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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původcem archivního fondu je Místní správní komise Únehle a Místní národní výbor 
Únehle vyvíjející svou činnost od září 1945 do 30. června 1960. Obec spadala v letech 1945-
1949 do politického okresu Stříbro.

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně správních celků.  Nahradily tak od roku 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  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.

První zmínkou o české správě obce Únehle je zápis o složení místní správní komise k 
15.  září  1945  zaslaný Okresní  správní  komisi  ve  Stříbře.  V  zápise  se  uvedeno  6  členů: 
předseda Jaroslav Volf, Václav Balák, Jan Sýkora, Josef Jícha, Alois Kučera, Jan Rada. V té 
době  se  ještě  používalo  kulaté  razítko  s  textem  Obecní  úřad  Únehle  s  vyškrábaným 
německým textem. Dalším dokladem o správě obce je zápis o sestavení MNV v Únehlích z 
22.  října  1945  (12  členů:  Josef  Roub,  František  Zloch,  Karel  Fiala,  Václav  Žemlička, 
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František Lang, František Zlatník, Antonín Brantl, Václav Panoš, František Špaček, František 
Štrobl,  Václav Balák,  František  Vondráček a  2 náhradníci:  Alois  Kučera,  Jan  Bárta).  Ke 
schválení takto zvoleného MNV došlo ze strany OSK ve Stříbře až na přelomu listopadu a 
prosince 1945. Předsedou byl zvolen J. Roub, místopředsedou F. Zloch. Předseda J. Roub 
však již v lednu 1946 rezignoval, předal úřad místopředsedovi a žádal o zbavení funkce i 
členství v MNV. OSK ve Stříbře teprve v dubnu 1946 žádala o sdělení, zda trvá J. Roub na 
schválení své rezignace. Přestože se odpověď nedochovala, je z archiválií zřejmé, že úřad 
předsedy vykonával F. Zloch.

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  Únehlích  se voleb 
zúčastnilo 93 oprávněných voličů, takže v obci mohl být ustanoven místní národní výbor.

Na podkladě  výsledků  voleb  do Ústavodárného  národního  shromáždění,  ze dne  27. 
května 1946, došlo k obnově MNV (11 členů za KSČ a 1 člen za ČSL): František Zloch, 
Karel  Fiala,  Václav  Žemlička,  František  Lang,  Antonín  Brantl,  Václav  Panoš,  František 
Špaček, František Štrobl, Václav Balák, Karel Jáchym, Petr Novák, Josef Týr. Na ustavující 
schůzi konané dne 30. června 1946 došlo ke zvolení předsedy F. Zlocha, náměstka K. Fialy, 
členů rady F. Langa, F. Špačka a V. Žemličky. Ke zvolení finanční komise došlo v roce 1947. 
K dalším změnám ve složení MNV docházelo v roce 1948 v souvislosti s ukončením členství 
některých členů v KSČ, resp.  na návrh MAV NF. Předseda F.  Zloch však ve své funkci 
zůstával i nadále.

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, byl od 1. 
ledna 1949 zřízen kraj Plzeňský, jehož součástí se stala i obec Únehle. Zároveň byla vládním 
nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena územní 
reorganizace okresů. Od 1. února 1949 byla obec součástí nově vymezeného okresu Stříbro.

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  Únehle  spadala  od  1.  ledna  1950  do  matričního  obvodu  Stříbro  (tento  stav  platí 
doposud).

Reorganizace  MNV v  Únehlích  proběhla  podle  §  27  odst.  1,  vládního  nařízení  č. 
14/1950 Sb., o organisaci místních národních výborů. MAV NF v Únehlích bylo navrženo 15 
členů MNV: František Zloch, Karel Fiala, František Štrobl, Václav Panoš, Václav Žemlička, 
Josef Kovařík, František Lang, František Špaček, František Fujan, Jan Leško, Josef Týr, Karel 
Jáchym, Alois Ludvík, Václav Zobal, Miloš Engelthaler. ONV ve Stříbře jmenoval tyto členy 
MNV dne 15. června 1950. Na ustavující schůzi konané dne 10. července 1950 byl předsedou 

4



MNV  opět  zvolen  F.  Zloch,  náměstkem  předsedy  K.  Fiala,  členy  rady  M.  Engelthaler 
(školský referent), F. Štrobl (finanční referent) a V. Panoš (hospodářský referent).

