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Úvod

I. Vývoj původce archiválií

Původci archiválií jsou:

Místní správní komise Zadní Chodov (18. říjen 1945 – 9. leden 1946)
Místní národní výbor Zadní Chodov (10. leden 1946 – 31. prosinec 1979) IČO 260321

Obec Zadní Chodov se nachází 12 km severně od okresního města Tachova. Od roku
1945 do konce ledna roku 1949 náležel do politického a soudního okresu Planá, následně do
okresu Mariánské Lázně a od 1. července 1960 připadl do okresu Tachov. Správní obvod
MSK a MNV se do poloviny roku 1960 shodoval s katastrálním územím obce Zadní Chodov.
Od 1. července 1960 MNV spravoval i území Broumova a Kyjova.

Úřadovna MNV v Zadním Chodově byla umístěna nejprve v čp. 8-9. Od roku 1978
sídlila v budově někdejší základní školy čp. 100 (zrušené v roce 1974), do níž se MNV po
rekonstrukci přestěhoval.

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,
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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.

V  Zadním  Chodově  byl  jako  první  český  správce  obecních  věcí  zaznamenán  od
3. července 1945 pověřenec OSK v Plané Karel Boháček.

Místní  správní  komise  byla  v  Zadním  Chodově  ustavena  18.  října  1945  pod
předsednictvím  Karla  Boháčka.  Funkci  místopředsedy  zaujal  Bohumil  Martínek.  Komise
měla  z  neznámých  důvodů  13  členů,  což  byl  na  území  okresu  Tachov  ojedinělý  jev  a
odporovalo  to  i  platným  předpisům.  Při  MSK  fungovaly  komise  mléčná,  zásobovací  a
rolnická. Seznamy členů MSK a MNV viz příloha č. 3.

Dne 28. listopadu 1945 se uskutečnilo ustavení nové místní správní komise. V jejím
čele stanul jako předseda Josef Mareš, místopředsedou byl zvolen Josef Kostohryz. Ustaveny
byly komise: rolnická, vyživovací a zásobovací, mléčná, osvětová a školní.

V  Zadním  Chodově  byl  12členný  národní  výbor  ustaven  již  10.  ledna  1946  pod
předsednictvím Josefa Mareše.  Důvodem pro přeměnu MSK na MNV bylo patrně rychlé
dosídlování  obce.  Tomu  odpovídá  i  počet  voličů  (128)  při  volbách  do  Ústavodárného
národního shromáždění v květnu 1946. Při MNV pracovaly opět komise mléčná, vyživovací,
rolnická, osvětová a školní a od podzimu roku 1947 nově i finanční.

V prvním  pololetí  roku  1948  byli  odvoláni  čtyři  členové  MNV a  také  dosavadní
předseda Josef Mareš, který ale členem MNV zůstal. Novým předsedou se 6. března 1948 stal
Jan Vogl.

Až do vydání ústavního zákona č.  150/1948 Sb.,  Ústavy 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 (naplněného až v roce 1954); 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 Karlovarský, jehož součástí se stala i obec Zadní Chodov. Zároveň
byla  vládním  nařízením  č.  3/1949  Sb.,  o územní  organisaci  okresů  v českých  zemích,
provedena územní reorganizace okresů. Okres Planá byl zrušen a od 1. února 1949 byla obec
součástí okresu Mariánské Lázně.

V souvislosti  s  realizací  zákona č.  268/1949 Sb.,  o  matrikách,  byla  v  jednotlivých
okresech  Karlovarského  kraje  určena  sídla  matričních  obvodů  a  stanoven  jejich  územní
rozsah. Zadní Chodov byl zahrnut do matričního obvodu Chodová Planá.

Složení MNV Zadní Chodov se změnilo po reorganizaci na návrh MAV NF podle § 27
odst. 1, vládního nařízení č. 14/1950 Sb. o organizaci místních národních výborů, kdy bylo do
MNV při  ustavující  schůzi  dne 15.  června 1950 jmenováno 15 členů.  Jako předseda byl
schválen Václav Vaněček a jako místopředseda Josef Mareš. V rámci MNV pracovaly stálé
komise: finanční, zemědělská, mimořádná vyživovací a osvětová. Od ledna 1951 i komise
pro výstavbu.

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
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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. Jako
první tajemník MNV Zadní Chodov je doložen k 16. lednu 1951 Josef Říha, který byl ovšem
újezdním tajemníkem a funkci zastával pro více národních výborů.

Dne 4. listopadu 1952 došlo i na ustavení výboru žen pod vedením Boženy Toužimské.

Na začátku roku 1954 se z blíže neznámých důvodů uskutečnilo vyloučení Václava
Vaněčka z MNV, resp.  jeho odvolání  z  funkce předsedy MNV. Na jeho místo v  MNV a
zároveň do funkce předsedy odhlasovala převážná většina členů rady dne 16. února 1954
Františka Sekyru.

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  a č.  23/1954  Sb.,
o organisaci  výkonných  orgánů  národních  výborů.  Dosavadní  struktura  národních  výborů
zůstala těmito normami v podstatě nedotčena.

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 devět 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 průběhu ustavujícího  plenárního  zasedání  byli  dne 27.  května  1954 z  9členného
MNV  při  jednání  zvoleni  Stanislav  Kazbunda  jako  předseda  a  František  Sekyra  jako
tajemník. Ze stálých komisí při MNV vykonávaly činnost: zemědělská, pro hospodářskou a
kulturní výstavbu obce a finanční. Předseda MNV, který současně zastával funkci předsedy
JZD, z časových a zdravotních důvodů již následujícího roku rezignoval a místo něj byl dne
25. října 1955 zvolen Jindřich Pěsta. Tajemník František Sekyra působil ve funkci do 1. září
1956,  po  něm ji  provizorně  zastával  František  Baumruk.  Následně  se  neznámo kdy  stal
stálým tajemníkem Václav Hájek.

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.

Při ustavujícím plenárním zasedání byl jako předseda 11členného MNV zvolen Antonín
Gulč,  tajemníkem  se  stal  Václav  Hájek.  Při  MNV  pracovaly  stálé  komise:  KOVP,
zemědělská, finanční, pro výstavbu, osvětová a kulturní.

S účinností  od 1.  července  1960  se  na základě  zákona  č.  36/1960  Sb.,  o  územním
členění  státu,  uskutečnila reorganizace  okresu  Tachov,  do něhož  byly  zahrnuty  obce
stávajícího okresu Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, ONV
Mariánské  Lázně  (včetně  obce  Zadní  Chodov)  a ONV  Horšovský  Týn.  Zároveň  došlo
k reorganizaci krajů a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.
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V rámci  reorganizace  byly  k  Zadnímu  Chodovu  ke  stejnému  datu  integrovány  po
zrušení tamních MNV i dosavadní samosprávné obce Broumov (včetně v podstatě zaniklé
místní části Jalový Dvůr) a Kyjov. Tím byl i navýšen počet členů resp. poslanců MNV.

