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Úvod

I. Vývoj původce archiválií

Původci archiválií jsou:

Místní správní komise Zádub (8. prosince 1945-14. září 1947)
Místní národní výbor Zádub (15. září 1947-31. prosince 1963)

Obec Zádub, ležící cca 3 km severovýchodně od Olbramova, náležela od roku 1945 do
konce ledna 1949 do politického a soudního okresu Planá. Správní obvod MSK a MNV se
shodoval s katastrálním územím obce Zádub. Od 1.  února 1949 do 30. června 1960 obec
patřila  do reorganizovaného okresu Stříbro a teprve s účinností  od 1.  července 1960 byla
přesunuta do okresu Tachov.

Úřadovna MNV v Zádubu byla umístěna v čp. 28.

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
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jako  pravomoci  místních  národních  výborů.  Místní  správní  komise  měly  mít  3  až  6
jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise byl jmenován, nikoliv volen.

Okresní správní komise v Plané jmenovala dne 15. října 1945 pro prozatímní správu
obce Jaroslava Peteříka předsedou MSK v Zádubu. O MSK se však ještě  nedalo hovořit,
neboť J. Peteřík byl v té době jediným členem MSK a zároveň jediným českým obyvatelem v
obci. Po postupném osidlování obce českým obyvatelstvem došlo dne 8. prosince 1945 ke
zvolení  plnohodnotné  MSK.  Za  předsedu  byl  navržen  a  schválen  dosavadní  „předseda“
Jaroslav Peteřík, místopředsedou se stal Jan Vlček (další členové MSK a následně i MNV viz
příloha č. 3). MSK začala fungovat aktivně, neboť ještě v prosinci 1945 její členové zřídili
tzv.  ochrannou  hlídku  (patrně  něco  na  způsob  požární  hlídky),  ustavili  místní  rolnickou
komisi, zemědělskou komisi a místní organizaci JSČZ. Dodatečně byla ustavena ještě mléčná
komise. K rozšíření MSK došlo dne 29. března 1946. Celkem bylo navrženo a schváleno 8
členů MSK. Novým předsedou byl zvolen Josef Hála, kterého OSK v Plané jmenovala dne 8.
dubna 1946. Při MSK fungovaly i nadále mléčná, místní rolnická a zemědělská komise.

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  Zádubu  se voleb
zúčastnilo 30 oprávněných voličů, takže v obci působila i nadále místní správní komise.

Na základě  výsledků  voleb do Ústavodárného národního shromáždění,  konaných dne
26. května 1946, ke změnám ve složení MSK v Zádubu nedošlo ihned. Ty nastaly na podzim
1946, konkrétně 12. listopadu, kdy nově zvolený předseda MSK Jan Vlček složil slib u ONV
v Plané. Složení komisí zůstalo beze změn. Na počátku roku 1947 členové MSK jednohlasně
zamítli  návrh ONV v Plané na zřízení obecního obvodového tajemníka a to z  finančních
důvodů.  Ani  J.  Vlček  nevydržel  ve  funkci  předsedy MSK  dlouho  a  dne  7.  února  1947
rezignoval.  ONV v  Plané  rezignaci  vzal  na  vědomí  teprve  1.  dubna  1947.  Situace  byla
neustálými změnami jednotlivých členů a předsedů nepřehledná. ONV sice vyzval zbývající
členy MSK, aby situaci řešili, ale nikdo nebyl ochoten ujmout se funkce předsedy. Prozatím
správu obce řídil místopředseda Karel Vrkoč a to až do přeměny MSK na MNV, která se
uskutečnila  15.  září  1947.  Novým  předsedou  9členného  MNV  byl  zvolen  Josef  Polák.
Následně  proběhla  volba  komisí  –  zásobovací,  zemědělské,  sociální,  zdravotní,  školské,
finanční, bytové a stavební.

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 ovšem 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 Plzeňský, jehož součástí se stala i obec Zádub. 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 Zádub součástí nově vymezeného okresu

4



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 Zádub byla od 1. ledna 1950 zařazena do matričního obvodu Černošín a tento stav trvá
doposud.

Reorganizace MNV v Zádubu proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 14/1950
Sb., o organisaci místních národních výborů. KNV v Plzni na návrh ONV ve Stříbře snížil
výměrem ze dne 27. června 1950 počet členů MNV a rady z 15 na 9, resp. 3 členy rady, z
důvodu nedostatku kádrů pro lidovou správu. V obci v té době žilo 76 obyvatel. MAV NF v
Zádubu bylo navrženo 9 členů MNV, kteří byli jmenováni ONV ve Stříbře dne 1. června
1950. Na ustavující  schůzi konané dne 7. června 1950 byl předsedou MNV zvolen Josef
Peteřík. Ustavující schůze se zúčastnil tehdejší újezdní tajemník Jan Malý. Z důvodu absence
archiválií není jasné, jaké komise při MNV působily.

