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Úvod
I. Vývoj původce archivního souboru
Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších
územně správních celků. Nahradily tak od r. 1850 fungující obecní úřady, resp. vyšší územně
správní celky. 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 má ustavit místní národní výbor. Vnitřní složení,
pravomoci, hospodaření, vedení a podepisování některých druhů písemností národních
výborů konkretizovala 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. Dle těchto předpisů národní výbory sestávaly z voleného
sboru složeného z členů národního výboru, jednotlivých složek (rada, předseda, referenti,
komise) a úřadu.
Pro dočasnou správu obcí, kde pro převážnou většinu obyvatelstva státně
nespolehlivého, tj. zejména v pohraničí, nemohl být ustaven místní národní výbor, byly
jmenovány okresními národními výbory, resp. okresními správními komisemi místní správní
komise, jejichž pravomoci byly stejné jako pravomoci místních národních výborů. Místní
správní komise měly mít 3 až 6 jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise
byl jmenován, nikoliv volen.
V Brodu nad Tichou byla ve smyslu výše uvedených předpisů jmenována místní
správní komise, v jejímž čele stál sociální demokrat Václav Havelec a dále ji tvořili
komunisté František Rada a Josef Panuška a sociální demokrat J. Mourek.
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.
V r. 1946 bylo v obci usídleno 290 Čechů, z toho 162 voličů, proto bylo možné
přistoupit k volbě národního výboru. Proběhla dne 12. června 1946. Předsedou byl zvolen Jan
Kotrba, místopředsedou Josef Michal, členy MNV se stali: Eduard Dubský, Bohuslav Pírka,
Bedřich Jaroš, Jaroslav Mácha, František Vohradský, Václav Vachulka, Josef Mourek –
jediný nekomunistický zastupitel, a to za stranu národně-socialistickou, Marie Klasová a
Marie Krčková.
Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení se Brod
nad Tichou od 1. ledna 1949 stal součástí Kraje Karlovarského. Od 1. února 1949 pak náležel
do nově vymezeného okresu Mariánské Lázně.
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Další reorganizace MNV v Brodu nad Tichou proběhla podle § 27 odst. 1, vládního
nařízení č. 14/1950 Sb. o organizaci místních národních výborů, na návrh MAV NF. ONV v
Mariánských Lázních dne 21. května 1950 jmenoval navržené členy MNV. Na ustavující
schůzi MNV dne 21. června 1950 pak byli schváleni. Předsedou MNV byl následně zvolen
Václav Marek, místo tajemníka zastával Štěpán Šleis. Při MNV fungovala finanční komise ve
složení: Libánský, Kautmann a Ouřada.
Následně došlo ke změnám, neboť nejpozději k 1. lednu 1954 byli uváděni jako:
předseda Josef Třeštík, tajemník Jaroslav Kořán, finanční referent Václav Libánský a
zemědělský referent František Vohradský. Bližší informace k povolební situaci nejsou
vzhledem k nedostatku pramenů zjistitelné.
Do existence národních výborů pak významně zasáhl až ústavní zákon č. 12/1954 Sb.,
o národních výborech a na něj navazující zákony a vládní nařízení č. 13/1954 Sb.,
o národních výborech, č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, č. 16/1954 Sb.,
o změnách územních obvodů některých národních výborů a č. 23/1954 Sb., o organizaci
výkonných orgánů národních výborů. Stávající struktura národních výborů byla těmito
normami pozměněna v tom smyslu, že v sídlech krajských národních výborů vznikly městské
národní výbory. Ve vnitřní organizaci národních výborů došlo v důsledku uvedených předpisů
ke zrušení referentského systému a jeho místo zaujaly jednotlivé odbory národních výborů v
