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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  byl  nejprve  k  10.  září  1945 v  Dolní  Jadruži 
pověřen  vedením  obecní  agendy  učitel,  národní  socialista  Jiří  Rejlek.  Funkci  správce 
vykonával do 29. října 1945. Dne 30. října se odehrála ustavující schůze MSK a vedení obce 
se ujal Jan Hájek. Společně s ním byli zvoleni: Jan Kašpar, Josef Pešek, František Kříž, Jan 
Koreš, Jan Fiedler za KSČ, Jan Hruška a Václav Pihlík  za ČSSD, Jiří  Rejlek za národní 
socialisty a Jan Hájek a František Jůzek za lidovce. Posledním, kdo stál v čele MSK, byl 
Václav Pihlík, který byl do funkce jmenován 25. ledna 1946.

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  137 oprávněných voličů, kteří si již v únoru, tj. před 
oficiálním termínem voleb, zvolili své reprezentanty. Při ustavující schůzi dne 3. března 1946 
byl zvolen 12členný zastupitelský sbor. Do jeho čela byl následně postaven sociální demokrat 
Václav Pihlík a členy se stali: Jan Kašpar, Jan Zelenka, Josef Pešel, Antonín Mašek, Josef 
Lajer, Václav Boška a František Turek za KSČ, Jan Hruška a František Maleč za sociální 
demokraty, Miroslav Rejlek za národní socialisty a František Jůzek za lidovce.
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Po  proběhnutí  úředně  určených  letních  voleb  proběhla  4.  července  1946  ustavující 
schůze  12členného  MNV,  z  níž  jako  předseda  vzešel  Josef  Obermajer.  Jeho  prvním 
náměstkem  byl  zvolen  František  Jůzek,  druhým  náměstkem  pak  Václav  Kulíř  a  radu 
doplňoval  Antonín  Mašek.  MNV dále  tvořili:  pokladník  Václav  Boška,  František  Turek, 
Matěj Šimůnek, Jan Chada, František Zeman, Jan Zelenka všichni za KSČ, sociální demokrat 
Václav Pihlík a Zdeňka Stickelová za stranu národně sociální.

Ovšem  již  30.  září  téhož  roku  podal  předseda  Obermajer  rezignaci,  neboť  byl 
„...znechucen poměry ve výboru...“. Z nepatrného množství dochovaných dokumentů vysvítá, 
že  mezilidské vztahy ve vsi a mezi funkcionáři zejména bývaly všelijaké. Navzdory složitosti 
poměrů J. Obermajer na postu předsedy setrval až do počátku r. 1949. Ke změně došlo ve 
složení MNV na jaře r. 1948, a sice na základě zásahu akčního výboru. Za „vyakčněné“ členy 
Jana Chadu a Zdeňku Stickelovou byli 14. dubna povoláni František Kříž a Jan Míka z řad 
členů KSČ.

Podle hlášení ze dne 20. listopadu 1948 pracovala v obci mimořádná vyživovací komise 
ve složení: František Kříž, ? Smetana a Václa Boška.

Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení se Dolní 
Jadruž od 1. ledna 1949 stala součástí nově vymezeného Kraje Karlovarského. Od 1. února 
1949 pak obec náležela do nově vymezeného okresu Mariánské Lázně.

Ke stejnému datu  ukončil  své  předsedování  J.  Obermajer  a  ze  zdravotních  důvodů 
odešel do vnitrozemí. Od 2. února 1949 byl do čela MNV zvolen Václav Boška.

Další reorganizace MNV v Dolní Jadruži proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení 
č. 14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů, na návrh MAV NF. ONV pak k 22. 
červnu 1950 jmenovalo 15členné MNV ve složení:  Václav Boška, Vojtěch Linka, Václav 
Krátký, Oldřich Frýdl, František Kříž, Josef Lukavský, František Třeštík, Růžena Layerová, 
Blažena Mašková, Josef Veleman, Matěj Šimůnek, Josef Jaroš ml., František Jůzek, Václav 
Kulíř a František Zeman. Oldřich Frýdl z neznámých důvodů vzápětí odstoupil a 8. července 
jeho místo zaujal Josef Makrlík. Také došlo na přerozdělení na referáty. Náměstek předsedy 
současně  vykonával  funkci  zemědělského  referenta,  dále  pracovaly  referáty  finanční, 
společný pro  školství  a  osvětu,  tělesnou  výchovu,  práci,  sociální  věci  a  zdravotnictví  a 
konečně hospodářský referent měl na starosti vnitřní obchod a technické věci.

