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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  smyslu  výše  uvedených  předpisů  byla  29.  listopadu  1945  v  Dlouhém  Újezdu 
jmenována místní  správní  komise,  v  jejímž  čele  stanul  Antonín  Tramba.  Společně s  ním 
obdrželi 3. prosince 1945 jmenování i členové František Dejmek st. a Jan Kubíček.

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 65 oprávněných voličů,  proto  bylo možné,  aby 26. 
května došlo k volbě národního výboru. Při následné ustavující schůzi dne 5. července 1946 
byl zvolen 15členný národní výbor. Předsedou byl zvolen dosavadní předseda MSK, státní 
nadhajný Alois Tramba, jeho náměstkem František Dejmek st. a členy rady Antonín Salaba, 
František Marek a Josef Pánek. MNV pak doplňovali Ludvík Zídek, Miloslav Suttner, Jan 
Kubíček, Josef Sechovec, Josef Štecher, Jan Lešek, Antonín Pícha, Bohumil Ženkl, Karel Fait 
a jako jediný lidovec mezi ostatními komunisty Vendelín Markytán.

Dva dny nato bylo při MNV ustanoveno celkem 10 komisí zaměstnávajících 37 občanů, 
tj. 12 zastupitelů a 25 nečlenů MNV:
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- finanční
předseda:  František  Dejmek  st.,  členové:  Miloslav  Suttner,  Josef  Navrátil,  Jan  Jáchym, 
revizoři účtů: Bohumil Ženkl, Josef Sechovec
- zásobovací
předseda: Josef Pánek, členové Josef Navrátil, Stanislav Štígler
- hospodářská
předseda: František Dejmek st., členové: Miloslav Suttner, Ludvík Zídek, Jan Lešek
- mléčná
předseda: Josef Štecher, členové: Vendelín Markytán, František Volf, Josef Navrátil
- školská
předseda: František Marek, členové: Karel Zušťák, Jan Lešek, Marie Vítová
- bezpečnostní
předseda: Josef Štecher, členové: František Volf, Jaroslav Paul
- zdravotní a sociální
předseda: Antonín Salaba, členové: Bohumil Ženkl, Otilie Faitová
- osvětová
předseda: Miloslav Suttner, členové: Jaroslav Paul, František Vaněček, Marie Vítová
- stavební
předseda: Josef Pánek, členové: Josef Sechovec, Jan Hess
-bytová
předseda: Alois Tramba, členové Jan Kubíček, Václav Holoubek

K prvním změnám ve složení  MNV došlo v únoru 1947, kdy z KSČ vystoupil  a v 
důsledku toho pozbyl funkci Josef Sechovec, místo nějž nastoupil František Vaněček. Řady 
zastupitelů  současně  opustili  Miloslav  Suttner  a  Josef  Pánek,  za  které  byli  při  schůzi 
schváleni  jako  noví  členové MNV Jan  Tomšovský a  Karel  Zušťák.  V březnu  pak  byl  z 
neznámých důvodů zbaven funkce předseda Tramba a 15. března 1947 úřad předal novému 
předsedovi Miloslavu Suttnerovi. Vendelín Markytán v témže roce zemřel. Složení MNV tak 
bylo  na  konci  r.  1947  následující:  Miloslav  Suttner  (předseda),  František  Dejmek  st. 
(místopředseda),  Antonín  Salaba  (předseda  místní  rolnické  komise),  Jan  Tomšovský 
(zapisovatel),  Jan Kubíček (pokladník), Josef Štecher (bytový referent) a členové: Antonín 
Pícha, Karel Zušťák, Jan Lešek, František Vaněček, Bohumil Ženkl a František Volf.

K další  změně  ve vedení  obce došlo  v  březnu  1948.  Dosavadní  předseda Miloslav 
Suttner se ze zdravotních důvodů vzdal funkce a od 21. března 1948 byl předsedou zvolen 
dosavadní místopředseda František Dejmek st.. Ten však úřad zastával jen do 30. října 1948, 
kdy na funkci rezignoval a po nově provedené volbě se od začátku listopadu 1948 vrátil na 
místo předsedy MNV Alois Tramba.