čele s úředníky místo členů rady.
Podle § 3, odst. 5 zákona č. 13/1954 Sb., 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, 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.
Z voleb v Brodu nad Tichou vzešel devítičlenný národní výbor, jemuž od 1. června
1954 předsedal Jaroslav Mácha. Tajemníkem se stal opět Jaroslav Kořán, který ovšem ve
funkci působil pouze do konce května roku 1955 a od 1. června 1955 tuto funkci převzal
Václav Libánský, který zároveň navázal na své předsednictví finanční komise v minulém
období. Radu dále tvořili: Václav Libánský, Václav Marek a Josef Polášek. Ostatními členy
MNV se stali: František Vohradský, Barbora Havelcová, Eleonora Kubanová a Josef Šulista.
Z voleb konaných v květnu 1957 vzešli jako předsedkyně MNV: Božena Svátková,
tajemník Václav Libánský, členové rady Eleonora Kubanová (zároveň předsedkyně finanční
komise), Antonín Mikuš a Jaroslav Mácha a ostatní členové MNV: Václav Marek, Václav
Humpolec, Barbora Havelcová, Evžen Kváč, Josefa Zachová a Josef Němec.
V průběhu roku 1958 se z obce odstěhovali radní Antonín Mikuš a Evžen Kváč, a proto
bylo dne 16. listopadu 1958 přistoupeno k provedení doplňovacích voleb. Na místa odešlých
zastupitelů byli volbou ustanoveni Miroslav Kopáček a Pavel Francouz. MNV následně
pracoval ve složení:
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rada:
předsedkyně Božena Svátková, tajemník Václav Libánský, členové Miloslav Kopáček, Josef
Niemec, Václav Humpolec, Václav Marek, Eleonora Kubanová
komise:
- zemědělská:
předseda: Miloslav Kopáček, tajemník: Václav Havelec, členové: Václav Vachulka, Antonín
Šimánek, Emílie Polášková
- finančně-rozpočtová:
předseda: Eleonora Kubanová, tajemník: Václav Libánský, členové: Josef Panuška, Marie
Kořánová, Josef Uhlík
- společná pro hospodářství a výstavbu
předseda: Josef Niemec, tajemník: Josef Šulista, členové František Strnad, Václav Marek,
Karel Kolafa
- školská a kulturní:
předseda: Václav Humpolec, tajemník: Pavel Francouz, členové: Vojtěch Lindner, Josefa
Zachová, Jaroslav Ráž
- pro místní bezpečnost:
předseda: Václav Marek, tajemník Karel Pavec, členové: Antonín Adámek, Maxmilián
Kautmann, Jan Svátek
Znovu se situace s doplňovací volbou opakovala v 1. polovině r. 1959. V důsledku
stěhování mj. předsedkyně finanční komise Eleonory Kubanové, na jejíž místo byl zvolen
Maxmilián Kautmann. Mezi srpnem a listopadem roku 1959 se pak jako člen rady a zároveň
předseda finanční a rozpočtové komise do práce MNV zapojil i někdejší předseda, Jaroslav
Mácha.
V návaznosti na nové územně správní uspořádání státu došlo ke změně v územní
organizaci nejen národních výborů. Následně pak jeden z navazujících předpisů, zákon č.
39/1960 Sb. o volbách do národních výborů přinesl prodloužení volebního období na 4 roky a
zároveň členy národních výborů pojmenovával jako „poslance“.
S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., k reorganizaci
územního členění státu. Do nově reorganizovaného okresu Tachov byly zahrnuty nejen obce
stávajícího okresu Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, ONV
Mariánské Lázně a ONV Horšovský Týn. Brod nad Tichou náležel k obcím, které se staly
součástí okresu Tachov. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením Plzeňského a
Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.
Výsledek voleb do MNV uskutečněných v r. 1960 na základě výše uvedených změn
znamenal nástup Josefa Panušky do funkce předsedy a Pavla Francouze jako tajemníka.
Ostatní členy MNV nelze pro nedostatek pramenů doložit.
Dne 17. června 1962 proběhly v Brodu nad Tichou první doplňovací volby a v červnu
