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Úvod

I. Vývoj původce archiválií
Původci archivního fondu jsou:
Místní správní komise Zhořec (9. ledna 1946-20. července 1946)
Místní národní výbor Zhořec (21. července 1946-31. prosince 1963)
Obec Zhořec, ležící cca 5 km na západ od Bezdružic, náležela od roku 1945 do konce
ledna 1949 do politického okresu Planá a soudního okresu Bezdružice. Součástí obce Zhořec
byly rovněž osady Kamýk, Kohoutov, Loučky a Pačín. Správní obvod MSK a MNV se
shodoval s katastrálními územími Kohoutov a Zhořec. 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 MSK a MNV ve Zhořci byla umístěna v čp. 27.
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.
V obci Zhořec působil ještě v lednu 1946 německý starosta Josef Pittrof a tajemník
Josef Bäuml. Obec byla v té době již postupně osidlována reemigranty z Polska, kteří začali
do obce přijíždět, po předchozím vyjednávání jejich zástupců s našimi vládními zástupci,
pravděpodobně od 27. prosince 1945. Přesné datum příjezdu se různí (viz pamětní kniha, inv.
č. 27). Veškerou organizaci reemigrace zajišťovali především učitel Vilém Hovorka, Jiří
Tuček, Miroslav Nevečeřal, Josef Mundil a Emil Dušek. K uskutečnění reemigrace pomáhal
hlavně Československý ústav zahraniční. Údajně ale místní úřady reemigranty přátelsky
nepřijaly. Přesto početná skupina reemigrantů (109 rodin) přijela po vánocích 1945 osídlit
Zhořec a okolí. Noví obyvatelé Zhořce se velice aktivně pustili do práce. Hned 9. ledna 1946
se uskutečnila první schůze repatriantů, na níž došlo k ustavení 12členné MSK (členové MSK
a následně i MNV viz příloha č. 3) a 6členné zemědělské komise. Zároveň byl zvolen
předsedou MSK V. Hovorka. O volbě MSK však patrně nikdo neinformoval nadřízenou OSK
v Plané, neboť ta pověřila dne 21. ledna 1946 dočasným vedením obecní agendy ve Zhořci
Josefa Kleisnera. OSK v Plané se o existenci MSK ve Zhořci dozvěděla teprve na počátku
března 1946. Kuriózně již fungovala pouze 6členná MSK upravená patrně na zásah J.
Kleisnera, který byl mimo jiné pověřen i utvořením MSK. On sám byl označován jako
dozorčí sedmý člen MSK. Po informaci, že MSK ve Zhořci již funguje, byl J. Kleisner 8.
března 1946 zproštěn s okamžitou platností funkce okresního pověřence pro obec Zhořec.
Všech šest navržených členů získalo 26. března 1946 ověření o státní a politické spolehlivosti
a OSK v Plané jmenovala dne 29. března 1946 předsedou MSK V. Hovorku.
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. Ve Zhořci se voleb
zúčastnilo 98 oprávněných voličů, takže v obci mohl být ustanoven místní národní výbor.
Na podkladě výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění, konaných dne
26. května 1946, došlo ve Zhořci k přeměně MSK na MNV. Zvolení MNV proběhlo dne 21.
července 1946. Do MNV bylo navrženo a zvoleno 9 členů – 6 mandátů Československá
sociální demokracie, 3 mandáty Československá strana národně socialistická. Jednalo se tedy
patrně o jedinou obec v okrese s absencí příslušníka KSČ v MNV. Funkci předsedy
vykonával i nadále V. Hovorka. Na ustavující schůzi byly rovněž zvoleny komise
bezpečnostní, zásobovací, místní rolnická, sociálně-zdravotnická, osvětovo-školská, finanční,
bytová. MNV zaměstnával rovněž tajemnici Annu Kreuzovou doloženou nejpozději v roce
1947. Po jejím odchodu v dubnu 1948 vykonával tuto funkci Emil Dušek.
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 Zhořec. Zároveň byla vládním
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nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena územní
reorganizace okresů. Od 1. února 1949 byla obec Zhořec součástí nově vymezeného okresu
Stříbro.
V souvislosti s realizací zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách, byla v jednotlivých
okresech Plzeňského kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven jejich územní rozsah.
Obec Zhořec byla od 1. ledna 1950 zařazena do matričního obvodu Bezdružice a tento stav
trvá doposud.
Reorganizace MNV ve Zhořci proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 14/1950
Sb., o organisaci místních národních výborů. MAV NF ve Zhořci bylo do MNV navrženo 19
členů včetně 4 náhradníků. Z nejasných důvodů došlo ke jmenování všech 19 členů ONV ve
Stříbře dne 12. května 1950. Na ustavující schůzi MNV konané dne 23. května 1950 byl
předsedou MNV zvolen Ervín Pospíšil. Ustavující schůze se zúčastnil tehdejší bezdružický
újezdní tajemník a instruktor pro reorganizaci František Klavrza. Při MNV byly zvoleny čtyři
komise, z důvodu absence archiválií však není jasné které (později je doložena pouze
zemědělská komise). Ervín Pospíšil nevydržel ve funkci předsedy dlouho a již 11. ledna 1951
byl funkce zproštěn a na jeho místo byl zvolen dosavadní místopředseda Bedřich Mundil. Ani
ten ve funkci nesetrval dlouho, když od 1. ledna 1952 byl do funkce zvolen Helmut Tuček.
Původně se uvolil zastávat funkci předsedy pouze 1 rok. Na počátku roku 1953 byl sice
zvolen nový předseda Helmut Petrák, ale ani on nechtěl funkci vykonávat a H. Tuček zůstal
předsedou i nadále. Další pokus o vzdání se funkce podnikl na počátku roku 1954. Předsedou
byl zvolen Jindřich Laube, který dokonce krátký čas funkci vykonával, ale H. Tuček byl opět,
patrně činovníky ONV ve Stříbře, přinucen vykonávat funkci předsedy až do řádných voleb v
květnu 1954.
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. Funkci
tajemnice vykonávala od roku 1951 Anna Laubová současně i pro obec Vrbice u Bezdružic.
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.
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Do voleb v květnu 1954 bylo navrženo 9 členů MNV. Jak vyplývá ze zápisů o
hlasování a sčítání, byli všichni kandidáti zvoleni. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV
konané 25. května 1954 byl předsedou zvolen Pavel Krýger a tajemnicí Anna Laubová. Při
MNV fungovaly komise finanční, školská a zemědělská. Účetní a pokladní službu
obstarávala tajemnice Anna Laubová. Přestože předseda P. Krýger podal 30. března 1955
rezignaci na post předsedy, zůstal ve funkci až do voleb v roce 1957.
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 zápisů o
hlasování a sčítání, všichni kandidáti byli zvoleni. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV
konané 30. května 1957 byl předsedou zvolen Erich Hovorka a tajemnicí opět Anna Laubová.
Vedením účetní služby byla radou MNV pověřena také Anna Laubová. Při MNV zároveň
fungovaly komise zemědělská, finanční a kulturně osvětová. Tajemnice A. Laubová,
vykonávající svoji funkci již od roku 1951, podala 29. září 1958 rezignaci, která ovšem
nebyla přijata a zůstala ve funkci až do voleb v roce 1960.
Od ledna 1960 začaly být projednávány územní změny, které měly nastat v polovině
roku. Již v lednu 1960 zažádal MNV ve Vrbici u Bezdružic o přičlenění obce k obci Zhořec a
