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Úvod 

I. Vývoj původce archivního fondu 

Dílčí inventář 2 navazuje v úvodu i v inventárním seznamu na dílčí inventář 1 tohoto fondu 

(AP č. 73). V prvních dvou kapitolách úvodu se zaměřuje na popis vývoje původce i fondu 

od druhé poloviny 70. let do roku 1990, tedy do doby ukončení jeho činnosti, popřípadě doplňuje 

úvod DI 1 o skutečnosti, které v něm nebyly podchyceny. Část fondu zahrnutá do tohoto 

zpracování obsahuje dokumenty vzniklé po roce 1976. Starší dokumenty se ve zpracování 

vyskytují pouze v těch případech, kdy byly do fondu zaevidovány po ukončení 

vypracování DI 1. 

Ústavní dekret presidenta republiky č. 18 ze 4. prosince 1944 o národních výborech 

a prozatímním Národním shromáždění určil jako základ organizace veřejné správy v osvobozené 

republice národní výbory. Jejich základní práva a pravomoci byly zakotveny ve vládním nařízení 

č. 4/1945 Sb. z 5. května 1945 a ve vládním nařízení č. 44/1945 Sb. ze 7. srpna 1945, kterým 

se měnilo vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů. Národní výbory 

byly definovány jako zastupitelské orgány a orgány veřejné správy, které spravovaly v obvodu 

své působnosti všechny veřejné záležitosti nespravované jiným veřejným orgánem.  

Pro organizaci správy obcí v pohraničních oblastech bylo přijato několik základních 

norem. Vedle ústavního dekretu presidenta republiky, jehož platnost byla potvrzena vyhláškou 

ministra vnitra z 3. srpna 1945, to bylo především vládní nařízení č. 4/1945 Sb.  To stanovilo, že 

v obcích a okresech s většinou státně nespolehlivého obyvatelstva budou jmenovány jako 

dočasné správní orgány místní a okresní správní komise. Pro okres jmenovalo okresní správní 

komisi ministerstvo vnitra, pro obce jmenovala místní správní komise okresní správní komise. 

Vzhledem k převaze německého obyvatelstva patřil mezi tyto obce  také Chlum Svaté Maří. 

V prvních poválečných měsících vedli správu obce zástupci místních Němců, kteří 

pocházeli z řad antifašistů. Na formování a činnost prvních místních správních orgánů dohlížela 

až do svého odchodu z obce na konci listopadu 1945 vojenská správa americké armády. 

Postupně se do Chlumu Svaté Maří začali vracet Češi, kteří odsud na podzim roku 1938 museli 

odejít, a začali přicházet i noví čeští osídlenci. Z nich byla na závěr roku 1945 ustavena místní 

správní komise. 

Ve volbách do Ústavodárného národního shromáždění konaných 26. května 1946 bylo 
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v obci odevzdáno jen 31 voličských hlasů, z nichž 16 získali komunisté, 5 lidová strana, 

8 sociální demokracie a 2 národní socialisté. To ovšem nebylo pro ustavení MNV dostačující, 

proto zde i nadále správu obce vykonávala MSK. 

Mezi první české instituce, které po válce začaly v obci pravidelněji fungovat, patřily pošta 

a četnická stanice. Školní vyučování bylo v obci zahájeno v jediné třídě 24. ledna 1946.  

V průběhu roku 1947 byly splněny podmínky pro vznik národního výboru, který byl 

ustaven 3. září 1947 a jeho složení vycházelo z poměrného zastoupení jednotlivých stran, jak je 

určily zdejší výsledky voleb do Ústavodárného národního shromáždění v květnu 1946. 

Z osmnácti členů MNV bylo 9 komunistů, 3 lidovci, 5 sociálních demokratů a 1 národní 

socialista. Prvním předsedou MNV byl zvolen místní hostinský a člen KSČ František Merta.  

Politický převrat v roce 1948 umožnil KSČ z veřejných a hospodářských funkcí odstranit 

politické protivníky, kteří odporovali její ideologii.  K tomuto účelu byly vytvořeny místní akční 

výbory Národní fronty, které prováděly tzv. očistu veřejného života od všech komunistům 

nepohodlných lidí. Důsledkem toho se MNV Chlum Svaté Maří zcela rozpadl a až do roku 1949 

byli dočasnou správou obce pověřeni správní komisaři František Truhlář a Josef Hošek z Dasnic. 

Ustavující schůze nového MNV se konala 14. března 1949 v hostinci U Hvězdy. Předsedou 

MNV zde byl jednomyslně zvolen Josef Linha a místopředsedou MNV František Novák. Radu 

MNV ještě doplnili František Suchý a Jan Sazama. Až do roku 1951 docházelo ve funkci 

předsedy MNV k častým změnám. Na veřejné plenární schůzi 3. prosince 1951 byl předsedou 

MNV zvolen Josef Sýkora a nově byla ustavena trestní komise. Soudcem z lidu byl zvolen Josef 

Pospíšil. Ten byl pak 28. února 1952 na další veřejné plenární schůzi zvolen tajemníkem MNV.  