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

Další změna ve složení MNV byla zaznamenána v dubnu 1949 v důsledku zásahu MO 
KSČ. Složení  12členného MNV pak bylo následující:  Alois Tramba (předseda), František 
Dejmek ml.  (náměstek,  zemědělský referent  a  člen rady),  Josef  Navrátil  (pokladník,  člen 
rady), Marie Vítová (zásobovací referent, zapisovatel, člen rady), Václav Truksa (předseda 
místní osvětové rady, člen), František Volf (předseda mléčné komise, člen), Antonín Salaba 
(předseda MŠR, člen), Petr Otakar (bytový referent, člen), Karel Zušťák (předseda stavební 
komise,  člen),  Jaroslav  Procházka  (člen),  Marie  Holoubková  (člen)  a  Josef  Sechovec 
(bezpečnostní referent, člen). Na základě souhlasného stanoviska MAV NF pak byli všichni 
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členové místního národního výboru potvrzeni rozhodnutím rady ONV ze dne 3. května 1949.

Další  reorganizace MNV v Dlouhém Újezdu 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 3.  května  1950  pak  byli  schváleni:  předseda Alois  Tramba,  
náměstek František Dejmek ml., finanční referent Josef Navrátil, školní referent Marie Vítová 
a vyživovací referent Ladislav Blažek. Při MNV pracovaly 4 komise: 
- finanční 
předseda: Josef Navrátil, členové: Josef Beránek a Hubert Straba
- zemědělská
předseda: František Dejmek ml., členové: Antonín Salaba, Karel Zušťák a Jan Kubíček
- mimořádná vyživovací
předseda:  Ladislav  Blažek,  členové:  František  Lucák,  Marie  Holoubková,  František  Volf, 
Františka Tesárková
- osvětová
předsedkyně: Marie Vítová, členové: Kazimír Mužík, Jiřina Beránková

Referent Blažek však na podzim r. 1950 nastoupil  základní vojenskou službu,  tudíž 
vrátil jmenovací dekret a na jeho místo člena MNV byl jmenován náhradník předseda Místní 
skupiny ČSM, Kazimír Mužík, přičemž funkci vyživovacího referenta převzala 2. října 1950 
členka MNV Jiřina Beránková. Dalším, kdo opustil řady dlouhoújezdského MNV, byla Marie 
Vítová, která v říjnu 1950 přesídlila do Kočova. O jejím nástupci se údaje nedochovaly.

Neznámo kdy v nejbližších letech došlo z blíže neurčených důvodů ke změně na postu 
předsedy, neboť nejpozději od 12. 10. 1953 byl v zápisech jako předseda uváděn M. Vaníček. 
Změn bylo zřejmě více, přinejmenším v obsazení funkce tajemníka. Ve stejné době byl totiž 
jako tajemník zmiňován V. Prokop.

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., O národních výborech, 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 Dlouhém Újezdu vzešel národní výbor, v jehož čele 25. května 1954 stanul 
jako  staronový předseda  M.  Vaníček,  ačkoliv  původně byl  na  tuto  funkci  navržen  Karel 
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Zušťák, který jí však odmítl. Tajemníkem byl zvolen Vojtěch Švábek. Členem rady se stal 
Bohumil Ženkl. Uspořádání jednotlivých komisí vypadalo následovně:
- zemědělská
ve složení: Karel Zušťák, Jan Kubíček, Macháčková
- školská a osvětová
ve složení: Karel Fait, Kučera, Václav Štýbr
- zdravotní
ve složení: ? Lucáková, Jiřina Beránková, Václav Kolář
- finanční
ve složení: Antonín Stach, Antonín Salaba, M. Vaníček

Po volbách konaných v květnu 1957 byl při  ustavujícím zasedání  konaném dne 29. 
května 1957 postaven do čela obce jako předseda MNV František Dejmek ml. a tajemníkem 
byl  zvolen  František  Friedl.  Radu  jednohlasnou  volbou  utvořili:  Bohumil  Ženkl,  ? 
Bartoníček, Otilie Fajtová. Komise začaly pracovat ve složení:
- zemědělská:
předseda: Karel Zušťák, členové: Bohumil Ženkl, Františka Tesárková
- finanční 
předseda: Vojtěch Švábek, členové: Marie Truksová, ? Stach
- školská
předseda: Jiří Štecher, ? Jára, ? Friedlová
- zdravotnická
předseda: Otilie Faitová, ? Mašatová, ? Kolářová