v únoru 1960 byl tento návrh veřejně projednán a schválen. Zároveň zažádala osada Milkov
doposud náležející k obci Domaslav, v níž byl MNV v roce 1960 také rušen, o přičlenění k
obci Zhořec. Ke všem změnám došlo až s účinností od 1. července 1960.
V únoru 1960 se začala projednávat otázka zániku okresu Stříbro a přeřazení obce
Zhořec 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 Zhořec), 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 ve Zhořci navrženo a zvoleno
13 členů. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV konané dne 24. června 1960 byl
předsedou opět zvolen Erich Hovorka a tajemníkem Bohuslav Kadleček. Následovala volba
stálých komisí – zemědělské, finanční a rozpočtová, kulturní a školská, trestní, pro ochranu
veřejného pořádku (bezpečnostní) a sociálního zabezpečení. Účetní službu vedla i nadále
Anna Laubová.
V rámci dalších územních změn obcí v okrese Tachov se v listopadu 1963 začala
projednávat otázka sloučení obce Zhořec s obcí Bezdružice. Sloučení obcí schválily oba
místní národní výbory. Obec Zhořec byla podle usnesení plenárního zasedání ONV v Tachově
ze dne 31. ledna 1964 sloučena s účinností od 1. ledna 1964 s obcí Bezdružice, pro kterou byl
stanoven název Bezdružice a Zhořec se stal částí obce Bezdružice. Tento stav trvá doposud.
Zároveň bylo rozhodnuto vyčlenit části obce Milkov a Vrbice u Bezdružic od obce Zhořec a
přičlenit je k obci Lestkov.
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II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Dokumenty MNV byly ukládány ve spisovně, která se nacházela v domě čp. 27. Další
spisy se pak jistě nacházely u funkcionářů MSK, resp. MNV, jak bylo v té době zvykem.
Místní národní výbor Zhořec používal od sklonku 50. let (patrně od roku 1959) podací
razítko pro základní evidenci spisů (viz dochované spisy). Vyplňováno bylo pouze číslo
jednací a pro spisový znak v razítku nebyla ani kolonka. Od roku 1955 však spolu se
zavedením spisové směrnice z roku 1954 byly používány krátkou dobu i spisové značky.
Tomu odpovídá dochovaný podací protokol (inv. č. 29). Podací razítko nebylo v té době ještě
používáno a příslušné údaje (datum, kdy dokument došel, číslo jednací, popř. spisová značka)
byly vyznačovány přímo na spisy. Oproti ostatním MNV lze říci, že o spisy bylo ve spisovně
MNV dobře postaráno a nepanoval v nich nepořádek běžný u jiných národních výborů. To
ostatně dokládají i dochované revize prováděné nadřízenými ONV ve Stříbře a následně v
Tachově. Ani poslední kontrola neshledala ve věci vedení spisové služby žádný větší
problém, pouze bylo potřeba věnovat uloženým spisů větší péči „aby nedocházelo k
poškozování spisů myšima“.
K první a jediné archivní odborné prohlídce spisů MNV Zhořec došlo 16. března 1956
stříbrskou okresní archivářkou Bohuslavou Lohrovou. Ke skartaci byly předloženy protokoly
ze zasedání pléna a rady MNV z let 1952-1956, podací protokoly z let 1951-1956 a spisy z let
1945-1954. Spisy z doby před rokem 1945 byly podle sdělení tajemnice MNV Anny Laubové
buďto zničeny Němci nebo odevzdány do sběru. Okresní archivářkou byly vybrány k trvalé
archivní úschově tyto písemnosti: kniha protokolů ze schůzí MNV z let 1952-1954 (dnes inv.
č. 1), podací protokoly z let 1951-1954 (inv. č. 28, druhý podací protokol je v současnosti
nezvěstný), pokladní deník z let 1948-1949 (inv. č. 24), rozpočty obce na roky 1947, 1949,
1952 (inv. č. 47) a výběr z „listinného materiálu“ z let 1945-1954. Během této skartace bylo
vyskartováno cca 40 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 Zhořec, aby vybrané písemnosti odeslali na adresu okresního archivu. Kdy
se tak stalo, nelze zjistit, ale k 22. lednu 1958 již byly archiválie MNV Zhořec evidovány na
EL JAF. V té době se jednalo o 3 knihy z let 1948-1956, 1 karton z let 1947-1957 a 1 podací
protokol z roku 1951 (jak je vidno druhý podací protokol nebyl archivu předán již v té době).
Jaké dokumenty byly archivu předány, není možné přesně určit, protože v kolonce EL JAF
tématický popis je uvedeno: „Dějiny obce. Materiál je mezerovitý.“ Mimo to byla k fondu
přiřazena i německá obecní kronika z roku 1928, která byla před rokem 1990 přesunuta do
fondu AO Zhořec EL JAF 320).
V rámci integrace obce Vrbice u Bezdružic v roce 1960 byl sepsán zápis o převzetí
administrativní agendy, z něhož vyplývá jaké dokumenty MNV Zhořec převzal. Konkrétně se
jednalo o podací deník z let 1958-1960, pokladní deník z let 1958-1960, knihu příjmů z let
1958-1960, knihu výdajů z let 1958-1960, knihu dlužníků, knihu pohledávek a dluhů,
inventární knihu, rozpočet na rok 1960, finanční doklady za roky 1959-1960, pokladní
stvrzenky, bloky o živočišné výrobě, knihu zápisů ze schůzí MNV, evidenci obyvatel, blok C
o pohybu hospodářských zvířat a 6 razítek. Část předaných dokumentů byla při inventarizaci
identifikována a byl založen nový archivní fond (viz kapitola III.).
K dalšímu kontaktu s okresním archivem již do zrušení MNV nedošlo. Po sloučení
MNV byl dne 30. ledna 1964 sepsán Protokol o převzetí (likvidaci) MNV, kterého se
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zúčastnil za MNV Zhořec bývalý tajemník Bohuslav Kadleček, za MNV Bezdružice Josef
Papírník, zástupce organizačního odboru ONV Tachov Emil Šimůnek, zástupce odboru
vnitřních věcí ONV Tachov František Lejsek a vedoucí okresního archivu Václav
Kleinhampl. 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 mělo být
podle protokolu cca 3 bm (č. přírůstku 18 ze dne 30. ledna 1964). V rubrice počet archivních
jednotek přírůstkové knihy je uvedeno, že bylo převzato 16 kartonů. Na EL JAF bylo tužkou
zaneseno pouze 12 kartonů, s tím, že datace i další údaje na evidenčním listu zůstaly
nezměněny. Tajné spisy, finanční spisy a spisy z let 1960-1963 měly být předány MNV
Bezdružice. Razítka převzal zástupce ONV Emil Šimůnek.
K dalšímu přírůstku do archivního fondu MNV Zhořec došlo v roce 1976 v souvislosti
se skartací spisů MNV Bezdružice. Dne 15. listopadu 1976 byly archivu předány, resp. v
archivu vytříděny 2 knihy zápisů MNV Zhořec z let 1957-1963 (inv. č. 3 a 4), 1 podací
protokol (patrně inv. č. 30) a 1 fascikl obsahující agendu voleb z roku 1960 (inv. č. 32) (č.
přírůstku 187).
Při vnitřní revizi archivních fondů, prováděné postupně po přestěhování archivu do
Tachova fond obsahoval 1 úřední knihu z let 1946-1948, 15 razítek 1945-1960 a 17 kartonů z
let 1946-1963 (stav k 23. dubnu 2001). Při následné generální inventuře byl upraven počet
úředních knih na 5 z let 1946-1959 s tím, že počet ostatních evidenčních jednotek zůstal
nezměněn. Razítka byla do archivu předána neznámo kdy z ONV Tachov.
V roce 2010 v rámci inventarizace archivního fondu AO Zhořec byla správně určena
datace kulatého razítka s opisem OBECNÍ ÚŘAD ZHOŘEC okres PLANÁ a bylo přesunuto
do archivního fondu MNV Zhořec.