Místní akční výbor Národní fronty rozhodoval o složení MNV až do roku 1954. První 

skutečné volby do národních výborů se konaly 16. května 1954 podle ústavního zákona 

č. 12/1954 Sb. a zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, a podle zákona č. 14/1954 Sb., 

o volbách do národních výborů. Při všech následujících volbách byl pak MNV sestavován 

na základě jednotných kandidátek NF. Ustavující schůze MNV proběhla 24. května 1954 

v zasedací síni MNV. Předsedou MNV byl jednomyslně zvolen Miroslav Machulka, tajemníkem 

se stal Josef Pospíšil, náměstkem předsedy byl zvolen Matyáš Seidl. Byly ustaveny komise pro 

vnitřní věci, plánovací komise, finanční komise, kulturní komise, zásobovací komise, 

zemědělská komise, sociální a zdravotní komise, bytová komise a trestní komise. 
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V roce 1952 byla v obci zřízena Osvětová beseda, která roku 1956 začala vydávat místní 

časopis Vpřed. Po vystěhování většiny Němců z obce v šedesátých letech se Osvětová beseda 

rozpadla. V roce 1970 sice obnovila svou činnost, ale v roce 1979 byla opět zrušena. 

Ke kulturním institucím v obci patřila rovněž místní lidová knihovna.  

Již v prvních poválečných letech se začaly formovat některé zájmové oblasti obyvatel 

ve spolkové činnosti. Mezi první patřili dobrovolní hasiči, ochotníci, chovatelé včel a myslivci. 

Později vznikla tělovýchovná jednota Sokol, při MNV pak Výbor žen, organizace Červeného 

kříže a Svazu české mládeže. Od roku 1967 na činnost Výboru žen navázal Československý svaz 

žen, který byl samostatnou organizací v rámci NF nepodléhající již MNV. Obdobně na činnost 

Svazu české mládeže navázal Československý svaz mládeže.  

Po doplňujících volbách do MNV, které proběhly 5. února 1956, se první řádné zasedání 

MNV konalo 7. února 1956. Předsedou MNV byl zvolen Josef Havel, náměstkem Miloš Uherka. 

V této době byly při MNV činné tyto stálé komise: finanční komise, zemědělská komise, 

zdravotní komise, komise pro školství a kulturu, komise pro výstavbu.  

Ustavující schůze nového MNV vzniklého po dalších doplňujících volbách se konala 

19. května 1957. Předsedou MNV byl zvolen Alois Janda, tajemníkem Václav Mašek, 

náměstkem František Novák. Při MNV pracovaly zemědělská komise, finanční a rozpočtová 

komise, komise pro výstavbu a byty, školská a kulturní komise, trestní komise. Byla ustavena 

místní komise žen, jejíž předsedkyní se stala Markéta Salátová. 

Podle zákona č. 39/1960 Sb., o volbách do národních výborů, se 12. června 1960 na území 

celého státu konaly volby do Národního shromáždění a do všech stupňů národních výborů podle 

nového územního uspořádání. Poslanci národních výborů, kteří dříve byli označováni jako 

členové NV, byli voleni na rozdíl od předchozího tříletého volebního období nově na čtyřleté 

období. Ustavující zasedání MNV se konalo 21. června 1960. Nově zvoleným předsedou se stal 

Jindřich Růžek a tajemníkem byl zvolen Václav Kučera. Byly ustaveny tyto komise: kulturně-

školská komise, zemědělská komise, finančně-plánovací komise, komise pro výstavbu, komise 

pro místní bezpečnost, zdravotně-bytová komise a komise pro obchod a zásobování. V důsledku 

postupného vystěhování několika poslanců z obce byly na 3. června 1962 vypsány doplňující 

volby do MNV.  

Velmi komplikovaně a s častými problémy byla již od vzniku MNV řešena dodávka vody 

v obci. Starý místní vodovod zásobující část obce trpěl častými technickými závadami, proto se 
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v roce 1961 začalo s výstavbou nového vodovodu na Zeleném vrchu, odkud byl postupně 

rozšířen do dalších částí obce. V polovině osmdesátých let se obecní vodovod propojil 

s oblastním nebanickým vodovodem, jenž však byl využíván jen při nedostatku vlastních 

vodních zdrojů.  

Škola byla od počátku školního roku 1961-1962 zreorganizována jako nižší stupeň pro 

1. až 5. ročník základní devítileté školy. Postupný úbytek obyvatel obce způsobil, že škola byla 

k 30. červnu 1980 z rozhodnutí orgánů státní školské správy uzavřena. 

Po volbách v roce 1964 byl na 1. plenárním zasedáním zvolen předsedou MNV Alois 

Janda a tajemníkem MNV Josef Mühlhans. Schváleny byly tyto komise: finanční komise, 

školská komise, zemědělská komise a komise pro ochranu veřejného pořádku. 

Z důvodu vysídlování německého obyvatelstva bylo třeba 5. března 1967 přistoupit 

k dalším doplňovacím volbám. Ani toto nové složení MNV však nemělo dlouhé trvání a na 

plenárním zasedání 11. dubna 1968 bylo opět změněno. Novým předsedou MNV byl zvolen 

JUDr. Svetozár Úlehla, byli zvoleni dva noví členové rady a předsedové komise OVP a finanční 

komise. Další doplňující volby do MNV se konaly 12. října 1969. MNV se skládal celkem z 10 

poslanců, na funkci tajemnice MNV rezignovala Denisa Burklová a novým tajemníkem byl 

zvolen Josef Linha. 

