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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 Damnově  byl  ke  dni  15.  září  1945  „pověřen  k  vedení  obecní  agendy“ kandidát 
učitelství v Holoubkově, Jan Novák. Ve smyslu výše uvedených předpisů proběhla dne 22. 
října 1945 v obci schůze, v jejímž průběhu byla zvolena místní správní komise a v jejím čele 
stanul  dosavadní  zmocněnec  Jan  Novák.  Jmenování  a  schválení  celé  MSK pak 30.  října 
potvrdila OSK v Plané. Místní správní komisi představovali i 1. místopředseda Jan Chvátal, 
2.  místopředseda  Vojtěch  Khodl,  pokladník  František  Brabec,  zapisovatelka  Růžena 
Lněničková, členové Jan Jelínek, Antonín Zilvar, František Mecl, František Burian, Václav 
Procházka, Stanislav Hess a Vlasta Kadlecová. Členy rady byli zvoleni Jan Novák, Václav 
Boška,  František  Mecl  a  Jaroslav  Samec.  V záloze  pak  byli  připraveni  náhradníci  Josef 
Ernigr, Jaroslav Tigrin a Bohumil Pikart.

Pan učitel a předseda MSK, Jan Novák, byl velmi vytížen učením na dvou školách, 
proto  25.  listopadu  1945  předal  vedení  obecní  agendy  2.  místopředsedovi,  Vojtěchu 
Khodlovi, a nakonec 19. února 1946 předložil OSK v Plané svou rezignaci. Dne 22. března 
1946  pak  proběhla  volba  nového  představenstva  obce.  Předsedou  MSK  se  stal  Vojtěch 
Khodl,  1.  místopředsedou  Bohumil  Lebeda,  2.  místopředsedou  František  Janeček, 
zapisovatelem František Křivanec, pokladníkem Jan Štěpánek st., členy výboru Jan Novák, 
František Heidinger,  Jan  Kadlec,  Václav  Procházka,  Jaroslav Tigrín,  František Vršecký a 
Cyril Hroch. Náhradníky se stali František Voldřich, Václav Chum a Jan Chvátal. 
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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 177 oprávněných voličů. Dne 10. května došlo k volbě 
MSK, přičemž usnesením bylo stanoveno požádat OSK v Plané o přejmenování na MNV 
ještě před uvedením výše zmíněného vládního nařízení v platnost. Při ustavující schůzi byl 
téhož  dne  předsedou  MNV  zvolen  místní  kovář  František  Voldřich,  místopředsedou  Jan 
Štěpánek  st.,  zásobovacím  referentem  Josef  Křivanec,  dále  František  Vršecký,  jako 
bezpečnostní referent František Chaloupka, revizory účtů se stali Václav Procházka, František 
Burian  a  František  Janeček  z  Velké  Vsi,  místo  pokladníka  zaujal  Jan  Kadlec,  místo 
zapisovatele  Jan  Jelínek  a  představenstvo  obce  doplňovali  Tomáš  Novák  z  Velké  Vsi  a 
Bohumil Lebeda. Nový předseda byl jmenován OSK 12. května 1946 a následujícího dne 
složil předepsaný slib.

K obměně ve složení MNV došlo již v létě r. 1948. Na svou funkci rezignoval sám 
předseda MNV. Jako důvod „...uvedl přepracování a krytyka, nepodložená“. S předsedou se 
členství  vzdali  i  Bohumil  Lebeda  a  František  Burián.  Místo  nich  nastoupili:  na  místo 
předsedy Josef Vondrášek a místa členů Vladimír Nejedlý a Stanislav Hess.

Na  základě  reformy  provedené  zákonem  č.  280/1948  Sb.,  o  krajském  zřízení  se 
Damnov od 1. ledna 1949 stal  součástí  nově vymezeného Kraje Plzeňského. Od 1. února 
1949 pak náležel do nově vymezeného okresu Tachov. 