Stručné zmínky z r. 1951 vypovídají,  že funkci finančního referenta zastával Václav 
Krátký a při MNV existovaly referáty zemědělský, zásobovací a kulturní.

Ze zápisu ze schůze konané 21.  března 1952 vyplývá, že  tajemníkem MNV se stal 
Stanislav Štěrba, zemědělským referentem byl Václav Pihlík, vyživovacím František Kříž, a 
finance měla na starosti Marta Velenová. V průběhu uvedené schůze navíc došlo k ustanovení 
trestní  komise,  v  níž  zasedli  jako  předseda  Václav  Boška  a  jako  členové:  Václav  Kulíř, 
František Jůzek,  Václav Smetana a Josef Makrlík.  Následně došlo k opětovným změnám, 
neboť na schůzi  24.  října vystupoval jako tajemník Jaroslav Kůt,  finance obhospodařoval 
Václav Krátký, Vojtěch Linka měl  na starosti  zásobování  a  Marta  Velemanová přešla  na 
pozici kulturní referentky.

V r. 1953 byla při schůzi pořádané 6. března zvolena zemědělská komise ve složení: 
Blanka Mašková,  Vojtěch  Linka,  Růžena  Lajerová a  Václav  Pihlík.  Za plénum MNV se 
schůze zúčastnili Matěj Šimůnek, Václav Kulíř, Václav Zeman, Blanka Mašková, František 
Jůzek, Růžena Layerová, Josef Makrlík a Josef Jaroš. Za radu byli přítomni Václav Boška, 
zásobovací  referent  Václav  Krátký  a  místní  tajemník  Jaroslav  Kůt,  přičemž  bylo 
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konstatováno, že ...“osvětový má dovolenou“. Na konci května proběhlo ke dni 29. 5. předání 
agendy MNV tajemníkem Kůtem předsedovi Boškovi, není však doloženo, kdo se stal novým 
tajemníkem.

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.

Dokumentace, z níž by bylo možné zrekonstruovat složení MNV však chybí, stejně tak 
jako pro volby konané v květnu 1957. Z torz písemností pouze vysvítá, že před volbami v r. 
1960 byl předsedou MNV Václav Vilímek a radu tvořili: Boleslav Šimůnek, František Kříž, 
Josef Makrlík a Josef Bandas.

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“.

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

K územní změně došlo i  v rámci  obce,  konkrétně přišla  o osadu Karlín,  která byla 
převedena k Plané. Připojení sousední obce Horní Jadruže zůstalo pouze ve stádiu úvah a 
jmenovaná obec nakonec byla k 1. 7. 1963 integrována k Chodskému Újezdu. Složení MNV 
Dolní Jadruž  vzešlého z voleb, které následovaly po změně územně správního členění státu, 
lze odhadovat z dochovaných schválených kandidátek. V čele rady ve složení Václav Opava, 
Josef  Bandas,  Dominik  Matějka,  Růžena  Mašková  a  Vojtěch  Linka  měl  stanout  jako 
staronový předseda Václav Vilímek. Plénum mělo být sedmičlenné v obsazení: Václav Kulíř, 
František  Kříž  st.,  Božena  Opavová,  Anežka  Brožová,  Boleslav  Šimůnek  (dosavadní 
tajemník), Jan Fiedler a Václav Pihlík. Na doporučení MO KSČ se měl novým tajemníkem 
stát Josef Bandas. Složení komisí mělo vypadat následovně:

5



- zemědělská
předseda: Václav Kulíř, členové: Matěj Šimůnek, Antonín Mašek
- finančně-rozpočtová
předseda: Boleslav Šimůnek, členové: František Kříž st., IngeVilímková
- pro výstavbu a kulturu
předseda: Václav Opava, členové: Josef Třeštík, František Turek
- pro mísdtní bezpečnost
předseda: Dominik Matějka, členové: Anna Makrlíková, František Kříž ml.