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. Jméno prvního tajemníka u MNV Zádub není doloženo. 

K dalším změnám v čele MNV došlo v roce 1952. Tehdy byla na popud MAV NF
provedena „reorganizace“ MNV a novým předsedou se stal Jan Vlček.

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  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.  Jak  vyplývá  ze  zápisu  o
hlasování, byli všichni kandidáti zvoleni. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV konané
26. května 1954 byl předsedou zvolen František Tolar a tajemníkem Josef Petr. Z komisí,
které  fungovaly při  MNV lze spolehlivě  doložit  pouze finanční,  zemědělskou,  kulturní  a
školskou. Dříve či později mělo dojít k ustavení dalších, bohužel z dochovaných archiválií
nelze spolehlivě určit bližší údaje. Účetní evidenci vedl Karel Hartl (externí účetní ze Stříbra)

5



a pokladní službu obstarával tajemník Josef Petr. I v tomto období došlo ke změně na postu
předsedy, když od 1. září 1956 stál v čele MNV Jan Švec.

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.

Do voleb v květnu 1957 bylo navrženo 9 členů MNV. Jak vyplývá ze zápisu ze schůze
MNV, byli všichni kandidáti zvoleni. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV konané 29.
května 1957 byl předsedou zvolen Jan Švec a tajemníkem Josef Petr. Vedením účetní služby
byl radou MNV zvolen František Čapek, který však tuto funkci odmítal vykonávat. A proto
účetní službu vykonával i nadále Karel Hartl (externí účetní ze Stříbra). Při MNV fungovala
komise finanční, trestní, zemědělská a kulturně osvětová. Případné další komise nelze opět z
důvodu chybějících archiválií doložit. Dne 22. června 1958 se uskutečnily doplňovací volby
do MNV, při nichž byli zvoleni 2 noví členové.

Již v únoru 1960 se začala projednávat otázka zániku okresu Stříbro a přeřazení obce
Zádub k okresu Tachov. 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 Zádub),  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 (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).

Ve volbách konaných dne 12. června 1960 bylo do MNV v Zádubu navrženo a zvoleno
9  členů.  Na  ustavující  schůzi  nově  zvoleného  MNV  konané  dne  22.  června  1960  byl
předsedou zvolen Jan Vlček a tajemníkem Karel Vrkoč. Následovala volba stálých komisí –
zemědělské,  finanční,  kulturní,  trestní  a  pro  ochranu  veřejného  pořádku  (bezpečnostní).
Účetní službu vedl krátce až do své smrti (12. prosince 1960) Josef Zuklín. Poté se účetním
stal Václav Janota. Dne 25. června 1961 se uskutečnily poslední doplňovací volby do MNV
(za zemřelého J. Zuklína a odstěhovaného K. Komrsku).

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  říjnu  1963  začala
projednávat otázka sloučení obce Zádub s obcí Olbramov. Sloučení obcí schválily oba místní
národní výbory. Obec Zádub byla podle usnesení plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne
31.  ledna  1964 sloučena  s  účinností  od  1.  ledna  1964  s  obcí  Olbramov,  pro  kterou  byl
stanoven název Olbramov a Zádub se stal částí obce Olbramov. Toto sloučení však nebylo
konečné, neboť v rámci dalších územních změn obcí v okrese Tachov se v únoru 1976 začala
projednávat mj. i otázka sloučení obce Olbramov s obcí Černošín. Integrace byla schválena
usnesením 29. plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 23. dubna 1976. S účinností od
30. dubna 1976 byl Olbramov s částí Zádub sloučen s obcí Černošín, pro kterou byl stanoven
název Černošín a Olbramov a Zádub se staly částmi obce Černošín. Toto územně  správní
uspořádání trvalo do roku 1990. K poslední změně došlo s účinností od 24. listopadu 1990,
kdy  místní  část  Zádub  byla  přiřazena  zpět  do  správy nově  ustaveného  Obecního  úřadu
Olbramov.
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II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty MNV byly patrně ukládány ve spisovně, která se nacházela v čp. 28 (inv. č.
15, 28). Další spisy se pak nacházely u funkcionářů MSK, resp. MNV, jak bylo v té době
zvykem. O tom svědčí i revize ONV ve Stříbře z roku 1959, v níž je mimo jiné konstatováno:
„MNV v Zádubu nedodržuje směrnice ministerstva vnitra a  odboru pro vnitřní  věci  rady
ONV ve  Stříbře  v  tom smyslu,  že  vyřizování  a  ukládání  spisů  zásadně  odporuje  těmto
směrnicím.  Spisová  agenda  je  proti  ustanovení  shora  uvedených  směrnic  po  částech
rozebrána jednotlivými funkcionáři MNV a ukládána v jejich bytech. Část spisů je poházena
bez  uzamčení  po  místnostech  v  budově,  kterou  používá  a  má  vyhrazenou  pro  kanceláře
MNV.“ Z výše uvedeného je zřejmé, že praxe byla stejná jako u srovnatelných MNV, u nichž
rovněž nefungovala spisová služba ani žádný systém ukládání dokumentů.