Na  začátku  února  r.  1949  bylo  vypracováno  hlášení  o  složení  MNV,  které  tehdy 
pracovalo následovně: předseda Josef Vondrášek, místopředseda Jan Štěpánek, zapisovatel 
Josef Křivanec, bezpečnostní referent František Chaloupka, zásobovací referent Josef Tejml, 
mlecí  povolení  měl  na starosti  František Vršecký, policejní  přihlášky obstarával  Stanislav 
Hess,  funkci  pokladníka  vykonával  Jan  Kadlec  a  dalšími  členy  byli:  Vladimír  Nejedlý, 
František  Janeček,  Tomáš  Novák a  Jaroslav  Jelínek.  Při  MNV tehdy fungovaly:  finanční 
komise (Karel Hrdlička, Václav Boška, František Heidinger a Jan Štěpánek) a reklamační 
komise  (František  Chaloupka,  Tomáš  Novák,  František  Burian  a  František  Vršecký)  a 
aktuálně  i  volební  komise  (Bohumil  Lebeda,  Karel  Hrdlička,  Josef  Křivanec,  František 
Janeček a Jan Kadlec).

Další reorganizace MNV v Damnově proběhla na návrh MAV NF na jaře r. 1949. Dne 
13. března rezignoval kompletní MNV a aktivisté Národní fronty žádali o odvolání Vladimíra 
Nejedlého,  Josefa Tejmla  a Tomáše Nováka.  Místo nich požadovali  jmenování  Bohumila 
Hrubého,  Karla  Hrdličky  a  Jana  Chvátala.  ONV  v  Tachově  pak  pak  17.  května  1949 
požadované změny schválil.

Další reorganizace MNV v Damnově proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 
14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů, na návrh MAV NF. Z ustavující schůze 
MNV konané 31. května 1950 vzešli jako představitelé obce: předseda Jan Chvátal, náměstek 
Josef Vondrášek, finanční referent Jan Jelínek, školský referent Karel Hrdlička a vyživovací 
referent František Chum. Při MNV zahájily činnost 4 komise:
- finanční
předseda: Jaroslav Jelínek, členové: Jaroslav Ent, Stanislav Hess
- zemědělská
předseda: Jaroslav Vondrášek, členové: Antonín Ziterbart, Josef Tejml, Jan Koloušek
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- mimořádná vyživovací
předseda:  František  Chum,  členové:  Růžena  Štěpánková,  Marie  Linhartová,  Anna 
Koloušková, Květa Hrdličková
- osvětová a pro nábor pracovních sil:
předseda: Karel Hrdlička, členové: František Burián, František Mařík, Františka Hessová

V průběhu r. 1952 došlo v MNV k rozporuplné situaci, neboť stávající předseda Jan 
Chvátal byl zbaven funkce a dne 19. listopadu byl na jeho místo zvolen Stanislav Hess. Ten 
však ze zdravotních důvodů odmítl funkci přijmout, a tak Jan Chvátal předsedal národnímu 
výboru dál. Ke změnám došlo i ve složení MNV, neboť v zápise ze schůze rady konané dne 
20. listopadu 1952 bylo zaznamenáno nové složení komisí:
- finanční
referent: Karel Hrdlička, člen Jan Chvátal
- zemědělská
referent: Josef Pašek, členové: František Novák, Růžena Štěpánková
- kulturní
referent: František Chaloupka, členové: Květa Hrdličková, Luiza Klímová, ?. Miškovská 

Dne 29. listopadu 1952 pak proběhla další schůze a ze zápisu o jejím konání vyplývá, 
že  radu  MNV  společně  s  předsedou  tvořili  František  Chaloupka,  Karel  Hrdlička,  Luiza 
Klímová,  Květa  Hrdličková,  František  Vršecký  a  Jaroslav  Ent.  Tajemníkem  tehdy  byl 
František Bartásek.