Další volby do MNV (ale též do NS, KNV, ONV, MěstNV) se konaly na území celého
státu  dne  12.  června  1960  podle  nového  územního  uspořádání.  V  souladu  se  zákonem
č. 39/1960  Sb.,  o  volbách  do  národních  výborů,  se  do  národních  výborů  poprvé  volili
poslanci  (dříve  členové).  Působnost  MNV  byla  upravena  zákonem  č.  65/1960  Sb.,  o
národních  výborech,  ze  dne  25.  května  1960.  Zároveň  bylo  Ústavou  Československé
socialistické republiky volební období prodlouženo z původních tří na čtyři roky (ústava byla
publikována pod č. 100/1960 Sb., prodloužení volebního období se týká čl. 86, odst. 3).

V průběhu ustavujícího plenárního zasedání, které se uskutečnilo 22. června 1960, byl
do funkce předsedy MNV zvolen František Sekyra. Tajemníkem plénum 17členného MNV
zvolilo  Petra  Suchého.  Při  MNV pracovaly  komise:  KOVP,  finanční,  školská  a kulturní,
zemědělská,  společná průmyslu a výstavby a společná sociální a zdravotní. Z neznámých
důvodů došlo vzápětí ke změně na postu tajemníka, v zápisu ze schůze 13. července 1960 je
poprvé uveden Petr Kulhánek.

Na základě ústavního zákona č. 75/1963 Sb., o skončení volebního období Národního
shromáždění,  Slovenské národní rady a národních výborů, bylo ukončeno volební období
orgánů zvolených v roce 1960 k 12. červnu 1964.

Ustavující  plenární  zasedání  jednadvaceti poslanců  proběhlo  10.  července  1964,
přičemž ve funkci předsedy zůstal František Sekyra. Tajemníkem byl zvolen Václav Vaněček.
Při  MNV působilo  šest  stálých  komisí:  zemědělská  a  pro  výstavbu,  školská  a  kulturní,
sociálního  zabezpečení,  KOVP,  finanční.  Předsedou občanského výboru  v  Broumově  byl
zvolen Jan Řehák. V obci existovaly dva výbory žen, v Zadním Chodově a Broumově.

Z důvodu snížení počtu poslanců na patnáct před koncem roku 1964 proběhlo sloučení
komisí zemědělské a pro výstavbu a zároveň byly v jednu sloučeny dosavadní komise školská
a kulturní s komisí sociální v komisi pro společenskou potřebu. Jejich složení je již doloženo.

V roce 1966 se stav poslanců snížil pod stanovený počet, neboť devět z nich přestalo
vykonávat svěřený mandát (tři se odstěhovali, dva byli přeloženi, jeden nemohl pokračovat ze
zdravotních  důvodů  a  tři  se  mandátu  vzdali  na  vlastní  žádost).  Proto  26.  června  1966
proběhly doplňovací volby, při nichž však bylo zvoleno pouze sedm nových poslanců a od
30. června MNV zasedal v novém složení se staronovým vedením.

Na podzim roku 1967 předložili obyvatelé Broumova požadavek na odloučení osady
Broumov  od  Zadního  Chodova  a  opětovné  vytvoření  samostatného  národního  výboru  v
Broumově.  S  osamostatněním Broumova souhlasila i  KSČ, neboť v Broumově existovala
samostatná VO KSČ. Námitky nevzešly ani ze strany MNV v Zadním Chodově. Přesto z
blíže neurčených důvodů na odloučení nedošlo.

V roce 1968 bylo ústavním zákonem č.  83/1968 Sb.,  o  skončení  volebního období
národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady, kodifikováno, že volby
budou provedeny nejpozději do konce roku 1969. 

Ústavní  zákon č.  117/1969 Sb.,  o  prodloužení  volebního  období  národních  výborů,
národních  rad  a  Federálního  shromáždění,  Nejvyššího  soudu,  krajských,  okresních  a
vojenských soudů, pak prodloužil stávající volební období do 31. prosince 1971. Ústavním
zákonem č.  43/1971,  kterým se  mění  čl.  86  Ústavy  a  čl.  30  a  103  ústavního  zákona  o
československé federaci pak bylo volební období trvale stanoveno na pět let.

6



V souladu se zákonem č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v ČSR, se ve
dnech 26. a 27. listopadu 1971 uskutečnily i volby do MNV Zadní Chodov.

Při  ustavujícím  plenárním  zasedání  proběhnuvším  17.  prosince  1971  byl  do  čela
11členného MNV (+ 2 náhradníci) zvolen jako předseda MNV opětovně František Sekyra.
Místopředsedou byl zvolen Ladislav Leštach a práce tajemníka se ujal Miroslav Hrůša. Jako
stálá komise fungovala při MNV pouze KOVP. Později byly ustaveny i další dvě komise.
Společná  komise  školství,  kultury,  zdravotnictví  a  sociálního  zabezpečení  a  dále  komise
místního  hospodářství,  obchodu,  výstavby  a  životního  prostředí. Předsedou  občanského
výboru v Broumově byl zvolen Stanislav Novák.

Po následujících volbách na podzim roku 1976 proběhlo ustavující plenární zasedání
11. listopadu. Do čela MNV byl při něm zvolen již na čtvrté volební období František Sekyra.
Místopředsedou se stal Václav Brůžek, tajemníkem František Baumruk. Ze stručného zápisu
z ustavující schůze není zřejmé, jaké stálé komise při MNV vyvíjely činnost.

Na podzim roku 1979 se začala projednávat otázka sloučení obce Zadní Chodov s obcí
Chodský  Újezd.  Integrace  Zadního  Chodova,  včetně  místních  částí  Broumov  a  Kyjov,
k Chodskému Újezdu byla realizována s platností od 1. ledna 1980 na základě usnesení 16.
plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 14. prosince 1979.

Toto  uspořádání  trvalo  do  roku  1990.  Od  24.  listopadu  1990  má  Zadní  Chodov
opětovně samosprávu a do kompetence tamního obecního úřadu staronově spadá i místní část
Kyjov. Broumov se k témuž datu ze Zadního Chodova vydělil a stal samosprávnou obcí.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MNV sídlícího v čp. 8-9.
Od roku 1978 se spisovna nacházela v budově základní školy čp. 100 (zrušená v roce 1974),
do níž se MNV po rekonstrukci  přestěhoval.  Došlé písemnosti  byly označovány otiskem
podacího obdélného razítka o rozměrech 6,3 x 3,2  cm se záhlavím Místní  národní výbor
Zadní Chodov a rubrikami: Došlo, Vyřízeno, Č.j. Razítka bývala běžně vyplňována, ukládací
znaky však chybějí a není jasné, podle jakého systému byla spisovna MNV vedena.

Nejstarší doložená spolupráce MNV Zadní Chodov s Okresním archivem Tachov se
sídlem ve Stříbře je doložena k 22. dubnu 1965. MNV tehdy poslal návrh na skartaci celkem
138 kg agendy z let 1945-1962. Do skupiny „S“ kromě písemností, které charakter archiválií
neměly, předseda MNV navrhl i statistické výkazy, domovní knihy, zemědělskou evidenci a
přihlášky FNO. Jaká byla reakce ze strany archivu, nelze konstatovat,  protože ve spisu o
fondu se odpověď, byla-li jaká, nedochovala. Zřejmě však došlo ke zlikvidování uvedeného
písemného materiálu, protože mezi dochovanými archiváliemi není.

