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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.
Ve Ctiboři byla ve smyslu výše uvedených předpisů jmenována místní správní komise,
v jejímž čele stál Josef Sláma, a to zprvu jako zmocněnec OSK od 6. září 1945, (agendu
převzal 15. září 1945 od dřívějšího německého starosty Sebastiana Pschierera), od 3. prosince
posléze jako jmenovaný předseda. Již na konci prosince však odstoupil, neboť byl sám na
obhospodařování přidělené usedlosti a vykonávání obou povinností současně bylo nad jeho
síly. Nadále pak zůstával řadovým členem MSK. Místo něj byl dne 20. prosince 1945 do
funkce předsedy jmenován Antonín Lapáček. Jako další členové MSK byli Okresní správní
komisí schváleni Bohumil Balatka a Josef Jirkal.
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 141 oprávněných voličů, proto bylo možné, aby 26.
května došlo k volbě národního výboru. Při následné ustavující schůzi dne 29. června 1946
byl předsedou MNV zvolen Václav Převrátil a místopředsedou František Oudes. Členy rady
se stali: Josef Sláma a Antonín Cíp. Funkci jednatele zaujal Václav Šimek, pokladníkem se
stal František Žemlička. Jako revizoři účtů byli zvoleni Štěpán Chum a Václav Kešner a jako
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zemědělští referenti začali v obci působit Josef Krupička a Josef Hypš. Jako náhradník byl
zvolen Václav Tvrdík.
Již na podzim téhož roku se však předseda Převrátil ze vsi odstěhoval a na funkci tudíž
rezignoval. Novým předsedou MNV byl pak k 1. listopadu 1946 jednohlasně zvolen Štěpán
Dubina, jenž se místa ujal k 15. listopadu 1946. Na místo náhradníka byl delegován František
Vosika. Předseda Dubina však funkci nezastával po celé volební období a nejpozději od 15.
ledna 1949 již v dokumentech jako předseda vystupoval Augustin Hauser.
Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení se Ctiboř
od 1. ledna 1949 stala součástí nově vymezeného Kraje Plzeňského. Od 1. února 1949 pak
náležela do nově vymezeného okresu Tachov. K původnímu tachovskému okresu byla
převedena v r. 1907 z okresu Planá.
Zajímavostí v dějinách MNV je patrně situace doložená k červnu 1949, kdy členové
MNV skládali slib a následně bylo ONV v Tachově konstatováno, že je v obci sestaven MNV
o 12 členech, ačkoliv by s ohledem na počet obyvatel (do 200) stačil devítičlenný.
Další reorganizace MNV ve Ctiboři proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č.
14/1950 Sb. o organizaci místních národních výborů, na návrh MAV NF. Na ustavující
schůzi MNV dne 19. dubna 1950 pak byli schváleni: předseda: Štěpán Dubina, jeho náměstek
Augustin Hauser, finanční referent František Žemlička, školský referent Karel Dvořák a
vyživovací referent Miloslava Cípová. Současně došlo na ustanovení komisí ve složení:
- finanční: předseda: František Žemlička, členové: Alois Sýkora, Josef Jirkal, Jaroslav Hypš,
Josef Suchl, Antonín Kamarýt
- zemědělská: předseda: Augustin Hauser, členové: Jindřich Šemík, Antonín Tvrdík, Antonín
Kukeně, Josef Hypš, Štěpán Chum
- vyživovací: předseda: Miloslava Cípová, členové: Alois Vávra, Václav Svoboda, Jaroslav
Herout
- kulturní: předseda: Karel Dvořák, členové: Karel Režný, Antonín Kolář, Růžena
Dvořáková, Jaroslav Košina
V průběhu schůze pléna MNV konané dne 24. června 1952 byl podán návrh na zřízení
dosud chybějící plánovací komise. Jejím předsedou byl schválen Václav Šimek a jako
členové se o její fungování starali Josef Košina, Václav Šimek st., ? Petlička a Jan Vosika.
Hned následujícím bodem programu schůze bylo schválení složení výboru žen, jehož
předsedkyní se stala Helena Stuchlová a členskou základnu tvořily Anna Vávrová, Marie
Machová, Božena Hypšová, Josefa Hauserová, Anna Hořejšová, Marie Jirkalová, Marie
Heroutová, za ČSM pak Marie Suchlová a Jarmila Oudesová.
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
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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 ve Ctiboři vzešel devítičlenný národní výbor ve složení: předseda František
