3. 1974
Josef Patera 1. 4. 1974 říjen 1976
Bohumil Sedláček říjen 1976 31. 12. 1979
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Orgány národního výboru

1 Zápisy ze schůzí MSK, pléna a rady MNV 1945-1947 K 1
27. 9. 1945-9. 12. 1947

2 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1948-1953 K 2
15. 1. 1948-30. 12. 1953

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy

A. Evidenční 

3 Hlášení osob o pobytu (1929) 1945-1949 K 3
Ohlašovací kniha o pobytu mužstva v záloze
a náhradní záloze a na trvalé dovolené, listy 1-23
10. 7. 1929-1. 7. 1945
Hlášení osob o pobytu 24-65
29. 9. 1945-10. 10. 1949

4        Výdej domovských listů                                                  (1923) 1946-1948    K 4
Verzeichnis über die in der Gemeinde 
Scheibenradisch mit Heimatschein sich 
aufhaltende fremde Personen
9. 9. 1923-16. 3. 1939
Výdej domovských listů 
22. 6. 1946-6. 1. 1948

Opravili 7. srpna 2013 Jan Edl, Markéta Novotná, Jana Zímová

B. Účetní

5 Hlavní kniha 1953 K 5

6 Kniha příjmů 1958-1959 K 6

7 Kniha příjmů 1961-1962 K 7

8 Kniha výdajů 1959 K 8

9 Peněžní deník 1959 K 9

10 Pokladní kniha 1948 K 10

C. Pamětní

11 Kronika 1973-1979 (1990) K 11
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

II. Fotografie a filmy 

12 Obrazová příloha ke kronice (obsahuje 68 fotografií) 1970-1974 F 1

13 Obrazová příloha ke kronice (obsahuje 72 fotografií) 1975-1976 F 2

III. Spisový materiál

A. Registraturní pomůcky

14 Podací protokol 1945-1946 R 1
4. 8. 1945-20. 5. 1946

15 Podací protokol 1946 R 2
20. 5. 1946-12. 12. 1946

16 Podací protokol 1946 R 3
12. 12. 1946-23. 12. 1946

17 Podací protokol 1947-1948 R 4
2. 1. 1947-2. 11. 1948

18 Podací protokol 1948-1952 R 5
2. 11. 1948-26. 1. 1952

19 Podací protokol 1952 R 6
1. 2. 1952-24. 5. 1952

20 Podací protokol 1952-1954 R 7
24. 5. 1952-15. 2. 1954

21 Podací protokol 1954 R 8
17. 2. 1954-15. 11. 1954

B. Spisy

Volby

22 Ustavení národního výboru 1946 N 1
(kandidátní listiny ČSNS a KSČ)

Volby do MNV 1954 N 1
(zápis o sčítání hlasů, zápis o hlasování,
seznam voličů)

Volby do NS, KNV, ONV a MNV 1960 N 1
(složení volebních komisí, návrh kandidátů)

17



Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Volby soudců Okresního soudu v Tachově 1961 N 1
(seznam voličů)

Doplňovací volby do MNV 1962 N 1
(kandidátka, přihlášky kandidátů k registraci,
zápisy o registraci kandidátů, seznam voličů,
zápis o hlasování, zápis o sčítání hlasů)

Volby do NS, KNV, ONV, MNV a soudců 1964 N 1
(návrhy kandidátů, ustavení volební komise,
zápisy ze schůzí volební komise,vyhlášky 
o registraci kandidátů, seznam voličů)

Organizace činnosti národního výboru 

23 Instrukce americké vojenské správy 1945-1946 N 1
včetně německých překladů, vyhlášky místní 
správní komise, obecní výkaz

24 Plány práce pléna, rady a komisí 1959-1976 N 1

25 Projevy, zápisy a výpisy z veřejných schůzí 1960-1976 N 1
a schůzí společných s dalšími složkami,
prezenční listiny, rezoluce proti okupaci

26 Plány na zlepšení životního prostředí 1963-1968 N 1
a zdravotnických opatření, 
programový plán na období 1964-1968 

27 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1961-1972 N 1

28 Statistické výkazy 1961 N 1
- o bytovém hospodářství v socialistickém 
  sektoru

Spolupráce s organizacemi NF a spolky

29 Hlášení o ustavení místních organizací ČSNS, 1945 N 1
KSČ, ČSSD a ČSL a Sboru dobrovolných hasičů

30 Plány činnosti a zápisy ze schůzí místních složek 1962-1972 N 1
ČSČK, SČSP, SSM a ČSŽ

Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

31 Přestupky (oznámení, výpovědi, zápisy, 1948-1971 N 1
posudky, rozhodnutí)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