V  návaznosti  na  zrušení  národního  výboru  v  Zadním  Chodově  došel  do  archivu
nepodepsaný  Návrh  na  vyřazení  písemností  z  12.  února  1980.  Reakcí  na  něj  byl  svoz
písemností (22 úředních knih, 4 kartony a 1 mapa) z let (1838) 1946-1979 o rozsahu 1,15 bm.
V příslušném protokolu pak bylo poznamenáno, že knihy zápisů ze schůzí MSK/MNV z let
1945-1947 a 1975-1979 zůstávají prozatím v Zadním Chodově k využití v obecní kronice.
Pro archiválie byl založen EL JAF 533 (přírůstek č. 303 z 21. července 1980).

Další  archiválie z činnosti  MSK Zadní  Chodov (2 ohlédací  listy z roku 1945) byly
převzaty v rámci skartačního řízení u Městyse Chodová Planá v roce 2011. Torzo matriční
agendy bylo vloženo do stávajícího kartonu č. 1 MNV Zadní Chodov (přírůstek č. 22/2011 ze
dne 22. července 2011).
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Následující  přírůstek archiválií  do fondu MNV Zadní  Chodov se uskutečnil  v  roce
2012, kdy byla v rámci skartačního řízení u ObÚ Zadní Chodov mj. převzata agenda MNV
Zadní Chodov (kronika,  zápisy ze schůzí, akce Z, statistika, agenda předsedy, výstavba a
další) z let 1952-1979 (1986) o rozsahu 0,42 bm (přírůstek č. 7/2012 ze dne 11. dubna 2012).

Posledním přírůstkem uskutečněným až v průběhu inventarizace se stala agenda z let
1962-1974  (pasport  místních  komunikací,  seznam  a  rejstřík  uživatelů  a  vlastníků  půdy,
evidenční listy o plochách kultur, výstavba, doprava, výbor žen a čestná uznání) o rozsahu 1
kartonu, která byla převzata v rámci skartačního řízení u Obecního úřadu Zadní Chodov v r.
2017 (přírůstek č. 4/2017 ze dne 16. března 2017).

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Zadní Chodov tvořen 5 úředními
knihami, 12 kartony, v nichž byly kromě spisů zabaleny i úřední knihy, podací protokoly a
mapy, a 1 albem příloh ke kronice (fotografie a výstřižky) z let (1838) 1945-1979 (1986) o
celkovém rozsahu 1,66 bm.

Na začátku inventarizace archivního fondu byly prověřeny archiválie nástupnického
MNV Chodský  Újezd,  mezi  nimiž  však  nebyly  nalezeny  žádné  týkající  se  MNV Zadní
Chodov.

V  rámci  inventarizace  byl  fond  přemanipulován,  byly  správně  určeny  evidenční
jednotky a změněna celková metráž (na 2 bm).

V průběhu inventarizace byly z fondu vytříděny archiválie z činnosti těchto původců:

1/ Archiv obce Zadní Chodov EL NAD 1279
katastrální mapa (21 listů z původních 24) z roku 1838 a parcelní protokol z roku 1885 o
rozsahu 0,16 bm;

2/ MNV Broumov EL NAD 534
nedatovaný  seznam  obyvatel  obce,  administrativní  dohoda  o  převodu  správy  národního
majetku Jáchymovským dolům z roku 1958 a knihovní výpis majetku spravovaného MNV z
roku 1958 o rozsahu 1 kartonu 0,11 bm;

3/ MNV Holostřevy EL NAD 53
podací protokol z let 1966-1973 o rozsahu 0,02 bm;

4/ Sbor dobrovolných hasičů Zadní Chodov EL NAD 1280
kniha zápisů ze schůzí z let 1948-1957 o rozsahu 0,01 bm.

Archivní fond MNV Zadní Chodov 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 čj. 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, Dodatku
k němu čj. SOAP/006-1300/2014 ze dne 15. 7. 2014 a s přihlédnutím k Metodickému návodu
č.  1/2013 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra čj.  MV-46913/AS-
1/AS-2013 ze dne 17. 4. 2013.
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Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV z období  22.  6. 1960-16. 11. 1960 (inv. č. 1) na
volných listech byly ve fondu ponechány, neboť v knize zápisů ze schůzí pléna a rady MNV z
let 1959-1962 (inv. č. 2) chybějí. V knize zápisů ze schůzí občanského výboru Broumov z let
1966-1969 (inv. č. 12) je uveden i jeden zápis ze schůze ZO KSČ Broumov z roku 1969.

Obecní kronika (inv. č. 30) byla psána i po integraci a tudíž zápisy z let 1980-1986 tvoří
posterius fondu. Převážná většina zápisů ovšem pochází z doby činnosti MNV Zadní Chodov,
a proto byla ponechána v tomto fondu. Fotoalbum ke kronice obce (inv. č. 31) z let 1961-
1978,  obsahující  mimo  fotografií  rovněž  výstřižky  z  tisku,  je  v  inventárním  seznamu
zařazeno hned za obecní kroniku, jejíž je přílohou.

V případě inv. č. 80 a 108 byla datace určena odhadem.

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  čj.  SOAP/090-0538/2014  ze  dne  12.  11.  2014  schválený  čj.
SOAP/008-0300/2015 ze dne 07. 08. 2015), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém
rozsahu 0,1  bm (podkladová  a  pomocná  dokumentace  k  akcím  „Z“  z  let  1967-1975  a
multiplikáty dokumentů z let 1950-1977). Vyřazení archiválií bylo provedeno s přihlédnutím
k instrukci pro ukládání a vyřazování (skartaci) písemností u výkonných orgánů národních
výborů čj. NV/3-10262/1958 ze dne 4. ledna 1959. S ohledem na mezerovitost archivního
fondu byly ponechány i některé archiválie, které byly v této směrnici označeny vyřazovacím
znakem V.

Konečná metráž  archivního  fondu  po  správném určení  evidenčních  jednotek,  jejich
následném přemanipulování, po vytřídění a vyřazení dokumentů aktuálně činí 1,6 bm.

Archivní fond MNV Zadní Chodov náleží k mezerovitě zachovalým fondům, není však
známo,  že  by  se  nějaké  dokumenty  z  doby  do  roku  1979  ještě  nacházely  ve  spisovně
nástupnického ObÚ Chodský Újezd. Chybí téměř veškeré písemnosti z let 1945-1954 i část
dokumentů z období po roce 1954. Z důležitých archiválií jsou nezvěstné knihy zápisů pléna
a rady do roku 1953 a za rok 1979, většina zápisů ze schůzí jednotlivých komisí a také podací
protokoly do počátku dubna roku 1964. Dochovány nejsou ani některé účetní knihy. Zčásti je
postrádán spisový materiál v jednotlivých tematických skupinách (např. volby před rokem
1960, veškerá statistika, atd.).