1963 další doplňovací volby do MNV, a to za poslance Pavla Francouze, Vlastu Kovářovou a
Josefa Poláška, kteří se z obce odstěhovali. Jedním z tehdy zvolených nových poslanců byl
Ladislava Otava, který převzal po Pavlu Francouzovi místo tajemníka MNV.
Při revizi provedené úředníky ONV na jaře r. 1964 bylo zapsáno, že t. r. nebyla
uskutečněna žádná schůze výboru žen, jeho činnost „...je neuspokojivá a je nutné, aby se rada
MNV tímto zabývala“. Ostatně o mnoho lépe na tom s činností nebyly ani komise
zemědělská, technická a kulturně-školská, neboť bylo konstatováno, že „Těmto orgánům NV
je nutné poskytnout účinnou pomoc.“
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Z následně uskutečněných voleb byl na ustavujícím zasedání dne 14. července 1964
zvolen za předsedu Jaroslav Vocelka, tajemníkem se stal Ladislav Otava a členy rady: Václav
Havelec, Josef Třeštík, Antonín Adámek st. a Josef Panuška.
Současně byly ustanoveny komise:
- zemědělská:
předseda: Václav Havelec, členové: Jan Čurka, Antonín Adámek ml., Eleonora Kubanová
- finanční:
předseda: Josef Třeštík, členové: Věra Žílová, Jan Svátek
- pro ochranu veřejného pořádku:
předseda: Antonín Adámek st., členové: Maxmilián Kautmann, František Čech, Václav
Hofreiter (okrskový zmocněnec VB), Božena Svátková st.
- pro rozvoj služeb a společenské spotřeby:
předseda: Josef Panuška, členové Karel Vacek, Antonín Šimánek ml., Helena Bihariová, Jiří
Třeštík.
V roce 1968 došlo ústavním zákonem č. 83/1968 Sb., o skončení volebního období
národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady ke kodifikaci změny v
tom smyslu, že volby budou provedeny nejpozději do konce roku 1969.
Ústavní zákon č. 117/69 Sb., o prodloužení volebního období národních výborů,
národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a
vojenských soudů pak prodloužil stávající volební období do 31. prosince 1971. Ústavním
zákonem č. 43/1971, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o
československé federaci pak bylo volební období trvale stanoveno na pět let.
Následující volby se tak uskutečnily až v podzimním termínu r. 1971 a na ustavující
schůzi konané 17. prosince 1971 byl jako předseda MNV vybrán Jan Čurka, tajemníkem se
stal Jaroslav Kořán. V radě MNV zasedli pánové František Novotný, Jan Uhlík a Václav
Havelec. Současně byly předloženy předběžné návrhy na složení komisí. Při následující
schůzi pléna konané 29. 12. 1971 vyšly z volebního procesu komise:
- veřejného pořádku
předseda: Vojtěch Lindner, členové: Antonín Adámek, Jaroslav Grüner
- kulturní a osvětová
předseda: Jiří Otava, členové: Jana Kopáčková ml., František Čurka
- finanční a stavební
předseda: Václav Havelec, členové: Jan Uhlík, Karel Hána
- zemědělská
předseda: Rudolf Ládr, členové: František Novotný, Eleonora Kubanová
Z posledních komunálních voleb uskutečněných po pěti letech v Brodu nad Tichou
vzešli v průběhu plenárního zasedání konaného dne 16. 11. 1976 jako předseda František
Novotný, jako místopředseda Josef Linha a jako staronový tajemník Jaroslav Kořán. Rada
začala pracovat ve složení: František Pavlíček, Josef Třeštík, Jana Gerlichová a Rudolf Ládr.
Při schůzi rady, která proběhla 30. 11. 1976 došlo na ustanovení komisí:
- pro ochranu veřejného pořádku
předseda: Rudolf Ládr, členové: Karel Hána, Marta Bernasová, Jaroslav Grüner
- péče o rodinu a dítě, resp. sociálního zabezpečení
předseda: Helena Biháriová, členové: Novotná, Ročková.
V rámci dalších územních změn obcí v okrese Tachov se v roce 1979 začala
projednávat mj. i otázka sloučení obce Brod nad Tichou s obcí Planá. Obec Brod nad Tichou
6