Nové územně správní uspořádání státu v důsledku mj. znamenalo i změnu 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 návaznosti  na volby proběhlo v Dlouhém Újezdu dne 22.  června 1960 ustavující 
plenární zasedání. Předsedou MNV byl zvolen Václav Havlík, s nímž tvořili radu MNV ještě 
tajemník Václav Chlup a členové Jaroslav Lébl, Václav Truksa a Vojtěch Švábek. Současně 
došlo k ustavení komisí: 
- zemědělské 
ve složení: Václav Truksa, Marie Holoubková, Jan Volf
- finanční 
ve složení: Jaroslav Lébl, Marie Truksová, Václav Kolář
- školské a kulturní 
ve složení: Václav Jára, L. Kolář, ? Kopp
- výstavby a zvelebení 
ve složení: Vojtěch Švábek, Jiří Štecher, Karel Kopečný

Dne 30. června 1960 byly při zasedání rady navrženy další dvě komise, a sice
- bezpečnostní ve složení: Václav Havlík, Augustin Novák, Bohumil Ženkl
a
- trestní ve složení: Václav Chlup, ? Moravec, ? Procházka

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění  státu,  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 

6



reorganizaci krajů a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

Po volbách v r.  1964, resp.  ustavující  schůzi  konané 9.  července zastupovali  zájmy 
občanů Dlouhého Újezdu: předseda Josef Bláha, místopředseda František Sulatický, tajemník 
Augustin Novák, Marie Švábková a Jan Honců na postech členů rady.
Zvolené komise pracovaly ve složení:
- zemědělská
předseda: František Sulatický, tajemník: Štefan Varga, člen: Josef Plecitý
- finanční
předsedkyně: Marie Švábková, členové: Jaroslav Lébl a Marie Truksová
- veřejného pořádku
předseda: Augustin Novák, členové: Bohumil Chejnovský a Václav Zušťák
- pro rozvoj služeb a společenské spotřeby
předseda: Miroslav Holc,  členové: Václav Truksa,  Marie Volfová,  Václav Havlík a Karel 
Kopečný

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 v Dlouhém Újezdu uskutečnily až 27. listopadu 
1971 s výsledkem: předseda Vojtěch Švábek, dále Augustin Novák, Jaroslav Lébl, Miroslav 
Holc, Marie Haitová, Václav Havlík, František Havel, Anna Benešová, Josef Bláha, Ondřej 
Bučan a Kateřina Dražská. Rozdělení funkcí nelze pro nedostatek dokumentů zrekonstruovat.

Po podzimních volbách v r. 1976 proběhla 10. listopadu ustavující schůze 13členného 
národního výboru a jako staronový předseda byl schválen Vojtěch Švábek. Místopředsedou se 
stal  Václav Tipka a tajemnicí Věra Salabová. Radu dále tvořili:  Anna Benešová, Jaroslav 
Lébl a Bohumil Lanc. Současně byly ustanoveny komise:
- pro ochranu veřejného pořádku
ve složení: Ondrej Bučan, Marie Haitová, Bohumil Ženkl
- finanční
ve složení: Věra Salabová, František Havel, Jiřina Němcová
- sociální a péče o děti
ve složení: Anna Benešová, Věra Salabová, Marie Bučanová
- kulturní
ve  složení:  Anna  Benešová,  Milada  Vacková,  Jaroslav  Lébl,  Mojmír  Vaníček,  Věra 
Nováková

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1979  začala 
projednávat mj. i otázka sloučení obce Dlouhý Újezd s obcí Tachov. Integrace byla schválena 
usnesením plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 27. června 1980. Od 1. července 1980 
byl Dlouhý Újezd sloučen s obcí Tachov, pro kterou byl stanoven název Tachov a Dlouhý 
Újezd se stal na 10 let osadou až do obnovení samosprávy po listopadových volbách r. 1990.
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Předsedové MSK a MNV v Dlouhém Újezdu v letech 1945 – 1980