III. Archivní charakteristika archivního fondu
Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Zhořec tvořen 5 úředními
knihami z let 1946-1959, 17 kartony (ve kterých se nacházely i další úřední knihy) z let 19461963 a 16 razítky z let 1945-1960. Celková metráž činila 2,40 bm.
Při inventarizaci archivního fondu byly také prověřeny archiválie nástupnického MNV
Bezdružice. V dochovaných archiváliích byla nalezena 1 kniha dlužníků MNV Zhořec z roku
1963, vyjmuta z kartonu č. 13 ze skartace v roce 2000. Ve fondu MNV Bezdružice k žádnému
úbytku nedošlo, neboť úřední kniha byla vyjmuta ze stávajícího kartonu, metráž archivního
fondu MNV Zhořec se navýšila o 0,01 bm.
V rámci inventarizace byla opravena datace razítek na 1946-1960, kartonů na 19451963 (1964), fond byl přemanipulován a byly správně určeny evidenční jednotky.
V rámci inventarizace byly identifikovány archiválie provenienčně náležející do
archivního fondu MNV Vrbice u Bezdružic (seznam voličů, měsíční výkaz o živočišné
výrobě, peněžní deník, 2 knihy pohledávek a finanční písemnosti) z let 1954-1960, které byly
uloženy do 1 kartonu o celkové metráži 0,11 bm a byl založen samostatný archivní fond
MNV Vrbice u Bezdružic (EL NAD 1282).
V archivním fondu MNV Zhořec bylo provedeno vyřazení archiválií z evidencí NAD z
důvodu přehodnocení významu (Protokol o vyřazení archiválií z evidencí NAD z důvodu
přehodnocení významu čj. SOAP/090-0198/2014 ze 14. 04. 2014 a schválený čj. SOAP/0081230/2014 ze dne 09. 10. 2014), při němž byly vyřazeny: 3 knihy dlužníků z let 1957-1959 a
8