Na základě zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, z 29. června 1967 byla 

s účinností od 1. ledna 1968 zrušena platnost dosavadního zákona č. 65/1960 Sb., o národních 

výborech. Zákon č. 69/1967 Sb. platil s několika změnami až do roku 1990. V roce 1971 byl 

zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, doplněn novými zákony č. 54/1971 Sb. a 

č. 57/1971 Sb. Podle těchto zákonů se ve dnech 26. a  27. listopadu 1971 uskutečnily volby 

do Federálního shromáždění, národních rad a národních výborů. Ustavující plenární zasedání 

MNV Chlum Svaté Maří se konalo 15. prosince, předsedou MNV byl zvolen Jaroslav Hlavsa a 

tajemníkem Josef Linha. Byly ustaveny komise ochrany veřejného pořádku a kulturně školská 

komise.                                                                                                                                                                                                       

Další všeobecné volby do zastupitelských orgánů se uskutečnily ve dnech 22. a 23. října 

1976. Ustavující plenární zasedání MNV v Chlumu Svaté Maří se konalo 18. listopadu 1976. 

Předsedou byl zvolen Josef Linha, tajemnice Denisa  Burklová. Ustavena byla komise OVP. 

Po volbách 5. a 6. června 1981 byli plenárním zasedáním konaným 30. června 1981 
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ve svých funkcích potvrzeni předseda MNV Josef Linha a tajemnice MNV Denisa Burklová. 

Pětičlennou radu MNV doplnili František Votava, Jaroslav Hlavsa a Stanislav Zmeškal. Byla 

ustavena komise OVP. Nově vznikly aktiv pro nepřizpůsobivé občany, aktiv péče o rodinu a děti 

a Sbor pro občanské záležitosti. 

Poslední volby do zastupitelských orgánů v socialistickém Československu se konaly 

ve dnech 23. a 24. května 1986. Ustavujícím plenárním zasedáním MNV konaným 19. června 

1986 nedošlo ve funkcích předsedy MNV ani tajemnice MNV ke změně. Z doposud 

samostatných aktivů vznikl společný aktiv pro nepřizpůsobivé občany a péče o rodinu, děti a 

staré občany, byl ustaven aktiv pro věci vodohospodářské. 

Sídlo MNV Chlum Svaté Maří se nacházelo v domě č. p. 79 a ve stejné budově ukládal 

MNV i svoje písemnosti. V roce 1981 byl místní národní výbor přestěhován do budovy uzavřené 

základní devítileté školy (č. p. 123), kde mu byly určeny prostory v prvním poschodí budovy. 

V přízemí této budovy byla i nadále umístěna mateřská škola. 

Po listopadových událostech roku 1989 bylo v Chlumu Svaté Maří založeno stejně jako 

v ostatních obcích Československa Občanské fórum. To bylo ustaveno na shromáždění občanů 

13. prosince 1989 a za svého mluvčího zvolilo Jaroslava Hlavsu. Z tohoto občanského 

shromáždění vzešly i první konkrétní požadavky Občanského fóra na řešení místních problémů. 

Na zasedání pléna MNV konaném 8. března 1990 byla projednána rezignace předsedy MNV 

Josefa Linhy. Novým předsedou MNV byl zvolen Jaroslav Hlavsa, ve funkci tajemnice zůstala 

Denisa Burklová. Plenárním zasedáním byli dále zvoleni noví poslanci MNV Václav Arnold, 

Martin Galeka, Cyril Malát, Jiří Poříz, Margita Polomová a Josef Trčka. Poslanci MNV 

projednali na základě výsledků ankety žádost o obnovení původního názvu obce Chlum Svaté 

Maří, místo používaného Chlum nad Ohří. Návrh původního názvu obce plenární zasedání 

schválilo. 

Na novou vnitropolitickou situaci reagovala řada zákonů vydaných v roce 1990, která 

postupně vedla k ukončení existence soustavy národních výborů v našem státě. Činnost 

národních výborů ukončil zákon č. 367/90 Sb., o obcích, ze 4. září 1990, který s účinností 

od 24. listopadu 1990 nově zorganizoval ve státě územní správu a samosprávu. Poslední plenární 

zasedání MNV se konalo 15. listopadu 1990 a poslední řádná schůze rady MNV pak 

28. listopadu 1990.  Z obou těchto zasedání se však dochovaly pouze prezenční listiny. Dnem 

vyhlášení vstoupil v platnost rovněž zákon ČNR z 5. září 1990, č. 368/1990 Sb., o volbách 
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do zastupitelstev v obcích, jímž byl také zrušen zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, 

ve znění pozdějších předpisů vydaných pro Českou republiku. Volby do zastupitelstev obcí se 

uskutečnily 24. listopadu 1990. MNV Chlum Svaté Maří ukončil svoji činnost poté, kdy 

na základě výsledků voleb bylo v obci ustaveno obecní zastupitelstvo, jehož ustavující schůze se 

konala 6. prosince 1990. Pro výkon správy obce zřídilo obecní zastupitelstvo obecní úřad. Nový 

správní orgán a jeho úřad převzaly podle obecné právní úpravy v obci výkon samosprávy, kterou 

až dosud vykonával MNV. 

V roce 1991 žili v obci Chlum Svaté Maří 283 obyvatelé. V té době se v obci o rozloze 

470 ha nacházelo 115 obytných domů. 

 

II. Vývoj a dějiny části archivního fondu 

Až do roku 1971 nejsou o vedení spisové služby na MNV Chlum Svaté Maří dochovány 

žádné záznamy. Vedení podacích protokolů a korespondence se řídilo pokyny předsedy MNV 

Chlum Svaté Maří z roku 1947. Při dohlídce v roce 1971 bylo zjištěno, že došlá pošta byla 

zaznamenávána do podacího deníku. Spisovna byla umístěna v budově MNV v místnosti vedle 

kanceláře předsedy. 