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. Prvním doloženým tajemníkem byl Miloslav Krajíček, kterého na konci roku 1952 
vystřídal místní tajemník Šindelář. Před volbami v roce 1954 byl tajemníkem současně pro 
obce Únehle a Erpužice František Visinger.

V říjnu 1951 se z obce odstěhoval předseda MNV František Zloch a na jeho místo byl 
zvolen dosavadní náměstek předsedy Karel Fiala.

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.

Do voleb  v květnu 1954 bylo  navrženo 9 členů MNV: Karel  Fiala,  Karel  Jáchym, 
František Lang, Václav Panoš, Jan Sýkora, Antonín Brantl,  Jan Leško, Václav Žemlička a 
Miloš Engelthaler. Jak vyplývá ze zápisů o hlasování byli všichni kandidáti zvoleni (voleb se 
zúčastnilo všech 77 voličů). Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV byl předsedou zvolen 
F. Lang a tajemníkem K. Fiala. Účetní evidenci obstarávala externí pracovnice Sedláčková a 
pokladní  službu  V.  Panoš.  Jaké  funkce  zastávali  ostatní  členové  MNV  se  pro  absenci 
archiválií nepodařilo zjistit. Jedinou výjimkou je V. Panoš, jenž byl pokladníkem a zároveň 
předsedou  finanční  komise.  Ze  zápisů  z  výsledků  revizí  a  prověrek  MNV  v  Únehlích 
prováděných ONV ve Stříbře vyplývá, že MNV fungovalo vcelku uspokojivě.

V roce 1956 se z obce vystěhoval pokladník a předseda finanční komise V. Panoš, za 
něhož byl 27. května 1956 zvolen Ladislav Sloup. Ten zároveň převzal i obě funkce.
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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.

Vzhledem k absenci archiválií z voleb v roce 1957 není možné zjistit všechny členy 
MNV. Ze zápisů z výsledků revizí a prověrek MNV v Únehlích prováděných ONV ve Stříbře 
je zřejmé, že bylo v těchto volbách zvoleno opět 9 členů MNV. Předsedou MNV se stal Karel 
Fiala a tajemníkem Ladislav Sloup. Účetní evidenci a pokladní službu vedla Vlasta Sloupová. 
Funkce ostatních členů MNV nelze zjistit. Dále je ze zápisů z provedených revizí u MNV v 
Únehlích zřejmé, že činnost MNV a stálých komisí byla hodnocená kladně, což byl v té době 
u menších MNV jev zřídka vídaný. Dokonce měla být na poradě učitelů vyzdvižena práce 
tajemníka L. Sloupa (ředitel národní školy) a měla sloužit jako vzor pro ostatní učitele.

Na počátku roku 1960 se začala projednávat otázka zániku okresu Stříbro. 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  (mezi  nimi  i  Únehle),  ONV 
Mariánské Lázně a ONV Horšovský Týn. Zároveň došlo k reorganizaci  krajů a sloučením 
Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

V dubnu 1960 se začala projednávat otázka sloučení obce Únehle s obcí Kšice. Většina 
obyvatel  s  tímto  návrhem  souhlasila.  K  definitivnímu  zániku  MNV  v  Únehlích  došlo 
sloučením  obce  s  obcí  Kšice  s  účinností  od  1.  července  1960  v  souvislosti  s  územní 
reorganizací  okresu  Tachov.  Toto  sloučení  však  nebylo  konečné,  neboť  v  rámci  dalších 
územních změn obcí v okrese Tachov došlo s účinností od 1. července 1980 ke sloučení obce 
Kšice (s místní částí Únehle) s obcí Erpužice, pro kterou byl stanoven název Erpužice. Ani 
tento stav nebyl definitivní, neboť od 24. listopadu 1990 jsou Únehle samostatnou obcí.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty MNV byly patrně ukládány ve spisovně, která byla nejpozději v roce 1955 
v úřadovně MNV v čp. 23. Schůze MNV se však nejčastěji konaly v hostinci u Langů, resp. v 
pohostinství Jednoty v čp. 6. Další spisy se pak jistě nacházely u funkcionářů MSK, resp. 
MNV, jak bylo v té době zvykem.