Žemlička, Augustin Hauser, tajemník Václav Šimek, Anna Vávrová, Karel Dvořák, Antonín
Kamarýt, Miloslav Chum, předseda finanční komise Josef Kukeně, Štěpán Dubina, jemuž od
ustavující schůze konané dne 24. května 1954 předsedal František Žemlička. Podrobnější
údaje o uspořádání MNV, resp. pověření jednotlivých členů dalšími funkcemi nelze pro
nedostatek písemných podkladů zrekonstruovat.
Po volbách konaných v květnu 1957 byl při ustavujícím zasedání konaném dne 29.
května 1957 postaven do čela obce jako předseda MNV Antonín Tvrdík, tajemníkem se stal
Jaroslav Hypš a jako předseda finanční komise nadále působil Josef Kukeně. Kvůli absenci
obecní agendy, resp. nedostatečně zapsaným informacím v agendě dochované, je nemožné
identifikovat tehdejší radu a plénum, stejně jako počet a složení komisí.
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. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením
Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.
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“.
V důsledku blíže nezjistitelných změn v řadách poslanců byli doplňovací volbou k 15.
dubnu 1962 do MNV zvoleni Jan Pěchouček a Václav Svoboda. Které dosavadní poslance
oba jmenovaní nahradili, není v materiálech fondu zachyceno. Poslanec Pěchouček se
zvolením do MNV současně ujal funkce tajemníka.
K 1. lednu 1964 byla ke Ctiboři integrována jako osada dosavadní osada Tachova, Březí
a pro novou obec byl stanoven název Ctiboř. Změna byla schválena usnesením z 26.
plenárního zasedání ONV v Tachově konaného dne 31. ledna 1964 a ještě téhož dne
nahlášena čj. Vnitř. 205/64 ministerstvu vnitra.
Po následně uskutečněných volbách byl na ustavujícím zasedání zvolen za předsedu
znovu Antonín Tvrdík. Tajemníkem se stal Štěpán Dubina. Jako poslanci slib složili: Josef
Kukeně, Alois Sýkora, Antonín Kamaryt, František Němec, Václav Svoboda ml., Demeter
Štec, Václav Posavád, František Žejdl, za Březí Josef Suchl, dále pak Růžena Hauserová a
Anna Vávrová. Z volebního procesu následně vzešly komise:
- zemědělská: předseda: Alois Sýkora, členové: František Němec a Jaroslav Kukeně
- finanční: předseda: Josef Kukeně, členové: Demeter Štec, Antonín Sýkora
- pro ochranu veřejného pořádku: předseda: Antonín Kamaryt, členové: Václav Posavád,
František Žejdl, Jan Vosika
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- společenské spotřeby: předsedkyně: Anna Vávrová, členové: Václav Svoboda ml., Jaroslav
Hypš, Antonín Kukeně.
Výboru žen předsedala Růžena Hauserová, místopředsedkyní se stala Marie Hypšová,
pokladní Miloslava Vosiková a jednatelkou Anna Vávrová. Členskou základnu tvořily:
Antonie Žemličková, Blažena Šmerdová, Emilie Chumová, Růžena Sýkorová, Zdena
Dočekalová a Vlasta Tvrdíková.
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 komunální volby se tak ve Ctiboři uskutečnily až 27. listopadu 1971 a za
poslance byli zvoleni: Růžena Hauserová, Antonín Kamaryt, Oldřich Krupka, Antonín
Kukeně, František Pažontka, Růžena Šimková, Václav Svoboda, Antonín Sýkora, Antonín
Tvrdík, Jaroslav Vávra a Jan Vosika. Při následné ustavující schůzi byl jako předseda MNV
potvrzen dosavadní předseda Antonín Tvrdík. Jaké komise a v jakém složení při MNV
pracovaly nelze z dochovaných dokumentů upřesnit.
Po podzimních volbách v r. 1976 proběhla 10. listopadu ustavující schůze a v rámci
plenárního zasedání byl ve funkci předsedy naposledy potvrzen Antonín Tvrdík.
Místopředsedkyní se stala Růžena Hauserová a tajemníkem Oldřich Krupka. Za členy rady
byli zvoleni Lenka Kukeňová, Antonín Sýkora a František Pažontka. Současně došlo k
ustanovení komise pro ochranu veřejného pořádku a společné komise finanční a stavební.
V rámci dalších územních změn obcí v okrese Tachov byla Obec Ctiboř podle
usnesení plenárního zasedání ONV v Tachově sloučena s účinností od 1. 1. 1980 s obcí
Halže, pro kterou byl stanoven název Halže a Ctiboř se tak stala osadou. Zájmy obyvatel
Ctiboře pak byly až do 31. 12. 1991 prosazovány prostřednictvím občanského (později
osadního) výboru fungujícího při MNV (od r. 1990 Obecním úřadu) Halže.