V roce 1976 bylo zjištěno, že je u MNV veden pro jednotnou evidenci spisů podací deník. 

Běžné písemnosti byly ukládány v příruční spisovně v kanceláři MNV. Pro ukládání písemností 

nebylo užíváno jednotně nařízeného ukládacího systému, ale běžně se užívalo řazení dle č. j. 

Z příruční spisovny byly písemnosti neorganicky předávány a ukládány v uzamykatelné 

místnosti MNV. Řádná spisovna však zřízena nebyla. Společně s ostatním spisovým materiálem 

se ukládal i materiál účetní povahy. Účetní archiv zřízen nebyl. 

Po přestěhování MNV do nové budovy bývalé školy č. p. 123 byly vytvořeny lepší 

podmínky pro zřízení spisovny i účetního archivu v depozitní místnosti v přízemí budovy. 

Při kontrole v roce 1984 byly písemnosti ukládány v příruční spisovně v kanceláři MNV. 

Spisy byly roztříděny podle tematických skupin, ale nebylo užíváno jednotného nařízeného 

ukládacího systému. Spisy nebyly označovány číselnými znaky spisového plánu. Pro evidenci 

uzavřených skupin písemností byla zavedena archivní kniha, která však nebyla správně 

vyplňována. 

V roce 1984 již měl MNV zřízen účetní archiv, centrální spisovna však vznikla až v roce 
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následujícím. Byla umístěna společně s účetním archivem v samostatných uzamykatelných 

skříních ve skladu v přízemí budovy MNV. Tato místnost však byla přeplněná různým dalším 

materiálem, takže přístup ke skříním s písemnostmi byl ztížen. Spisy ve spisovně i v účetním 

archivu byly evidovány v archivní knize rozdělené na dvě části. S platností od 1. ledna 1985 byl 

na schůzi rady MNV 12. prosince 1984 schválen spisový řád MNV. 

 Z dokumentů dochovaných ve fondu a ze zápisu z kontroly v roce 1985 vyplývá, že 

v letech 1958 až 1985 byla kronika obce u MNV vedena, žádný její svazek z doby působnosti 

MNV však nebyl do SOkA Sokolov odevzdán a ani na Obecním úřadě Chlum Svaté Maří se 

údajně nenachází. 

V říjnu a listopadu 2006 byly z fondu ONV Sokolov do fondu MNV Chlum Svaté Maří 

delimitovány zápisy z plenárních zasedání a schůzí rady MNV z let 1971 až 1990. Tyto zápisy 

tvořily 2 kartony o celkovém rozsahu 0,24 bm. 

Vzhledem k tomu, že velká část dokumentace bývalého Místního národního výboru Chlum 

Svaté Maří s již prošlými skartačními lhůtami byla stále uložena ve spisovně obecního úřadu, 

byla v roce 2009 u Obecního úřadu Chlum Svaté Maří z iniciativy SOkA Sokolov provedena 

metodická instruktáž, po které následovalo 14. září 2009 skartační řízení. 

Materiál vyčleněný ze zpracování DI 1 tvořil 1 podací protokol (0,02 bm) a 2 kartony spisů 

(0,26 bm), celkem 0,28 bm z přírůstku č. 40/90. Dále byl do zpracování zařazen přírůstek 

č. 57/2009, který tvořilo 13 knih (0,13 bm) a 16 kartonů (1,76 bm). Delimitace do fondu od data 

předchozího zpracování tvořily 2 kartony (0,24 bm). 

Na tomto archivním materiálu nebylo zjištěno vážnější poškození a přes torzovitost jeho 

dochování ani prokazatelné ztráty a zničení. 

 

III. Archivní charakteristika části archivního souboru 

Do tohoto dílčího inventárního zpracování byl zahrnut dochovaný materiál Místního 

národního výboru Chlum Svaté Maří z let 1977 až 1990, který nebyl zahrnut do zpracování DI 1 

a veškerý materiál, který byl předán do SOkA Sokolov po vypracování DI 1 v roce 1990 nebo 

byl po tomto datu do fondu delimitován z jiných archivních fondů. 

Při zpracování části fondu MNV Chlum Svaté Maří v DI 2 byla uplatněna Vnitřní směrnice 
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ředitele SOA v Plzni pro zpracování, posuzování a evidenci archivních pomůcek ve Státním 

oblastním archivu v Plzni (Interní předpis č. 4/2006), č. j. SOAP/006-0328/2006 z 24. ledna 

2006 a Metodický pokyn pro inventární zpracování archivních fondů národních výborů v SOA 

v Plzni, č. j. SOAP/006-3120/2007 z 1. listopadu 2007. Dokumenty byly rozčleněny na dvě 

základní skupiny, a to Orgány místního národního výboru a Úřad místního národního výboru. 

Do oddělení Orgány místního národního výboru byly v souladu s metodickým pokynem 

zařazeny zápisy ze schůzí pléna MNV, rady MNV, komise pro ochranu veřejného pořádku a 

aktivu mladých poslanců při MNV Bukovany, který zahrnul i poslance MNV Chlum Svaté Maří. 

Všechny tyto zápisy se dochovaly ve formě spisů. Uspořádání archiválií ve skupině Úřad 

místního národního výboru je provedeno podle jejich diplomatických typů v obligátním 

schématu a podle příslušných spisových plánů. Účetní písemnosti jsou zařazeny do příslušných 

skupin spisů. Spisy jsou pak věcně uspořádány podle příslušných spisových a skartačních plánů, 

spisy do roku 1976 podle instrukce ministerstva vnitra č. 4/1959 a spisy od roku 1977 do roku 

1990 podle instrukce ministerstva vnitra ČSR č. 12 z roku 1987.  