Zda místní národní výbor Únehle používal podací razítko pro základní evidenci spisů 
není z torza dochovaných archiválií zřejmé. Z nich není ani jasné podle jakého systému byly 
ukládány písemnosti MNV. Dokumenty původce však nebyly označovány ukládacími znaky a 
nebyly nikdy ukládány podle příslušných skupin. Lze usuzovat, že praxe byla stejná jako u 
srovnatelných MNV, u nichž rovněž nefungovala spisová služba ani žádný systém ukládání 
dokumentů.

K první a jediné archivně odborné prohlídce spisů MNV Únehle došlo 18. listopadu 
1953 za přítomnosti  zástupce pracovníka okresní archivní  služby okresu Stříbro Jaroslava 
Štefla a předsedy MNV Karla Fialy. Ke skartaci byly předloženy všechny spisy, které se v té 
době nacházely ve spisovně MNV a to i z období před rokem 1945. Konkrétně se jednalo o 3 
knihy zápisů ze schůzí MNV z let 1945-1953, 2 podací protokoly z let 1945-1953 a spisy z let 
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1945-1952.  Přestože  byl  konstatováno,  že  spisy  z  období  před  rokem  1945  byly 
pravděpodobně zničeny, začíná soupis vybraných písemností, které pracovník ONV ponechal 
na MNV právě jimi. Všechny vybrané dokumenty z období německé správy obce před rokem 
1945 jsou dnes uloženy v archivním fondu AO Únehle EL NAD 166. Totéž se bohužel nedá 
říci o vybraných dokumentech z činnosti MNV. K trvalé archivní úschově byly vybrány: 3 
knihy zápisů ze schůzí MNV z let 1945-1953, oba podací protokoly z let 1945-1952 a část 
spisů z let 1945-1952. Ke skartaci byly určeny Úřední listy II. z let 1945-1948, Zásobovací 
zpravodaje z  let  1945-1952,  zásobovací  a  vyživovací  agenda z  let  1945-1952,  kompletní 
agenda dodávek z let  1945-1949, spisy o domácích porážkách z  let  1945-1949 a veškeré 
neplatné oběžníky ONV a dalších orgánů (celkem se jednalo o cca 50 kg papíru). Pro další 
potřebu byly ponechány všechny statistické  výkazy týkající  se  zemědělské  výroby a  bylo 
konstatováno, že v rámci skartace byly ponechané spisy alespoň srovnány podle jednotlivých 
ročníků.  Rovněž  je  konstatováno,  že  po  odchodu tajemníka  M. Krajíčka  již  nebyl  veden 
podací protokol a nebyly řádně zakládány došlé spisy, Úřední listy, Sbírky zákonů a další 
úřední publikace.

Přestože byly některé dokumenty vybrány pro archiv, nikdy nedošlo k jejich předání. 
Není ani jasné, co se s písemnostmi MNV Únehle stalo po jeho zrušení v roce 1960. Část jich 
byla nepochybně předána nástupnickému MNV Kšice, protože ještě v roce 1966 odpovídal 
tajemník MNV Kšice na dotaz okresního archivu stran spisovny MNV, že v ní jsou uloženy i 
spisy bývalého MNV Únehle.

Jediné  dochované archiválie  z  MNV Únehle  byly identifikovány až  v rámci  vnitřní 
revize archivních fondů, prováděné postupně po přestěhování archivu do Tachova. Tehdy byl 
zaevidován nový EL JAF obsahující 2 úřední knihy z let 1950-1958 (stav k 9. dubnu 2001). 
Kdy došlo k jejich převzetí není jasné, ale pravděpodobně se tak stalo po zrušení MNV v 
Kšicích. Tento stav byl potvrzen i při následné generální inventuře.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před  zahájením  inventarizace  byl  archivní  fond  MNV  Únehle  tvořen  2  úředními 
knihami z let 1950-1959. Celková metráž činila 0,01 bm.

Při inventarizaci archivního fondu byly také prověřeny archiválie nástupnických MNV 
Kšice a MNV Erpužice. Žádné archiválie náležející do archivního fondu MNV Únehle se v 
nich však nenacházejí.

V archivním fondu MNV Únehle nebylo provedeno vyřazení archiválií z evidencí NAD 
z důvodu přehodnocení významu.

Konečná metráž archivního fondu MNV Únehle činí 0,11 bm. V současnosti je archivní 
fond  MNV  Únehle  tvořen  1  úřední  knihou  a  1  kartonem.  Druhá  úřední  kniha  byla  při  
inventarizaci překvalifikována a zařazena mezi spisy (inv. č. 3) a zbývající spisy byly vyjmuty 
z inventární knihy.