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 Damnově vzešel národní výbor, v jehož čele 1. června 1954 stanul předseda 
Jan Koloušek starší.  Tajemníkem byl zvolen Jan Štěpánek. Existenci  a personální složení 
jednotlivých komisí nelze pro nedostatek písemných podkladů zrekonstruovat. Ze zápisů ze 
schůzí MNV vyplývá, že zemědělskou komisi vedl s. Pašek. V zápisu ze dne 12. 2. 1957 pak 
bylo konstatováno, že žádná z komisí nepracovala a veškerá práce zůstávala na radě MNV.

V roce 1954 také došlo k územním změnám obce, neboť její součást Velká Ves byla 
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přeřazena k sousední obci Bezděkovu.

Ve volbách konaných v 19. května 1957 bylo zvoleno 11 členů MNV. Při ustavujícím 
zasedání  konaném  dne  30.  května  1957 stanul  jako  předseda  MNV  František  Franta, 
tajemníkem  se  stal  Josef  Křivanec  a  členy rady Jaroslav  Ent,  Stanislav  Hess  a  Václav 
Procházka. Současně byly ustanoveny komise:
- zemědělská a výkupu
předseda: Jaroslav Ent, členové: Václav Procházka, Stanislav Hess, Jan Koloušek
- finanční a rozpočtová
předseda: Jan Štěpánek ml., člen: Evžen Nejedlý
- školství, kultury a zdravotnictví
předseda: Josef Pešek, členové: Marie Vršecká, Miluše Tejmlová

Při dalším jednání rady MNV dne 13. června 1957 byl navíc zvolen nový výbor žen, 
který společně  s  předsedkyní  Hrdličkovou  tvořilo  dalších  10  obyvatelek  vsi.  Poprvé  pak 
výbor zasedal 27. června 1957. Z následujícího jednání rady, které proběhlo 20. června 1957 
vzešla  nově ustanovená trestní  komise.  Jejím předsedou se stal  předseda MNV František 
Franta, jeho zástupcem Stanislav Hess a členskou základnu tvořili Josef Křivanec, Jaroslav 
Ent, Václav Procházka a Marie Vršecká.

Na konci roku 1957 došlo k rozšíření komisí a zápisem ze schůze rady MNV se tak do 
správy obce zapojili: učitelka R. Klášterková a František Šimáček v kulturní komisi, Václav 
Procházka  a  J.  Tejml  ve  finanční  komisi  a  František  Burian  ml.  a  Vojtěch  Khodl  v 
zemědělské komisi.

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“.

Po proběhnuvších volbách se v Damnově uskutečnilo dne 21. června 1960 ustavující 
plenární zasedání a během něj si 15 zvolených poslanců rozdělilo jednotlivé funkce. Zvýšený 
počet  poslanců  byl  odrazem připravované  integrace  Damnova  s  Bezděkovem.  Předsedou 
MNV byl  zvolen ?.  Chaloupka,  údaje  o  dalších  členech  MNV,  resp.  komisích  nejsou  v 
dochovaných archiváliích zachyceny.

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.

Rovněž od 1. července 1960 byla obec Damnov podstatně rozšířena, neboť k ní byla 
připojena dosavadní  obec Bezděkov (včetně  někdejší  damnovské  části  Velká Ves),  v  níž 
došlo ke zrušení MNV a následně se stala damnovskou osadou.

Po volbách v r. 1964 zájmy občanů obce Damnov zastupovalo 19 poslanců. Předsedou 
se tehdy na dlouhá léta stal Jan Štěpánek, který byl současně i předsedou KOVP. Z ostatních 
členů MNV je doložen pouze tajemník Štěpán Lendl.