K první a jediné archivní odborné prohlídce spisů MNV Zádub došlo 23. února 1956
okresní archivářkou Bohuslavou Lohrovou. Ke skartaci byly předloženy spisy z let 1945-1954
s tím, že žádné jiné písemnosti u MNV uloženy nebyly. Konkrétně se jednalo o knihu zápisů
ze schůzí MNV z let 1954-1955 (v současnosti nezvěstná), podací protokoly z let 1946-1948,
1954-1955 (v současnosti inv. č. 16, 17) a spisy z let 1945-1954. Okresní archivářkou byly
vybrány k trvalé archivní úschově tyto písemnosti: jednací protokoly o došlé poště z let 1946-
1948, 1954 (v současnosti inv. č. 16, 17), pokladní deník z let 1945-1949 (v současnosti inv.
č.  12), hlavní kniha z roku 1949 (v současnosti inv. č. 3), účetní knihy z roku 1954 (viz
vnitřní skartace) a voličské seznamy z let 1949, 1950, 1954 (v současnosti inv. č. 19). Během
této skartace bylo vyskartováno cca 5 kg papíru.  Vybrané  písemnosti  byly s  ohledem na
absenci  ukládacích prostor  tehdejšího okresního archivu  prozatím ponechány ve spisovně
MNV, jak bylo v té době obvyklé.

Po získání prostor pro okresní archiv započala v roce 1957 B. Lohrová se stahováním
písemností  vybraných  k  trvalé  archivní  úschově.  Dne  16.  února  1957  byli  osloveni  i
funkcionáři MNV Zádub, aby vybrané písemnosti odeslali na adresu okresního archivu. Kdy
se tak stalo nelze zjistit, ale k 7. únoru 1958 již byly archiválie MNV Zádub evidovány na EL
JAF. V té době se jednalo o 3 knihy z let 1927-1949 (z období před rokem 1945 se jednalo o
kroniku a parcelní protokol viz AO Zádub inv. č. 1 a 2) a 2 podací protokoly z let 1946-1958.
Jaké dokumenty byly archivu předány, není možné přesně určit, protože v kolonce EL JAF
tématický popis  je  uvedeno:  „Dějiny obce.  Hospodaření  MNV. Materiál  je  mezerovitý a
neúplný.“

K dalšímu kontaktu s okresním archivem již  do zrušení MNV nedošlo.  Po sloučení
MNV  byl  dne  28.  ledna  1964  sepsán  Protokol  o  převzetí  (likvidaci)  MNV,  kterého  se
zúčastnil za MNV Zádub bývalý tajemník Karel Vrkoč, zástupce organizačního odboru ONV
Tachov  Emil  Šimůnek,  zástupce  odboru  vnitřních  věcí  ONV Tachov  František  Lejsek  a
vedoucí okresního archivu Václav Kleinhampl.  Sepsání protokolu se nezúčastnil  zástupce
MNV Olbramov. I přes to, že protokol byl zapsán velmi nečitelně, je z něj patrné, že většinu
spisů rušeného MNV převzal okresní archiv. Takto převzatých neuspořádaných spisů z let
1945-1960 mělo být podle protokolu cca 1,5 bm (č. přírůstku 13 ze dne 28. ledna 1964). V
rubrice počet archivních jednotek přírůstkové knihy je uvedeno, že bylo převzato 5 kartonů.
Na EL JAF se však  tento přírůstek vůbec neobjevil  a  údaje na evidenčním listu  zůstaly
nezměněny. Tajné, finanční spisy a část běžné agendy měly být předány MNV Olbramov.
Razítka převzal zástupce ONV Emil Šimůnek.