Do zpracování tohoto DI bylo zařazeno celkem 13 knih (0,13 bm), 1 podací protokol 

(0,02 bm) a 20 kartonů (2,26 bm). Tato dosud nezpracovaná část fondu měřila celkem 2,41 bm.  

V roce 2006 byly z fondu ONV Sokolov do fondu MNV Chlum Svaté Maří delimitovány 

dva kartony kopií zápisů ze schůzí pléna a rady MNV z let 1971 až 1990. O této delimitaci byl 

21. listopadu 2006 sepsán záznam pod č. j. SOAP/080-0441/2006-01-40.02. Zápisy z této 

delimitace z let 1977 až 1990 byly porovnány s originálními zápisy a duplicitní byly vyřazeny. 

Zápisy z let 1971 až 1976 byly porovnány s řadou zápisů z let 1971 až 1976 v již zpracované 

části fondu a duplicitní byly rovněž vyřazeny. 

Manipulace a uspořádání spisů byly provedeny tak, aby jejich výsledné seřazení 

respektovalo příslušné spisové plány platné pro ukládání písemností národních výborů. 

Vzhledem k tomu, že část fondu byla již dříve zinventarizovaná a je zařazena do DI 1, vyskytují 

se v této části fondu převážně spisy z let 1977 až 1990. Pro manipulaci tohoto období byl použit 

spisový a skartační plán z roku 1987 (instrukce ministerstva vnitra ČSR č. 12/1987, č. j. VS/1-

11110/675/87), období 1959 až 1976 bylo zpracováno podle spisového plánu z roku 1959 

(instrukce ministerstva vnitra č. 4/1959 Sbírky instrukcí, č. j. NV/3-10262/1958). Tento způsob 

uspořádání spisů byl zvolen proto, aby DI 2 co nejvhodnějším způsobem navazoval na DI 1. 

Dalším důvodem byla skutečnost, že u původce nebylo ukládání písemností podle obecně 
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stanovených norem důsledně uplatňováno a označení nebo vyznačení spisových znaků často 

nebylo ani na jednotlivých spisech, ani na jejich obalech. 

Spisy z let 1946 až 1976 byly porovnány s příslušnými signaturami spisů zařazených 

do prvního dílčího zpracování fondu a duplicitní dokumenty byly vyřazeny. 

Účetní sestavy z let 1977 až 1979 tvořící podklad ročního účetního výkazu byly vyřazeny 

ke zničení, neboť rozbory hospodaření byly pravidelně projednávány příslušnými orgány MNV 

a jsou tedy přílohou jejich zápisů, nebo tvoří samostatné skupiny pod sign. 176 (inv. č. 333 

a 334). Vypovídací hodnota těchto sestav je minimální i z důvodu špatné čitelnosti díky fyzické 

degradaci (vyblednutí písma). 

Ucelené spisy nebo spisy, které tvořily jednotné řady, nebyly při zpracování fondu 

oddělovány, ale celé byly zařazeny pod příslušnou signaturu do období 1977 až 1990, tedy 

do období, do kterého příslušely nejmladší části daných spisů nebo nejmladší spisy této řady. 

Jedná se o sign. 60 – Evidence stížností (inv. č. 318), sign. 72/3 – Správa domů v obci 

(inv. č. 322) a sign. 332 – Rekonstrukce veřejného osvětlení a Úprava místních komunikací 

(inv. č. 339). 

Spisy pod sign. 72/3 – Správa domů v obci (inv. č. 322) byly ponechány v jedné řadě 

společně se všemi svými přílohami tak, jak byla tato řada do archivu převzata. Mezi těmito 

přílohami se nacházejí popisy a ocenění domů z roku 1948 (tzv. seznání), bytové listy, 

pozemnostní archy, smlouvy o převodu správy národního majetku, kupní smlouvy, knihovní 

návrhy, přiznání k domovní dani a další dokumenty týkající se příslušných domů z let 1946 

až 1989. Spis k domu č. p. 22 obsahoval dohodu o výměně pozemků z roku 1992, jejímž 

původcem je Obecní úřad Chlum Svaté Maří. Poněvadž byl tento dokument tematicky součástí 

spisu, byl ve spisu ponechán a tvoří posteriorum fondu. 

Do období 1977 až 1990 byly zařazeny také návrhy rozpočtu na rok 1977, přestože datum 

jejich vzniku je prosinec 1976 (sign. 176/2, inv. č. 333). 

Přestože zpracovávaná část fondu obsahovala spisy, které byly do archivu přijaty v době, 

kdy byly do archivu přijímány přírůstky získané při skartačních řízeních společně se seznamy 

přejímaného materiálu, muselo se při inventarizaci přistoupit k vyřazení duplikátů a jednotlivin 

nearchivní povahy. Jako duplicitní byly vyřazeny zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 

delimitované z fondu ONV Sokolov. Ze zpracovaného archivního materiálu byla vyřazena 
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inventární kniha předmětů postupné spotřeby mateřské školy do 300 Kčs z let 1972 až 1982 

(0,01 bm), dále byly vyřazeny například duplicitní exempláře různých statistických výkazů a 

rozpočtů. Další část vyřazeného materiálu tvořily účetní sestavy, metodické pokyny ONV 

k různým agendám MNV, běžná korespondence a další duplicitní materiál o rozsahu 0,71 bm. 