Alois Tramba 3. 12. 1945 (MSK) 14. 7. 1946 (MSK)
Alois Tramba 15. 7. 1946 15. 3. 1947
Miloslav Suttner 15. 3. 1947 20. 3. 1948
František Dejmek st. 21. 3. 1948 30. 10 .1948
Alois Tramba 1. 11. 1948 ?
M. Vaníček před 10. 12. 1953 28.5.1957
František Dejmek ml. 29. 5. 1957 22. 6. 1960
Václav Havlík 23. 6. 1960 8.7.1964
Josef Bláha 9.7.1964 16. 12. 1971
Vojtěch Švábek 17. 12. 1971 30. 6. 1980

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Dokumenty MNV Dlouhý Újezd  byly uchovávány ve spisovně původce  a  byla  jim 
věnována pozornost co se týče evidence a vyřizování.  Dochované písemnosti dokazují,  že 
bylo používáno podací razítko bez označení původce, pouze obsahující: Došlo dne a č.j. Od r. 
1950 bylo při evidenci dokumentů aplikováno klasické podací razítko s obvyklými rubrikami. 
Ukládání  dokumentů  však  neprobíhalo  v  souladu  s  dobově  platnými  předpisy  podle 
ukládacích znaků nýbrž chronologicky.

Např. protokol z 15. března 1947 dokazuje, že při předávání předsednické funkce byla 
předávána  i  spisovna.  Spisy byly tehdy řazeny po  jednotlivých letech,  přičemž  obálky s 
dokumenty  za  jednotlivá  čtvrtletí  vydaly  přibližně  1  fascikl,  tj.  4  fascikly  za  rok. 
Čtyřstránkový protokol obsahuje podrobný soupis obsahu spisovny a jednoznačně z něj lze 
odvodit, jaká agenda pak byla v 50. letech vyskartována (honitba, vysvědčení zachovalosti, 
pojistné smlouvy, trestní věci atd.)

Z dokumentace uložené ve spisu o fondu vyplývá, že 20. listopadu 1953 proběhla za 
účasti tajemníka MNV Jaroslava Prokopa a zástupce ONV v Tachově Josefa Hutty odborná 
archivní prohlídka spisů MNV. Při ní bylo konstatováno, že pro archiv nebylo nic vybráno a 
ostatní  nepotřebná „jednoduchá administrativní korespondence“ vesměs z let  1945-1949 o 
váze cca 1,5 až 2 q bude odvezena do sběrných surovin. 

První  odborný dohled  spisovny provedl  21.  dubna  1959  tehdejší  okresní  tachovský 
archivář Alois Zbořil za přítomnosti tajemníka MNV Františka Friedla. V zápise z dohlídky 
stojí: „Z německých spisů ani knih se na úřadě nenachází“ a následně, že byly „Nalezeny 
přihlášky nepřátelského majetku, seznam odsunu němců a několik kusů německých spisů“. 
Písemnosti do r. 1950 včetně byly následně odebrány do archivu. Podstatnými údaji v zápise 
jsou sdělení o obecní kronice, kterou měl aktuálně vést Václav Jára po panu Tomšovském. 
Kronika obsahovala zápisy od r. 1958 (starší nebyly zapsány), v současnosti je nezvěstná.

V dotazníku  vyplněném MNV v r.  1966 bylo okresnímu archivu lapidárně sděleno: 
„Registratura  je  uskladněna  v  budově  MNV  a  to  ve  skříni  zvlášť  k  tomu  účelná“.  Do 
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poznámky pak předseda MNV Augustin Novák uvedl: „Veškerá agenda, které není mnoho je 
ukládána tak jak je uvedeno shora. Skartace se prováděla již v r. 1963“. Jaké dokumenty byly 
tehdy do skartace zahrnuty, není nijak doloženo.

První archiválie z činnosti dlouhoújezdského MNV byly v Okresním archivu Tachov se 
sídlem ve Stříbře uloženy až v r. 1980 v návaznosti na zrušení MNV. Archiv tehdy převzal 
dokumenty  z  let  1960-1975  s  prošlými  ukládacími  lhůtami  v  rozsahu  4  kartonů  (číslo 
přírůstku  315  z  1.  listopadu  1980),  ostatní  neprošlá  agenda  byla  převezena  do  spisovny 
nástupnického MěNV Tachov. Pro převzaté archiválie byl založen EL JAF 540. Ze svozu 
byla vyřazena kniha zápisů ze schůzí MNV Velký Rapotín a přesunuta do příslušného fondu.

