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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 u Stříbra byla ve smyslu výše uvedených předpisů jmenována místní správní
komise, v jejímž čele stál Josef Havlán a dále ji tvořili místopředseda Václav Zíka, a členové:
Josef Skokánek, Alois Pávek, Václav Kožnar a Václav Měsíček (poslední tři po doplnění
komise 25. prosince 1945).
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 104 oprávněných voličů, proto bylo možné přistoupit k
volbě národního výboru. Při následné ustavující schůzi dne 12. července 1946 byl předsedou
12členného MNV zvolen dosavadní předseda MSK, Josef Havlán. Členy se stali: Václav
Velek, Karel Koubek, Alois Pávek, František Havelka, Václav Košnař, Josef Šťastný,
František Král, Jan Pašvic, Antonín Zíka, Václav Zíka a Karel Dvořák. Na schůzi dne 13.
října 1946 pak z nich byli vybráni členové rady: Václav Zika a František Král a rovněž byla
ustanovena finanční komise ve složení: Václav Kožnar, Josef Šťastný a František Král.
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Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení se Brod
u Stříbra od 1. ledna 1949 stal součástí nově vymezeného Kraje Plzeňského. Od 1. února
1949 byl okres Stříbro, jehož součástí byla obec odpočátku, nově vymezen.
Další reorganizace MNV v Brodu u Stříbra proběhla podle § 27 odst. 1, vládního
nařízení č. 14/1950 Sb. o organizaci místních národních výborů, na návrh MAV NF. ONV ve
Stříbře dne 21. května 1950 jmenoval navržené členy MNV. Na ustavující schůzi MNV dne
10. června 1950 pak byli schváleni. Předsedou MNV byl následně zvolen Antonín Zíka,
místopředsedou Josef Čepičán, členy rady Josef Havlán a Josef Král. Dalšími zastupiteli ve
12členném MNV se stali Blažej Gešvantner, Josef Šmíd, Václav Kožnar, Vladimír Malý,
Alois Pávek, Karolina Matoušková, Josef Denko a Karel Král.
V průběhu schůze rady MNV konané dne 10. prosince 1951 se přítomní mj. usnesli, že
„...Dál bude zavedena dělba práce referentů M. N. V. ...“. Dne 12. ledna 1952 pak byla při
plenární schůzi ustanovena trestní komise (tj. pozdější komise pro ochranu veřejného
pořádku) ve složení:
předseda: Antonín Zíka, členové: Josef Denko, Václav Kožnar, Josef Čepičán, náhradníci:
Josef Šmíd, Vladimír Malý a Blažej Gešvantner.
Na téže schůzi bylo konstatováno, že MNV předal MAV NF návrh na doplnění členů MNV,
což naznačuje, že se patrně někteří ze zastupitelů odstěhovali nebo z jiného důvodu
rezignovali na místa v MNV. Kteří to měli být a kdo nastoupil na jejich místa, však není v
zápisech zaznamenáno. Pouze v zápise z plenární schůze z 28. 3. 1952 se konstatovalo, že
byli schváleni noví členové a složili slib, ovšem bez konkrétních jmen.
Další změna na zastupitelských postech se odehrála v r. 1953, kdy byl na místo Josefa
Denka zvolen Josef Šťastný a za Blažeje Gešvantnera nastoupil Vincenc Gešvantner.
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 u Stříbra vzešel devítičlenný národní výbor, jemuž od ustavující
schůze konané dne 21. května 1954 předsedal Alois Pávek. Tajemníkem se stal František
Chmelík. Třetím členem rady byl zvolen Antonín Zíka. Předsedou zemědělské komise se stal
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Vladimír Malý a členy byli zvoleni Václav Houška a Josef Šmíd. Do čela finanční komise se
postavil Václav Kožnar. František Friš současně stanul v čele školské komise. V průběhu
volebního období došlo v červenci 1956 ke změně na postu tajemníka, volbou byl určen Josef
Král.
Z voleb konaných v květnu 1957 vzešli při ustavujícím zasedání konaném dne 29.
května 1957 jako předseda MNV: Václav Kožnar, staronový tajemník Josef Král a člen rady
Josef Čepičan. Zároveň byly zvoleny komise:
- zemědělská: předseda: Václav Houška, členové: Josef Šmíd, Vladimír Malý