K dalšímu přírůstku do archivního fondu došlo v roce 1979 (č. přírůstku 260 ze dne 1.
listopadu 1979). Jednalo se o skartaci písemností uložených na MNV Černošín, která byla
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ukončena protokolem z 3. března 1980. Z něj je patrné, že z činnosti MNV Zádub byl převzat
„zlomek písemností“ z let 1958-1974 o rozsahu 1 kartonu a 1 úřední knihy. Tento přírůstek se
již odrazil na EL JAF a dokonce byl k němu vyhotoven seznam. Jak je z datace přírůstku
patrné, byly do archivního fondu MNV Zádub zaneseny i archiválie provenienčně náležející
do MNV Olbramov (viz kapitola III.).

Při  vnitřní  revizi  archivních fondů,  prováděné postupně  po přestěhování  archivu do
Tachova, fond obsahoval 5 kartonů z let 1945-1974, 3 úřední knihy z let 1918-1963 a 12
razítek z  let  1945-1960 (stav k 17.  dubnu 2001).  Tento stav byl  potvrzen i  při  následné
generální inventuře. Razítka byla do archivu předána neznámo kdy z ONV Tachov.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Ještě  před zahájením inventarizace archivního fondu MNV Zádub došlo k přesunům
archiválií, které provenienčně patřily do jiných archivních fondů. Nejprve byly v roce 2010
přesunuty do nově vzniklého archivního fondu AO Zádub (EL NAD 1132) 2 úřední knihy
(kronika a parcelní protokol) z let 1916-1939. Dále byla v rámci inventarizace archivního
fondu MNV Olbramov (EL NAD 77) přesunuta složka aktového materiálu z let 1970-1974.
Po těchto změnách byl před zahájením inventarizace archivní fond MNV Zádub tvořen 5
kartony (ve kterých se nacházely i úřední knihy) z let 1945-1963, 1 úřední knihou z let 1961-
1963 a 12 razítky z let 1945-1960. Celková metráž činila 0,71 bm.

V návaznosti na provedenou generální inventuru NAD bylo ze Sbírky typářů (EL NAD
514) 31. ledna 2014 převedeno do archivního fondu MNV Zádub ještě 1 razítko z let 1945-
1948 o rozsahu 0,03 bm.

V archivním fondu MNV Zádub bylo provedeno vyřazení archiválií z evidencí NAD z
důvodu přehodnocení významu (Protokol  o vyřazení  archiválií  z  evidencí NAD z důvodu
přehodnocení významu čj. SOAP/090-0129/2014 z 11. 03. 2014 a schválený čj. SOAP/008-
0667/2014 ze dne 15. 08. 2014), při němž byly vyřazeny: 2 knihy dlužníků z let 1957 a 1958-
1963, 1 kniha pohledávek a dluhů z roku 1954, 2 pokladní knihy z let 1954 (prázdná), 1957, 1
archivní kniha z let 1954-1959, 5 pokladních deníků z let 1950-1953, 1955, spisy (průvodní
listy opravňujících k přemístění zvířete, dílčí sčítací listy hospodářských zvířat, podací lístky,
stvrzenky,  platební  poukazy,  dodací  listy,  faktury,  výplatní  listiny,  složní  listy,  bankovní
výpisy) z let 1946-1962 a 13 razítek z let 1945-1961 v celkovém rozsahu 0,33 bm. 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  vyřazení archiválií  z  evidencí NAD z důvodu
přehodnocení významu činí 0,41 bm. V současnosti je archivní fond MNV Zádub tvořen 15
úředními knihami, 2 podacími protokoly a 2 kartony. 3 pokladní deníky z let  1945-1949,
1956-1957 (inv.  č.  12-14)  byly ponechány z  důvodu absence jiných účetních  knih. Prius
archivního fondu tvoří policejní přihláška Jana Vlčka (inv. č. 26), která je spojena s novou
policejní přihláškou, posteriorem je zápis o hodnotě majetku z 31. prosince 1964 uvedený v
inventární knize (inv. č. 15).
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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  čj.  SOAP/006-
3120/2007.  Formální zpracování bylo provedeno dle Metodického pokynu ředitele SOA v
Plzni  pro  zpracování  archiválií  a  tvorbu  archivních  pomůcek  čj.  SOAP/006-0767/2010  s
přihlédnutím k  Metodickému návodu č.  1/2013 odboru  archivní  správy a  spisové  služby
Ministerstva vnitra čj. MV-46913/AS-1/AS-2013.