O  výsledcích  voleb,  resp.  složení  MNV  v  r.  1964  není  dochována  potřebná 
dokumentace. Písemnosti ve spisu o fondu naznačují, že předsedou se mohl stát B. Šimůnek.

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 Dolní Jadruži uskutečnily až 26. a 27. listopadu 
1971 a za poslance byli zvoleni: Boleslav Šimůnek, Dominik Matějka, Bohumil Jůzek, Anna 
Layerová,  Jana Slivoňová,  Růžena Turková, Václav Makrlík,  Václav Kulíř,  Juraj  Viličko, 
Josef  Eisler,  František  Kříž.  Rozdělení  funkcí  nelze  pro  nedostatek  dokumentů 
zrekonstruovat. Evidentní je, že předsedou se opětně stal Boleslav Šimůnek.

Na začátku r.  1976 přišli  členové výboru MO KSČ s návrhem na uzavření MNV a 
připojení obce k Chodskému Újezdu. Na společné schůzi MNV a výboru MO KSČ dne 11. 
února 1976 byl sice tento návrh podpořen, ovšem při  veřejné schůzi  následně konané 25. 
února převážná část občanů s návrhem nesouhlasila s tím, že „...bude zabezpečeno dostatek 
kádrů  pro  nové  volby...“.  Při  schůzi  rady  ONV  v  Tachově  pak  bylo  15.  dubna  1976 
konstatováno, že se integrace Dolní Jadruže k Chodskému Újezdu provádět nebude.

Po komunálních  volbách uskutečněných v r.  1976 proběhly při  prvním povolebním 
plenárním zasedání dne 10. listopadu 1976 volby jednotlivých funkcionářů. Předsedou se stal 
Boleslav  Šimůnek,  místopředsedou  Václav  Kulíř,  tajemnicí  Anna  Layerová,  členy  rady 
Václav Makrlík a Bohumil Jůzek. Při MNV začaly pracovat i komise
- pro veřejný pořádek
předseda:  Václav  Makrlík,  místopředseda:  František  Fidler,  tajemník:  Jiří  Čika,  členové: 
Marie Hájková a Jan Lácha
- finanční
předseda:  Boleslav Šimůnek,  místopředseda:  Bohumil  Jůzek,  tajemnice:  Růžena  Turková, 
členové z řad neposlanců: Jaroslav Slivoně a Jaroslav Layer

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1979  začala 
projednávat mj. i otázka sloučení obce Dolní Jadruž s obcí Chodský Újezd. Integrace byla 
schválena usnesením plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 27. června 1980. Od 1. 
července 1980 byla Dolní Jadruž sloučen s obcí Chodský Újezd,  pro kterou byl stanoven 
název  Chodský Újezd  a  Dolní  Jadruž  se  stala  osadou  (dnes  místní  část)  a  zájmy jejích 
obyvatel od té doby zastupují představitelé občanského výboru.
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Předsedové MSK a MNV v Dolní Jadruži v letech 1945 – 1979

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do
Jiří Rejlek 10.9.1945 (pověř. vedením) 30.10.1945
Jan Hájek 31.10.1945 24.1.1946
Václav Pihlík 25.1.1946 (MSK) 4.7.1946
Josef Obermajer 5.7.1946 1.2.1949
Václav Boška 2.2.1949 nejméně do 1954
nedoložen(i) ? ?
Václav Vilímek před 1960 snad do 1964
Boleslav Šimůnek asi od 1964 30.6.1980

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Dokumenty  MNV Dolní  Jadruž  byly uchovávány ve  spisovně  původce  a  byla  jim 
přinejmenším  v  prvních  letech  věnována  pozornost  co  se  týče  evidence  a  vyřizování. 
Dochované písemnosti nenesou otisky podacího razítka, pouze několik z nich má v pravém 
horním rohu číslo, které má být patrně číslem jednacím. Jak probíhalo ukládání dokumentů se 
lze jen dohadovat. Písemnosti patrně byly v souladu s dobově platnými zvyklostmi ukládány 
chronologicky.