1963, 4 knihy pohledávek a dluhů z let 1954-1959, 5 pokladních knih z let 1954-1958, 2
knihy materiálových zásob z let 1954 a 1956, 2 knihy hotově placených příjmů a peněžních
zásilek z let 1954-1955, 5 peněžních deníků z let 1954-1959, spisy (průvodní listy
opravňujících k přemístění zvířete, dílčí sčítací listy hospodářských zvířat, podací lístky,
stvrzenky, platební poukazy, dodací listy, faktury, složní listy, bankovní výpisy) z let 19471963 a 16 razítek z let 1946-1960 v celkovém rozsahu 1,2 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 přesunu archiválií do archivního fondu MNV
Vrbice u Bezdružice a po vyřazení archiválií z evidencí NAD z důvodu přehodnocení
významu činí 1,1 bm. V současnosti je archivní fond MNV Zhořec tvořen 26 úředními
knihami, 3 podacími protokoly a 6 kartony. Posteriorem je rozhodnutí ONV v Tachově o
odčlenění osad Milkov a Vrbice u Bezdružic od obce Zhořec a přičlenění k obci Lestkov ze
13. ledna 1964 (viz inv. č. 31). Archiválie z roku 1945 (přihlášky k repatriaci – inv. č. 44)
byly zařazeny do archivního fondu MNV Zhořec, protože byly podepisovány od prosince
1945 těsně před repatriací do Československa a byly následně předány MSK.
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/0063120/2007. 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 Zhořec náleží mezi mezerovitě dochované fondy místních
národních výborů rušených v roce 1963. V archivním fondu chybí zápisy ze schůzí MSK a
pléna a rady MNV z let 1946-1950, podací protokoly z let 1946-1950, 1952-1954, 1958
(ostatní roky nejsou úplné) a část finančních knih. Rovněž dochované spisy nejsou kompletní.
Není známo, že by se nějaké dokumenty MNV Zhořec nacházely ve spisovně nynějšího
Městského úřadu Bezdružice.
Fyzický stav archivního fondu je dobrý.
Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Archivní fond MNV Zhořec patří k lépe dochovaných archivním fondům MNV.
Nejdůležitější částí fondu MNV Zhořec jsou knihy zápisů ze schůzí MNV (inv. č. 1-5) a
pamětní kniha obce (inv. č. 27), podávající obraz o dění v obci po roce 1945. Zajímavostí
fondu MNV Zhořec je relativně uceleně dochovaná evidence obyvatel umožňující nahlédnout
do procesu postupného osidlování obce a jejích osad homogenní skupinou – reemigranty z
Polska (inv. č. 41-44). Částečně se zachovala účetní agenda, ze které lze vyčíst hospodaření
obce. Dochované archiválie také podávají svědectví o lepší kvalitě úřadování činovníků
MNV Zhořec oproti srovnatelným národním výborům.
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V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Archivní fond MNV Zhořec uspořádala a archivní pomůcku sestavila Jana Zímová
v listopadu a prosinci 2012 a v dubnu 2014 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 30. listopadu 2017

Jana Zímová
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Okresní národní výbor Planá, inv. č. 152, sign. I/21, kart. č. 32 Obecní věci všeobecně,
1945-1949.
Okresní národní výbor Planá, inv. č. 152, sign. I/21, kart. č. 33 Obce seřazené podle abecedy,
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Okresní národní výbor Tachov, sign. 604/1 Slučování obcí a změny hranic obcí 1952-1989.
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Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1950, 1954.
Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročníky 1945, 1948.
Sbírka zákonů Československé socialistické republiky – ročník 1960.
Seznam matričních obvodů v českých krajích. Praha : Ministerstvo vnitra, 1950.
Úřední list republiky Československé – ročník 1945.
Volby do ústavodárného Národního shromáždění dne 26. května 1946, část II. Volební
výsledky podle obcí, sešit 2. Volební kraj V – VII Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, in:
Zprávy Státního úřadu statistického, řada B, číslo 4 – 6, ročník XXVII. (1946) číslo 26 – 28.
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek
Akce M – akce 5 miliard
AO – archiv obce
AP – archivní pomůcka
bm – běžný metr
čj. – číslo jednací
čp. – číslo popisné
ČR – Česká republika
ČSR – Československá republika
ČSSS – Československé státní statky
EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu
EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví
evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo
inv. č. – inventární číslo
JZD – jednotné zemědělské družstvo
kar – karton
KNV – krajský národní výbor
KSČ – Komunistická strana Československa
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MěstNV – městský národní výbor
MNV – místní národní výbor
MSK – místní správní komise
NS – Národní shromáždění
NSR – Německá spolková republika
NV – národní výbor
OI-PO – okresní inspekce požární ochrany
ONV – okresní národní výbor
OSK – okresní správní komise
PD – projektová dokumentace
ppr – podací protokol
sign. – signatura
SOA – Státní oblastní archiv
ukn – úřední kniha
VŽ – výbor žen
ZVS – zemědělské výrobní středisko
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Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK a MNV Zhořec v letech 1946-1963
jméno předsedy

ve funkci od

ve funkci do

Vilém Hovorka

09. 01. 1946 (MSK)

20. 07. 1946

Vilém Hovorka

21. 07. 1946 (MNV)