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní fond MNV Zadní Chodov náleží mezi mezerovitě dochované fondy národních
výborů. O aktivitách základního článku samosprávy v obci poznamenané úplnou poválečnou
výměnou obyvatelstva podávají víceméně přehlednou zprávu archiválie dochované v podstatě
ve všech tematických skupinách zejména však z období po roce 1954. Ačkoliv byl Zadní
Chodov  zemědělskou  obcí,  na  rozdíl  od  okolních  podobných  lokalit  ovlivňovala  život
místních  obyvatel  jednak  existence  místního  útvaru  Pohraniční  stráže,  jednak  provoz
uranových Jáchymovských dolů n. p. Fond je proto specifický tím, že obsahuje i agendu o
spolupráci s Pohraniční stráží a také informace o důlní činnosti. Přestupková agenda svědčí o
ne  vždy  uspokojivém vystupování  uniformovaných  příslušníků  ministerstva  vnitra  a  také
horníků z odštěpného závodu uranových dolů.
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Fond MNV je v rámci ostatních dochovaných fondů místních původců, tj. Farního
úřadu  Zadní  Chodov,  Jednotného  zemědělského  družstva  Zadní  Chodov,  Mateřské  školy
Zadní Chodov, Obecního úřadu Zadní Chodov, Spořitelního a úvěrního spolku pro farní obec
Zadní  Chodov,  Standesamtu  Zadní  Chodov,  Základní  devítileté  školy  Zadní  Chodov  a
Zemědělského  strojního  družstva  Zadní  Chodov,  zásadním  zdrojem  údajů  k  přehledu  o
minulosti obce.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní  fond  MNV Zadní  Chodov uspořádala a  archivní  pomůcku sestavila  PhDr.
Markéta Novotná v září-listopadu 2014 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově 16. října 2017 PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

Akce Z – akce zvelebování

AP – archivní pomůcka

bm – běžný metr

čj. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČSAD – Československá státní autobusová doprava

ČSPO – Český svaz požární ochrany

ČSR – Československá republika

ČSSR – Československá socialistická republika

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo

FNO – Fond národní obnovy

HTÚP – hospodářsko technická úprava pozemků

inv. č. – inventární číslo

JD – Jáchymovské doly

jin – jiné

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kar – karton

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

KSČ – Komunistická strana Československa

k. ú. – katastrální území

LSD – lidové spotřební družstvo

map – mapa

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěstNV – městský národní výbor

MNV – místní národní výbor

MO ČRS – místní organizace Českého rybářského svazu

MPPR – majetková podstata pozemkových reforem

MSK – místní správní komise

n. p. – národní podnik

NS – Národní shromáždění

NV – národní výbor
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ObÚ – obecní úřad

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

OV – okresní výbor

PD – projektová dokumentace

ppr – podací protokol

PS – Pohraniční stráž

roč. – ročník

Sb. – sbírka

sign. – signatura

SOA – státní oblastní archiv

SOS – Stráž obrany státu

SSM – Socialistický svaz mládeže

st. p. č. – stavební parcela číslo

str. – strana

ukn – úřední kniha

Vn – vysoké napětí

VO – vesnická organizace

TJ – tělovýchovná jednota

ZO ROH – základní organizace Revolučního odborového hnutí

ZVS – základní vojenská služba
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Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK a MNV Zadní Chodov v letech 1945-1979

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Karel Boháček (MSK) 18. 10. 1945 27. 11. 1945

Josef Mareš (MSK) 28. 11. 1945 9. 1. 1946

Josef Mareš (MNV) 10. 1. 1946 5. 3. 1948

Jan Vogl 6. 3. 1948 14. 6. 1950

Václav Vaněček 15. 6. 1950 15. 2. 1954

František Sekyra 16. 2. 1954 26. 5. 1954

Stanislav Kazbunda 27. 5. 1954 24. 10. 1955

Jindřich Pěsta 25. 10. 1955 květen 1957

Antonín Gulč květen 1957 21. 6. 1960

František Sekyra 22. 6. 1960 31. 12. 1979

15



Příloha č. 3: Seznam členů MSK a MNV Zadní Chodov v letech 1945-1979

Období 18. 10. 1945-27. 11. 1945
předseda MSK Karel Boháček

místopředseda Bohumil Martínek

členové MSK
Jaroslav Brom (pokladník), Martin Víta (1. revizor účtů), Václav Vaněček 
(2. revizor účtů), Stanislav Kazbunda, Vojtěch Adamec, Ladislav Klestil, Josef 
Mareš, František Kovář, Jindřich Pěsta, Jan Marek, Jiří Biněda

komise 
MSK

mléčná Jiří Biněda, Stanislav Kazbunda, Josef Rejžek, Jaroslav Jarolímek

zásobovací Josef Martínek, ? Košťák

rolnická předseda: Bohumil Martínek, členové: Stanislav Hlaváček, Jan Vogel, Vojtěch 
Adamec, Václav Vaněček, Jindřich Pěsta, Josef Karnold

změny ve složení MSK nedoloženy

Období 28. 11. 1945-9. 1. 1946
předseda MSK Josef Mareš

místopředseda Josef Kostohryz

členové MSK
Jaroslav Brom (pokladník), Jindřich Pěsta (revizor účtů), Václav Vaněček, 
Stanislav Kazbunda, František Kovář, Josef Karnold, Ladislav Klestil, Jan Vogl, 
Bohumil Martínek, Stanislav Hlaváček, Karel Boháček (revizor účtů)

komise 
MSK

mléčná předseda: Jiří Biněda, členové: Stanislav Kazbunda, Jaroslav Jarolímek, Josef 
Rejšek

vyživovací a
zásobovací

předseda: Josef Martínek, členové: Karel Boháček, Karel Ryšlink

rolnická
předseda: Bohumil Martínek, členové: Václav Brůžek, Bohumil Chada, Jindřich 
Pěsta, Antonín Svěchota, Stanislav Hlaváček, Václav Vaněček, Jan Zoch, Josef 
Karnold

osvětová a
školní

předseda: Jan Vogl, členové: Martin Víta, Vojtěch Adamec

změny ve složení MSK nedoloženy
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Období 10. 1. 1946-14. 6. 1950
předseda MNV Josef Mareš, od 6. 3. 1948 Jan Vogl

místopředseda Josef Kostohryz

členové MNV
Jindřich Pěsta (člen rady), Václav Vaněček, Stanislav Kazbunda, Jan Vogl, 
Bohumil Martínek (člen rady), Stanislav Hlaváček, Vojtěch Adamec (člen rady), 
Václav Hájek, Jiří Biněda (člen rady), Josef Štěrba

komise 
MNV

mléčná předseda: Jiří Biněda, členové: Jaroslav Pivnička, Stanislav Kazbunda, Josef 
Rejšek, Karel Květoň

vyživovací předseda: Václav Hájek, členové: Karel Ryšlink, Matěj Brabenec

rolnická
předseda: Bohumil Martínek, místopředseda: Emanuel Sova, členové: Václav 
Vaněček, Josef Karnold, Jaroslav Pivnička, Vojtěch Adamec, Martin Víta, Vojtěch
Květoň, František Kovář

osvětová a
školní

předseda: Jan Vogl, členové: Josef Štěrba, Martin Víta (knihovník), Vojtěch 
Adamec

finanční (od
30. 10. 1947)

Ladislav Klestil, Václav Svěchota, Vojtěch Adamec, Václav Vaněček, Bohumil 
Chada, Václav Lexa

změny ve složení MNV

16. 4. 1948 zvoleni Karel Čočka za odvolaného Jiřího Binědu, František Kos za 
odvolaného Václava Hájka a Antonín Gulč za odvolaného Vojtěcha Adamce;   
před 23. 6. 1948 Václav Lexa (neznámo za koho) a Antonín Gulč nahrazen 
Zikmundem Burdou;
27. 12. 1948 po rezignaci Františka Kose zvolen Emanuel Sova