Předsedové MSK a MNV ve Ctiboři v letech 1945 – 1979
Josef Sláma

15. 9. 1945 (MSK)

19. 12. 1945 (MSK)

Antonín Lapáček

20. 12. 1945 (MSK)

27. 6. 1946 (MSK)

Václav Převrátil

28. 6. 1946

14. 11. 1946

Štěpán Dubina

15. 11. 1946

?

? (nejpozději od 15. 1. 1949)

18. 4. 1950

Štěpán Dubina

19. 4. 1950

23. 5. 1954

František Žemlička

24. 5. 1954

28. 5. 1957

Antonín Tvrdík

29. 5. 1957

31. 12. 1979

Augustin Hauser
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II. Vývoj a dějiny archivního souboru
Dokumenty MNV Ctiboř byly uchovávány ve spisovně původce. Z dokumentace
uložené ve spisu o fondu vyplývá, že v říjnu r. 1953 uskutečnili stávající předseda MNV
Žemlička společně s předchozím předsedou Hauserem „skartaci“ veškerých dokladů do r.
1950 včetně, a to na základě termínu stanoveného oběžníkem KNV. Zástupkyně ONV v
Tachově, Mayová, která se v listopadu na národní výbor kvůli skartaci dostavila, mohla
pouze vzít na vědomí, že bylo do sběrných surovin odevzdáno 125 kg papíru a „….ze všech
německých věcí byla zachována pouze kronika, která je uložena v úřadovně MNV.“ Uvedené
napovídá, že spisovna obsahovala poměrně rozsáhlou agendu z doby do r. 1945, kterou
pováleční představitelé naprosto nesmyslně zlikvidovali.
Archivní dohled se ve spisovně MNV poprvé uskutečnil 11. května 1955. V jeho
průběhu bylo mj. konstatováno odebrání německé kroniky do archivu.
V zápisu z další prohlídky proběhnuvší 29. října 1957 okresní archivář poznamenal
nález a odevzdání podacího protokolu vedeného do r. 1953 do archivu (číslo přírůstku 9 z 29.
října 1957). Pro původce pak byl až k 1. říjnu 1958 zaveden EL JAF 43, který až do r. 1980
obsahoval jako jedinou položku právě shora uvedený podací protokol.
Vedení spisovny nebyla v obci věnována pozornost odpovídající příslušným instrukcím.
V archivním dotazníku rozesílaném v r. 1966 sice podepsaný funkcionář MNV vyplnil, že
ukládací systém registratury je veden: „podle předpisů pro menší MNV“, nicméně v r. 1972
byla pracovníky Okresního archivu Tachov se sídlem ve Stříbře a zástupci ONV v Tachově
navštívena obecní spisovna hned třikrát (21. ledna, 20. června a 3. července) a ze souhrnného
zápisu vyplývá, že patrně od r. 1968 nebyla vůbec evidována pošta ani prováděno ukládání
spisů. Následně proto zástupcem ONV přikázáno zavedení spisového plánu, roztřídění a
založení spisů. Dle stavu písemností je však zjevné, že příkaz nebyl brán vážně.
Další archiválie z let 1952-1979 byly do SOkA dopraveny až v r. 1980 po zrušení MNV
v rámci svozu (číslo přírůstku 267 ze 17. ledna 1980). Celkem tak bylo na EL JAF připsáno
26 knih a 3 kartony dokumentů.
Při prověřování archiválií byly v průběhu inventarizace identifikovány 2 kartony
písemností týkajících se výstavby ČOV, centrální kotelny a rekonstrukce ZDŠ. Dokumentace
k centrální kotelně a ČOV pochází z let 1984, resp. 1985, proto byla ze archivního souboru
MNV Ctiboř vyňata a přesunuta do příslušného fondu MěNV Tachov EL NAD 449.
Z dochovaných podacích protokolů, konkrétně ze zápisů v nich učiněných, vyplývá, že
k řádnému vedení spisové služby odpovědně přistupovali spíše první z funkcionářů MNV.
Postupem času úroveň záznamů upadala, až přestala být vyřizovaná pošta evidována. Na
spisech se až na několik ojedinělých výjimek vůbec nenacházejí spisové značky, o podacím