Zápis pořízený při předávání agendy tajemníka v r. 1953 mj. prozrazuje, byl předán i 
jednací protokol vedený od 9. ledna 1946 a uzavřený zápisem č. 39 ze dne 30. dubna 1953. 
Současně byly předány spisy uložené v pořadačích. Konkrétní složení, resp. množství, které 
by charakterizovalo obsah spisovny, však v zápise chybí. Ostatně, z tohoto období chybí ve 
fondu jakákoliv archiválie.

Ve spisu  o  fondu č.  91  je  jako  první  doklad  o  spolupráci  NV s  archivem založen 
dotazník z r. 1966, který ovšem nikdo nevyplnil, pouze do poznámky bylo uvedeno: „Žádána 
návštěva  pracovníka  archivu  s  kterým bychom provedli  skartaci“.  Na tu  však  zcela  jistě 
nedošlo, alespoň o tom neexistuje žádný doklad. Další archivní dotazník z r. 1975 vypovídá, 
že úřední spisová produkce představovala ročně 240 čísel jednacích a vyřízené spisy byly 
uloženy v 1 skříni na MNV.

První  předání  archiválií  do  OA  Tachov  se  sídlem  ve  Stříbře  bylo  provedeno  v 
návaznosti na integraci obce k Chodskému Újezdu v r. 1980 (číslo přírůstku 311 ze dne 25. 
července. 1980). Spisovna však už tehdy musela být téměř prázdná, neboť z 34 let fungování 
úřadu  vzešel  jediný  karton  písemností,  přičemž  školní  kronika  psaná  od  r.  1885  navíc 
pocházela z působnosti někdejší německé obecné školy. Pro převzaté archiválie byl založen 
EL JAF 538.

Druhé předání  archiválií,  konkrétně  rozpočtových dokumentů  z  let  1964 – 1978 se 
uskutečnilo v rámci skartačního řízení provedeného v r.  2000 u Obecního úřadu Chodský 
Újezd (číslo přírůstku 24/00 ze dne 14. listopadu 2000).
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III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před  zahájením  inventarizace  byl  prověřen  archivní  soubor  nástupnického  MěNV 
Chodský Újezd, v němž však nebyly nalezeny žádné písemnosti z MNV Dolní Jadruž.

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 rámci inventarizace nebyly z archivního souboru MNV Dolní Jadruž vyřazeny žádné 
multiplikáty a písemnosti  nearchivní povahy. Po přemanipulování se však původní metráž 
archivního souboru zmenšila na 0,11 bm, neboť archiválie, které byly z každého předání v 
samostatném kartonu, byly soustředěny do jednoho.

Fyzický stav archivního souboru je dobrý.

Dochované archiválie jsou II. kategorie.

Jazykem archivního souboru je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

Archivní  soubor  dokumentů  z  činnosti  MNV  Dolní  Jadruž  náleží  mezi  torzovitě 
dochované  fondy národních  výborů.  Jednotlivinami  doložené  druhy písemností  spíše  jen 
ilustrují  fungování základního článku samosprávy v malé obci v průběhu posledních dvou 
třetin existence MNV. Fond může být nanejvýš okrajovým zdrojem informací k poválečným 
dějinám lokality,neboť pro období do r. 1962 úplně chybějí podstatné dokumenty, tj. zápisy z 
rady a pléna. Společně s ostatními archivními soubory původců z Dolní Jadruže (Archiv obce, 
JZD,  Národní  škola  a  Obecná  škola  (německá)  lze  soubor  vytěžit  k  získání  stručného 
přehledu o dějinách jedné z menších obcí tachovského okresu. Informace v dokumentech 
rovněž 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 Dolní Jadruž uspořádal 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. 129, Zápisy z revizí MNV, Dolní Jadruž 1955 – 1968

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

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

Okresní národní výbor Tachov, sign. 604/1, Slučování obcí a změny hranic obcí 1952 – 1989

Státní okresní archiv Cheb

SOkA Cheb, F 248 – ONV Mariánské Lázně, Zápisy ze schůzí rady + různé 1945 – 1953, 
kart. č. 56 (Dolní Jadruž)