Období 15. 6. 1950-26. 5. 1954
předseda MNV Václav Vaněček (odvolán), od 16. 2. 1954 František Sekyra

místopředseda MNV Josef Mareš (současně zemědělský referent)

tajemník MNV od 16. 1. 1951 Josef Říha (újezdní)

členové MNV

Marie Matoušová (osvětový referent), Stanislav Hlaváček (finanční referent), 
Václav Hájek (vyživovací referent), Božena Toužimská, Jan Vogl, Jindřich Pěsta, 
Karel Čečka, Josef Havlan, Jan Vavřička, Alžběta Duravová, Karel Pelcman, 
Emanuel Sova, Josef Founě

komise
MNV

osvětová složení nedoloženo

zemědělská složení nedoloženo

finanční složení nedoloženo

mimořádná
vyživovací

složení nedoloženo

pro výstavbu
(od ledna

1951)

předseda: Václav Hájek, členové Jan Zoch, Josef Karnold, Vojtěch Adamec, 
Václav Brůžek

výbor žen (od
4. 11. 1952)

předsedkyně: Božena Toužimská, členky: ? Martínková, Marie Loulová, ? 
Lososová, ? Burdová, ? Gulčová, ? Tomanová, ? Matoušová

změny ve složení MNV 31. 11. 1952 za Stanislava Hlaváčka (odstoupil) kooptován Karel Čečka, za 
Alžbětu Duravovou (odvolána) ? Martínková; před 16.2.1954 František Sekyra
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Období 27. 05. 1954-květen 1957
předseda MNV Stanislav Kazbunda, od 25. 10. 1955 Jindřich Pěsta

tajemník MNV František Sekyra, od 1. 9. 1956 provizorně František Baumruk, neznámo odkdy 
pak trvale Václav Hájek

členové MNV J. Pěsta (člen rady), Božena Květoňová, A. Hlaváčková, Josef Loula, František 
Baumruk, Josef Havlan, Jan Vogl

komise 
MNV

finanční předseda: Josef Havlan, členka: A. Hlaváčková

pro
hospodářskou

a kulturní
výstavbu

předseda: František Baumruk, člen: Josef Loula

zemědělská předseda: Jan Vogl, členka: Božena Květoňová

změny ve složení MNV neznámo kdy Václav Hájek

Období květen 1957-21. 6. 1960
předseda MNV Antonín Gulč 

místopředseda MNV nedoložen 

tajemník MNV Václav Hájek

členové MNV Josef Havlan (člen rady), Emanuel Sova, Josef Loula, Marie Květoňová, další 
členy nelze doložit kvůli absenci potřebných archiválií

komise
MNV

KOVP předseda: nedoložen, členové: Miroslav Víta, od 3. 2. 1959 Josef Havlan

zemědělská předseda: Emanuel Sova, členové: Josef Štěrba, Jan Vogl, František Kovář

finanční předseda: Josef Havlan, členové: nedoloženi

osvětová a
kulturní

předseda: František Baumruk, členové: nedoloženi

pro výstavbu předseda: Věroslav Pešner, členové: nedoloženi

změny ve složení MNV nedoloženy
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Období 22. 6. 1960-9. 7. 1964 
předseda MNV František Sekyra

tajemník MNV Petr Suchý (v zápisu ze schůze 13. 7. 1960 uveden Petr Kulhánek)

členové MNV

Věroslav Pešner (člen rady), Jindřich Pěsta (člen rady), František Baumruk (člen 
rady), František Kovář, Jan Řehák, Jan Sokolák, Rudolf Fatka, Vlasta Jelínková, 
Marie Pěstová, Jana Kutičková, Marie Květoňová, Oldřich Řezáč, František 
Řežábek, Jaroslav Květoň, Petr Kulhánek

komise
MNV

KOVP předseda: František Sekyra, členové: Věroslav Pešner, Oldřich Řezáč

finanční předseda: František Baumruk, členové: Marie Pěstová, Oldřich Řezáč

průmyslu a
výstavby

předseda: František Kovář, členové: Jaroslav Květoň

školská a
kulturní

předseda: Jan Řehák, členové: nedoloženi

zemědělská předseda: Jiří Vogl, členové: Jindřich Pěsta, Marie Květoňová

sociální a
zdravotní 

předsedkyně: Vlasta Jelínková, členové: Jana Kutičková, Marie Loulová, Tomáš 
Nováček, Petr Pěsta, Marie Květoňová

změny ve složení MNV nedoloženy

Období 10. 7. 1964-29. 6. 1966
předseda MNV František Sekyra

tajemník MNV Václav Vaněček

členové MNV

František Baumruk (člen rady), Václav Brůžek (člen rady), Jaroslav Halák, Alois 
Hamrle, Jaroslava Helebrantová, Josef Janek (člen rady), František Kovář (člen 
rady), Jaroslav Květoň, Marie Loulová, Josef Matoušek, Ludmila Pažontková, 
Jindřich Pěsta, Věroslav Pešner (člen rady), František Punčochář, Jan Řehák, 
Josef Smáha, Ludmila Součková, Anna Sovová (členka rady), Josef Zifčák

komise
MNV

zemědělská a
pro výstavbu

předseda: František Kovář, členové Václav Brůžek, Jaroslav Květoň, Jan Řehák 

KOVP předseda Věroslav Pešner, členové: Josef Smáha, Josef Zifčák

finanční předseda: František Baumruk, členové: Jaroslav Halák, Ludmila Součková

pro
společenskou

potřebu

předsedkyně: Anna Sovová, členové: Jaroslava Helebrantová, Josef Matoušek

občanský
výbor

Broumov

předseda: Jan Řehák, členové: Stanislav Matoušek, Stanislav Novák, Josef Zifčák

výbor žen
Zadní Chodov 

členky nelze doložit

výbor žen
Broumov

předsedkyně: Margita Jeníková, od 2. 8. 1965 Jaroslava Nováková, členky: 
Růžena Macháčková, Pavlína Sokoláková, Eva Pokorná, Ludmila Součková, 
Bohumila Haláková, Marie Řeháková

změny ve složení MNV nedoloženy
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Období 30. 6. 1966-16. 12. 1971
předseda MNV František Sekyra

tajemník MNV Václav Vaněček

členové MNV

František Baumruk (člen rady), Václav Brůžek (člen rady), Jaroslav Halák,  
Jaroslava Helebrantová, Josef Janek (člen rady), Jaroslav Květoň, Josef Matoušek,
Věroslav Pešner (člen rady), Ludmila Součková, Anna Sovová (členka rady), 
Josef Zifčák, Michal Chrást, František Janča, Jiří Jeník, Alois Pešťák, Anna 
Richtaríková, Vincenc Dočekal, Artur Ertl

komise
MNV

zemědělská a
pro výstavbu

předseda: František Kovář, členové Václav Brůžek, Jaroslav Květoň,

KOVP předseda Věroslav Pešner, členové: Josef Smáha, Josef Zifčák

finanční předseda: František Baumruk, členové: Jaroslav Halák, Ludmila Součková

pro
společenskou

potřebu

předsedkyně: Anna Sovová, členové: Jaroslava Helebrantová, Josef Matoušek

občanský
výbor

Broumov

předseda: J. Ertl neznámo odkdy před rokem 1971 Stanislav Novák, členové: Eva 
Pokorná, Vincenc Dočekal, Jaroslav Synek, Stanislav Novák, Karel Zíma