Archivní  fond  MNV  Zádub  náleží  mezi  mezerovitě  dochované  fondy  místních
národních výborů rušených v roce 1963. V archivním fondu se nenacházejí zápisy ze schůzí
pléna a rady MNV z let 1962-1963, zápisy téměř všech komisí (viz inv. č. 1 a 2), většina
podacích  protokolů  a  některé  finanční  knihy.  Rovněž  dochované  spisy  nejsou  zdaleka
kompletní.  Není  známo,  že by se nějaké dokumenty MNV Zádub nacházely ve spisovně
nynějšího Obecního úřadu Olbramov.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Nejdůležitější částí fondu MNV Zádub jsou nepochybně knihy zápisů ze schůzí MSK a
MNV a zemědělské komise (inv. č. 1 a 2) a to i přesto, že zápisy z některých let zcela chybí
nebo jsou dochovány mezerovitě.  Ve fondu MNV Zádub je poměrně  uceleně  dochována
evidence  obyvatel  (policejní  přihlášky  a  odhlášky  z  let  (1942)  1945-1963)  umožňující
nahlédnout do procesu postupného osidlování obce Zádub (inv. č. 26). Částečně je dochovaná
účetní agenda, ze které lze vyčíst tehdejší hospodaření obce.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní  fond  MNV  Zádub  uspořádala  a archivní  pomůcku  sestavila  Jana  Zímová
v říjnu 2012 a březnu 2014 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 25. října 2017 Jana Zímová
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

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

AO – archiv obce

AP – archivní pomůcka

bm – běžný metr

CO – civilní obrana

čj. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČR – Česká republika

ČSR – Československá republika

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční

evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo

HTÚP – hospodářsko-technická úprava půdy

inv. č. – inventární číslo

JEP – jednotná evidence půdy

JSČZ – Jednotný svaz československých zemědělců

kar – karton

KSL – Krajská správa lesů

KNV – krajský národní výbor

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěstNV – městský národní výbor

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

MV – Ministerstvo vnitra

NS – Národní shromáždění

NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

ppr – podací protokol

PS-VB – Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti

sign. – signatura
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SOAP – Státní oblastní archiv v Plzni

ukn – úřední kniha
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Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK a MNV Zádub v letech 1945-1963

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Jaroslav Peteřík 15. 10. 1945 (MSK) 28. 03. 1946

Josef Hála 29. 03. 1946 (MSK) 11. 11. 1946

Jan Vlček 12. 11. 1946 (MSK) 01. 04. 1947

Josef Polák 15. 09. 1947 (MNV) 11. 06. 1950

Josef Peteřík 12. 06. 1950 18. 03. 1952

Jan Vlček 19. 03. 1952 25. 05. 1954

František Tolar 26. 05. 1954 23. 08. 1956

Jan Švec 01. 09. 1956 21. 06. 1960

Jan Vlček 22. 06. 1960 31. 12. 1963
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Příloha č. 3: Seznam členů MSK a MNV Zádub v letech 1945-1963

Období 08. 12. 1945-28. 03. 1946
předseda MSK Jaroslav Peteřík

místopředseda MSK Jan Vlček

členové MSK Antonín Mikeš, Jan Kovářík, Josef Peteřík

komise
MSK

ochranná
hlídka

od 17. 12. 1945 J. Vlček (velitel), A. Mikeš, J. Kovářík, Jaroslav Peteřík,
Petr Kříž (velitel od 10. 2. 1946)

mléčná od 2. 2. 1946 Josef Polák (předseda), Karel Komrska, J. Kovářík (od 2. 2. 1946)

místní rolnická od 23. 12. 1945 J. Vlček (předseda), A. Mikeš, J. Kovářík

zemědělská od 23.12.1945 Jaroslav Peteřík (předseda), J. Vlček, A. Mikeš, J. Kovářík

Období 29. 03. 1946-11. 11. 1946
předseda MSK Josef Hála

místopředseda MSK Jaroslav Peteřík

členové MSK Jan Kovářík, Karel Komrska, Viktor Petr, Petr Kříž, Václav Hendrych, Jan Vlček

komise
MSK

mléčná Josef Polák (předseda), Karel Komrska, J. Kovářík

místní rolnická J. Vlček (předseda), A. Mikeš, J. Kovářík

zemědělská Jaroslav Peteřík (předseda), J. Vlček, A. Mikeš, J. Kovářík

Období 12. 11. 1946-14. 09. 1947
předseda MSK Jan Vlček (rezignace 7. února 1947)

místopředseda MSK Josef Hála (do 10. 12. 1946), Karel Vrkoč (od 10. 12. 1946)