22. 05. 1950

Ervín Pospíšil

23. 05. 1950

11. 01. 1951

Bedřich Mundil

11. 01. 1951

31. 12. 1951

Helmut Tuček

01. 01. 1952

24. 05. 1954

Pavel Krýger

25. 05. 1954

29. 05. 1957

Erich Hovorka

30. 05. 1957

31. 12. 1963
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Příloha č. 3: Seznam členů MSK a MNV Zhořec v letech 1946-1963
Období 09. 01. 1946-28. 03. 1946
předseda MSK

Vilém Hovorka

místopředseda MSK

Jiří Tuček

členové MSK

Josef Mundil (pokladník), Helmut Tuček (zástupce pokladníka), Erich Jelínek,
Karel Křehký, Artur Novák, Miroslav Nevečeřal, Karel Mundil, Karel Petrák,
Ervin Golc, Arnold Kulhavý

komise
MSK

zemědělská

Josef Mundil (předseda), Erich Jelínek, Artur Novák, Karel Petrák, Ervin Golc,
Arnold Kulhavý

Období 29. 03. 1946-20. 07.1946
předseda MSK

Vilém Hovorka

místopředseda MSK

Jiří Tuček

členové MSK

Josef Mundil (pokladník), Helmut Tuček (zástupce pokladníka), Erich Jelínek,
Miroslav Nevečeřal

Období 21. 07. 1946-22. 05. 1950
předseda MNV

Vilém Hovorka

místopředseda MNV

Jiří Tuček (do 31. 08. 1946), Josef Mundil (od 01. 09. 1946)

tajemník MNV

Anna Kreuzová (od roku 1947 do dubna 1948), od konce května 1948 Emil
Dušek

členové MNV

Josef Mundil, Karel Mundil, Miroslav Nevečeřal, Ervin Golc, Erich Jelínek,
Arnold Kulhavý, František Mates

bezpečnostní

komise
MNV

Miroslav Nevečeřal (předseda), Karel Mundil, Jiří Tuček

bytová

Vilém Hovorka (předseda), Karel Mundil, Emil Petrák

finanční

Josef Mundil (předseda), Helmut Tuček, Karel Petrák (do 12. 12. 1947)
Miroslav Nevečeřal (předseda), Pavel Hejtmánek, Pavel Krýger, Vilém Hovorka,
Jaroslav Běloch (od 12. 12. 1947)

osvětovoškolská

František Mates (předseda), Vilém Hovorka, Jiří Tuček, Miroslav Nevečeřal,
Pavel Krýger

zásobovací
místní
rolnická
sociálnězdravotnická
změny ve složení MNV

Herta Mundilová (předsedkyně), Berta Pospíšilová
Josef Mundil (předseda), Helmut Tuček, Erich Jelínek, Artur Novák, Miroslav
Nevečeřal, Karel Petrák, Ervin Golc, Arnold Kulhavý, Emil Petrák, Pavel Krýger
Otilie Nováková (předsedkyně), Emilie Petráková, Elsa Mundilová
Helmut Tuček za Jiřího Tučka (01. 09. 1946), Pavel Krýger za Františka Matesa
(12. 09. 1946), Karel Horák, Josef Šlegr a Karel Petrák za Pavla Krýgera, Ervina
Golce a Arnolda Kulhavého, Emil Dušek ze Karla Horáka (27. 04. 1949)
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Období: 23. 05. 1950-24. 05. 1954
předseda MNV

Ervín Pospíšil (do 11. 01. 1951), Bedřich Mundil (do 31. 12. 1951), Helmut
Tuček

místopředsedy MNV

Bedřich Mundil (do 11. 01. 1951), Ervín Pospíšil (od 31. 12. 1951), Pavel Krýger

tajemník MNV

Anna Laubová (od roku 1951)

členové MNV

Erich Jelínek, Emil Petrák, Helmut Tuček, Josef Mundil, Julius Laube, Artur
Novák, Marie Bělochová, Pavel Pauk (člen rady), Karel Mundil, Jiří Jelínek,
Reinhold Petrák, Ervín Golc, Karel Jelínek, Vilém Hovorka, Arnold Kulhavý,
Josef Šlégr (člen rady), Anna Laubová (členka rady)

změny ve složení MNV

nedoloženy, resp. nejasné

Období 25. 05. 1954-29. 05. 1957
předseda MNV

Pavel Krýger

tajemník MNV

Anna Laubová

členové MNV

Karel Stehlík (člen rady), Karel Beránek, Jarmila Jonášová, Helmut Petrák, Erich
Hovorka, Bedřiška Vránová, Bedřich Lelek

finanční

Karel Beránek (předseda), Anna Lubová, Pavel Krýger

školská

Jarmila Jonášová (předsedkyně), Karel Petrák, Bedřich Lelek

komise
MNV

zemědělská
změny ve složení MNV

Erich Hovorka (předseda), Karel Stehlík, Bedřiška Vránová
nedoloženy

Období 30. 05. 1957-23. 06. 1960
předseda MNV

Erich Hovorka

tajemník MNV

Anna Laubová

členové MNV

Bedřich Mundil, Ilza Beránková, Helmut Tuček, Karel Stehlík, Ervín Pospíšil,
Pavel Krýger, Karel Jelínek

komise
MNV

finanční

Ervín Pospíšil (předseda), Bedřich Mundil, Anna Laubová, Antonín Suk

zemědělská

Helmut Tuček (předseda), Karel Stehlík, Karel Jelínek, Richard Tořínský

kulturně
osvětová

změny ve složení MNV

Ilza Beránková (předsedkyně), František Máša, Miroslav Buralt, Erna Burešová
nedoloženy
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Období 24. 06. 1960-31. 12. 1963
předseda MNV