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.
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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 v Damnově uskutečnily až 27. listopadu 1971 a za 
poslance byli na ustavujícím plenárním zasedání 17. prosince 1971 zvoleni poslanci, jejichž 
jména  (kromě  Vršecké,  Bořánka  a  Červenky)  a  funkční  zařazení  nelze  pro  nedostatek 
písemností  uvést.  Z  dokumentů  pouze  vyplývá,  že  jako  předseda  zůstal  v  čele  obce  Jan 
Štěpánek, funkci tajemníka zastávala paní Krynická a po ní od r. 1975 Jan Andrle. Současně 
byla ustanovena komise pro ochranu veřejného pořádku, jejíž složení, stejně jako složení v 
úvahu případajících dalších komisí nelze kvůli absenci písemností doložit.

Po  podzimních  volbách  v  r.  1976  proběhla  16.  listopadu  ustavující  schůze  nově 
zvoleného MNV. Z původního  obsazení zůstali na svých místech poslanci Vršecká, Bořánek, 
Červenka, dalších 9 poslanců bylo zvoleno nově. V rámci plenárního zasedání byl ve funkci 
předsedy schválen  Jan  Koloušek  mladší.  Tajemníkem  se  stal  Oldřich  Hloušek,  kterého 
posléze  vystřídal  Antonín  Uxa.  Jména  a  funkce  dalších  představitelů  obce  nelze  pro 
nedostatek dokladů zaznamenat.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1979  začala 
projednávat mj. i otázka sloučení obce Damnov (včetně osad Bezděkov a Velká Ves) s obcí 
Bor. Integrace byla schválena usnesením plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 27. 
června 1980. Od 1. července 1980 pozbyl Damnov samosprávu, byl sloučen s obcí Bor, pro 
kterou byl stanoven název Bor a Damnov, Velká Ves a Bezděkov se tak staly osadami Boru. 

Předsedové MSK a MNV v Damnově v letech 1945 – 1979
Jan Novák 15. 9. 1945 (MSK) 21. 3. 1946
Vojtěch Khodl 22. 3. 1946 (MSK) 12. 5. 1946
František Voldřich 13. 5. 1946 06. 06. 1948
Josef Vondrášek 07. 6. 1948 30. 5. 1950
Jan Chvátal 31. 5. 1950 30. 5. 1954
Jan Koloušek starší 1. 6. 1954 29. 5. 1957
František Franta 30. 5. 1957 20.6.1960
?. Chaloupka 21. 6. 1960 13. 6. 1964
Jan Štěpánek 14. 6. 1964 15. 11. 1976
Jan Koloušek mladší 16. 11. 1976 30. 6. 1980
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II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Dokumenty MNV Damnov  byly uchovávány ve  spisovně  původce.  Z dokumentace 
uložené  ve  spisu  o  fondu  vyplývá,  že 25.  listopadu  1953  proběhla  za  účasti  místních 
funkcionářů a zástupců ONV v Tachově „odborná archivní prohlídka spisů“. V zápise o jejím 
průběhu bylo poněkud nelogicky konstatováno, že z prohlédnutých německých spisů z let 
1932-1945 se  nic  nedochovalo.  Do stoupy pak  byly určeny dokumenty z  let  1945-1953, 
konkrétně úřední listy, oběžníky, zpravodaje, věstníky, účetní doklady a s nimi, bohužel, i 
„vyživovací  agenda,  osídlování  a  lidová  správa“.  Vše  o  celkové  váze  180  kg.  Lze  jen 
odhadovat, kolik archiválií podstatných pro nejen poválečné dějiny obce, tak bylo neuváženě 
zlikvidováno.

První  odborný dohled spisovny provedl  10.  května  1955 tehdejší  okresní  tachovský 
archivář Alois Zbořil a v zápise z dohlídky bylo konstatováno, že „Spisy pro okresní archiv se 
žádné v obci nenachází. Německá kronika též není.“ Tehdejší předseda Jan Koloušek starší 
potvrdil, že se pro nedostatek zájmu nevede ani kronika česká. 