- finanční: předseda: Alois Pávek, členové: Antonín Zíka, Frantiček Havelka
- kulturní a osvětová: předseda: Josef Šťastný, členové: Stanislav Trč, Ladislav Zabloudil.
V průběhu roku 1959 se z obce odstěhoval tajemník Josef Král, a proto bylo
přistoupeno k provedení doplňovacích voleb. Na místo tajemníka byl pak z členů MNV
vybrán Vladimír Malý a jeho původní místo zaujal Václav Zíka. Svých funkcí se ujali na
mimořádném zasedání 11. června 1959.
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 u Stříbra náležel k obcím, které se staly
součástí okresu Tachov. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením Plzeňského a
Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.
K Brodu u Stříbra byla tehdy usnesením ONV v Tachově integrována od 1. července
1960 jako osada dosavadní obec Tuněchody a pro novou obec byl stanoven název Brod u
Stříbra.
Výsledek voleb, které se do společného MNV uskutečnily v červnu r. 1960 na základě
výše uvedených změn, znamenal setrvání Václava Kožnara ve funkci předsedy i v dalším
volebním období. Na ustavujícím zasedání dne 22. června 1960 členové MNV jako tajemníka
zvolili Františka Heřmana. Členy rady se stali: Josef Čepičan, Josef Netrh a Ladislav Ptáček.
Současně byly ustanoveny komise:
- zemědělská: předseda: Josef Šťastný, členové: Antonín Zíka, Josef Šmíd ml., Ladislav
Ptáček, František Kajtman
- finanční: předseda: Jiří Malý, členové: Václav Velek, Jindřich Ertl, Josef Netrh
- kulturně-školská: předseda: František Heřman, členové: Marie Zezulová, Marie Houšková
- stavební: předseda: Josef Čepičan, členové: Jaroslav Král, Václav Čepičan, Václav Zíka
bezpečnostní: předseda: František Heřman, členové: Josef Šmíd st., Josef Čepičan, Antonín
Zdvořan.
V průběhu volebního období z MNV odešel Josef Netrh a jeho místo v radě zaujal
doplňovací volbou v lednu 1961 Václav Velek. K další změně ještě téhož roku došlo ve
vedení kulturní a školské komise, do jejíhož čela byla v listopadu postavena ředitelka místní
základní devítileté školy, Jarmila Jánská. Potřetí v tomto volebním období se změnil předseda
uvedené komise, a to po uzavření školy, na konci ledna 1962. Místa se pak ujal Josef Šmíd
ml.
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Po následně uskutečněných volbách byl na ustavujícím zasedání dne 14. července 1964
zvolen za předsedu Jaroslav Král, tajemníkem se stal Karel Lukeš. Z volebního procesu
vzešly i komise:
- zemědělská a stavební: předseda: Václav Velek, členové: A. Zíková, A. Zíka
- finanční: předseda: M. Houšková, členové: Josef Krejčí, Bohumil Šilboch
- pro ochranu veřejného pořádku: předseda: Václav Kožnar, členové: Ladislav Zabloudil,
Antonín Urban
- pro rozvoj služeb a společenské spotřeby a kulturní: předseda: Josef Šmíd ml., členové:
František Havelka, František Zezula
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 a v Brodu u Stříbra i poslední vlastní komunální volby se tak uskutečnily až
27. listopadu 1971 a při následné ustavující schůzi byl jako předseda MNV opět vybrán
Jaroslav Král. Dalšími poslanci byli zvoleni: Marie Houšková, Miroslav Vyleta, Václav Zíka,
Václav Říha, Ladislav Zabloudil, Josef Krejčí, Josef Šmíd, Bohumil Šilboch, Václav Kožnar
a Josef Jeníček. Jaké komise a v jakém složení při MNV pracovaly nelze z dochovaných
dokumentů identifikovat.
V rámci dalších územních změn obcí v okrese Tachov se v roce 1976 začala
projednávat mj. i otázka sloučení obce Brod u Stříbra s obcí Kladruby. Obec Brod u Stříbra
byla podle usnesení plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 23. dubna 1976 sloučena s
účinností od 30. dubna 1976 s obcí Kladruby, pro kterou byl stanoven název Kladruby a Brod
u Stříbra se tak stal osadou obce Kladruby. Zájmy obyvatel Brodu u Stříbra pak byly
prosazovány prostřednictvím občanského výboru, resp. poslanci zvolenými z této vesnice do
MNV Kladruby.