byla podle usnesení plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 14. prosince 1979 sloučena s
účinností od 1. ledna 1980 s obcí Planá, pro kterou byl stanoven název Planá a Brod nad
Tichou se tak stal osadou obce Planá. V Brodu nad Tichou od voleb, které proběhly v červnu
1980 pak fungoval až do 23. listopadu 1990 pouze občanský výbor, jehož prvním předsedou
se stal Jiří Bernas.

Předsedové MSK a MNV v Brodu nad Tichou v letech 1945 – 1979
Václav Havelec

?. ?. 1945 (MSK)

červen 1946 (MSK)

Jan Kotrba

1. 6. 1946

20. 6. 1950

Václav Marek

21. 6. 1950

?

Josef Třeštík

nejpozději od 1. 1. 1954

31. 5. 1954

1.6.1954

31. 5. 1957

Božena Svátková

31. 5. 1957

31. 6. 1960

Josef Panuška

31. 6. 1960

14. 6. 1964

Jaroslav Vocelka

14. 6. 1964

17. 12. 1971

Jan Čurka

17. 12. 1971

16. 11. 1976

František Novotný

16. 11. 1976

31. 12. 1979

Jaroslav Mácha

II. Vývoj a dějiny archivního souboru
Dokumenty MNV Brod nad Tichou byly uchovávány ve spisovně původce, tj. v budově
čp. 7. V dotazníku z roku 1966, který je uložen ve spisu o fondu, je konkrétně uvedeno, že
agenda „od r. 1945-1960 uložena na půdě MNV a částečně roztříděna“ a „od roku 1960
uložena v pořadačích ve skříni v úřadovně MNV“. Při další dotazníkové akci v r. 1975 bylo
konstatováno, že vyřízené spisy jsou uloženy ve skříni, přičemž zabírají 5 m polic.
První předání archiválií do Okresního archivu Tachov se sídlem ve Stříbře proběhlo až
v r. 1980 v důsledku zrušení MNV a připojení Brodu nad Tichou jako osady k Plané. Tehdy
byla většina dokumentů dne 9. června 1980 svezena, sepsána a 21. července 1980
zaevidována na EL JAF 522 (číslo přírůstku 287). Jednalo se o 21 úředních knih, 5 kartonů a
1 mapa cca 18 mapových listů z let 1913 – 1979 o rozsahu 1 bm (mapa je dnes součástí
archivního souboru AO Brod nad Tichou).
Při dohlídce spisovny znovuobnoveného úřadu samosprávy provedené 29. prosince
1999 bylo zjištěno, že obecní spisovna obsahuje pouze dokumenty z činnosti obecního úřadu
a z doby MNV pouze evidenci obyvatelstva předanou z MěNV Planá. Po výměně obecního
zastupitelstva však byl SOkA starostou informován, že v suterénu budovy došlo k nálezu
části písemností z činnosti MNV. Po následně uskutečněném skartačním řízením pak byly do
SOkA dne 11. srpna 2004 předány archiválie, a to včetně kroniky pionýrského oddílu
Broďáček a agendy MO KSČ. Celkem se jednalo o dokumenty z let 1948 – 1995 v rozsahu
0,5 bm (číslo přírůstku 33/04).
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V rámci mimoskartačního řízení byla dne 21. října 2005 k archivnímu souboru
připojena obecní kronika z let 1955-1994, kterou do té doby držela dcera někdejšího
kronikáře a po znovuobnovení samosprávy první starostka, ing. Anna Janovcová (číslo
přírůstku 16/05).
Neznámo kdy a za jakých okolností se do SOkA dostaly: kniha zápisů z jednání rady a
pléna MNV z let 1971 – 1979 a složka písemností brodské osvětové besedy z let 1963 –
1965. Tyto dokumenty byly identifikovány v průběhu vnitřní revize v roce 2000 a přiřazeny k
archivnímu souboru.
Dle čísel jednacích uvedených na písemnostech v 60. letech a zejména z dochovaných
podacích protokolů je zjevné, že úřad vedl spisovou službu, konkrétně prováděl evidenci
písemností. Na většině dokumentů nebylo identifikováno podací razítko. Chybějí rovněž
ukládací znaky, které by dokladovaly, že byly písemnosti ve spisovně národního výboru
systematicky řazeny dle platných dobových instrukcí. Z dochovaných dokumentů vyplývá, že
byly řazeny chronologicky. Osudu spisů však byla věnována pozornost, neboť se dochoval
Protokol o předání spisové agendy ze dne 24. listopadu 1976, který dokumentuje jaké úřední
položky si předávali dosavadní a nově nastupující zastupitelé.
III. Archivní charakteristika archivního souboru
V archivním souboru MNV Brod nad Tichou je uloženo z orgánů MNV: 11 knih zápisů
ze schůzí rady, pléna a komisí a z úřadu MNV: 10 knih, 3 podací protokoly a 7 kartonů spisů.
Před zahájením inventarizace byl prověřen archivní soubor nástupnického MěNV
Planá, v němž však nebyly nalezeny žádné písemnosti týkající se MNV Brod nad Tichou.
V průběhu inventarizace došlo ke zjištění, že kniha nadepsaná „Zápis komise pro
ochranu veřejného pořádku od 17. 5. 1967“ o rozměru 0,01 bm ve skutečnosti obsahuje
zápisy z jednání občanského výboru Brod nad Tichou z let 1984 – 1986. Proto byla přeřazena
do příslušného archivního souboru MěNV Planá.
V souboru byla ponechána jako posteriorum pamětní kniha z let 1955-1994, která byla
vedena nadále i po integraci k Plané, neboť většina zápisu pochází z období MNV a zápisy z
období osadního výboru mají sestupnou kvantitativní i kvalitativní tendenci vyplývající ze
zvyšujícího se věku kronikáře, který knihu vedl od r. 1963.
Archivní soubor byl obsahově uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro
uspořádání a inventarizaci archivních souborů místních národních výborů vydaného Archivní
správou Ministerstva vnitra ČR a Metodického pokynu pro inventární zpracování archivních
fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/006-3120/2007.
Formální zpracování inventáře bylo provedeno dle Interního předpisu č. 4/2006 Vnitřní
směrnice SOA v Plzni pro zpracování, posuzování, schvalování a evidenci archivních
pomůcek ve Státním oblastním archivu v Plzni čj. SOAP/006-0328/2006 a Interního předpisu
č. 5/2008 Vnitřní směrnice ředitele SOA v Plzni pro úpravu a sjednocení obsahu a grafické
podoby Přílohy 1 archivních pomůcek – Seznamu použitých pramenů a literatury čj.
SOAP/006-1555/2008.
V archivním souboru byla provedena vnitřní skartace (Protokol o vyřazení dokumentů
ve vnitřní skartaci č. j.: SOAP/090-0728/2008-40.02 ze dne 26. 11. 2008 schválený č. j.:
SOAP/008-3298-3300/2008 ze dne 03. 03. 2009), při níž byly vyřazeny: dokumenty v
celkovém rozsahu 0,26 bm (sociální věci, krátkodobá statistika, zprávy a informace o
8