Dne 12. července 1956 Alois Zbořil zaslal radě MNV žádost o vybrání všech spisů z let 
1945-1950 a jejich odeslání do tachovského archivu. Na splnění  žádosti došlo neznámo kdy, 
fascikl však nebyl zaznamenán a existuje o něm jen zmínka ve skartačním protokolu z 28. 
května 1980. EL JAF č. 413 byl založen až ke dni 1. listopadu 1974.

V dotazníku vyplněném MNV v r. 1966 bylo okresnímu archivu poněkud rozporuplně 
sděleno, že se v registratuře MNV nenachází žádné písemnosti a zároveň „dělají se svazky“.

Druhý a zároveň poslední přesun archiválií z MNV Damnov do OA Tachov se sídlem 
ve Stříbře proběhl po zrušení MNV v r. 1980 (číslo přírůstku 272 ze dne 28. května 1980) 
Archiv  tehdy poštou  obdržel  dokumenty o rozsahu 0,3 bm z  let  1954-1979 odeslané 27. 
března 1980 a 28. května 1980 realizoval skartační protokol čj. OA-142/80-J.

Archivní soubor MNV Damnov dokazuje, že dokumentům nebyla věnována pozornost 
v  souladu  s  příslušnými  předpisy. Při  předávání  úřadu  po  jednotlivých  volbách  si 
představitelé obce protokolárně kromě finančních prostředků, inventáře a dalšího předávali i 
spisovnu. To dokládá např.  „Protokol  o předání  spisové agendy....“  z  29.  listopadu 1976, 
jehož přílohou jsou otisky všech tehdy platných razítek.

Dochované  dokumenty  však  nebyly  označovány  podacími  čísly.  V  70.  letech  se 
používalo jakési příjmové podélně dělené razítko s nápisem Rada MNV v Damnově v horní 
polovině  a  Došlo  dne  ….......  v  dolní  polovině.  Vyřízené  písemnosti  nebyly označovány 
ukládacími znaky ani lhůtami a zřejmě nikdy nebyly ukládány po příslušných skupinách.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Archivní soubor byl původně dle záznamu na EL JAF v dubnu r. 1980 uspořádán a byl 
k němu vyhotoven pouze seznam svezených archiválií. Ten však obsahuje dokumenty z let 
1954-1979, takže není zřejmé, jaké písemnosti obsahoval původní fascikl, tj. první přírůstek 
dokumentů  z  let  1945-1954.  Archiválie  z  fasciklu  totiž  nebyly v  průběhu  vnitřní  revize 
provedené  v  archivu  v  r.  2000  nalezeny  a  předmětem  inventarizace  tak  zůstaly  pouze 
dokumenty pocházející z přírůstku z r. 1980.

Před zahájením inventarizace byl prověřen archivní soubor nástupnického MěNV Bor, 
v němž však nebyly nalezeny žádné písemnosti z činnosti MNV Damnov.
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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/090-0303/2009-40.02 ze  dne  20.  05.  2009 schválený  č.  j.: 
SOAP/008-1525-1528/2009  ze  dne  08.  09.  2009),  při  níž  byly  vyřazeny:  dokumenty  v 
celkovém  rozsahu  0,12  bm  (sociální  věci,  krátkodobá  statistika,  zprávy  a  informace  o 
občanech a razítka).

Po  přemanipulování  a  provedení  vnitřní  skartace  je  archivní  soubor  v  současnosti 
tvořen 2 úředními knihami a 2 kartony a jeho konečná metráž činí 0,23 bm.

Fyzický stav archivního souboru je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1 a 2) a II. kategorie.