Další archiválie z činnosti  MNV Dlouhý Újezd byly do SOkA Tachov předány v r. 
2000. Nejprve byly z nástupnického MěÚ Tachov přivezeny dokumenty z let 1974 – 1980 
(číslo přírůstku 23/00). Jednalo se o dokumenty v rozsahu 1 kartonu. Následně Obecní úřad v 
Dlouhém  Újezdu  předal  dokumenty  místní  zaniklé  Osvětové  besedy  a  také  písemnosti 
Mateřské  školy z  období  1978-1990,  pro které  byl  následně  zaveden EL JAF 822 (číslo 
přírůstku 32/00).

Na počátku inventarizace byla v souboru identifikována a vytříděna agenda MO KSČ 
Dlouhý Újezd (schůzová agenda, knihy hlášení o činnosti, plány, závazky) z let 1950-1957 v 
rozsahu 0,11 bm, pro níž byl následně založen samostatný EL NAD 1117.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před  zahájením  inventarizace  byl  prověřen  archivní  soubor  nástupnického  MěNV 
Tachov, v němž však nebyly nalezeny žádné písemnosti z činnosti MNV Dlouhý Újezd.

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  bylo  provedeno  vyřazení  duplikátů  a  jednotlivin  nearchivní 
povahy (Protokol  o  vyřazení  duplikátů  a  jednotlivin  nearchivní  povahy č.  j.:  SOAP/090-
0476/2009-40.02 ze dne 25. 08. 2009 schválený č. j.: SOAP/008-2490,2491/2009 ze dne 10. 
11.  2009),  při  němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém rozsahu 0,33 bm  (krátkodobá 
statistika,  zprávy a  informace  o  občanech,  pokyny a  metodika  ONV a  KNV,  formuláře, 
multiplikáty dokumentů, prázdná archivní kniha).

Po vynětí archiválií o rozsahu 0,11 bm z činnosti VO KSČ, přemanipulování a vyřazení 
duplikátů a jednotlivin nearchivní povahy v rozsahu 0,33 bm je archivní soubor v současnosti 
tvořen 8 úředními knihami, 1 podacím protokolem a 3 kartony. Konečná metráž tak oproti 
původnímu rozsahu 0,84 bm nyní činí 0,51 bm.

Fyzický stav archivního souboru je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1 – 5, 7) a II. kategorie.

Jazykem archivního souboru je čeština.

9



IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

Archivní  soubor  MNV  Dlouhý  Újezd  náleží  mezi  z  menší  části  dochované  fondy 
národních  výborů.  Torzovité  skupiny  jednotlivých  druhů  písemností  spíše  jen  ilustrují 
fungování základního článku samosprávy v malé obci v průběhu 33 let. Fond je užitečným 
zdrojem informací k poválečným dějinám lokality, i když pro období 1975 – 1979 chybějí 
podstatné dokumenty,  tj.  zápisy z  rady a pléna.  Společně s  ostatními  archivními  soubory 
původců z Dlouhého Újezdu (JZD, Mateřská škola a Obecná škola (německá) a Základní 
škola)  lze  soubor  vytěžit  k  získání  stručného  přehledu  o  dějinách  jedné  z  menších  obcí 
tachovského  okresu.  Informace  v  dokumentech  svědčí  o  politických  resp.  ideologických 
poměrech té doby, a také o odborné úrovni i jazykovém vybavení tehdejších funkcionářů.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru

Archivní soubor MNV Dlouhý Újezd uspořádala a inventární pomůcku sestavila PhDr. 
Markéta Novotná v srpnu 2009 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 18. prosince 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/ Ú 2, Obecní záležitosti jednotlivých obcí, 1945 – 
1952 (Dlouhý Újezd)

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

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, Dlouhý Újezd 1955 – 1968

Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Zprávy o volbách do MNV 1954, 1971, 1976, 1980

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

č. j. – číslo jednací

ČR – Česká republika

Čsl. – Československá (ý, é)

ČSM – Český svaz mládeže

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

LZŠ – lidová škola zemědělská

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MěNV – městský národní výbor