razítku či ukládacích znacích a lhůtách nemluvě. Lze jen odhadovat, jaká agenda a v jakém
množství mohla být obsažena ve spisovně MNV, protože volení zástupci místních obyvatel
rozhodovali o jejím osudu zcela v rozporu s pravidly danými příslušnými instrukcemi.
III. Archivní charakteristika archivního souboru
Před zahájením inventarizace byl prověřen archivní soubor nástupnického MNV Halže,
v němž však nebyly nalezeny žádné písemnosti z činnosti MNV Ctiboř.
Archivní soubor byl obsahově uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro
7

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 č. j. SOAP/006-0328/2006.
V archivním souboru byla provedena vnitřní skartace (Protokol o vyřazení dokumentů
ve vnitřní skartaci č. j. SOAP/090-0057/2009-40.02 ze dne 28. 01. 2009 schválený č. j.
SOAP/008-0774-778/2009 ze dne 21. 05. 2009), při níž byly vyřazeny: dokumenty v
celkovém rozsahu 0,65 bm (účetní knihy, krátkodobá statistika, pokyny a metodika ONV a
KNV, formuláře).
Po přemanipulování a provedení vnitřní skartace je archivní soubor v současnosti
tvořen 22 úředními knihami, 3 podacími protokoly a 2 kartony a jeho konečná metráž činí
0,52 bm.
Fyzický stav archivního souboru je dobrý.
Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1 – 3) a II. kategorie.
Jazykem archivního souboru je čeština.
IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru
Archivní soubor dokumentů z činnosti MNV Ctiboř je vzhledem k malému množství
dochovaných archiválií informačně poměrně chudým zdrojem informací o poválečném vývoji
obce, neboť knihy zápisů rady a pléna, ale i ostatní dochované dokumenty obsahují málo
konkrétní údajů. Pouze v kombinaci s informacemi uvedenými ve fondech ostatních
poválečných ctibořských původců, tj. JZD a Základní devítiletá škola, lze poskládat stručný
nástin obecních dějin. Případné bádání by se však zcela jistě neobešlo bez prověření
příslušných agend u vyššího typu správního úřadu, tj. ve fondu ONV v Tachově.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru
Archivní soubor MNV Ctiboř uspořádala a inventární pomůcku sestavila v prosinci
2008 PhDr. Markéta Novotná 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 Tachov, sign. I/21/ C3, Obecní záležitosti jednotlivých obcí, 1945 –
1952 (Ctiboř)
Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21, Evidenční lístky členů MSK / MNV 1946 – 1949
(Ctiboř)
Okresní národní výbor Tachov, sign. 53, Zápisy z porady vedoucích oddělení ONV, seznamy
tajemníků 1953 – 1954
Okresní národní výbor Tachov, sign. 52, Reorganizace MNV 1950 – 1953
Okresní národní výbor Tachov, sign. 129, Zápisy z revizí MNV, Ctiboř 1955 – 1967
Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Zprávy o volbách do MNV 1954, 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
ČOV – čistička odpadních vod
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
k. ú. - katastrální území
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MěNV – městský národní výbor
MNV – místní národní výbor
MSK – místní správní komise
NF – národní fronta
NV – národní výbor
OA – okresní archiv
ONV – okresní národní výbor
PD – projektová dokumentace
Sb. – sbírky
SOkA – státní okresní archiv
ZDŠ – základní devítiletá škola
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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 rady a pléna
(7. 1. 1959 – 20. 9. 1962)