členové MSK
Jaroslav Peteřík, Václav Hendrych, Jan Kovařík, Josef Polák, Viktor Petr, Karel 
Hanzlík, Karel Vrkoč

komise 
MSK

mléčná Josef Polák (předseda), Karel Komrska, J. Kovářík

místní rolnická J. Vlček (předseda), A. Mikeš, J. Kovářík

zemědělská Jaroslav Peteřík (předseda), J. Vlček, A. Mikeš, J. Kovářík

změny ve složení MSK v prosinci 1946 namísto Viktora Petra Jan Švec a namísto Josefa Hály Josef Petr
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Období 15. 09. 1947-06.06.1950
předseda MNV Josef Polák

náměstek MNV Karel Vrkoč (I. náměstek), Jan Vlček (II. náměstek)

členové MNV
Jan Švec, Karel Komrska, Karel Hanzlík, František Čapek, Josef Peteřík, Josef 
Petr

komise
MNV

sociální J. Zuklín

bytová K. Hanzlík, Mikuláš Jonáš

finanční K. Vrkoč, J. Peteřík, J. Vlček

zásobovací J. Petr, V. Hendrych

stavební J. Švec, J. Petr

školská J. Švec

zdravotní F. Čapek

zemědělská F. Čapek, J. Peteřík, J. Vlček, K. Komrska

změny ve složení MNV
Josef Zuklín (od 29. 12. 1947 za J. Vlčka, který rezignoval na členství v MNV),
Václav Hendrych (od 16. 04. 1948 za F. Čapka, který rezignoval na členství v 
MNV)

Období: 07. 06. 1950-25. 05. 1954
předseda MNV Josef Peteřík, Jan Vlček (od 19. 03. 1952)

místopředseda MNV Karel Vrkoč, Václav Hendrych (od 23. 03. 1952)

členové MNV
František Čapek (člen rady), Karel Hanzlík, Karel Komrska, Jan Švec,
Josef Zuklín, Helena Hendrychová, Václav Hendrych

změny ve složení MNV 19. 03. 1952 odvolán Josef Peteřík, namísto něj jmenován Jan Vlček

Období 26. 05. 1954-28. 05. 1957
předseda MNV František Tolar (do 23. 08. 1956), Jan Švec (od 01. 09. 1956)

tajemník MNV Josef Petr

členové MNV
Karel Vrkoč, František Čapek, Václav Hendrych, Jan Vlček, Jan Švec (člen rady), 
Viktor Petr, Karel Komrska

komise 
MNV

finanční V. Hendrych, F. Čapek

kulturní a
školská

K. Komrska, K. Vrkoč

zemědělská J. Vlček, V. Petr

změny ve složení MNV nedoloženy
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Období 29. 05. 1957-21. 06 1960
předseda MNV Jan Švec

tajemník MNV Josef Petr

členové MNV
Václav Hendrych (člen rady), Karel Vrkoč, Kristýna Bažantová, Jan Vlček (od 22.
06. 1958), Ferdinand Kupelík (od 22. 06. 1958), František Čapek, Karel Komrska

komise 
MNV

finanční František Čapek (předseda), Viktor Petr, M. Vrkočová

kulturně
osvětová

Karel Komrska (předseda), Karel Vrkoč, Kristýna Bažantová

zemědělská Václav Hendrych (předseda)

trestní Viktor Petr (předseda), Karel Vrkoč, František Čapek

Období 22. 06. 1960-31. 12. 1963
předseda MNV Jan Vlček

tajemník MNV Karel Vrkoč

členové MNV
Jan Švec (člen rady), Karel Komrska, Josef Petr, Josef Zuklín, Václav Hendrych 
(člen rady), Viktor Petr, Jaroslav Kupelík

komise 
MNV

finanční J. Zuklín (předseda), V. Hendrych, Václav Janota

trestní J. Vlček, K. Vrkoč, V. Janota

pro ochranu
veřejného
pořádku

(bezpečnostní)

V. Hendrych (předseda), V. Petr, J. Kupelík

kulturní V. Hendrych (předseda), E. Janotová

zemědělská K. Vrkoč (předseda), J. Kupelík, Emil Lazarik

změny ve složení MNV
25. 06. 1961 za zemřelého J. Zuklína a K. Komrsku, který se z obce odstěhoval, 
Václav Janota a Emil Lazarik
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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 Účetní knihy

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Registraturní pomůcky

2/2/2 Spisy

2/2/2/1 Statutární záležitosti organizace

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 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

2/2/2/7 Požární ochrana

2/2/2/8 Vojenské záležitosti, civilní obrana

2/2/2/9 Evidence obyvatelstva

2/2/2/10 Matriční záležitosti

2/2/2/11 Evidence a správa majetku

2/2/2/12 Finanční hospodaření

2/2/2/13 Místní daně a poplatky

2/2/2/14 Plánování

2/2/2/15 Výstavba

2/2/2/16 Místní hospodářství

2/2/2/17 Doprava

2/2/2/18 Obchod

2/2/2/19 Zemědělství

2/2/2/20 Zemědělská výroba

2/2/2/21 Zemědělská půda

2/2/2/22 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

2/2/2/23 Myslivost

2/2/2/24 Rybářství

2/2/2/25 Vodní hospodářství
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2/2/2/26 Ochrana životního prostředí