Předsedové MSK a MNV v Brodu u Stříbra v letech 1945 – 1976
Josef Havlán

1945 (MSK)

12. 7. 1946 (MSK)

Josef Havlán

12. 7. 1946

10. 6. 1950

Antonín Zíka

10. 6. 1950

21. 5. 1954

Alois Pávek

21. 5. 1954

29. 5. 1957

Václav Kožnar

29. 5. 1957

1.7.1964

Jaroslav Král

1. 7. 1964

29.4.1976
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II. Vývoj a dějiny archivního souboru
Dokumenty MNV Brod u Stříbra byly uchovávány ve spisovně původce, tj. v budově
čp. 49 a nakonec bývalé škole čp. 51. V r. 1956 proběhla dohlídka spisovny, při níž byly
shlédnuty dokumenty z činnosti MNV za roky 1945-1954. Německá dokumentace z doby do
r. 1945 byla dle zápisu „dávno vyřazena“ zřejmě prvními zastupiteli z řad dosídlenců. Bylo
vyjmenováno, které dokumenty zůstanou ve spisovně do doby svozu a zároveň konstatováno
vyskartování 40 kg papíru. Tímto nadlouho skončila veškerá předarchivní péče věnovaná
spisovně MNV a na odevzdání, resp. proběhnutí svozu, ve skutečnosti došlo až v r. 1976 v
rámci likvidace spisovny při zániku MNV.
Svoz veškerého materiálu do OA Tachov se sídlem ve Stříbře byl proveden 7. 6. 1976,
následně 1. 10. proběhlo skartační řízení a pro původce byla zavedena standardní
dokumentace včetně EL JAF 455, na nějž byl materiál ze svozu zapsán dne 1. 10. 1976 jako
přírůstek č. 178, což dle zápisu na EL JAF představovalo 9 kartonů a 2 knihy.
Další archiválie byly do archivu předány z MNV Kladruby neznámo kdy a za jakých
okolností, neboť skartační proces nebyl zaznamenán a jen poznámka na EL JAF svědčí o
skutečnosti, že materiály předal nástupnický úřad. Archiválie byly zapsány 20. 5. 1980 pod
číslem přírůstku 276 a byl vyhotoven jejich seznam. Celkem přírůstek představoval dle
záznamu na EL JAF 1 karton a 7 knih. Archiválií z obou přírůstků pak dle zápisů mělo
dohromady být 9 knih a 10 kartonů zapsaných na EL JAF.
Poslední přírůstek č. 19/2000, kterým byla kniha zápisů ze schůzí rady z let 1975-1976,
byl do archivu odevzdán dne 25. 7. 2000 v rámci skartačního řízení provedeného na Obecním
úřadu Kladruby.
Dle čísel jednacích uvedených na písemnostech v 60. letech a dle dochovaného
podacího protokolu je zjevné, že úřad vedl přinejmenším po určitou dobu spisovou službu a
prováděl evidenci písemností. Z agendy z r. 1962 vyplývá, že tehdy bylo evidováno okolo
400 čísel jednacích ročně. Na žádném z dokumentů nebylo identifikováno podací razítko.
Chybějí rovněž ukládací znaky, které by dokladovaly, že byly písemnosti ve spisovně
národního výboru systematicky zakládány dle platných dobových instrukcí. Z dochovaných
dokumentů vyplývá, že byly řazeny chronologicky. Osudu písemností však byla věnována
pozornost, neboť se dochovaly protokoly o předávání spisové agendy mezi jednotlivými
odcházejícími a nastupujícími zastupiteli. Archivní kniha zavedená v r. 1959 svědčila o tom,
že především za předsedy Václava Kožnara byla obecní spisovně věnována pozornost v
souladu s příslušnými předpisy. Do knihy však byly zaevidovány jen finanční doklady a knihy
a to naposledy v r. 1961, dále se v evidenci nepokračovalo, takže kniha obsahovala pouhých
43 položek.
III. Archivní charakteristika archivního souboru
V archivním souboru MNV Brod u Stříbra je uloženo z orgánů MNV: 4 knihy zápisů ze
schůzí rady, pléna a komisí a z úřadu MNV: 24 úředních knih, 1 podací protokol a 3 kartony
spisů.
Před zahájením inventarizace byl prověřen archivní soubor nástupnického MNV
Kladruby, v němž však nebyly nalezeny žádné písemnosti z činnosti MNV Brod u Stříbra.
Při pořádacích pracích vyšlo najevo, že součástí archivního souboru jsou i dokumenty
vzniklé před r. 1945, konkrétně návrh obecního rozpočtu z r. 1938 (nebyl dle poznámky na
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titulní straně nikdy odeslán), dokumentace obecního vodovodu, kterou zpracovala plánská
stavební firma Rudolf Braun rovněž v r. 1938 a konečně pozemnostní archy pro obec Brod,
které sice nejsou datovány, ale formuláře a jejich vyplnění jednoznačně dokládají, že jejich
původcem byl někdejší obecní úřad. S ohledem na skutečnost, že se s dokumenty kromě
rozpočtu i po r. 1945 nadále pracovalo a navíc neexistuje archivní soubor Archiv obce Brod u
Stříbra, byly tyto ponechány ve stávajícím souboru a zinventarizovány jako priorum s
ostatními archiváliemi.
V rámci inventarizačních prací byly identifikovány dokumenty z činnosti MNV
Tuněchody, konkrétně: 2 knihy příjmů za r. 1956 - 1959, 3 knihy výdajů z let 1956 – 1959, 4
peněžní deníky z let 1956 – 1960, 1 pokladní kniha za rok 1956, 3 knihy pohledávek a dluhů
z let 1956 – 1959, 1 kniha dlužníků za roky 1958 – 1960, 1 kniha hotově placených příjmů a
peněžních zásilek z let 1954 – 1957, 1 inventární kniha za roky 1955 – 1960, 2 rozpočty na
roky 1959 a 1960, 1 projektová dokumentace veřejného osvětlení z dubna 1960 a domovní