1959 – 1962

K1

2

Kniha zápisů ze schůzí rady a pléna
(3. 10. 1962 – 29. 12. 1968)

1962 – 1968

K2

3

Kniha zápisů ze schůzí rady a pléna
(12. 4. 1976 – 18. 12. 1979)

1976 – 1979

K3

4

Kniha zápisů ze schůzí trestní komise
(2. 5. 1952 – 7. 3. 1958)

1952 – 1958

K4

5

Kniha zápisů ze schůzí komise pro
ochranu veřejného pořádku
(22. 3. 1966 – 1. 3. 1978)

1966 – 1978

K5

6

Kniha zápisů ze schůzí komise finanční
a stavební
(13. 7. 1960 – 6. 7. 1977)

1960 – 1977

K6

7

Kniha zápisů ze schůzí zemědělské komise
(25. 7. 1960 – 26. 11. 1964)

1960 – 1964

K7

8

Kniha zápisů ze schůzí Výboru žen
(24. 9. 1957 – 5. 5. 1967)

1957 – 1967

K8

9

Evidence usnesení MNV
(11. 1. 1977 – 27. 3. 1978)

1977 – 1978

K9

Úřad národního výboru
Úřední knihy
10

Kniha příjmů

1962 – 1963

K 10

11

Kniha příjmů

1964 – 1970

K 11

12

Kniha příjmů

1972 – 1974

K 12

13

Kniha výdajů

1961

K 13

14

Kniha výdajů

1962

K 14

15

Kniha výdajů

1963

K 15

16

Kniha výdajů

1965

K 16

12

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

17

Kniha výdajů

1966

K 17

18

Kniha výdajů

1967

K 18

19

Kniha výdajů

1968 – 1969

K 19

20

Kniha výdajů

1970

K 20

21

Inventární kniha

1960 – 1961

K 21

22

Inventární kniha

1966 – 1976

K 22

Spisový materiál
a) Registraturní pomůcky
23

Podací protokol – neúplná řada záznamů
(4. 2. 1947 – 7. 3. 1953)

1947 – 1953

R1

24

Podací protokol
(3. 1. 1957 – červenec 1962)

1957 – 1962

R2

25

Podací protokol
(leden – květen 1963)

1963

R3

Vyrozumění člena (náhradníka) volebního
výboru – Dreisig Eduard,
seznamy voličů, vyhláška o registraci
kandidáta a seznamy voličů pro volby soudců