2/2/2/27 Zdravotnictví

2/2/2/28 Sociální péče

2/2/2/29 Školství

2/2/2/30 Kultura

2/2/2/31 Církevní záležitosti
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

1 Orgány národního výboru

1 Kniha zápisů ze schůzí MSK, pléna a rady MNV, 1945-1961 ukn 1
komisí a veřejných schůzí
08. 12. 1945-30. 12. 1961

2 Kniha zápisů ze schůzí zemědělské komise 1962-1963 ukn 2
25. 05. 1962-29. 11. 1963

2 Úřad národního výboru

2/1 Úřední knihy

2/1/1 Účetní knihy

3 Hlavní kniha 1949 ukn 3

4 Hlavní kniha 1950 ukn 4

5 Hlavní kniha 1951 ukn 5

6 Hlavní kniha 1952 ukn 6

7 Hlavní kniha 1953 ukn 7

8 Kniha příjmů 1955 ukn 8

9 Kniha příjmů 1961-1963 ukn 9

10 Kniha výdajů 1955 ukn 10

11 Kniha výdajů 1957 ukn 11

12 Pokladní deník 1945-1949 ukn 12

13 Pokladní deník 1956 ukn 13

14 Pokladní deník 1957 ukn 14

15 Inventární kniha 1955-1963 (1964) ukn 15

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Registraturní pomůcky

16 Podací protokol 1946-1948 ppr 1
04. 05. 1946-24. 12. 1948
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah     Evid. jedn. č.

17 Podací protokol 1954 ppr 2
03. 06. 1954-10. 08. 1954
(torzo – 5 vytržených listů)

2/2/2 Spisy

2/2/2/1 Statutární záležitosti organizace

18 Slučování obcí (souhlas se sloučením obce Zádub 1960-1963 kar 1
s obcí Olbramov)

2/2/2/2 Volby

19 Voličské seznamy, volby do MNV, KNV, 1949-1961 kar 1
NS, volby soudců okresních soudů, doplňovací
volby do MNV, kandidátní listiny, voličské
průkazy, zápisy o hlasování a sčítání hlasů,
vyhlášky, pokyny, nařízení

2/2/2/3 Organizace činnosti národního výboru

20 Plány práce a schůzí MNV, pléna, rady, stálých 1947-1963 kar 1
komisí a Výboru žen, pozvánky na schůze,
celoobecní závazky, hlášení pro ONV, zápis
o obnově MNV Zádub, štafeta míru a přátelství

2/2/2/4 Funkcionáři

21 Funkcionáři MNV a komisí 1960-1961 kar 1

2/2/2/5 Kontrolní činnost

22 Zprávy o výsledcích revizí finančního 1957-1962 kar 1
hospodaření a periodických prověrek u MNV,
pokyny a nařízení k odstranění zjištěných
závad

2/2/2/6 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

23 Přestupky občanů a jejich šetření, seznam 1960-1962 kar 1
členů PS-VB, vyhodnocení práce jednotky
PS-VB Zádub, plán práce komise pro
ochranu veřejného pořádku
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/7 Požární ochrana

24 Požární plán obce Zádub, zápis o provedené 1960-1962 kar 1
požárně bezpečnostní kontrole, požární hlídky

2/2/2/8 Vojenské záležitosti, civilní obrana

25 Jmenné seznamy branců a vojáků v záloze, 1958-1962 kar 1
nařízení, pokyny, oznámení o zrušení Okresní
vojenské správy ve Stříbře, zařazení tajemníka
K. Vrkoče do CO

2/2/2/9 Evidence obyvatelstva

26 Policejní přihlášky a odhlášky, přihlášky (1942) 1945-1963 kar 1
trvalého pobytu občanů, odhlašovací lístky
a hlášení o změnách pobytů obyvatel (B – Z)

2/2/2/10 Matriční záležitosti

27 Oznámení o narození dětí 1961 kar 1

2/2/2/11 Evidence a správa majetku

28 Soupis inventáře úřadovny MNV, hlášení 1957-1962 kar 1
o majetku obce a hřbitovu, pronájem obytné
budovy čp. 26, výkazy o hospodaření s byty,
seznam domovních čísel při sčítání lidu,
domů a bytů v roce 1961, smlouva o převodu
správy národního majetku čp. 11