Erich Hovorka

tajemník MNV

Bohuslav Kadleček

členové MNV

Bedřich Mundil, Ilza Beránková, Helmut Tuček, Anna Laubová (členka rady),
Karel Stehlík, Ervín Pospíšil (člen rady), Jan Kertis, Bedřich Možiš, Albín
Hovorka (člen rady), Bedřich Matala, Gustav Hovorka

komise
MNV

finanční a
rozpočtová

Ervín Pospíšil (předseda), Ilza Beránková, Bedřich Možiš, Antonín Suk

kulturní a
školská

Helmut Tuček (předseda), Helena Bechyňová, Erna Burešová, Evald Mundil

trestní

Ervín Pospíšil, Anna Laubová, Erich Hovorka

pro ochranu
veřejného
pořádku

Ervín Pospíšil, Karel Beránek, Erich Hovorka

sociálního
zabezpečení

Helmut Petrák, Bedřich Mundil, Pavel Hetmánek

zemědělská

Jan Kertis (předseda), Gustav Hovorka, František Široký, Václav Petrák (v
souvislosti se stěhováním se členové komise různě obměňovali)
Jan Kertis (předseda), Ervín Golc, Ladislav Benda (poslední složení)

výbor žen

Helena Bechyňová (předsedkyně a ředitelka školy), Anna Laubová, Erna
Burešová, Ilza Beránková, Ema Pospíšilová, Lota Hovorková, Gizela
Nevečeřalová, Natalie Suková

Občanský výbor Vrbice
u Bezdružic

Albín Hovorka, Bedřich Možiš, Bedřich Matala, Ondřej Pikl, Josef Bělohoubek,
Karel Jelínek

změny ve složení MNV

nedoloženy

17

Příloha č. 4: Struktura archivního fondu
1 Orgány národního výboru
2 Úřad národního výboru
2/1 Úřední knihy
2/1/1 Účetní knihy
2/1/2 Pamětní 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, pracovníci aparátu národního výboru
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
2/2/2/9 Evidence obyvatelstva
2/2/2/10 Státní občanství
2/2/2/11 Matriční záležitosti
2/2/2/12 Evidence a správa majetku
2/2/2/13 Finanční hospodaření
2/2/2/14 Místní daně a poplatky
2/2/2/15 Plánování
2/2/2/16 Výstavba
2/2/2/17 Místní hospodářství
2/2/2/18 Živnosti, poskytování služeb občany
2/2/2/19 Doprava
2/2/2/20 Obchod
2/2/2/21 Pracovní síly
2/2/2/22 Zemědělství
2/2/2/23 Zemědělská výroba
2/2/2/24 Zemědělská půda
2/2/2/25 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů
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2/2/2/26 Lesní hospodářství
2/2/2/27 Myslivost
2/2/2/28 Rybářství
2/2/2/29 Vodní hospodářství
2/2/2/30 Ochrana životního prostředí
2/2/2/31 Zdravotnictví
2/2/2/32 Sociální péče
2/2/2/33 Školství
2/2/2/34 Kultura
2/2/2/35 Církevní záležitosti

19

Inventární seznam

20

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

1 Orgány národního výboru
1

Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV
a veřejných schůzí
18. 02. 1951-07. 01. 1954

1951-1954

ukn 1

2

Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV
a veřejných schůzí
03. 01. 1954-09. 09. 1956

1954-1956

ukn 2

3

Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV
a veřejných schůzí
11. 01. 1957-08. 10. 1957

1957

ukn 3

4

Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV,
veřejných schůzí, společných schůzí s VŽ
a schůzí zemědělské komise
08. 01. 1959-29. 10. 1963

1959-1963

ukn 4

5

Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV
a veřejných schůzí
08. 11. 1963-31. 12. 1963

1963

ukn 5

6

Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV, veřejných,
společných a mimořádných schůzí (torzo)

1955-1961

kar 1

2 Úřad národního výboru
2/1 Úřední knihy
2/1/1 Účetní knihy
7

Hlavní kniha

1946

ukn 6

8

Hlavní kniha

1948

ukn 7

9

Hlavní kniha

1949

ukn 8

10

Hlavní kniha

1950

ukn 9

11

Hlavní kniha

1951

ukn 10

12

Hlavní kniha

1952

ukn 11

13

Hlavní kniha

1953

ukn 12

14

Kniha příjmů

1954

ukn 13

15

Kniha příjmů

1955

ukn 14
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

16

Kniha příjmů

1956

ukn 15

17

Kniha příjmů

1957

ukn 16

18

Kniha příjmů

1958-1959

ukn 17

19

Kniha výdajů

1954

ukn 18

20

Kniha výdajů

1955

ukn 19

21

Kniha výdajů

1956

ukn 20

22

Kniha výdajů

1957

ukn 21

23

Kniha výdajů

1958-1959

ukn 22

24

Pokladní kniha

1948-1950

ukn 23

25

Kniha inventární

1954-1956

ukn 24

26

Kniha inventární

1959-1961

ukn 25

1946-1948

ukn 26

2/1/2 Pamětní knihy
27

Pamětní kniha

2/2 Spisový materiál
2/2/1 Registraturní pomůcky
28

Podací protokol
04. 01. 1951-27. 11. 1951

1951

ppr 1

29

Podací protokol
04. 01. 1955-29. 04. 1955
(torzo)

1955

ppr 2

30

Podací protokol
05. 01. 1957-28. 06. 1957
07. 01. 1960-28. 12. 1963

1957, 1960-1963

ppr 3
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2/2 Spisy
2/2/2/1 Statutární záležitosti organizace
31

Slučování a rozlučování obcí
(nařízení ONV v Tachově týkající se sloučení
obcí, zápis o převzetí administrativní agendy
z obce Vrbice u Bezdružic sloučené s obcí
Zhořec, přičlenění osady Milkov (doposud
náležející k obci Domaslav) k obci Zhořec,
rozhodnutí ONV v Tachově o odčlenění osad
Milkov a Vrbice u Bezdružic od obce Zhořec
a přičlenění k obci Lestkov)