archy vedené v letech 1953 – 1959, vše o celkovém rozsahu 0,12 bm. Tyto dokumenty byly
následně přeřazeny do příslušného archivního souboru MNV Tuněchody EL NAD 529.
Ve fondu byly ponechány inventární knihy, neboť v nich je zaznamenán nemovitý
majetek obce, který není uveden v žádných jiných dokumentech z činnosti národního výboru.
Dále byly do inventáře pro ilustraci personálního obsazení zahrnuty čtyři mzdové listy
pracovníků MNV za r. 1963. Konečně byly ve fondu ponechány archiválie JZD Písečná nad
Úhlavkou v Tuněchodech, neboť s tímto JZD bylo sloučeno někdejší JZD v Brodu u Stříbra a
MNV v Brodu byl jednak příjemcem některých dokumentů, jednak s JZD spolupořádal
některé akce, z nichž pocházejí dochované zápisy.
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.
V archivním souboru byla provedena vnitřní skartace (Protokol o vyřazení dokumentů
ve vnitřní skartaci č. j. SOAP/090-0010/2009-40.02 ze dne 08. 01. 2009 schválený č. j.
SOAP/008-0774-778/2009 ze dne 21. 05. 2009), při níž byly vyřazeny: dokumenty v
celkovém rozsahu 0,85 bm (sociální věci, krátkodobá statistika, zprávy a informace o
občanech, pokyny a metodika ONV a KNV, účetní doklady, formuláře, účetní knihy).
Po přemanipulování, přeřazení agendy MNV Tuněchody a provedení vnitřní skartace je
archivní soubor v současnosti tvořen 28 úředními knihami, 1 podacím protokolem a 3 kartony
a jeho konečná metráž činí 0,63 bm.
Fyzický stav archivního souboru je dobrý.
Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1 – 3) a II. kategorie.
Jazyky archivního souboru jsou čeština a němčina.
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IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru
Archivní soubor dokumentů z činnosti MNV Brod u Stříbra je především dokladem
poměrů v malé zcela zemědělské obci, neboť i knihy zápisů rady a pléna jsou vpodst. celé
zaměřeny na situaci v zemědělství, ostatním záležitostem byla pozornost věnována jen
okrajově. Zápisy z činnosti obecních orgánů působí spíše jako svědectví o činnosti
zemědělské komise a k zemědělské problematice je vůbec dochováno nejvíc dokladů. V
tomto směru je fond informačně hodnotný v propojení s archivním souborem JZD Brod u
Stříbra.
Nicméně i torzovitě dochované archiválie z ostatních oblastí, které spadaly do
kompetence původce, zhruba podávají obraz vesnice rozložené stranou hlavních cest, která
vždy spadala do kladrubského farního obvodu a od r. 1962 i do tamního školního okrsku.
Dochované archiválie doplňují údaje o místním školství, jinak soustředěné ve fondu ZDŠ
Brod u Stříbra. Zajímavá je agenda týkající se osady Výrov, konkrétně její proměna v
rekreační enklávu zčásti zbudovanou na místě někdejších selských usedlostí v okolí
Výrovského rybníka.
V. Záznam o uspořádání archivního souboru
Archivní soubor MNV Brod u Stříbra uspořádala a inventární pomůcku sestavila v
prosinci 2008 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 10. června 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 Stříbro, sign. I/20g, Seznamy členů MSK (MNV) 1945 – 1947, obce
B–Z
Okresní národní výbor Stříbro, sign. I/20g, Seznamy členů MSK (MNV) 1945 – 1949
Okresní národní výbor Stříbro, sign. I/20g, Evidence členů MNV 1946 – 1953, obce B – M
Okresní národní výbor Stříbro, sign. I/21, Obecní věci 1945 – 1948, obce B – K
Okresní národní výbor Stříbro, sign. 54, Reorganizace MNV 1950 – 1952, obce B – K
Okresní národní výbor Stříbro, sign. 603, Přehled o sloučení obcí
Okresní národní výbor Tachov, sign. 129, Zápisy z revizí MNV, Brod u Stříbra, 1953, 19561959, 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
b. j. - bytová jednotka
bm – běžný metr
č. – číslo
čd – číslo dokladu
č. j. – číslo jednací
Čsl. – Československá (ý, é)
EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu
EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví
evid. - evidenční
inv. č. – inventární číslo
JZD – jednotné zemědělské družstvo
KNV – krajský národní výbor
KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku
k. ú. - katastrální území
LSD – lidové spotřební družstvo
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MěNV – městský národní výbor
MNV – místní národní výbor
MO ČRS – místní organizace českého rybářského svazu
MSK – místní správní komise
NF – národní fronta
NSR – Německá spolková republika
NV – národní výbor
OA – okresní archiv
ONV – okresní národní výbor
p. p. č. - pozemková parcela číslo
PřF UK – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
ROH – Revoluční odborové hnutí
Sb. – sbírky
SOkA – státní okresní archiv
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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 MSK, rady a pléna
MNV (včetně rolnické komise a honebního
společenstva)
(25. 12. 1945 – 10. 5. 1957)