občanech, pokyny a metodika ONV a KNV, 2 razítka).
V průběhu inventarizace byl archivní soubor přemanipulován a v současnosti je tvořen
21 úředními knihami, 3 podacími protokoly a 7 kartony. Přemanipulováním a po provedení
vnitřní skartace je konečná metráž archivního souboru 1, 14 bm.
Fyzický stav archivního souboru je dobrý.
Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1 – 5) a II. kategorie.
Jazykem archivního souboru je čeština.
IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru
Archivní soubor dokumentů z činnosti MNV Brod nad Tichou náleží mezi z větší části
dochované fondy národních výborů. Více či méně rozsáhlé skupiny jednotlivých druhů
písemností poskytují přibližný obraz fungování základního článku samosprávy v malé obci v
průběhu 34 let. Fond je základním zdrojem informací k poválečným dějinám lokality, i když
pro období 1945-1960 a 1962-1971 chybějí podstatné dokumenty, tj. zápisy z rady a pléna.
Téměř dokonale se v souboru zachovaly volební programy, dokumenty ilustrující závazkové
hnutí a velmi zajímavou kapitolou je vpodst. kompletní dokumentace k místnímu dětskému
útulku, na jehož fungování poslancům záleželo až do konce existence MNV. Společně s
ostatními archivními soubory brodských původců, tj. Archiv obce, Farní úřad, JZD, KSČ –
místní organizace, Národní jednota pošumavská, Německá obecná škola a Základní devítiletá
škola lze soubor vytěžit k získání poměrně uceleného přehledu o dějinách jedné z větších obcí
Plánska.
V. Záznam o uspořádání archivního souboru
Archivní soubor MNV Brod nad Tichou uspořádal a inventární pomůcku sestavila
PhDr. Markéta Novotná v listopadu 2008 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 16. března 2009

PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury
I. Prameny
Státní okresní archiv Tachov
Archivní soubory:
Okresní národní výbor Planá, sign. I/21/, Obecní záležitosti všeobecně, 1945 – 1949
Okresní národní výbor Planá, sign. I/21/, Obce seřazené podle abecedy, 1945 – 1949
Okresní národní výbor Tachov, sign. 129, Zápisy z revizí MNV, Brod nad Tichou, 1953,
1956-1959, 1964
Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Zprávy o volbách do MNV, 1971
Okresní národní výbor Tachov, sign. 604/1 Slučování obcí a změny hranic obcí 1952 – 1989
Prameny tištěné
Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1950, 1954
Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1945, 1948
Sbírka zákonů Československé socialistické republiky – ročníky 1960, 1968, 1969, 1971
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