Jazykem archivního souboru je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

Archivní soubor dokumentů z činnosti MNV Damnov náleží mezi torzovitě dochované 
fondy národních výborů. K poválečným dějinám lokality totiž chybějí veškeré písemnosti do 
poloviny 50. let a ostatní jednotlivé druhy písemností jen okrajově ilustrují obraz fungování 
základního článku samosprávy. Nicméně společně s archivními soubory Archiv obce, Farní 
úřad, Jednotné zemědělské družstvo,  Obecná škola (německá),  Základní devítiletá  škola a 
Záložna-Kampelička jej  lze využít  k doložení  dějinného vývoje kdysi poměrně významné 
obce. 

V. Záznam o uspořádání archivního souboru

Archivní  soubor  MNV  Damnov  uspořádala  a  inventární  pomůcku  sestavila  PhDr. 
Markéta Novotná v květnu 2009 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 29. září 2009 PhDr. Markéta Novotná

9



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 (Damnov)

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21, 1945 – 1947 (Damnov)

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21, Evidenční lístky členů MSK/MNV 1946 – 1949 
(Damnov)

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. 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

Čsl. – Československá (ý, é)

ČSSS – Československé státní statky

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. - evidenční 

inv. č. – inventární číslo

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

MSK – místní správní komise

OA – okresní archiv

ONV – okresní národní výbor

OSK – Okresní správní komise

Sb. – sbírky

SOkA – státní okresní archiv

VaK – vodovody a kanalizace

ZCHPD – závod chovu drůbeže a prasat
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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 1954 – 1957 K 1
(1. 7. 1954 – 12. 2. 1957)

2 Kniha zápisů ze schůzí rady a pléna 1957 – 1960 K 2
(22. 3. 1957 – 19. 5. 1960)

Úřad národního výboru
Spisy

Volby 

3 Volební program na období 1976-1980 1977 – 1978 N 1
(plnění)

4 Složení slibu členů MNV 1957 N 1

Organizace činnosti národního výboru 

5 Plány práce rady, finanční komise a KOVP 1956 – 1979 N 1

6 Hlášení o politické situaci a schůzové činnosti 1956 – 1978 N 1

7 Statistické výkazy 1969 – 1978 N 1
(- o motorovém parku závodové dopravy,
- o technické vybavenosti obce,
- o správě, provozu a údržbě VaK, 
- o bytovém hospodářství socialistického sektoru,
- o počtu zaměstanců podle výše mzdy, o počtu
závodů, mzdách a dani ze mzdy,
- o základních prostředcích)

8 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1965 – 1975 N 1

Funkcionáři, pracovníci aparátu NV, podniků a zařízení NV

9 Vybrané údaje o NV, jejich orgánech a poslancích 1975 – 1978 N 1

10 Dohoda o kvalifikované hmotné odpovědnosti 1972 N 1
předsedy J. Štěpánka

11 Předání a převzetí spisové agendy, inventáře a zásob 1976 N 1
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Kontrolní činnost 

12 Protokoly a zprávy z revizí, dohlídek 1967 – 1976 N 1
a metodických kontrol prováděných ONV

Bezpečnost a ochrana veřejného pořádku

13 Protokoly o projednávání přestupků 1966 – 1978 N 1
(návrhy, oznámení, protokoly o 
hlasování, rozhodnutí)

14 Výkazy o projednaných přestupcích 1965 – 1979 N 1

Požární ochrana

15 Prověrky o zabezpečení požární ochrany 1965 – 1978 N 1

Evidence obyvatelstva a sčítání lidu 

16 Počet a pohyb obyvatelstva 1975 – 1979 N 1

Evidence a správa majetku 

17 Pojištění obce 1973 N 2

18 Hospodářské smlouvy se Státními statky 1974 N 2

19 Dosídlenecké domky v Damnově a Bezděkově 1966 N 2

20 Prodeje rodinných domků 1968 – 1969 N 2

21 Notářské zápisy, soudní odhady a ocenění budov 1974 – 1978 N 2

22 Rekreační objekty 1974 – 1978 N 2

23 Zpráva o technických službách 1978 N 2

Finanční hospodaření 

24 Roční rozpočty 1966 – 1976 N 2

25 Přehledy o výsledcích finančního vypořádání 1966 – 1977 N 2

26 Přehledy aktiv a pasiv 1968 – 1977 N 2

27 Mimořádné dotace na rozvoj pohraničí 1972 – 1976 N 2
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Místní daně a poplatky