MO KSČ – místní organizace komunistické strany Československa

MSK – místní správní komise

NF – národní fronta

NN – nízké napětí

NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor

PD – projektová dokumentace

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

1 Kniha zápisů ze schůzí rady a pléna 1953 – 1955 K 1
(12. 10. 1953 – 23. 3. 1955)

2 Kniha zápisů ze schůzí rady a pléna 1957 – 1960 K 2
(3. 3. 1957 – 7. 1. 1960)

3 Kniha zápisů ze schůzí rady a pléna 1956 – 1961 K 3
(21. 6. 1956 – 6. 1. 1961)

4 Kniha zápisů ze schůzí rady a pléna 1961 – 1975 K 4
(10. 2. 1961 – 25. 7. 1975 neucelené)

5 Kniha zápisů ze schůzí rady 1979 – 1980 K 5
(1. 6. 1979 – 18. 4. 1980)

6 Kniha zápisů ze schůzí výboru žen 1954 – 1958 K 6
(16. 12. 1954 – 18. 12. 1958)

7 Zápisy ze schůzí rady, pléna a komisí 1946 – 1974 N 1
– neucelená řada

Úřad národního výboru
Úřední knihy

8 Hlavní kniha 1952 K 7

9 Kniha příjmů 1962 – 1974 K 8

Spisový materiál

a) Registraturní pomůcky

10 Podací protokol – neúplná řada záznamů 1964 – 1970 R 1
(26. 12. 1964 – 7. 5. 1970)
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. Jednotka

b) Spisy

Volby 

11 Vyhláška o výsledku volby předsedy, 1946 N 1
náměstka a členů rady MNV

Vyhláška o výsledku volby komisí MNV 1946

Výsledky voleb do mísní osvětové rady, 1946
místní školní rady, zástupce do újezdní
školní rady, zástupce k volbě do přípravného
školního výboru LZŠ v Tachově

Seznamy voličů 1950

Seznam voličů 1960

Zápisy o hodnocení kandidátů na poslance 1976

Ustavení Místního akčního výboru NF 1948

Organizace činnosti národního výboru 

12 Plány práce rady, pléna a komisí, 1950 – 1974 N 1
vyhlášky, protest proti okupaci

13 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1950 – 1975 N 1

Funkcionáři, pracovníci aparátu národního výboru

14 Seznamy členů MNV, změny v obsazení funkcí, 1947 – 1949 N 1
odměny funkcionářům

Kontrolní činnost 

15 Prověrky činnosti komise sociálního 1974 – 1975 N 1
zabezpečení prováděné ONV

Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku 

16 Nálezy ve věci přestupků (odcizení zemědělských, 1958 – 1959 N 1
plodin, neoprávněná pastva)
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. Jednotka

Požární ochrana 

17 Založení hasičského sboru, preventivní 1947 N 1
kontrola komínů

Vojenské záležitosti, civilní obrana 

18 Odvodní řízení – soupis branců 1947 N 1

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti, sčítání lidu

19 Odsun Němců – jmenné seznamy transportů 1946 N 1

20 Seznamy obyvatel 1947 – 1962 N 1

Evidence a správa majetku

21 Přihlášky (pro Němce) majetkových podstat 1946 N 2
propadlých konfiskaci dle dekr. 108/1945 Sb.

22 Přihlášky k soupisu nepřátelského majetku, 1946 N 2
který propadl konfiskaci dle dekr. 108/1945 Sb.

23 Dosídlení – národní správa, příděly domků 1947 – 1949 N 2
živností, movitostí z čp. 2, soupis součástek 
odstředivek a máselnic

24 Výkaz domovních čísel 1950 N 2

25 Notářské zápisy (kupní smlouvy) 1959 – 1980 N 2

26 Inventurní zápis 1967 N 2

Finanční hospodaření

27 Roční rozpočty (torzo) 1949 - 1980 N 3

28 Přípravné podklady a žádost o půjčku 1947 – 1949 N 3
na elektrifikaci obce, Akce 2M a 5M

Místní daně a poplatky 

29 Poplatky z místností, daňová vyhláška, 1946 – 1948 N 3
úhrady za příděly
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. Jednotka

Výstavba

30 Veřejně prospěšné stavby (kulturní dům - 1957 – 1974 N 3
PD elektroinstalace a rekonstrukce sítě NN,
PD ústředního vytápění),
Akce „Z“ (úprava komunikací)

31 Zemědělská výstavba (drůbežárna na hluboké 1960 – 1962 N 3
podestýlce, adaptace odchovny mladého
dobytka, sušička obilí „TMÁŇ“)