II. Literatura
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – JANÁK, Jan – DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : od
počátků státu po současnost. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek
bm – běžný metr
č. – číslo
č. j. – číslo jednací
ČRS – český rybářský svaz
ČSAV – Československá akademie věd
Čsl. – Československá (ý, é)
ČSM – Český svaz mládeže
ČSSS – Československé státní statky
EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu
EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví
evid. - evidenční
inv. č. – inventární číslo
JPKVČ – jednotný plán kulturně výchovné činnosti
JZD – jednotné zemědělské družstvo
KNV – krajský národní výbor
k. ú. - katastrální území
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MěNV – městský národní výbor
MNV – místní národní výbor
MSK – místní správní komise
NV – národní výbor
ONV – okresní národní výbor
Sb. – sbírky
SČSP – Svaz československo-sovětského přátelství
SOkA – státní okresní archiv
SSM – Socialistický svaz mládeže
VaK – vodovody a kanalizace
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Orgány národního výboru
Úřední knihy
1

Kniha zápisů ze schůzí pléna
a rady (29. 6. 1960 – 7. 10. 1960)

1960

K1

2

Kniha zápisů ze schůzí pléna
a rady (21. 10. 1960 – 7. 2. 1961)

1960 – 1961

K2

3

Kniha zápisů ze schůzí pléna
a rady (21. 2. 1961 – 25. 7. 1961)

1961

K3

4

Kniha zápisů ze schůzí pléna
a rady (8. 8. 1961 – 13. 2. 1962)

1961 – 1962

K4

5

Kniha zápisů ze schůzí pléna
a rady (17. 12. 1971 – 5. 11. 1979)

1971 – 1979

K5

6

Kniha zápisů ze schůzí komise pro
ochranu veřejného pořádku
(18. 12. 1958 – 21. 7. 1961)

1958 – 1961

K6

7

Kniha zápisů ze schůzí komise pro
ochranu veřejného pořádku
(18. 8. 1961 – 17. 5. 1967)

1961 – 1967

K7

8

Kniha zápisů ze schůzí finanční komise
(16. 3. 1959 – 27. 11. 1962)

1959 – 1962

K8

9

Kniha zápisů ze schůzí finanční komise
(9. 1. 1963 – 23. 6. 1967)

1963 – 1967

K9

10

Kniha zápisů ze schůzí komise pro
rozvoj služeb
(31. 7. 1964 – 30. 12. 1965)

1964 – 1965

K 10

11

Kniha zápisů ze schůzí výboru žen
(14. 5. 1959 – 4. 10. 1960)

1959 – 1960

K 11

12

Zápisy (neucelené) ze schůzí rady, pléna a komisí

1956 – 1977

N1

13

Usnesení rady a pléna

1977 – 1979

N1

Spisy
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Úřad národního výboru
Úřední knihy
14

Kniha příjmů sv. 1

1954

K 12

15

Kniha příjmů

1954

K 13

16

Kniha příjmů

1957

K 14

17

Kniha příjmů

1958

K 15

18

Kniha příjmů

1959 – 1960

K 16

19

Kniha příjmů

1961 – 1971

K 17

20

Kniha výdajů

1955

K 18

21

Inventář obecního jmění

1948 – 1950

K 19

22

Inventář pozemků a veřejného statku obce

b. d.

K 20

23

Pamětní kniha

1955 – 1979 (1994) K 21

Spisový materiál
a) Registraturní pomůcky
24

Podací protokol

1948 – 1949

R1

25

Podací protokol
(4. 5. 1956 – 25. 6. 1964)

1956 – 1964

R2

26

Podací protokol
(26. 6. 1964 – 8. 1. 1975)

1964 – 1975

R3

b) Spisy
Volby
27

Volební programy

1965 – 1976

N1

28

Vyhláška o registraci kandidátů

1950

N1

Seznam voličů, složení slibu členů MNV

1954

N1

Vyhláška o zřízení volební komise, seznamy voličů,
přihlášky kandidátů k registraci, charakteristiky
kandidátů, zápis o sčítání hlasů, osvědčení nových
členů MNV, zpráva mandátové komise, zpráva

1957

N1
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

o složení MNV, rady a stálých komisí

29

Vyhláška o doplňovací volbě, vyhláška
o registraci kandidátů, prohlášení kandidátů,
seznam voličů, zápis o sčítání hlasů, složení
slibů dovolených členů MNV