SOkA Cheb, F 248 – ONV Mariánské Lázně, Zápisy ze schůzí RMNV 1953, inv. č. 63 
(Dolní Jadruž)

SOkA Cheb, F 248 – ONV Mariánské Lázně, Zápisy ze schůzí MNV 1954, inv. č. 65 (Dolní 
Jadruž)

SOkA Cheb, F 248 – ONV Mariánské Lázně, Zápisy ze schůzí MNV 1955, inv. č. 67 (Dolní 
Jadruž)

SOkA Cheb, F 248 – ONV Mariánské Lázně, Zápisy ze schůzí MNV 1956, inv. č. 70 (Dolní 
Jadruž)

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

čp. - číslo popisné

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. - evidenční

inv. č. – inventární číslo

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kV - kilovolt

LZ – lesní závod

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

NV – národní výbor

OA – okresní archiv 

ONV – okresní národní výbor

o. z. - odštěpný závod

Sb. – sbírky

SOkA – státní okresní archiv

VaK – vodovody a kanalizace

VLHZ – vodní a lesní hospodářství a zemědělství
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřad národního výboru

Spisový materiál

Spisy

Organizace činnosti národního výboru 

1 Složení komisí a výboru žen b. d. N 1

2 Statistické výkazy 1963 – 1974 N 1
(- o vyměření daní a místních poplatků,
- bytovém hospodářství a místních komunikacích,
- o správě, provozu a údržbě VaK, 
- o základních prostředcích)

3 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1971 – 1979 N 1

Funkcionáři

4 Hodnocení poslanců, 1964 – 1979 N 1
vybrané údaje o NV, jejich orgánech a poslancích,
odměny funkcionářů

Evidence a správa majetku 

5 Hospodářská smlouva – předání 1971 N 1
nemovitostí Státním statkem o. z. Planá

Finanční hospodaření 

6 Rozpočty 1962 – 1978 N 1

Plánování

7 Návrh akcí v letech 5. pětiletky, 1970 – 1972 N 1
přehled akcí programového plánu
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Výstavba 

8 Zemědělská výstavba (povolení 1967 – 1971 N 1
rekonstrukce teletníku, drobné akce ve 
spolupráci s MNV)

9 Energetické stavby (vedení 22 kV, plynovod) 1967 – 1970 N 1

10 Občanské stavby (výstavba domku – Kulířovi, 1964 – 1974 N 1
povolení přístavby k čp. 43, znalecký posudek
na čp. 29, demolice)

Doprava a spoje

11 Místní komunikace – delimitace místních 1970 N 1
komunikací do majetku MNV, Státního statku
o. z. Planá a o. z. Chodová Planá, Státních
lesů LZ Planá, Státního rybářství o. z. Mariánské
Lázně a ONV v Tachově)

Lesy 

12 Evidence – převzetí lesního půdního fondu 1964 N 1
Státními lesy o. z. Planá

Rybářství 

13 Spolupráce s rybářskými organizacemi 1968 N 1
(povolení odboru VLHZ ONV Tachov ve věci 
výkrmu kachen na rybníce Nový Velký pro
Státní rybářství, o. z. Mariánské Lázně)

Vodní hospodářství 

14 Veřejné rozvody vody ( rozhodnutí 1970 N 1
o umístění III. stavby skupinového vodovodu
Tachov – Planá – Chodová Planá)

Kultura

15 Organizování kulturní a osvětové činnosti 1973 – 1979 N 1
(jednotné plány kulturně výchovné činnosti)

16 Místní lidová knihovna – plány činnosti 1976 – 1978 N 1
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky: Místní národní výbor Dolní Jadruž
(archivního souboru)

Značka archivního souboru: MNV Dolní Jadruž

Časový rozsah: 1962 – 1979

Počet evidenčních jednotek: 1 karton

Počet inventárních jednotek: 16

Rozsah bm: 0,11 (0,11 karton)

Stav ke dni: 18. prosince 2009

Soubor zpracovala: PhDr. Markéta Novotná

Pomůcku sestavila: PhDr. Markéta Novotná

Počet stran: 14

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
SOAP/090-0757/2009
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