Celkem bylo tedy vyřazeno 0,72 bm materiálu z let 1948 až 1990. Bližší informaci poskytuje 

protokol o vyřazení duplikátů a jednotlivin nearchivní povahy ve fondu MNV Chlum Svaté Maří 

č. j. SOAP/080-0048/2010-01-40.02 z 27. ledna 2010. 

Při zpracování byly z fondu MNV Chlum nad Ohří vyjmuty také písemnosti evidentně 

cizích původců. Byl to 1 balík o celkovém rozsahu 0,01 bm, ze kterého byl vytvořen nový fond 

Jednotné zemědělské družstvo Chlum Svaté Maří. Bližší informace o této delimitaci poskytuje 

Záznam o delimitaci dokumentů z archivního fondu MNV Chlum Svaté Maří č. j. SOAP/080–

0049/2010–01–40.02 z 27. ledna 2010. 

Po zpracování tedy tato část fondu MNV Chlum Svaté Maří obsahuje celkem 

27 evidenčních jednotek v celkovém rozsahu 1,68 bm, z toho 12 úředních knih o celkovém 

rozsahu 0,12 bm, 1 podací protokol o celkovém rozsahu 0,02 bm a 14 kartonů spisů o celkovém 

rozsahu 1,54 bm. 

Do I. kategorie byly podle ustanovení přílohy č. 3 zákona č. 499/2004 Sb. zařazeny zápisy 

ze schůzí pléna a rady MNV (inv. č. 286 a 287), ostatní archiválie této části fondu jsou archiválie 

II. kategorie. Archiválie zařazené do I. kategorie byly označeny podle ustanovení § 13 odst. 1 

vyhlášky č. 645/2004 Sb. na obalech červenou římskou jedničkou. 

Dokumenty dochované v této části archivního fondu jsou vedeny v českém jazyce.  

Fyzický stav archiválií této části fondu MNV Chlum Svaté Maří je dobrý, neboť je většina 

z nich vyhotovena až po roce 1976, tedy v době poměrně nedávné, kdy způsob jejich uložení 

u MNV byl již na lepší úrovni než v době předcházející. 

 

IV. Stručný rozbor obsahu části archivního fondu 

K nejvýznamnějším archiváliím této části fondu patří zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 

spolu s usneseními a přílohami.  

Z dalších celků archivní dokumentace tohoto fondu si zaslouží pozornost v celku úplná 
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písemná agenda správy domů z let 1946-1992 (inv. č. 322, sign. 72/3), jež podává plastický 

obraz vývoje domovní zástavby od skončení druhé světové války až do počátku 90. let 

20. století. 

 

V. Záznam o uspořádání části archivního fondu a zpracování archivní pomůcky 

Část archivního fondu Místní národní výbor Chlum Svaté Maří 1946-1990 (1992) 

uspořádaly a zinventarizovaly ve Státním okresním archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích 

v prosinci 2009 až lednu 2010 pod vedením PhDr. Vladimíra Vlasáka, ředitele archivu, 

archivářky Eva Bařtipánová a Mgr. Milada Čermáková a tito zaměstnanci společně zpracovali 

k této části fondu dílčí inventář.  

          

Jindřichovice 26. 7. 2010      Eva Bařtipánová 

        

        Mgr. Milada Čermáková 

       

        PhDr. Vladimír Vlasák 
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Příloha č. 1 

Seznam použitých zkratek 

akce Z   akce Zvelebení 

AP    archivní pomůcka 

č. j.    číslo jednací 

č. p.    číslo popisné 

ČSR    Česká socialistická republika 

ČSSD   Československá strana sociálně demokratická 

DI    dílčí inventář 

evid. j.   evidenční jednotka 

LSD    lidové spotřební družstvo 

Kčs    koruna československá 

KSČ    Komunistická strana Československa 

MNV    místní národní výbor 

MSK    místní správní komise 

NF    Národní fronta 

NV    národní výbory 

OF    Občanské fórum 

ONV    okresní národní výbor 

OVP    ochrana veřejného pořádku 

SOA    státní oblastní archiv 

SOkA   státní okresní archiv 

TJ    tělovýchovná jednota 

tzv.    tak zvaný 

ZDŠ    základní devítiletá škola 
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Inventární seznam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Inv. č.: Sign.:     Obsah a popis:  Čas. rozsah:       Evid. j.:        