Archivní  fond  byl  uspořádán  podle  Návrhu  metodického  návodu  pro  uspořádání  a 
inventarizaci  archivních  fondů  místních  národních  výborů  vydaného  Archivní  správou 
Ministerstva  vnitra  ČR  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 bylo provedeno dle Metodického pokynu ředitele SOAP v 
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Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010.

Archivní fond MNV Únehle náleží mezi torzovitě dochované fondy místních národních 
výborů rušených v roce 1960. Ve fondu chybí zápisy ze schůzí,  podací protokoly,  účetní 
knihy a  téměř všechen spisový materiál.  Není  známo,  že  by se nějaké dokumenty MNV 
Únehle nacházely ve spisovně nynějšího Obecního úřadu Únehle.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní  fond obsahuje pouze torzo původcem vyprodukovaných písemností.  Přesto 
jsou dochované archiválie  jediným přímým pramenem pro poznání  historie  obce po roce 
1945. Inventární kniha je použitelná pro zjištění  majetku (včetně nemovitého) MNV před 
jeho zrušením. V případě zájmu o dějiny obce je proto nutné použít další archivní prameny, 
popř. regionální literaturu.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní  fond  MNV Únehle  uspořádala  a archivní  pomůcku  sestavila  Jana  Zímová 
v prosinci 2011 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 9. srpna 2013 Jana Zímová
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Seznam použitých pramenů a literatury

Státní okresní archiv Tachov

Archivní fondy:

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20 g, kart. č. 28 Členové MSK (MNV)
obce T – Z 1945-1949

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20 g, kart. č. 29 Seznamy členů MSK/MNV 
obce B – Z, 1945-1947

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20 g, kart. č. 30 Seznamy členů MSK/MNV 
1945-1946, 1949

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20 g, kart. č. 32 Evidence členů MNV
obce N – Z 1946-1953

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 425, sign. 54, kart. č. 288 Reorganizace MNV
1950-1952

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 436, sign. 102, kart. č. 326 Zápisy ze schůzí rady MNV 
obce L-Z 1953-1954

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

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 520 Doplňovací volby –
jednotlivých MNV 1954-1956

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 547, sign. 129, kart. č. 725 Zápisy z revizí MNV obce 
U-Z 1955-1958

Okresní národní výbor Tachov, sign. 129 Zápisy z revizí zrušených MNV obce R – V
1956-1963

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

Okresní národní výbor Tachov – Majetková podstata pozemkových reforem, katastrální 
území Únehle

Prameny tištěné

Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1950, 1954

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročníky 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
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II. Literatura

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – JANÁK, Jan – DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích :  
od počátků státu po současnost. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005.
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

AO – archiv obce

AP – archivní pomůcka

bm – běžný metr

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČSR – Československá republika

ČSL – Československá strana lidová

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční

inv. č. – inventární číslo

KSČ – Komunistická strana Československa

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NV – národní výbor

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

sign. – signatura

SOAP – Státní oblastní archiv v Plzni

11



Příloha č. 2: Předsedové MSK a MNV v Únehlích v letech 1945-1960

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do
Jaroslav Volf září 1945 (MSK) říjen 1945
Josef Roub 22. 10. 1945 (MNV) leden 1946
František Zloch leden 1946 říjen 1951
Karel Fiala říjen 1951 květen 1954
František Lang 01. 06. 1954 květen 1957
Karel Fiala 01. 06. 1957 30. 06. 1960
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy
A. Účetní knihy

1 Inventární kniha 1955-1959 ukn 1

II. Spisový materiál
A. Spisy

Volby

2 Doplňovací volby do MNV (zápis o hlasování, 1956 kar 1
zápis o sčítání hlasů, zápis o registraci kandidáta)

Kultura

3 Výkaz plnění kulturního plánu 1950 kar 1
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Název archivní pomůcky 
(archivního fondu): Místní národní výbor Únehle

Značka archivního fondu: MNV Únehle

Časový rozsah: 1950-1959

Počet evidenčních jednotek: 2 (1 úřední kniha, 1 karton)

Počet inventárních jednotek: 3

Rozsah v bm: 0,11

Stav ke dni: 9. srpna 2013

Zpracovatelka archivního fondu: Jana Zímová

Zpracovatelka archivní pomůcky: Jana Zímová

Počet stran: 15

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
dne 09.08.2013 čj. SOAP/090-0324/2013
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