32 Výkaz přestupků 1969 N 1

Požární ochrana

33 Hlášení o požáru, jmenování požárních hlídek 1946-1962 N 1

34 Zápisy z požárních prohlídek a revizí 1962-1966 N 1

35 Kmenový list výzbroje výstroje, přidělování 1956 N 1
a provoz techniky

36 Návrh na vyznamenání a negativní posudek 1966 N 1
(Stanislav Veselý)

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

37 Seznam německých uprchlíků [1945]-[1946] N 1

38 Odsunové seznamy německých obyvatel 1946 N 1

39 Pracovní nasazení německých obyvatel 1945-1946 N 1
(seznam zaměstnanců statku Daňkov,
potvrzení o vynětí specialistů a odborníků)

Evidence a správa majetku

40 Evidence majetku ve správě MNV 1960-1969 N 1
(dosídlenecké domky, obecní rybník
 – řešení užívání státními statky,
hospodářské smlouvy o převodu správy
národního majetku, předání majetku z ONV
Stříbro, zpráva o udržování nemovitého 
majetku obce)

41 Převody nemovitostí 1950-1966 N 1
(žádosti o prodeje domků, přidělení pozemků 
do osobního užívání, propachtování obecních
zahrad, dědictví)

42 Konfiskace majetku, národní správa, 1946-1965 N 1
vypořádání majetku při osidlování pohraničí
(žádosti o konfiskovaný majetek, 
causa židovského majetku – Kohnovi, 
národní správy a obsazení živností)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Finanční hospodaření

43 Roční rozpočty (neúplné), včetně školní 1946-1971 N 2
obce a dobrovolného hasičského sboru

Výstavba

44 Zemědělská výstavba 1962-1966 N 2
(adaptace bytových jednotek na farmě Daňkov)

45 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1965-1966 N 2
(rozhodnutí o rekonstrukci sítě vysokého
a nízkého napětí, stanovisko k trase plynovodu)

46 Občanské stavby 1962-1966 N 2
(výstavba, rekonstrukce, úpravy, demolice)

Doprava a spoje

47 Místní komunikace 1962 N 2
(rozpočet na opravu komunikací u mateřské 
školy, prodejny a školy)

48 Komunikace ve správě Okresní správy silnic 1962-1969 N 2
(žádosti o identifikaci a opravy)

49 Žádost o zřízení telefonního spojení v čp. 13 1966 N 2

Obchod 

50 Prodejna a pohostinství LSD Jednota 1962 N 2
(problémy se zásobováním v době uzavření
kvůli dovoleným, pronájem sálu pro 
kulturní a sportovní akce)

Zemědělská výroba 

51 Výkaz o počtu stromů a keřů 1962 N 2

52 Zápis z provedení kontroly odhadu škod 1965 N 2
způsobených drůbeží místních občanů 
a dobytkem místního hospodářství

53 Plán jarních prací na farmě státních statků 1962 N 2
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Zemědělská půda 

54 Rozhodnutí o přídělech pro státní lesy 1960 N 2
a státní statky

55 Vzdání se přídělů - Josef Hošek, Václav 1965 N 2
Valenta, Ferdinand Derfler

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

56 Dodávky  vajec 1961-1965 N 2

57 Hlášení o dodávkách mléka, masa, vajec 1945-1950 N 2

58 Plány výkupu a dodávek 1960-1965 N 2
(kvóty JZD na r. 1961 a 3 5LP, plán dodávky
mléka na r. 1962 pro hospodářství ČSSS)

Lesy 

59 Zřízení závodní kuchyně státních statků 1962 N 2
v objektu státních lesů čp. 27

60 Stanovení hranic honiteb 1962 N 2

61 Zřízení práva osobního užívání, resp. 1965-1972 N 2
pronájmy pozemků pro zaměstnance

Rybářství

62 Obecní rybník 1965-1974 N 2
(pronájem místní organizaci Československého
svazu rybářů ve Stříbře, pravidla pro rybaření,
seznam rybářů, rybářské lístky)

