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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Původcem archivního souboru je Místní  správní  komise Nová Ves a Místní  národní 
výbor Nová Ves vyvíjející  svou činnost od 5. listopadu 1945 do 31. prosince 1963. Obec 
Nová Ves (s osadou Potín) spadala v letech 1945 – 1949  pod politický okres Planá u Mar. 
Lázní,  který  byl  však  k 31.  lednu  1949  zrušen  podle  vládního  nařízení  č.  3/1949  Sb., 
o územní organizaci okresů v českých zemích a obec Nová Ves se stala v letech 1949 – 1960 
součástí  okresu Stříbro.  Další  územní  reformou platnou od 1.  července 1960 (na  základě 
zákona č.  36/1960 Sb.)  byl  okres Stříbro zrušen a obec se  stala  součástí  okresu Tachov. 
Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení byl od 1. ledna 
1949 zřízen kraj Plzeňský, jehož součástí se stala i obec Nová Ves.

Podle vládního nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, částečně 
pozměněného vládním nařízením č.  44/1945 Sb.,  o rozsahu působnosti  národních výborů, 
se v každé  obci  měl  ustavit  místní  národní  výbor.  Jejich  vnitřní  složení,  pravomoci, 
hospodaření,  vedení  a podepisování  některých  druhů  písemností  určovala  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. Tyto dokumenty rozlišovaly národní výbory na volený sbor složený z členů národního 
výboru, jeho složky (rada, předseda, referenti, komise) a úřad národního výboru.

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.

Noví osídlenci v obci Nová Ves si dne 25. října 1945 navrhli MSK (resp. MNV, jak 
neustále uváděli v zápisech ze schůzí – viz inv. č. 1) ve složení – František Jonák, František 
Vácha, Karel Seknička, Josef Jiřík, Antonín Štěpán, Jaroslav Míka, Josef Zdychynec, Václav 
Moulis a František Sedláček. Okresní správní komise v Plané u Mar. Lázní jmenovala dne 5. 
listopadu  1945 Františka  Jonáka  předsedou Místní  správní  komise  v Nové Vsi.  Zápisy o 
jmenování  ostatních  členů se nedochovaly.  Dne 7.  listopadu 1945 se konala  první  schůze 
takto zvolené MSK, na které byla zároveň zvolena zemědělská komise ve složení: předseda 
Josef Jiřík a členové Alois Vácha, Jaroslav Míka, František Bulant a Antonín Oubrecht. Poté 
počátkem roku 1946 došlo ke zvolení ještě několika komisí – např.: místní rolnické komise, 
komise pro zajištění německého majetku, obecní finanční komise.

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. Pokud počet 
platných  hlasů  nedosáhl  tohoto  počtu,  fungovala  v obci  i nadále  místní  správní  komise 
nejdéle do roku 1950, kdy byla na základě vládního nařízení  č.  14/1950 Sb.,  o organisaci 
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místních národních výborů, přeměněna na místní národní výbor. V Nové Vsi (u Bezdružic) 
se voleb zúčastnilo 69 oprávněných voličů, takže v obci mohl být ustanoven místní národní 
výbor.

Na základě  výsledků voleb  do Ústavodárného národního  shromáždění  konaných dne 
26. května 1946 došlo k oficiální přeměně MSK na MNV. Dne 27. června 1946 došlo k volbě 
členů do MNV – předseda Alois Vácha (ve funkci působil nepřetržitě do 12. prosince 1949), 
náměstkové  Karel  Seknička  (místopředseda)  a Josef  Jiřík,  pokladník  František  Vácha 
a členové  Jan  Doležal,  Josef  Zdychynec,  Antonín  Štěpán,  František  Tomášek,  František 
Jonák. V březnu 1948 byl na místo Františka Váchy navržen Jaroslav Pavlas. ONV v Plané 
definitivně odvolal dne 10. května 1948 Františka Váchu z členství v MNV a na jeho místo 
povolal Jaroslava Pavlase. Na výzvu ONV v Plané u Mar. Lázní (téhož roku) byla sestavena 
finanční  komise  MNV  ve složení  –  Antonín  Oubrecht,  Josef  Jakoubek,  Antonín  Štěpán, 
František  Sedláček  a Josef  Zdychynec  a vyživovací  komise  ve složení  –  Josef  Jakoubek, 
Antonín Štěpán, František Jonák.