1960 (1964)

kar 1

1954-1963

kar 1

2/2/2/2 Volby
32

Voličské seznamy, volby do MNV, ONV, KNV,
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
33

Plány práce a schůzí MNV, pléna, rady, stálých
komisí a Výboru žen, úkoly pro místní tajemníky

1951-1963

kar 1

34

Předání a převzetí agendy MNV nově zvolenému
1953-1963
předsedovi, pozvánky na schůze, hlášení pro ONV,
podklady pro ustavující schůzi nově zvoleného MNV,
zpráva o vykonaném průzkumu MNV ve Zhořci

kar 1

35

Vlastenecké a celoobecní závazky, situační
zprávy o plnění závazků, smlouvy o uzavření
socialistické soutěže mezi MNV Zhořec, Polžice
a Vrbice u Bezdružic, hodnocení soutěže dle
výsledků 2/1956-11/1956

kar 1

1955-1960

2/2/2/4 Funkcionáři, pracovníci aparátu národního výboru
36

Funkcionáři MNV, komisí, VŽ, žádost P. Krýgera
o zproštění z funkce předsedy MNV, žádost
A. Laubové o uvolnění z funkce tajemnice MNV
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1955-1963

kar 1

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2/2/5 Kontrolní činnost
37

Zprávy o výsledcích revizí finančního
hospodaření a periodických prověrek u MNV,
pokyny a nařízení k odstranění zjištěných
závad, protokol o archivně odborné prohlídce
spisů na MNV ve Zhořci

1955-1963

kar 1

1946-1963

kar 1

1955-1963

kar 2

1946-1960

kar 2

1946-1963

kar 2

2/2/2/6 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
38

Přestupky občanů a jejich šetření, trestní
nález a rozsudek, vyhláška o zavedení správního
trestního řízení při hrubém porušení dopravní
bezpečnosti, význam a úkoly komise pro místní
bezpečnost, povolení k cestě do NSR

2/2/2/7 Požární ochrana
39

Zápis z kontroly Krajské správy státního
požárního dozoru Plzeň, přehled o stavu
a akceschopnosti požárního sboru ve Zhořci,
žňové hlídky, záznam o provedení požární
dohlídky v obci, zápis z prověrky MNV
provedené OI-PO o požární bezpečnosti

2/2/2/8 Vojenské záležitosti
40

Jmenné seznamy branců a vojáků v záloze,
nařízení, pokyny, oznámení, povolávací
rozkazy, posudky, evidenční výkazy
skutečných počtů koní, vozů a postrojů,
hlášení rady MNV, že se v obci nenachází
hroby rumunských vojáků

2/2/2/9 Evidence obyvatelstva
41

Seznamy obyvatel a domácností obce Zhořec
včetně osad Kohoutov, Pačín, Kamýk, Loučky,
Milkov, Vrbice u Bezdružic, zjišťování pobytu
občanů, torzo přihlašovacích a odhlašovacích
lístků obyvatel, přehled o dosídlencích,
seznamy reemigrantů
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2/2/10 Státní občanství
42

Listiny o udělení československého státního
občanství, rozhodnutí o určení domovské
obce občanům, osvědčení o státní, národní
a politické spolehlivosti, žádosti a podklady
k vyřizování státního občanství, opis propouštěcího
osvědčení Augusty Strnadové ze státního svazku
Československé republiky

1946-1959

kar 2

43

Zápis o utvoření Místního odboru Sboru českých
exulantů ve Zhořci, přihlášky členů Sboru českých
exulantů i navrátilců z Polska v Praze, stanovy,
výměr vydaný Zemským národním výborem
v Praze, směrnice, pokyny, nařízení

1946-1948

kar 2

44

Přihlášky k repatriaci pro zahraniční krajany
v cizině trvale usedlé (řazeno A – V)

1945-1948

kar 2

1947-1960

kar 2

1946-1963

kar 2

2/2/2/11 Matriční záležitosti
45

Oznámení o narození, úmrtí a uzavření manželství,
povolení k sňatku, dodatečný zápis do knihy
narození, žádost MNV o zaslání matrik narození
pro reemigranty z Polska, matrikář v matričním
obvodě Bezdružice Antonín Veverka, navržení
tajemníka B. Kadlečka za člena sboru pro občanské
záležitosti, oznámení o novém uspořádání
matričních obvodů v okrese Tachov

2/2/2/12 Evidence a správa majetku
46

Směrnice pro stanovení náhrady za užívání bytu
v domech konfiskovaných podle dekretu presidenta
republiky č. 108/45 Sb. v pohraničí, pokyny,
nařízení, torzo bytových listů a výměrů (Zhořec
čp. 17, 40 a 42), revize domovních čísel, seznamy
domů, převody nemovitostí, pronájmy,
konfiskace majetku, likvidace firem a zrušovací
výměry, inventarizace majetku ve správě obce,
inventární seznamy, žádosti o odprodej materiálu
získaného z bouraček, návrh na zřízení hřbitova,
žádost o exhumaci
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2/2/13 Finanční hospodaření
47

Rozpočty obce, školní obce a hasičského
dobrovolného sboru, rozpočty MNV, vyhlášky,
výkazy o hospodaření MNV a zadlužení obce,
protokol ve věci odevzdání peněz v rámci
měnové reformy