32 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1974 N 3
(transformační stanice)

33 Občanské stavby (přístavba čp. 126, adaptace 1960 – 1974 N 3
garáží, výstavba 2 b. j. OKAL, soupis demolic)

Obchod 

34 Seznam obchodů a živností pro adresář, 1947 – 1949 N 3
obecní hostince – provoz, zrušení 

Zemědělství 

35 Smlouvy o provedení zemědělských prací 1950 N 3
uzavřené s Ústředím pro mechanizaci zemědělství

36 Soupis mladistvých osob zaměstnaných 1947 – 1960 N 3
v zemědělství, zrušení obecní váhy, zastavení
provozu mlýna, zemědělská zpravodajská
služba, odvolání předsedy JZD Radvanovského)

Zemědělská výroba 

37 Hospodářský výkaz zemědělství 1948 – 1949 N 3

38 Evidenční výkaz skutečných počtů koní, 1954 – 1957 N 3
oslů, mulů, vozů a postrojů v obcích

39 Desetidenní výkaz o boji proti mandelince 1955 N 3
bramborové

40 Závodový list o plochách osevu 1956 N 3

41 Plány (operativní plán rostlinné a živočišné 1947 – 1950 N 3
výroby včetně čestných prohlášení soukromých
zemědělců, osevní plán, pracovní plán sklizňových 
prací, žňový plán, výmlatový plán)
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. Jednotka

42 Sklizeň ovocných stromů, stav ovocných stromů, 1946 – 1947 N 3
jmenování zpravodaje mléčné výroby, dotazník
o počtu motorů a strojů, úhrada za obecního býka

Zemědělská půda

43 Čestná prohlášení soukromých zemědělců 1950 N 3
o plánovaných osevech na určených pozemcích

44 Smlouva o odevzdání půdy manželi Štýbrovými 1958 N 3
Státním statkům (pro nemoc)

45 Arondace mezi JZD a Státními statky 1958 N 3

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů 

46 Plán smluvních závazků a dodávky obilí, 1949 N 3
olejnin, luštěnin a brambor ze sklizně 1949

47 Hlášení o převzetí usedlostí čp. 6, 17, 41 a 48 1949 N 3
Státními statky Tachov a převodu příslušných 
dodávek

48 Smlouvy se soukromými zemědělci o výrobě, 1949 N 3
výkupu a dodávce zemědělských výrobků

49 Návrh plánu rostlinné a živočišné výroby 1950 N 3
a výkupu zemědělských výrobků

50 Výkup vajec (dodávky, hlášení) 1947 – 1962 N 3

Vodní hospodářství 

51 Vodovod pro výkrmnu vepřů JZD 1959 N 3

52 Program obnovy a výstavby vodohospodářských 1960 N 3
akcí místního významu

Zdravotnictví

53 Seznamy dětí – očkování proti záškrtu 1947 N 3

54 Žádost Státním statkům o odstranění 1963 N 3
závady na kanalizaci
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. Jednotka

Sociální péče

55 Sbírka pro českou sociální pomoc 1946 N 3

56 Opatrovnictví – Dana Svobodová 1959 N 3

Školství 

57 Základní škola (přidělení pozemku na školní 1946 – 1963 N 3
hřiště, nájemní smlouva školní byt pro ředitele,
jmenování ředitele Václava Járy důvěrníkem
péče o mládež, další vzdělávání vycházející
mládeže, seznam dětí nenavštěvujících ZDŠ
ani dětský útulek)

58 Mateřská škola (žádost o povolení zřízení) 1947 N 3

Kultura, sport a tělovýchova 

59 Plány kulturně – výchovné činnosti 1950 – 1960 N 3

60 Sbírka na Gottwaldův kulturní fond 1947 N 3

61 Pořádání zábav 1946 – 1949 N 3

62 Místní lidová knihovna 1946 – 1975 N 3
(statut, plán činnosti,
jmenování knihovníků)

63 Osvětová beseda (zřizovací listina, 1976 – 1980 (1988) N 3
statut, rozbory hospodaření)

64 Obecní kronikář 1947 – 1975 N 3
(Jan Hess – oznámení adresy, 
Anna Benešová – pracovní smlouva,
letopisecká komise – složení)
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