K dalším změnám ve složení MNV došlo v roce 1949. Dne 28. dubna 1949 vzal ONV 
ve Stříbře  na vědomí  rezignaci  dalšího  člena  MNV Antonína  Štěpána  (rezignoval  již  19. 
ledna 1949) a na jeho místo  povolal  Josefa Jakoubka (pověřeného funkcí předsedy místní 
mimořádné vyživovací  komise).  Poté rezignoval dne 8. července 1949 na funkci předsedy 
MNV  Alois  Vácha  (členem  MNV  zůstal  i nadále  a až do volby  nového  předsedy funkci 
zastával  ještě  několik  měsíců)  a na jeho  místo  byl  navržen  náměstek  Josef  Jiřík.  Avšak 
oficiální volba nového předsedy MNV Josefa Jiříka proběhla teprve dne 12. prosince 1949. 
Dále došlo ke zvolení Josefa Váchy (za Josefa Jakoubka, který nastoupil vojenskou službu) 
zemědělským referentem a Karla Sekničky předsedou  místní mimořádné vyživovací komise.

Reorganizace  MNV v Nové  Vsi  proběhla  podle  §  27  odst.  1, vládního  nařízení  č. 
14/1950  Sb.,  o organizaci  místních  národních  výborů,  na návrh  MAV  NF  a po bouřlivé 
diskusi při veřejné schůzi občanů v Nové Vsi (konané dne 19. května 1950) jmenoval ONV 
ve Stříbře dne 21. května 1950 patnáct členů MNV – Václav Křen, Jaroslav Pavlas, Vlasta 
Tomášková,  Antonín Oubrecht, František Tomášek, Anna Sedláčková, Josef Jakoubek, Jan 
Němec, Josef Bouše, Marie Jakoubková, Jan Doležal, František Bulant, František Jakoubek, 
Milada Sekničková a Alois Vácha. Na ustavující  schůzi dne 30. května 1950 byli zvoleni: 
předseda MNV František  Tomášek,  místopředseda Antonín  Oubrecht,  členové rady Alois 
Vácha, Milada Sekničková, Václav Křen.

Dne  16.  července  1952  proběhla  volba  výboru  žen  a zvoleno  bylo  6  členek:  Anna 
Jakoubková,  Vlasta  Tomášková,  Anna  Sedláčková,  Anežka  Pavlasová,  Marie  Váchová 
a Božena Oubrechtová.

Předseda MNV František Tomášek rezignoval dne 27. srpna 1953 a na jeho místo byl 
zvolen ještě týž den nový předseda Antonín Oubrecht. Funkci tajemnice vykonávala Věra 
Friebertová.

Do struktury 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 organisaci 
výkonných orgánů národních výborů. Dosavadní struktura národních výborů zůstala těmito 
normami v podstatě nedotčena, pouze v sídlech krajských národních výborů vznikly městské 
národní výbory. Poměrně zásadně však byla změněna vnitřní organizace větších národních 
výborů  (obce  nad  6000  obyvatel)  zrušením  referentského  systému,  jehož  místo  zaujaly 
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jednotlivé odbory národních výborů, v jejichž čele již nestáli členové rady, nýbrž úředníci.

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 volí  9  členů.  Místní  národní  výbory se měly  scházet 
ke svým zasedáním nejméně jedenkrát za měsíc (§10).  Rada národního výboru se skládala 
z předsedy NV, 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 uskutečněny první 
volby členů národních výborů všemi občany, majícími volební právo. Volební období bylo 
stanoveno na 3 roky. První volby do místních národních výborů se konaly 16. května 1954.