1945 – 1957

K1

2

Kniha zápisů ze schůzí rady a pléna MNV
(29. 5. 1957 – 17. 11. 1964)

1957 – 1964

K2

3

Kniha zápisů ze schůzí rady a pléna MNV
(11. 4. 1975 – 19. 2. 1976)

1975 – 1976

K3

4

Kniha zápisů ze schůzí KOVP
(6. 9. 1968 – 6. 4. 1971)

1968 – 1971

K4

Úřad národního výboru
Úřední knihy
5

Hlavní kniha

1950

K5

6

Hlavní kniha

1951

K6

7

Hlavní kniha

1952

K7

8

Hlavní kniha

1953

K8

9

Kniha příjmů

1954

K9

10

Kniha příjmů

1955

K 10

11

Kniha příjmů

1956

K 11

12

Kniha příjmů

1957

K 12

13

Kniha příjmů

1958 – 1960

K 13

14

Kniha příjmů

1961 – 1971

K 14

15

Kniha výdajů

1954

K 15

16

Kniha výdajů

1955

K 16

17

Kniha výdajů

1956

K 17

18

Kniha výdajů

1957

K 18

19

Kniha výdajů

1958

K 19
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

20

Kniha výdajů

1959 – 1960

K 20

21

Kniha výdajů

1961

K 21

22

Kniha výdajů

1962

K 22

23

Kniha výdajů

1963 – 1964

K 23

24

Kniha výdajů

1965 – 1966

K 24

25

Kniha výdajů

1973 – 1975

K 25

26

Inventární kniha

1958 – 1961

K 26

27

Inventární kniha

1955 – 1961

K 27

28

Inventární kniha

1968

K 28

1965 – 1966

R1

Změny obvodu obce po sloučení s Tuněchody

1971

N1

Seznam voličů pro volby do Národního shromáždění

1954

N1

Vyhláška o stanovení volebních obvodů,
1957
vyhláška o utvoření okrskové volební komise,
vyhláška o zřízení volební komise, vyhláška
o vyložení seznamů voličů, seznamy voličů,
přihlášky kandidátů k registraci, vyhláška o registraci
kandidátů, zápisy o registraci kandidátů, zápis
o sčítání hlasů