výbor žen
Zadní Chodov 

složení nedoloženo

výbor žen
Broumov

členky: Pavlína Sokoláková, Eva Pokorná, Bohumila Haláková, Růžena Tejklová,
Marie Řeháková, Ludmila Součková, Růžena Macháčková

změny ve složení MNV nedoloženy

Období 17. 12. 1971-10. 11. 1976
předseda MNV František Sekyra

místopředseda MNV Ladislav Leštach

tajemník MNV Miroslav Hrůša

členové MNV

Jaroslava Helebrantová (členka rady), Michal Chrást, Jana Kutičková, Věroslav 
Pešner (člen rady), Anna Richtariková, Jaroslav Synek (člen rady), František 
Baumruk, Václav Brůžek, Růžena Tejklová, Václav Vlášek 
(náhradníci byli dva z nich, neznámo kteří)

komise
MNV

školství,
kultury,

zdravotnictví a
sociálního

zabezpečení

předsedkyně: Jaroslava Helebrantová, členové: Jana Kutičková, Václav Vlášek

KOVP předseda: Ladislav Leštach, členové: Věroslav Pešner, Michal Chrást, Anna 
Richtariková

místního
hospodářství,

obchodu,
výstavby a
životního
prostředí

předseda: Jaroslav Synek, členové: Václav Brůžek, František Sekyra, Miroslav 
Hrůša

občanský
výbor

Broumov

předseda: Stanislav Novák, členové: Jan Štefka, Jano Sokolák, Karel Zíma, Milan 
Sprátek, Václav Vlášek, Růžena Tejklová, Ladislav Leštach, Jaroslav Halák, Eva 
Mizičová, Jiří Jeník

změny ve složení MNV nedoloženy
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Období 11. 11. 1976-31. 12. 1979
předseda MNV František Sekyra

místopředseda MNV Václav Brůžek

tajemník MNV František Baumruk

členové MNV
Stanislav Novák (člen rady), Marie Svobodová (členka rady), Anna Richtariková, 
Václav Svoboda, Františka Řežábková, Jaroslava Helebrantová, Anna Sovová, ? 
Trojánek, Jaroslav Květoň, Ladislav Leštach, Jaroslav Synek, Eva Mižičová

změny ve složení MNV nedoloženy
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Příloha č. 4: Struktura archivního fondu

1 Orgány národního výboru

2 Úřad národního výboru

2/1 Úřední knihy

2/1/1 Evidenční

2/1/2 Účetní

2/1/3 Pamětní

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Registraturní pomůcky

2/2/2 Spisy

2/2/2/1 Statutární záležitosti

2/2/2/2 Volby

2/2/2/3 Organizace činnosti národního výboru

2/2/2/4 Funkcionáři

2/2/2/5 Kontrolní činnost

2/2/2/6 Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní 
 fronty a spolky

2/2/2/7 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

2/2/2/8 Požární ochrana

2/2/2/9 Vojenské záležitosti

2/2/2/10 Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

2/2/2/11 Evidence a správa majetku

2/2/2/12 Finanční hospodaření

2/2/2/13 Výstavba

2/2/2/14 Bytové hospodářství

2/2/2/15 Doprava

2/2/2/16 Obchod

2/2/2/17 Zemědělství

2/2/2/18 Zemědělská výroba

2/2/2/19 Zemědělská půda

2/2/2/20 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

2/2/2/21 Lesy

2/2/2/22 Myslivost

2/2/2/23 Rybářství

2/2/2/24 Vodní hospodářství
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2/2/2/25 Zdravotnictví

2/2/2/26 Sociální péče

2/2/2/27 Školství

2/2/2/28 Kultura

2/2/2/29 Ochrana přírodních a kulturních památek

2/3 Mapy

2/4 Jiné
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

1 Orgány národního výboru

1 Zápisy ze schůzí pléna a rady 1954-1960 kar 1
5. 1. 1954-12. 11. 1955
22. 6. 1960-16. 11. 1960

2 Zápisy ze schůzí pléna a rady 1959-1962 ukn 1
28. 1. 1959-19. 12. 1962

3 Zápisy ze schůzí pléna a rady 1963-1967 ukn 2
4. 1. 1963-22. 12. 1967

4 Zápisy ze schůzí pléna a rady 1968-1974 ukn 3
9. 1. 1968-17. 12. 1974

5 Zápisy ze schůzí pléna a rady 1975-1977 ukn 4
7. 1. 1975-30. 8. 1977

6 Zápisy ze schůzí pléna a rady 1978 kar 2
20. 6. 1978-12. 12. 1978

7 Zápisy ze schůzí zemědělské komise 1958-1964 ukn 5
7. 1. 1958-18. 9. 1964

8 Zápisy ze schůzí sociální komise 1961-1964 ukn 6
26. 4. 1961-10. 8. 1964

9 Zápisy ze schůzí KOVP 1958-1969 kar 2
18. 1. 1958-23. 7. 1969

10 Zápisy ze schůzí komise průmyslu a výstavby 1960-1961 kar 2
1. 7. 1960-6. 6. 1961

11 Zápisy ze schůzí výboru žen Broumov 1962-1967 kar 2
15. 10. 1962-14. 5. 1967

12 Zápisy ze schůzí občanského výboru Broumov 1966-1969 ukn 7
24. 5. 1966-28. 11. 1968
zápis ze schůze ZO KSČ Broumov
29. 4. 1969

13 Zápisy ze schůzí občanského výboru Broumov 1970-1974 kar 2
12. 11. 1970-27. 9. 1974
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2 Úřad národního výboru

2/1 Úřední knihy

2/1/1 Evidenční

14 Kniha závazků a akcí „Z“ 1965-1967 ukn 8

15 Kniha závazků 1967 ukn 9

16 Výkaz o provozu kulturního domu 1968-1973 ukn 10

2/1/2 Účetní

17 Peněžní deník 1952-1955 ukn 11

18 Peněžní deník 1965-1969 ukn 12

19 Kniha příjmů 1961 ukn 13

20 Kniha příjmů 1962-1969 ukn 14

21 Kniha výdajů 1961 ukn 15

22 Kniha výdajů 1962 ukn 16

23 Kniha výdajů 1963 ukn 17

24 Kniha výdajů 1964 ukn 18

25 Kniha výdajů 1965 ukn 19

26 Kniha výdajů 1966 ukn 20

27 Kniha výdajů 1967 ukn 21

28 Kniha výdajů 1968 ukn 22

29 Kniha výdajů 1969 ukn 23

2/1/3 Pamětní

30 Obecní kronika 1958-1979 (1986) ukn 24

31 Obrazová příloha ke kronice 1961-1978 jin 1
(77 fotografií, výstřižky z tisku)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Registraturní pomůcky

32 Podací protokol 1964-1966 ppr 1
1. 4. 1964-28. 9. 1966

33 Podací protokol 1966-1971 ppr 2
29. 9. 1966-31. 12. 1971

34 Podací protokol 1972-1978 ppr 3
3. 1. 1972-26. 12. 1978

2/2/2 Spisy

2/2/2/1 Statutární záležitosti

35 Změny v územním uspořádání 1964-1967 kar 3
(úřední zánik osady Jalový Dvůr, upřesnění
intravilánu Broumova, návrh a jednání
o odloučení Broumova – neuskutečněno)