1948

N1

Stanovení volebního obvodu,
jmenování místní volební komise,
doporučení kandidátů organizacemi NF,
přihláška kandidáta ONV Josefa Hájka k registraci,
zpráva o vyhlášení kandidátů na veřejné schůzi,
seznam voličů, zápis o sčítání hlasů, zápis
o průběhu voleb do MNV, ONV a KNV,
osvědčení o zvolení za člena MNV, sliby
zvolených členů MNV,
seznam voličů pro volby do Národního shromáždění,
zápis o průběhu volby,
volba soudců z lidu

1954

N1

b) Spisy

Volby
26
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Vyhláška o stanovení volebních obvodů,
vyhláška o zřízení volební komise,
vyhláška o registraci kandidátů,
vyhláška o registraci kandidáta do KNV,
vyhláška o registraci kandidátů na soudce z lidu,
přihlášky kandidátů k registraci, seznamy
voličů, zápis o hlasování, zápis o sčítání hlasů,
osvědčení o zvolení za poslance

1960 – 1962

N1

Vyhláška o registraci kandidátů, přihlášky
kandidátů k registraci, seznam voličů,
zápis o hlasování, tabulky evidence poslanců,
členů stálých komisí a výboru žen

1964

N1

Volební program, zápis okrskové volební
komise o hlasování, výsledky hlasování v okrsku,
zápis o výsledku hlasování ve volebním obvodu,
konečné hlášení o výsledcích voleb do MNV,
zpráva mandátové komise o výsledku voleb

1971

N1

Organizace činnosti národního výboru
27

Plány činnosti rady, pléna a komisí

1957 – 1978

N1

28

Statistické výkazy
(přehled daní a poplatků spravovaných MNV)

1967 – 1972

N1

29

Závazkové hnutí

1971 – 1975

N1

N1

Kontrolní činnost
30

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

1959 – 1970

31

Stížnost Eleny Bučkové prezidentské kanceláři

1979

Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
32

Protokoly o projednávání přestupků
(návrhy, oznámení, zápisy výpovědí,
protokoly o hlasování, rozhodnutí)

1977 – 1978
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N1

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Evidence a správa majetku
33

Inventarizace obecního majetku,
administrativní dohody a smlouvy o převodu
správy národního majetku

1956 – 1974

N1

Finanční hospodaření
34

Roční rozpočet (neúplná řada)

1959 – 1975

N1

35

Rozbor hospodaření

1960 – 1961

N1

36

Přehled aktiv a pasiv (neúplná řada)

1960 – 1969

N1

Místní daně a poplatky
37

Přiznání k domovní dani

1961 – 1962

N1

38

JZD - přiznání k zemědělské dani,
odpis zemědělské daně JZD v likvidaci

1961 – 1962

N1

39

Přiznání k zemědělské dani, přiznání
k dani z příjmů obyvatelstva - soukromí
hospodáři – Žejdl, Nový, Petlička, Pavlíček

1960 – 1966

N1

40

Přiznání k zemědělské dani – dani
z pozemků a dani z důchodů pro občany

1975

N1

Výstavba
41

Akce „Z“ (úprava hřiště, přístavba kabin)

1972 – 1975

N2

42

PD rekonstrukce ZDŠ

1971 – 1975

N2

1959

N2

1972 – 1977

N2

Zemědělství
43

Zápisy o převodu majetku přídělců na JZD

Zemědělská výroba
44

Soupis hospodářského zvířectva
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Název archivu:

Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky:
(archivního souboru)

Místní národní výbor Ctiboř

Značka archivního souboru:

MNV Ctiboř

Časový rozsah:

1947 – 1979

Počet evidenčních jednotek:

27 (22 úředních knih, 3 podací protokoly, 2
kartony)

Počet inventárních jednotek:

44

Rozsah bm:

0,52 (0,25 úřední knihy, 0,05 podací protokoly, 0,22
kartony)

Stav ke dni:

10. června 2009

Soubor zpracovala:

PhDr. Markéta Novotná
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PhDr. Markéta Novotná
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