N1

Vyhláška o stanovení volebních obvodů,
vyhláška o utvoření okrskové volební komise,
vyhláška o zřízení volební komise, seznamy
voličů, kandidátní listina, přihlášky kandidátů

N1

Spisový materiál
a) Registraturní pomůcky
29

Podací protokol
(27. 1. 1965 – leden 1966)

b) Spisy
Statutární záležitosti organizace, kontrola
30
Volby
31

14

1960

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

k registraci, zápisy o registraci kandidátů,
zápis o hlasování, zápis o sčítání hlasů
Zápisy o registraci kandidátů, seznamy voličů
v okrsku Tuněchody

1964

N1

Přihláška kandidátů NF k registraci,
doporučení kandidátů ze strany ROH a KSČ,
zpráva o provedení registrace a o počtu
a složení zaregistrovaných kandidátů,
prohlášení kandidátů o přijetí kandidatury,

1971

N1

Volby soudců z lidu – seznam voličů

1961

N1

Organizace činnosti národního výboru
32

Plány práce rady, pléna a komisí

1956 – 1965

N1

33

Hlášení o politické situaci a schůzové činnosti

1962

N1

34

Statistické výkazy
(- o bytovém hospodářství,
- o vyměření daní a místních poplatků,
- o základních prostředcích,
- o místních komunikacích,
- o kulturně výchovné činnosti,
- přehled daní a poplatků spravovaných MNV)

1961 – 1974

N1

35

Závazkové hnutí, socialistická soutěž

1962 – 1975

N1

1948 – 1975

N1

1957 – 1975

N1

1961 – 1973

N1

Funkcionáři, pracovníci aparátu národního výboru
36

Předávání funkcí a agendy, vybrané údaje
o NV, jejich orgánech a poslancích, osvědčení
o zvolení poslancem, slib poslanců, mzdové
listy pracovníků MNV

Kontrolní činnost
37

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

Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
38

Protokoly o projednávání přestupků
(návrhy, oznámení, protokoly o hlasování,
15

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

rozhodnutí), zápis o prověrce činnosti,
výkazy o projednaných přestupcích

Požární ochrana
39

Místní požární sbor, požární žňové hlídky,
prevenční prohlídky, zápisy z požárních
kontrol

1954 – 1975

N1

1960 – 1970

N1

Vojenské záležitosti, civilní obrana
40

Odvodní řízení – branci, vojáci v záloze,
posudky, kontrola vojenské evidence,
družstvo pro ochranu hospodářských
zvířat a polních kultur

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti, sčítání lidu, státní občanství
41

Policejní přihlášky a odhlášky, domovní seznamy,
seznam domovních čísel, seznam rodin,
záznam o narození – Sláva Janeček,
výsledky sčítání lidu, domů a bytů 1970,
vystěhování do NSR – Ertlovi, Haberzettlovi

1957 – 1970

N1

1957 – 1975

N2

Evidence a správa majetku
42

Inventarizace obecního majetku,
předání a převzetí majetku při sloučení
s Tuněchody, dosídlení, přidělování bytů,
hospodářské smlouvy, převody nemovitostí
(koupě, prodej, směny), notářské zápisy
(dědictví aj.)

Finanční hospodaření
43

Roční rozpočet (neúplná řada)

(1938) 1957 – 1976 N 2

44

Přehled aktiv a pasiv (neúplná řada)

1969 – 1974

N2

1960

N2

Místní daně a poplatky
45

Přiznání k domovní dani
16

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Výstavba
46

Územní rozhodnutí, výběr staveniště
(35 b. j. v Tuněchodech, 2 b. j. a kancelář
polesí a 12 b. j. v Brodě)

1961 – 1966

N2

Rekreační objekty (prodej, projekty, dohody
o zřízení práva osobního užívání pozemků,
ocenění nemovitostí, odnětí pozemků zemědělské výrobě pro výstavbu, rozhodnutí o
přidělení pozemků do osobního užívání)

1961 – 1975

N2

Mostní váha v Tuněchodech

1962

N2

Elektrifikace Výrova

1966

N2

Demolice

1962 – 1964

N2

Akce „Z“

1961 – 1974

N2

1945 – 1975

N2

1958 – 1973

N2

1960 – 1962

N2

Doprava a spoje
47

Zabrání a odprodej objektů pro silniční
správu, nedělní spoje, školní linka do Kladrub,
stav místních komunikací a mostů,
místní silnice – požadavek na úpravu, akce
silniční průtah, povolení zavedení místního rozhlasu