2/2/2/2 Volby

36 Volby do Národního shromáždění, KNV, ONV 1960 kar 3
a MNV
(vyhláška o stanovení volebních obvodů
a volebních komisí, vyhláška o zřízení
volební komise, hlášení o volební komisi
a kandidátech, životopisy kandidátů, přihlášky
kandidátů k registraci, zápisy o registraci
kandidátů, vyhlášky o registraci kandidátů,
seznamy voličů, zápisy o sčítání hlasů,
zápisy o hlasování ve volebních okrscích,
konečné hlášení o výsledcích voleb, osvědčení
o zvolení poslancem)

36 Volby doplňovací do KNV, MNV a soudců 1962 kar 3
(vyhláška o provedení doplňovací volby,
vyhláška o registraci kandidáta, charakteristika
kandidáta, přihláška kandidáta k registraci,
zápis o registraci kandidáta, námitky proti
kandidatuře)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

36 Volby do Národního shromáždění, KNV, ONV, 1964 kar 3
MNV a soudců z lidu
(návrhy kandidátů a počtů poslanců, předvolební 
schůze a schůze volební komise, návrhy
a charakteristiky kandidátů, přihlášky kandidátů
k registraci, objednávka hlasovacího lístku,
seznamy voličů, zápis o sčítání hlasů)

36 Volby doplňovací do MNV 1966 kar 3
(vyhlášení doplňovacích voleb do MNV,
vyhláška o provedení doplňovací volby,
ustavení volebních komisí, zápisy ze schůzí
volebních komisí, přihlášky kandidátů
k registraci, vyhláška o registraci kandidátů,
objednávka hlasovacího lístku, seznam voličů,
zápis o sčítání hlasů, výsledky hlasování
slib poslanců)

37 Volební programy a jejich plnění 1960-1976 kar 3

2/2/2/3 Organizace činnosti národního výboru 

38 Plány práce pléna, rady 1954-1978 kar 4

39 Plány práce komisí 1959-1974 kar 4

40 Plány práce občanských výborů a výborů žen 1960-1966 kar 4

41 Pozvánky, prezenční listiny, zprávy pro 1946-1974 kar 4
zasedání MNV, hodnocení činnosti pléna,
rady a komisí mezi schůzemi, návrhy usnesení

42 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1961-1977 kar 4

43 Vyznamenání 1965-1969 kar 4
(návrhy na vyznamenání občanů k 20. výročí
osvobození, odznaky mateřství)

2/2/2/4 Funkcionáři

44 Hodnocení práce poslanců, funkce 1960-1977 kar 5
a změny v jejich obsazení, návrhy na
obměny komisí, přehledy činnosti
jednotlivých poslanců
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/5 Kontrolní činnost

45 Dohlídky a periodické revize finančního 1955-1969 kar 5
hospodaření, zprávy o plnění nápravných
opatření

46 Stížnosti 1956-1977 kar 5

2/2/2/6 Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní fronty
            a spolky

47 TJ Baník 1961-1978 kar 5
(zpráva o činnosti, plán činnosti,
kulturní plán, žádost o dotaci)

48 Svazarm 1962-1963 kar 5
(plány činnosti)

49 Český svaz žen 1970 kar 5
(seznamy členek)

50 Základní organizace SSM 1966-1977 kar 5
(plány činnosti, žádost o vybavení
klubovny)

2/2/2/7 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

51 Pololetní a roční výkazy a přehledy 1961-1968 kar 5

52 Přestupky 1959-1966 kar 5
(oznámení, výpovědi, zápisy, posudky, rozhodnutí)

52 Přestupky 1967-1979 kar 6
(oznámení, výpovědi, zápisy, posudky, rozhodnutí)

53 Jednotka Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti 1961-1966 kar 6

2/2/2/8 Požární ochrana

54 Místní jednota ČSPO 1960-1963 kar 6
(zprávy o činnosti, zápis ze schůze,
plán práce)

55 Prověrky a požární kontroly 1961-1978 kar 6
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

56 Organizace požární ochrany obce 1960-1964 kar 6
(požární poplachový plán obce a místních
částí, řád pro místní ohlašovny požáru,
rozdělovníky žňových požárních hlídek,
převzetí klíčů od transformátoru pro hasiče,
zápis o požáru v Kyjově čp. 5)

2/2/2/9 Vojenské záležitosti

57 Spolupráce s PS útvary Planá a Zadní Chodov 1968-1977 kar 6
(žádost o zapůjčení bytové jednotky v Broumově,
zákaz vstupu do vojenského prostoru, smlouvy
o vojenské výpomoci)

58 Záložníci 1965 kar 6
(cvičení v návaznosti na ZVS – E. Fedinec)

2/2/2/10 Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

59 Šetření o obyvatelích pro účely zpracování 1968-1972 kar 6
dlouhodobého plánu rozvoje pohraničí, 
jednorázový výkaz o národnosti obyvatelstva,
seznamy obyvatel, hlášení počtu cikánských
a neúplných rodin

60 Ohledací listy 1945 kar 6

2/2/2/11 Evidence a správa majetku

61 Majetkoprávní věci 1959-1978 kar 6
(hospodářské smlouvy o převodu správy
národního majetku – pozemky pro JD,
hlášení o hřbitovech, předání kulturního
domu vojenskému útvaru, dosídlení, 
sběrna druhotných surovin) 

62 Budovy 1953-1979 kar 6
(seznamy budov, resp. obytných domů, 
prohlídky objektů, předání k dosídlení, 
seznam uživatelů a vlastníků, kontrola
vlastnických dokladů, dědictví čp. 60)
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2/2/2/12 Finanční hospodaření

63 Roční rozpočty včetně podkladů 1960-1977 kar 6
(návrhy, výkazy, přehledy aktiv a pasiv,
vypořádání přebytků, přehledy o finančním
vypořádání)

64 Komplexní rozbory 1960-1965 kar 6

2/2/2/13 Výstavba

65 Veřejné stavby, akce „Z“ 1978 kar 7
(adaptace objektu MNV včetně PD)

65 Veřejné stavby, akce „Z“ 1962-1978 kar 8
(technická dokumentace, návrhy plánu prací,
hlášení, adaptace čp. 84, hostinského zařízení
v Broumově, knihovny čp. 57, sportoviště 
Broumov, mateřská škola včetně PD rekonstrukce
elektroinstalace, kolaudační protokoly)

65 Veřejné stavby, akce „Z“ 1962-1978 kar 8
(areál kasáren: sídliště – rekonstrukce kabelového
rozvodu včetně PD, rozvody vedení Vn, blok
učeben, plynovodní přípojka)

66 Komplexní bytová výstavba 1961 kar 8
(28 bytových jednotek pro JZD – jednání,
územní rozhodnutí)

67 Průmyslová a zemědělská výstavba 1956-1977 kar 8
(provozy JZD Zadní Chodov – zastavovací plán,
rekonstrukce pily Broumov na mísírnu krmiv,
rozhodnutí o drůbežárně Broumov, 
modelový kravín státních statků Kyjov)