28 Výkaz o vyměření daní a místních poplatků 1967 – 1979 N 2

29 Přehled daní a poplatků spravovaných MNV 1968 – 1976 N 2

30 Přiznání k domovní dani 1962 – 1963 N 2 

Výstavba 

31 Akce „Z“ (kanalizace, rekonstrukce požární, 1973 – 1978 N 2
zbrojnice, autobusová čekárna, generální oprava 
mateřské školy, výstavba kulturního domu)

32 Komplexní bytová výstavba (12 bytových 1974 N 2
jednotek)

33 Zemědělská výstavba (generální oprava 1965 – 1978 N 2
kravína a kolny, demolice zemědělských objektů)

34 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1978 N 2
(územní rozhodnutí o stavební uzávěře - 
příprava střediska Radia-Interprogram)

35 Občanské stavby (výstavba a úpravy 1967 – 1978 N 2
soukromých objektů, rekreační objekty,
demolice)

Bytové hospodářství

36 Přidělování bytů obce a státních statků 1974 – 1979 N 2

Doprava a spoje

37 Prodej budovy zrušené hlásky v km 400, 206, 1976 – 1979 N 2
Dopravní obslužnost – autobusová linka
Planá – Bor, přemístění sloupu telefonního 
vedení, revize místního rozhlasu

Obchod 

38 Pojízdná prodejna (kusový textil, hračky a sport) 1974 – 1978 N 2
Smíšená prodejna a pohostinství LSD Jednota
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Zemědělská půda

39 Dočasné odnětí pozemků zemědělské výrobě 1978 – 1979 N 2
pro přestavbu mostů na trati Plzeň-Cheb

Zemědělská výroba

40 Soupis hospodářského zvířectva 1978 N 2

Lesy

41 Soupis uživatelů zemědělské půdy ve vlastnictví 1973 – 1976 N 2
Lesního závodu Přimda,
žádost o povolení skácení stromů u kostela,
akce „Ozeleňování obcí“

Vodní hospodářství

42 Vodovod – žádost o zvýšení rozpočtu, 1974 – 1978 N 2
seznam vodních ploch a rybníků,
přípojka čp. 28 k obecnímu vodovodnímu
a kanalizačnímu řadu

Zdravotnictví

43 Hygienická prověrka kulturního domu, 1976 – 1979 N 2
znečišťování místní komunikace fekáliemi
z vepřína ZCHDP, laboratorní rozbor vody
ze studny u čp. 66

Sociální péče

44 Průzkum sociálních poměrů, 1978 – 1979 N 2
Hlášení o zlepšení služeb obyvatelstvu

Školství

45 Základní devítiletá škola (zrušení) 1974 – 1978 N 2
Mateřská škola (seznamy dětí, vybavení
základními učebními pomůckami),

46 Dětský útulek 1973 – 1976 N 2
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Kultura, sport a tělovýchova 

47 Osvětová beseda (zřizovací listina, 1974 – 1977 N 2
využití budovy bývalé školy)
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky: Místní národní výbor Damnov
(archivního souboru)

Značka archivního souboru: MNV Damnov

Časový rozsah: 1954 – 1979

Počet evidenčních jednotek: 4 (2 úřední knihy, 2 kartony)

Počet inventárních jednotek: 47

Rozsah bm: 0,23 (0,02 úřední knihy, 0,21 kartony)

Stav ke dni: 29. 09. 2009

Soubor zpracovala: PhDr. Markéta Novotná

Pomůcku sestavila: PhDr. Markéta Novotná

Počet stran: 18

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
SOAP/090-0567/2009
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