1958

N1

Seznam voličů, zápis o hlasování v doplňujících
volbách, protokol o odmítnutí zúčastnit se voleb

1959

N1

Vyhláška o zřízení volební komise,
vyhláška o registraci kandidátů NF,
přihlášky kandidátů NF k registraci,
objednávka hlasovacích lístků,
zápis o hlasování, Zápis o sčítání hlasů,
zpráva o výsledcích voleb do MNV,

1960

N1

Vyhláška o vyložení seznamu voličů
v doplňovacích volbách, seznam voličů

1962

N1

Vyhláška o doplňovací volbě, vyhláška
o vyložení seznamu voličů v doplňovacích
volbách, seznam voličů, přihlášky kandidátů
k registraci

1963

N1

Vyhláška o registraci kandidátů, seznam voličů,
zápis o registraci kandidáta, hodnocení poslanců,
objednávka hlasovacích lístků

1964

N1

Návrh volební komise, návrh kandidátky MNV
etapový časový plán předvolební kampaně

1968

N1

Vyhláška o registraci kandidátů NF, prohlášení
kandidátů, přihláška kandidátů NF k registraci,
seznamy voličů, výsledky hlasování

1971

N1

Návrhy na poslance, zápis o registraci kandidátů,
prohlášení kandidátů, objednávky hlasovacích
lístků, seznam voličů, zápis o výsledku hlasování

1976

N1

Volby do KNV (vyhláška o doplňovací volbě,
vyhláška o registraci kandidáta Josefa Joudala,
zápis o hlasování)

1959

N1

Volby soudců z lidu (návrh kandidáta - Lukešová,
Štěrbová, Varga, vyhláška o registraci
kandidáta)

1961

N1
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Organizace činnosti národního výboru
30

Plány práce rady, pléna a komisí

1957 – 1979

N1

31

Zápisy ze schůzí výboru žen a komisí

1957 – 1965

N2

32

Hlášení o politické situaci a schůzové činnosti

1957 – 1979

N2

33

Statistické výkazy
(- o motorovém parku závodové dopravy,
- o technické vybavenosti obce,
- o správě, provozu a údržbě VaK,
- bytovém hospodářství socialistického sektoru,
- karty šetření občanské vybavenosti sídel
- o vyměření daní a místních poplatků,
- o základních prostředcích,
- o kulturně výchovné činnosti,)

1966 – 1978

N2

34

Závazkové hnutí, socialistická soutěž

1959 – 1976

N2

Funkcionáři, pracovníci aparátu NV, podniků a zařízení NV
35

Evidence poslanců, vybrané údaje o NV,
jejich orgánech a poslancích, poděkování
Místopisné komise ČSAV tajemníkovi
Kořánovi, stanovení závazných systemizačních
ukazatelů aparátu NV, změny ve funkcích,
návrh na udělení čestného uznání

1964 – 1979

N3

1957 – 1979

N3

Kontrolní činnost
36

Protokoly a zprávy z revizí, dohlídek
a metodických kontrol prováděných ONV

Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi NF a spolky
37

Svazarm, ČSM a SSM, SČSP

1958 – 1977

N3

1960 – 1978

N3

Bezpečnost a ochrana veřejného pořádku
38

Protokoly o projednávání přestupků
(návrhy, oznámení, protokoly o
hlasování, rozhodnutí)
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

39

1965 – 1978

N3

1961 – 1969

N3

Výkazy o projednaných přestupcích

Evid. jednotka

Požární ochrana
40

Prověrky o zabezpečení požární ochrany

Evidence obyvatelstva a sčítání lidu
41

Domovní seznamy

1950 – 1963

N3

42

Sčítání lidu (tabulky za obce a jejich části)

1970

N3

1945 – 1947

N3

Státní občanství
43

Šetření národní spolehlivosti
(Adámek - Vocelková)

Evidence a správa majetku
44

Pojištění obce

1949

N4

45

Přidělování bytů

1961 – 1971

N4

46

Hospodářská smlouva s ČSSS

1971

N4

47

Prodeje rodinných domků

1962 – 1973

N4

48

Soudní odhady a ocenění budov

1971 – 1972

N4

49

Notářské zápisy

1961 – 1978

N4

50

Dosídlení

1961 – 1964

N4

Finanční hospodaření
51

Roční rozpočty

1968 – 1976

N4

52

Rozbory hospodaření

1956 – 1971

N4

53

Přehledy aktiv a pasiv

1970 – 1976

N4

1970 – 1976

N4

Místní daně a poplatky
54

Výkaz o vyměření daní a místních poplatků
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Výstavba
55