68 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1962-1971 kar 8
(nákres rekonstrukce mostku Zadní Chodov,
oznámení o zahájení stavby plynovodu,
autobusová zastávka Kyjov včetně PD,
obratiště autobusů Broumov 1970-1971)

69 Občanské stavby 1966-1977 kar 8
(opravy a úpravy čp. 26 a 18, geometrický plán
rozdělení st. p. č. 8/2, ústřední vytápění v čp. 17
včetně PD)

70 Demolice 1961-1978 kar 8

71 Důlní činnost, odstřely, trhací práce 1962-1978 kar 8
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2/2/2/14 Bytové hospodářství

72 Šetření o bytech pro účely zpracování 1968 kar 8
dlouhodobého plánu rozvoje pohraničí

73 Řešení bytové otázky zaměstnanců 1960-1968 kar 8
Jáchymovských dolů

2/2/2/15 Doprava

74 Autobusová doprava 1962-1963 kar 8
(dopravní obslužnost – změny jízdního řádu,
rozšíření linky ČSAD do Broumova)

75 Pasport místních komunikací 1977 kar 8

2/2/2/16 Obchod

76 Prodejna LSD Jednota Broumov 1967-1974 kar 8
(likvidační protokol, pracovní doba,
pojízdná prodejna)

77 Pohostinství Zadní Chodov 1958-1978 kar 8
(dohlížecí výbor, personální smlouvy,
převod vlastnictví, přehledy hospodaření,
zápis do podnikového rejstříku, odměňování
zaměstnanců, kategorizační výměry, převod
telefonní linky)

78 Pohostinství Broumov 1961-1973 kar 8
(generální oprava, inspekční záznam, 
zápis z jednání o provozu)

79 Drobné provozovny, služby 1960-1977 kar 8

2/2/2/17 Zemědělství

80 Soukromí hospodáři [1946]-1947 kar 9
(požadavky na techniku)

81 Jednotné zemědělské družstvo 1959-1961 kar 9
(vrácení živého inventáře, seznam
členů k vyúčtování hospodářství,
směny pozemků jednotlivých členů)
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2/2/2/18 Zemědělská výroba

82 Statistika: 1960-1962 kar 9
- Sběrný list pro zemědělské závody, 1960-1962
- Sběrný list osob trvale činných a pomáhajících
v zemědělských závodech jednotlivě
hospodařících rolníků, 1962

2/2/2/19 Zemědělská půda

83 Přídělové řízení 1946-1961 kar 9
(žádosti o příděly, přídělové listiny, usnesení,
výpis z pozemkové knihy, rozhodnutí
o přídělech)

84 Sektorový přehled o plochách kultur 1960-1965 kar 9

85 Evidenční listy o plochách kultur 1962-1976 kar 9
(k. ú. Zadní Chodov a Broumov)

86 Seznam uživatelů a vlastníků 1974 kar 9
a Rejstřík uživatelů a vlastníků
(k. ú. Zadní Chodov, Broumov, Kyjov)

87 Správa a využití půdního fondu 1954-1977 kar 9 
(upřesnění výměr, prověrky lad, vynětí
ze zemědělského půdního fondu)

88 HTÚP 1957-1960 kar 9
(jednoduché projekty pro JZD Zadní Chodov
a Kyjov)

2/2/2/20 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

89 Předpisy dodávek jatečných zvířat, mléka 1960-1963 kar 9
a vajec soukromě hospodařícími rolníky

2/2/2/21 Lesy

90 Správa majetku 1972-1974 kar 9
(převod loveckého zámečku v Broumově
na ZO ROH při OV KSČ Tachov,
žádost o schválení uzavírek lesních cest)
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2/2/2/22 Myslivost

91 Obecní honební výbor 1946 kar 9 
(pronájem obecní honitby)

2/2/2/23 Rybářství

92 Správa vodních ploch 1962-1974 kar 9
(předání Nového rybníku Státnímu rybářství,
propůjčení obecních rybníčků do užívání
MO ČRS Planá, výstavba pstruhařství Broumov,
zamítnutí žádosti o vyjmutí rybníku Vdovec
z obhospodařování Státním rybářstvím)

2/2/2/24 Vodní hospodářství

93 Ochrana vodních zdrojů 1960-1974 kar 9
(studny – výstavba, soupisy, vodárna,
revize vodního hospodářství, ochrana potoka
před odpady ze sídliště a statkových stájí,
inventarizace vodních ploch)

94 Vodohospodářské investice 1977 kar 9
(PD regulace Chodovského potoka)

2/2/2/25 Zdravotnictví

95 Zdravotní dohled 1974 kar 10
(seznamy obyvatel pro preventivní péči)

2/2/2/26 Sociální péče

96 Záznamy o prověrkách činnosti, 1966-1973 kar 10
výkazy o péči

97 Důchody 1964-1967 kar 10
(seznamy důchodců, úpravy důchodů)
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2/2/2/27 Školství

98 Základní devítiletá škola Zadní Chodov 1960-1967 kar 10
(plán výstavby a přestavby národní školy,
komplexní plán rozvoje školských zařízení,
inspekční záznamy)

99 Základní devítiletá škola Broumov 1967-1968 kar 10
(projednávání zrušení školy k 1. 9. 1968)

100 Dětský útulek a mateřská škola Broumov 1961-1968 kar 10
(žádost o zřízení mateřské školy, řešení
umístění, uzavírání, inspekční záznam,
hygienická prověrka, žádost o zapůjčení
vybavení)

2/2/2/28 Kultura

101 Plány a výkazy kulturní a osvětové činnosti 1960-1976 kar 10

102 Osvětová beseda 1979 kar 10
(statut, zřizovací listina, pracovní smlouva
vedoucí – Vlasta Baumruková)

103 Místní lidová knihovna 1967-1979 kar 10
(přesun knih z Broumova a Zadního Chodova 
do střediskové knihovny v Plané, zprávy
o metodické návštěvě, výkaz o knihovně,
nájemní smlouva pro depozitní knihovnu
Okresní knihovny v Tachově ve zrušené
školní budově v Zadním Chodově, deník) 

104 Kronika 1965 kar 10
(ustavení kronikáře – Martin Víta)

2/2/2/29 Ochrana přírodních a kulturních památek

105 Evidované stromy a skupiny stromů 1974 kar 10
v intravilánu a extravilánu obce

106 Evidované nemovité kulturní památky 1972 kar 10
(Zadní Chodov – srub při statku, Broumov
 – Jánský zámeček na východním okraji obce 
a sousoší v lese při cestě u Hamerského
potoka)

107 Neevidované nemovité kulturní památky 1946-1967 kar 10
(pomník příslušníka SOS Josefa Minaře
zastřeleného roku 1938 – zřízení, oprava)
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2/3 Mapy

108 Mapa intravilánu obce Zadní Chodov [1965]-[1975] map 1
papír, 103x58,5 cm, měřítko 1:1000,
nedatováno, nesignováno

2/4 Jiné

109 Čestné uznání za úspěšnou práci v akci 1965 jin 2
zvelebení obce k 20. výročí osvobození
ČSSR  udělené radou ONV v Tachově

110 Čestné uznání za úspěšnou práci na úseku 1970 jin 3
národních výborů u příležitosti 25. výročí
osvobození ČSSR Sovětskou armádou
udělené ONV v Tachově 
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