2/2/2/12 Finanční hospodaření

29 Rozpočty MNV, přehledy o peněžním 1955-1963 kar 1
hospodaření MNV, doplňkové rozpočty

2/2/2/13 Místní daně a poplatky

30 Předpisné seznamy daně zemědělské, 1953-1961 kar 1
rozpisy poplatků, přiznání k domovní dani
dle čísel popisných, výměry daní a poplatků
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/14 Plánování

31 Akční programový plán obce na roky 1957-1960, 1957-1961 kar 1
změny v plánu akce Z, výkaz o činnosti

2/2/2/15 Výstavba

32 Rozhodnutí k povolení výstavby teletníku, 1958-1962 kar 2
rekonstrukce garáže v rámci akce Z, demoliční
povolení, oprava veřejného osvětlení

2/2/2/16 Místní hospodářství

33 Zásobování obyvatelstva palivy, žádost o změnu 1960-1962 kar 2
poštovního úřadu, hlášení o výsledcích rozvoje
služeb v obci

2/2/2/17 Doprava

34 Řešení dopravní obslužnosti, výkaz o místních 1957-1962 kar 2
komunikacích

2/2/2/18 Obchod

35 Zřízení prodejny v obci, zásobování obce 1960-1962 kar 2
pojízdnou prodejnou, stížnosti na zásobování,
volba důvěrníka pro kontrolu pojízdné
prodejny v obci

2/2/2/19 Zemědělství

36 Výpis z výrobního a finančního plánu Státního 1960-1962 kar 2
statku Černošín na rok 1962 pro výrobní
jednotku farmy Zádub, rozpis plánu,
zbavení funkce vedoucího farmy J. Behela

2/2/2/20 Zemědělská výroba

37 Zemědělská statistika (výkazy a sběrné listy 1957-1963 kar 2
osob trvale činných a pomáhajících v zemědělství,
sběrné listy soupisů hospodářských zvířat, sběrné
listy o plochách osevu zemědělských plodin,
závodové listy o plochách osevu)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

38 Ochrana proti škůdcům (komplexní plány 1957-1961 kar 2
ochrany zemědělských kultur)

2/2/2/21 Zemědělská půda

39 Přídělová řízení, přehled o dosídlencích, 1948, 1954-1962 kar 2
dědické řízení týkající se čp. 5, JEP, HTÚP,
seznam pozemkových listů a rejstřík
vlastníků, sektorové přehledy o výměrách
půdy a plochách kultur, usnesení soudu na
povolení zápisů do pozemkových knih, převody
pozemků a nájmy zemědělských a lesních
pozemků, seznam záhumenkářů, soupis
parcel a vložky k evidenčním listům

2/2/2/22 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

40 Přehledy a výkazy plnění dodávkových 1957-1962 kar 2
úkolů, rozpisy a plány dodávek, zápis
o neplnění dodávek

2/2/2/23 Myslivost

41 Přičlenění honitby Zádub k KSL – lesní závod 1958-1962 kar 2
Konstantinovy Lázně, oznámení o ustavující
schůzi Mysliveckého svazu v Tachově pro
honitby Zádub, Liběvice, Svojšín, Černošín

2/2/2/24 Rybářství

42 Péče a využití obecního rybníku 1959-1960 kar 2

2/2/2/25 Vodní hospodářství

43 Rekonstrukce obecní studny (opis dokumentace, 1951-[1959] kar 2
zápis z provedené kontroly)

2/2/2/26 Ochrana životního prostředí

44 Rozpisy a plnění plánů sběru odpadových surovin 1960-1962 kar 2
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah     Evid. jedn. č.

2/2/2/27 Zdravotnictví

45 Očkování proti tuberkulóze, záškrtu, dětské 1957-1962 kar 2
obrně, povinné rentgenologické vyšetření
obyvatel, seznamy dětí a dospělých osob pro
zdravotní účely, zdravotnická osvěta,
hygienické prověrky týkající se bydlení

2/2/2/28 Sociální péče

46 Šetření sociálních poměrů občanů, 1960-1962 kar 2
sociální výpomoc, jmenování důvěrníka
pro péči o mládež

2/2/2/29 Školství

47 Aktivy pro nábor a rozmístění dorostu, 1959-1962 kar 2
doporučení ke studiu, zajištění náboru
dorostu do zemědělských škol, žádost
o přemístění učitele

2/2/2/30 Kultura

48 Kulturní a osvětová činnost v obci 1960-1962 kar 2

2/2/2/31 Církevní záležitosti

49 Pokyn předsedy ONV v Tachově obcím 1962 kar 2
k odstranění křížků a božích muk
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