1946-1960

kar 3

1947-1963

kar 3

1955-1963

kar 3

1955, 1960-1963

kar 3

1955-1960

kar 3

1949

kar 3

1956-1962

kar 3

2/2/2/14 Místní daně a poplatky
48

Předpisné seznamy daně zemědělské,
rozpisy místních daní a poplatků, přiznání
k domovní dani, výkazy nedoplatků, žádosti
o snížení a zproštění daní a poplatků

2/2/2/15 Plánování
49

Programový akční plán obce, akce M,
hlášení a kontroly plnění plánů, plán práce
komise pro zvelebení měst a obcí, programový
plán MNV na roky 1960-1964, požadavky
na investiční výstavbu a generální opravy
školy ve Zhořci-Pačíně až do roku 1970

2/2/2/16 Výstavba
50

Akce M včetně technické dokumentace,
výstavba: kravína, elektrického vedení
Vítkov – Plzeň, přípojky vodovodu k ZVS,
dálkového plynovodu včetně PD

2/2/2/17 Místní hospodářství
51

Periodické ověřování měr a vah, stížnost na
telefonní ústřednu, rozpisy přídělů elektřiny,
zásobování spotřebitelů palivy, potvrzení
MNV o nepřítomnosti závodní kuchyně,
prodejny a hostince v obci v roce 1960

2/2/2/18 Živnosti, poskytování služeb občany
52

Přehled živnostenských podniků

2/2/2/19 Doprava
53

Řešení dopravní obslužnosti (autobusové
a vlakové spoje), seznam místních komunikací
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2/2/20 Obchod
54

Uzavření prodejny v obci, zásobování obce
pojízdnou prodejnou, stížnosti na zásobování,
volba důvěrníků pro kontrolu pojízdné
prodejny v obci, žádost o nové zřízení prodejny

1955-1960

kar 3

1950-1960

kar 3

1956-1961

kar 3

2/2/2/21 Pracovní síly
55

Nábor pracovníků do zemědělství a lesů, seznam
mladistvých pracujících v zemědělství, pomoc
brigádníků, povolení ke změně zaměstnání

2/2/2/22 Zemědělství
56

ČSSS statek Úlice farma Zhořec (změny držeb
pozemků, prověrky pracovních závazků),
JZD v osadě Kohoutov (výkaz hospodaření)

2/2/2/23 Zemědělská výroba
57

Zemědělská statistika (výkazy a sběrné listy
osob trvale činných a pomáhajících v zemědělství,
sběrné listy soupisů hospodářských zvířat, sběrné
listy o plochách osevu zemědělských plodin,
závodové listy o plochách osevu)

1951-1963

kar 4

58

Rostlinná a živočišná a výroba (plán práce
rostlinné a živočišné výroby, rozpisový
sumář státního plánu zemědělské výroby,
hlášení o plnění plánů, výmlatový plán)

1946-1961

kar 5

59

Ochrana proti škůdcům

1954-1961

kar 5

60

Veterinární opatření

1959-1963

kar 5

1947-1963

kar 5

2/2/2/24 Zemědělská půda
61

Přídělové listiny, přihlášky o příděl půdy,
přídělová řízení, seznam plátců za příděly,
seznam rodinných domů určených k přídělu,
sektorové přehledy o výměrách půdy,
usnesení soudu na povolení zápisů do
pozemkových knih, hlášení o změnách
v evidenci půdy, převody a směny pozemků,
výpisy z pozemkových knih, odhady usedlostí,
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Časový rozsah

Evid. jedn. č.

úřední záznam o vyúčtování hospodaření MNV
na zkonfiskovaném zemědělském majetku,
názvy trigonometrických bodů, odprodej
trigonometrického bodu, šetření dědických řízení aj.
2/2/2/25 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů
62

Přehledy a výkazy plnění dodávkových
úkolů, dodávkové smlouvy, rozpisy a výměry

1949-1961

kar 5

1947-1957

kar 6

1955-1960

kar 6

1951

kar 6

1955-1963

kar 6

1959-1963

kar 6

1955-1963

kar 6

2/2/2/26 Lesní hospodářství
63

Příhláška obce o příděl lesa, zápis o odevzdání
zkonfiskovaných lesů obci, plánek obecních
lesů, výpovědi nájemních smluv Správou lesního
hospodářství Konstantinovy Lázně

2/2/2/27 Myslivost
64

Nájemní smlouva o pronájmu honitby,
škody na pozemcích způsobené divokou
zvěří

2/2/2/28 Rybářství
65

Smlouva o propachtování obecního rybníku

2/2/2/29 Vodní hospodářství
66

Závadnost vody ve studních, rozbory vody,
nápravná opatření, seznam studní v obvodu
MNV Zhořec

2/2/2/30 Ochrana životního prostředí
67

Rozpis a plnění plánu sběru odpadových surovin

2/2/2/31 Zdravotnictví
68

Očkování proti tuberkulóze, záškrtu, neštovicím,
počet obyvatel k utvoření nových zdravotnických
obvodů, zdravotnická osvěta
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Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2/2/32 Sociální péče
69

Šetření sociálních poměrů občanů,
sociální výpomoc, hlášení pro odbor
sociálního zabezpečení v Tachově

1952-1960

kar 6

1956-1961

kar 6

1955-1960

kar 6

1947

kar 6

2/2/2/33 Školství
70

Zápis o převzetí správy školy ve Zhořci
v roce 1958, oprava a provoz školy, zajištění
stravování, povolení ke studiu, podklady
pro vypracování návrhu plánu výkonu na
roky 1961-1963

2/2/2/34 Kultura
71

Kulturní a osvětová činnost v obci

2/2/2/35 Církevní záležitosti
72

Smlouva o pronájmu obecního domu čp. 27
uzavřená mezi MNV Zhořec a kazatelskou
stanicí českobratrské evangelické církve ve
Zhořci k bezplatnému užívání na dobu 99 let
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