Obchod
48

Nájemní smlouvy s LSD JEDNOTA,
rozpočet rekonstrukce kulturního objektu,
příděly masa a uzenin zajišťované pojízdnou
prodejnou, objednávky brambor

Zemědělství
49

JZD „Písečná nad Úhlavkou“ Tuněchody
(zdanění budov,zápisy ze společných schůzí
s MNV a KSČ, závazky, rozbory hospodaření,
záznam o předání evidence odpracovaných
pracovních jednotek při likvidaci, oběžník
o zákazu volného pobíhání domácího zvířectva),
příděl hnojiv soukromníkovi Josefu Královi,
žádost o vyslání komise k odhadu škody
způsobené suchem

17

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Zemědělská výroba
50

Soupis osob činných v zemědělství

1963 – 1970

N2

Obecní přehled o počtu ovocných stromů a keřů

1961 – 1970

N2

Sběrný list pro zemědělské závody

1959

N2

Sektorový přehled o plochách kultur

1960 – 1964

N2

Soupis ploch osevu zemědělských plodin

1967 – 1969

N2

Soupis hospodářského zvířectva

1962 – 1975

N2

Návrh přídělu pro obec

b. d.

N3

Přídělová listina Čd 61/48 pro přídělce
Matoušek, Havlán, Zíka, Slivoně, Pávek

1948

N3

Pozemnostní archy obecního majetku

b. d.

N3

Jednotná evidence půdy Brod, Tuněchody

1956 – 1973

N3

Geologický průzkum v k. ú. Brod a Tuněchody
prováděný PřF UK Praha

1962

N3

Odvodnění pozemků Tuněchody

1969

N3

Soupis povinných dodávek, protokoly
o neplnění dodávek soukromými hospodáři,
rozpisy a závazky dodávek vajec,
prověrky výkupu a dodávek,
nahlášení odprodeje drůbeže,
dodávkové úkoly soukromých zemědělců

1956 – 1964

N3

Odborná správa malolesů – odvolání proti
poplatku

1959

N3

Objekty čp. 29 Tuněchody a čp. 49 Brod pro
potřebu státních lesů (žádosti, nájem,
novostavba polesí – připojení k veřejnému
vodovodu, povolení k provedení vedení,
povolení trvalého užívání, žádost o přidělení

1961 – 1969

N3

Zemědělská půda
51

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů
52

Lesy
53

18

čísla popisného),
odkoupení čp. 22 Brod od manželů Pávkových,
Převod p.p.č. 509 v Brodě Státnímu statku Kladruby

1974

N3

1970 – 1974

N3

Žádost Státního rybářství o předání rybníků

1961

N3

Žádost MO ČRS Stříbro o přidělení objektu
u Výrovského rybníka pro technické zázemí

1962

N3

Myslivost
54

Myslivecké sdružení „Výrov“ - zřízení
remízku pro drobnou zvěř v k. ú. Kladruby,
žádost o převod či prodej zbořeniště čp. 43
v Brodě pro potřeby sdružení

Rybářství
55

Vodní hospodářství
56

Obecní vodovod (technická zpráva, náklady,
projekt)

(1938)

N3

57

Evidence studní, zásobování vodou, souhlas
se stavbou vodní jímky, povolení obnovy
Výrovského rybníka

1962 – 1974

N3

1960 – 1962

N3

1964

N3

1962 – 1964

N3

Školství
58

Základní devítiletá škola (rozpočet opravy,
převzetí inventáře školou v Kladrubech)

Kultura, sport a tělovýchova
59

Místní lidová knihovna
(zápisy z metodických návštěv)

Ochrana přírodních a kulturních památek
60

Evidované nemovité kulturní památky:
kaple Panny Marie Pomocné v Tuněchodech
a boží muka při cestě z Tuněchod na Prostiboř

19

Název archivu:

Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky:
(archivního souboru)

Místní národní výbor Brod u Stříbra

Značka archivního souboru:

MNV Brod u Stříbra

Časový rozsah:

(1938) 1945 – 1976

Počet evidenčních jednotek:

32 (28 úředních knih, 1 podací protokol, 3
kartony)

Počet inventárních jednotek:

60

Rozsah bm:

0,63 (0,26 úřední knihy, 0,02 podací protokol, 0,35
kartony)
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