Vodní hospodářství 

63 Vodohospodářské investice 1968 N 2
(žádost obce o zřízení vodovodu)

64 Žádost o zavedení vody ze studny u čp. 84 1962 N 2
do čp. 85
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Zdravotnictví

65 Řešení následků nevhodného umístění 1965-1966 N 2
silážních a hnojních jímek státního statku

66 Posouzení vodních zdrojů v katastrech 1965 N 2
Okrouhlého a Dlouhého Hradiště a Poloučan

Sociální péče

67 Rodina Součkových 1965-1966 N 2

68 Zpráva Lesnímu závodu Konstantinovy 1965 N 2
Lázně ohledně chování jeho cikánských
pracovníků nastěhovaných do obce

Školství 

69 Základní devítiletá škola 1952-1972 N 2
(záznam o prověrce pracoviště, plán kulturně
osvětové práce, inventurní zápis, personální věci)

70 Mateřská škola a dětský útulek 1952-1971 N 2
(záznam o prověrce pracoviště, zápisy
z hygienických prohlídek, personální věci,

Kultura, sport a tělovýchova 

71 Knihovna – ustavení knihovní rady 1946 N 2

72 Výkaz o kulturních a společenských akcích 1961 N 2

73 Jednotný plán kulturní a osvětové činnosti 1973-1974 N 2

74 Žádosti o povolení uspořádati veřejnou 1962-1971 N 2
hudební produkci

Ochrana přírodních a kulturních památek

75 Chráněné památkové a přírodní objekty 1962 N 2
v obci – upozornění ONV v Tachově

76 Zřízení chráněného naleziště „Pod Šipínem“ 1965 N 2
(výnos MŠK čj. 34 699/65 z 13. srpna 1965)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Církevní záležitosti

77 Inventář farního kostela v Okrouhlém 1946 N 2
Hradišti

78 Obsazování far v Okrouhlém Hradišti 1946 N 2
a Šipíně

IV. Mapy, plány a grafické listy

79 Evidenční mapa obce Okrouhlé Hradiště 1958 M 1
(do původního tisku katastrální mapy
zakreslené změny v evidenci půdy)
Alena Kociánová, měřítko neuvedeno,
tisk, papír, 1 list 77,5 x 61, 5 cm
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Název archivní pomůcky 
(archivního fondu): Místní národní výbor Okrouhlé Hradiště

Značka archivního fondu: MNV Okrouhlé Hradiště

Časový rozsah: (1923) 1945-1979 (1990)

Počet evidenčních jednotek: 24  (11  úředních  knih,  2  fotoalba,  8  podacích  
protokolů, 2 kartony, 1 mapa)

Počet inventárních jednotek: 79

Rozsah v bm: 0,63

Stav ke dni: 28. listopadu 2011

Zpracovatelka archivního fondu: PhDr. Markéta Novotná

Zpracovatelka archivní pomůcky: PhDr. Markéta Novotná

Počet stran: 24

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
dne 28.11. 2011 čj. SOAP/090-0541/2011

Nově vymezené a revidované evidenční jednotky při GI 2012–2013

Název archivní pomůcky Místní národní výbor Okrouhlé Hradiště

Značka archivního souboru: MNV Okrouhlé Hradiště

Časový rozsah: (1929) 1945-1979 (1990)

Počet inventárních jednotek: 78

Počet evidenčních jednotek: 23  (10  úředních  knih,  2  fotoalba,  8  podacích  
protokolů, 2 kartony, 1 mapa)

Rozsah fondu v bm: 0,62 bm

Stav ke dni: 7. srpna 2013

Vypracovali: Jan Edl, Markéta Novotná, Jana Zímová

Při generální inventuře NAD bylo zjištěno, že úřední kniha evidovaná původně pod inv. č. 4 
byla  v  minulosti  již  zinventarizována  v  rámci  archivního  fondu  Archiv  obce  Okrouhlé 
Hradiště pod inv. č. 2. Při GI byla tato duplicita odstraněna a zároveň byla opravena datace 
fondu  MNV  Okrouhlé  Hradiště  a  příslušné  archivní  pomůcky.  Pořadí  inventárních  čísel 
zůstalo nezměněno a omylem zinventarizovaná úřední kniha byla přeškrtnuta.
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