Orgány místního národního výboru

Zápisy ze schůzí pléna místního národního 
výboru

286 Zápisy ze schůzí pléna MNV s přílohami              
schůze č. 2-7 (24. 2.-5. 11. 1977)

1977 N 9

286 Zápisy ze schůzí pléna MNV s přílohami,              
schůze č. 8 -13 (24. 2.-7. 11. 1978)

1978 N 9

286 Zápisy ze schůzí pléna MNV s přílohami,              
schůze č. 14-19 (22. 2.-8. 11. 1979)

1979 N 9

286 Zápisy ze schůzí pléna MNV s přílohami,              
schůze č. 20-25 (21. 2.-6. 11. 1980)

1980 N 9

286 Zápisy ze schůzí pléna MNV s přílohami,              
schůze č. 26-27, 1-4 (19. 2.-12. 11. 1981)

1981 N 9

286 Zápisy ze schůzí pléna MNV s přílohami,          
schůze č. 5-10 (25. 2.-25. 11. 1982)

1982 N 9

286 Zápisy ze schůzí pléna MNV s přílohami,              
schůze č. 11-16 (24. 2.-13. 12. 1983)

1983 N 9

286 Zápisy ze schůzí pléna MNV s přílohami,              
schůze č. 17-22 (23. 2.-29. 11. 1984)

1984 N 9

286 Zápisy ze schůzí pléna MNV s přílohami,              
schůze č. 23-28 (21. 2.-28. 11. 1985)

1985 N 9

286 Zápisy ze schůzí pléna MNV s přílohami,              
schůze č. 29-30, 1-4 (27. 2.-11. 12. 1986)

1986 N 9

286 Zápisy ze schůzí pléna MNV s přílohami,              
schůze č. 5-10 (12. 2.-10. 12. 1987)

1987 N 9

286 Zápisy ze schůzí pléna MNV s přílohami,              
schůze č. 11-15 (25. 2.-17. 11. 1988)

1988 N 9

286 Zápisy ze schůzí pléna MNV s přílohami,              
schůze č. 16-19 (29. 3.-9. 11. 1989)

1989 N 9

286 Zápisy ze schůzí pléna MNV s přílohami,              
schůze č. 20-21 (8. 3.-21. 6. 1990)

1990 N 9

Zápisy ze schůzí rady místního národního 
výboru

287 Zápisy ze schůzí rady MNV s přílohami,               
schůze č. 1-14 (5. 1.-28. 12. 1977)

1977 N 10

287 Zápisy ze schůzí rady MNV s přílohami,               
schůze č. 1-14 (11. 1.-27. 12. 1978)

1978 N 10
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 Inv. č.: Sign.:     Obsah a popis:  Čas. rozsah:       Evid. j.:        

287 Zápisy ze schůzí rady MNV s přílohami,               
schůze č. 1-13 (10. 1.-19. 12. 1979)

1979 N 10

287 Zápisy ze schůzí rady MNV s přílohami,               
schůze č. 1-12 (23. 1.-17. 12. 1980)

1980 N 10

287 Zápisy ze schůzí rady MNV s přílohami,               
schůze č. 1-13 (7. 1.-21. 12. 1981)

1981 N 10

287 Zápisy ze schůzí rady MNV s přílohami,               
schůze č. 1-13 (6. 1.-22. 12. 1982)

1982 N 10

287 Zápisy ze schůzí rady MNV s přílohami,               
schůze č. 1-12 (5. 1.-7. 12. 1983)

1983 N 10

287 Zápisy ze schůzí rady MNV s přílohami,               
schůze č. 1-12 (4. 1.-12. 12. 1984)

1984 N 10

287 Zápisy ze schůzí rady MNV s přílohami,               
schůze č. 1-12 (9. 1.-16. 12. 1985)

1985 N 11

287 Zápisy ze schůzí rady MNV s přílohami,               
schůze č. 1-12 (15. 1.-16. 12. 1986)

1986 N 11

287 Zápisy ze schůzí rady MNV s přílohami,               
schůze č. 1-12 (7. 1.-9. 12. 1987)

1987 N 11

287 Zápisy ze schůzí rady MNV s přílohami,               
schůze č. 1-12 (13. 1.-7. 12. 1988)

1988 N 11

287 Zápisy ze schůzí rady MNV s přílohami,               
schůze č. 1-12 (11. 1.-6. 12. 1989)

1989 N 11

287 Zápisy ze schůzí rady MNV s přílohami,               
schůze č. 1-9 (10. 1.-12. 9. 1990)

1990 N 11

Zápisy ze schůzí komisí a aktivů místního 
národního výboru

288 Zápisy ze schůzí komise MNV pro ochranu 
veřejného pořádku

1973-1989 N 11

289 Zápisy ze schůzí aktivu mladých poslanců při 
MNV Bukovany

1977-1987 N 11
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 Inv. č.: Sign.:     Obsah a popis:  Čas. rozsah:       Evid. j.:        

Úřad místního národního výboru

I. Úřední knihy

A. Evidenční 

290 Rejstřík přestupků 1973-1980 K 36
291 Rejstřík přestupků 1978-1987 K 37
292 Inventární kniha základních prostředků MNV 1970-1976 K 38
293 Inventární kniha předmětů postupné spotřeby      

MNV
1970-1978 K 39

294 Inventární kniha základních prostředků MNV 1977-1978 K 40
295 Inventární kniha základních prostředků a 

předmětů postupné spotřeby MNV
1978 K 41

296 Inventární kniha ZDŠ 1978-1980 K 42
297 Inventární kniha požární ochrany 1970-1978 K 43
298 Inventární kniha Osvětové besedy 1970-1978 K 44
299 Inventární kniha předmětů postupné spotřeby 

místní lidové knihovny 
1972-1983 K 45

300 Inventární kniha základních prostředků a            
předmětů postupné spotřeby nad 300 Kč mateřské 
školy

1972-1982 K 46

301 Inventární kniha mateřské školy 1982-1986 K 47

II. Spisový materiál

A. Registraturní pomůcky

302 Podací protokol MNV 1972-1978 R 7

B. Spisy

Období 1959-1976

303 58 Statistika a výkaznictví MNV 1968-1976 N 12
304 59 Socialistické soutěžení 1971-1976 N 12
305 101 Programové plány MNV a pracovní plány rady   

MNV
1960-1976 N 12

305 101 Plnění volebního programu Národní fronty                      
za rok 1975

1976 N 12

306 154/b/2 Jednotné plány kulturně výchovné činnosti 1968-1976 N 12
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 Inv. č.: Sign.:     Obsah a popis:  Čas. rozsah:       Evid. j.:        