Veřejně prospěšné stavby (přístavba
a adaptace pohostinství u kulturního
domu, adaptace domku pro obuvnickou
dílnu, koupaliště Karolina Dolina)

1961 – 1974

N5

56

Akce „Z“ (novostavba smíšené prodejny)

1973

N5

57

Komplexní bytová výstavba (2 bytové
jednotky, 4 bytové jednotky, přestavba
školy na 2 bytové jednotky)

1968 – 1979

N5

58

Zemědělská výstavba (farma JZD,
velkovýkrmna prasat, adaptace
teletníku, stavba kanceláří a pracovního
skladu státního statku)

1961 – 1968

N5

59

Stavby dopravní, energetické, telekomunikační
(Jihozápadní dráha, plynovod Křepkovice Planá – Tachov, elektrické vedení 110 kV
Stříbro-Tachov, telefonní vedení do Kočova)

1958 – 1976

N5

60

Občanské stavby (výstavba a úpravy
soukromých objektů, rekreační objekty,
demolice)

1957 – 1978

N5

Doprava a spoje
61

Výstavba a opravy místních komunikací
(most v Karolině Dolině)

1961 – 1975

N5

62

Dopravní obslužnost (žádost o zřízení
autobusové linky)

1967

N5

1960 – 1975

N5

1963

N5

1956 – 1961

N6

Obchod
63

Smíšená prodejna a pohostinství Jednoty

Cestovní ruch
64

Zápis z prohlídky za účelem zvelebení obce

Zemědělství
65

JZD Rozkvět

18

66

Soukromě hospodařící zemědělci

1956 – 1977

N6

Obecní přehled o počtu ovocných stromů a keřů

1970

N6

Soupis osob činných v zemědělství

1973 – 1975

N6

Sběrný list pro zemědělské závody

1958

N6

Přehled držby členů JZD a JZD

b. d.

N6

Sektorový přehled o plochách kultur

1960

N6

Soupis hospodářského zvířectva

1954 – 1979

N6

Farma kožešinových zvířat

1974

N6

Zemědělská výroba
67

68

Zemědělská půda
69

Evidenční listy o plochách kultur + vložky

1953 – 1961

N6

70

Jednotná evidence půdy - hlášení změn

1966

N6

71

Přídělová řízení, upřesnění přídělů

1961 – 1966

N6

72

Převody pozemků státním lesům a statkům,
vynětí ze ZPF pro stavbu mostů na trati
Plzeň-Cheb

1972 – 1979

N6

Povinné dodávky a výkup zemědělských
produktů

1960 – 1964

N6

Zalesňování, ozeleňovací akce,
kácení nelesní zeleně

1971 – 1979

N7

1962 – 1976

N7

1967 – 1979

N7

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů
73

Lesy
74

Rybářství
75

Spolupráce s ČRS – převody, užívání rybníků

Vodní hospodářství
76

Odvodňování, úpravy vodotečí
(Hamerský potok)
19

77

Vodovod a kanalizace

1974 – 1978

N7

78

Prozatímní protipovodňové opatření

1976

N7

1969 – 1979

N7

1961 – 1962

N7

Zdravotnictví
79

Hygienická prověrka hřbitova,
laboratorní rozbor vody ve vodovodu,
seznam veřejných studní

Sociální péče
80

Udělení odznaku mateřství

Školství
81

Národní, Základní devítiletá škola
(generální oprava školní budovy, hodnocení
práce, plán rozvoje, vybavení, žádosti
o opravy, prověrka bezpečnosti práce)

1958 – 1976

N7

82

Dětský útulek

1956 – 1979

N7

Kultura, sport a tělovýchova
83

Evidence kulturních aktivit
(deníky pro evidování kulturně výchovné
činnosti v obci, návrhy a plány KVČ)

1958 – 1979

N7

84

Osvětová beseda, kulturní dům, kino,
místní lidová knihovna, místní rozhlas

1958 – 1979

N7

1962 – 1975

N7

Ochrana přírodních a kulturních památek
85

Hrob obětí 2. světové války na hřbitově,
seznam nemovitých kulturních památek
zapsaných v obci,
žádost o povolení výstavby památníku
ke 30. výročí osvobození
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