307 178/6 Pasporty nemovitostí 1971-1975 N 12
308 328 Jednostupňový projekt rekonstrukce rybníka              

v Chlumu Svaté Maří
1969 N 12

309 328/2 Adaptace budovy školy č. p. 123 - rozpočet 1972 N 12
310 401 Sbor pro občanské záležitosti 1976 N 12
311 456 Místní lidová knihovna 1975-1976 N 12
311 456 Osvětová beseda 1970-1975 N 12
312 457/2 Ochrana životního prostředí 1975-1976 N 12
313 601 Společenské organizace NF - jednotlivě abecedně 1972-1976 N 12
313 601 Dohlížecí výbor LSD Jednota 1971-1976 N 12

Období 1977-1990

314 51 Agenda předsedy a tajemníka MNV 1978-1990 N 13
315 54 Vyhlášky a rezoluce MNV 1979-1990 N 13
316 58 Statistika a výkaznictví MNV 1977-1990 N 13
317 59 Socialistické soutěžení 1977-1989 N 14
318 60 Evidence stížností 1972-1989 N 14
319 67/1 Přestupky - rozbory 1978-1982 N 14
320 70 Spisová služba 1979-1984 N 14
321 72/2 Inventarizace majetku MNV 1977-1989 N 14
322 72/3 Správa národního majetku 1977-1990 N 14
322 72/3 Správa budovy MNV č. p. 123 1948-1989 N 14
322 72/3 Správa domů v obci, č. p. 1-22 1946-1992 N 14
322 72/3 Správa domů v obci, č. p. 23-79 1946-1988 N 15
322 72/3 Správa domů v obci, č. p. 81-137 1946-1988 N 16
322 72/3 Správa domů v obci, č. p. 140-170 1946-1988 N 17
322 72/3 Správa domů v obci, č. p. 171-238, Rusov č.p. 2 a 

5
1946-1990 N 18

323 78 Volby do zastupitelských sborů 1980-1990 N 19
324 101 Jednací řády MNV [1986] N 19
325 101/1 Volební programy Národní fronty a jejich plnění 1977-1986 N 19
326 104 Aktivy MNV - ostatní materiál 1977-1979 N 19
327 106 Hovory s mládeží 1987-1989 N 19
327 106 Veřejné schůze občanů 1978-1989 N 19
328 106/1 Akce Z 1977-1978 N 19
329 120 Poslanci MNV 1977-1989 N 19
330 137 Kontroly a dohlídky u MNV 1977-1990 N 19
331 154/b/2 Jednotné plány kulturně výchovné činnosti 1977-1988 N 19
332 157/2 Podklady ke sčítání lidu, domů a bytů 1979-1990 N 19
333 176/2 Rozpočty MNV na roky 1977 až 1990 1976-1990 N 20
333 176/2 Rozpočtové změny MNV 1977-1987 N 20
334 176/3 Rozbory hospodaření MNV 1977-1988 N 20
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 Inv. č.: Sign.:     Obsah a popis:  Čas. rozsah:       Evid. j.:        

335 204 Soupisy hospodářského zvířectva 1977-1988 N 20
335 204 Soupisy ovocných stromů a keřů 1980 N 20
336 233 Zásobování vodou 1986 N 20
337 254 Správa bytového majetku obce 1979-1990 N 20
338 277/2 Autobusová doprava v obci 1990 N 20
339 332 Výstavba rodinných domů v obci 1983-1990 N 21
339 332 Rekonstrukce veřejného osvětlení 1964-1986 N 21
339 332 Úprava místních komunikací 1975-1982 N 21
339 332 Výstavba krytu civilní obrany 1986 N 21
339 332 Rekonstrukce domu č. p. 131 1982 N 21
339 332 Výstavba septiku u domu č. p. 20 1982 N 21
339 332 Stavba opěrné zdi u domu č. p. 125 1977 N 21
339 332 Stavba šaten a sociálního zařízení oddílu kopané               

TJ Chlum Svaté Maří
1988-1989 N 21

339 332 Stavba střelnice Střediska branné výchovy a 
sportu Lítov v obci Chlum Svaté Maří

1987-1990 N 22

339 332 Demolice domů 1977-1987 N 22
340 401/1 Sbor pro občanské záležitosti 1977-1986 N 22
341 402/2 Vedení kroniky obce 1979 N 22
342 403/8 Místní lidová knihovna 1977-1990 N 22
343 404/7 Ochrana životního prostředí 1977-1985 N 22
344 432 Převod poutního areálu v Chlumu Sv. Maří z 

majetku Náboženské matice na stát
1981 N 22

345 454 Základní devítiletá škola 1979-1980 N 22
345 454 Mateřská škola 1981-1990 N 22
346 528/1 Evidence hrobů a správa hřbitova 1981-1988 N 22
347 561 Péče o cikánské obyvatelstvo v obci 1980-1990 N 22
348 581 Požární ochrana 1977-1987 N 22
349 601 Místní výbor Národní fronty 1989-1990 N 22
349 601 Společenské organizace NF-jednotlivě abecedně 1977-1990 N 22
349 601 Dohlížecí výbor LSD Jednota 1977-1989 N 22
350 604/1 Změny hranic obce 1981 N 22
351 606 Propuštění Rudolfa Ehma a Barbory Ehmové             

ze státního svazku ČSR
1977 N 22

352 612 Změna názvu obce Chlum nad Ohří na Chlum 
Svaté Maří

1990 N 22
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