Jak je patrné ze zápisů o hlasování a sčítání hlasů ze dne 16. května 1954 bylo v těchto 
volbách zvoleno 9 členů MNV – Antonín  Oubrecht,  František  Vácha,  Anna Sedláčková, 
Josef Jiřík, Jan Doležal, František Bulant, Františka Váchová, Rudolf Komárovský a Alois 
Vácha.  Předsedou  MNV  byl  zvolen  Josef  Jiřík,  tajemníkem  František  Vácha.  Účetní 
a pokladní službu vykonávala Anna Sedláčková. Trestní komise byla ustavena dne 1. října 
1954 ve složení – Josef Jiřík předseda, Antonín Oubrecht zástupce předsedy a členové Karel 
Seknička a Josef Zdychynec.

V následujících volbách konaných dne 19. května 1957 bylo zvoleno 9 členů do MNV 
–  Antonín Oubrecht, František Vácha, Josef Jiřík, Františka Váchová, František Bílý, Josef 
Jakoubek, František Prchal,  Karel Seknička, Miroslav Vácha. Předsedou MNV byl zvolen 
opět  Josef  Jiřík,  který  současně  zastával  funkci  účetního,  tajemníkem  František  Vácha 
a třetím  členem  rady  Miroslav  Vácha.  Následovala  volba  stálých  komisí:  předsedou 
zemědělské komise byl zvolen Karel Seknička, předsedou finanční komise František Prchal, 
předsedou kulturně osvětové komise Josef Jakoubek.  O měsíc  později  byla  provedena též 
nová  volba  VŽ,  do kterého  byly  zvoleny  –  Marie  Bílá,  Božena  Oubrechtová,  Marie 
Prchalová, Františka Váchová a Anna Váchová.

V dalších volbách konaných dne 12.  června 1960 byli  do MNV zvoleni  – František 
Bulant,  Josef  Jiřík,  František  Jakoubek,  František  Bílý,  Karel  Seknička,  Miroslav  Vácha, 
Božena Oubrechtová, Jaroslav Beránek, Jaroslav Doležal. Předsedou MNV byl zvolen opět 
Josef  Jiřík,  který  současně  zastával  funkci  účetního,  tajemníkem  Miroslav  Vácha. 
Následovala volba stálých komisí: zemědělské (předseda Karel Seknička), finanční (předseda 
Jaroslav Beránek),  pro ochranu veřejného pořádku,  kulturní  a školské (předseda František 
Jakoubek).

Podle zprávy o výsledku prověrky činnosti u MNV v Nové Vsi provedeném kontrolním 
odborem ONV v Tachově v červenci 1960 vyplývá, že činnost MNV a stálých komisí byla 
nedostačující,  funkcionáři  neplnili  svoje  úkoly  a tím  porušovali  tehdy  platné  zákony 
a nařízení.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění  státu,  k reorganizaci  územního  členění.  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. Obec Nová Ves se stala 
od 1. července 1960 součástí okresu Tachov. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením 
Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl na kraj Západočeský.

Dne 30.  června 1963 se konaly doplňovací volby do MNV, při  kterých byli  zvoleni 
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Josef Jakoubek a František Prchal.

K zániku  MNV  v Nové  Vsi  (u Bezdružic)  došlo  v prosinci  1963.  V rámci  dalších 
územních změn obcí v okrese Tachov se v roce 1963 začala projednávat otázka sloučení obce 
Nová Ves s obcí Bezdružice. V listopadu 1963 sloučení obcí schválily oba národní výbory 
a obec Nová Ves byla podle usnesení plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 31. ledna 
1964 sloučena s účinností od 1. ledna 1964 s obcí Bezdružice, pro kterou byl stanoven název 
Bezdružice. Avšak toto sloučení nebylo definitivní a k další změně došlo s účinností od  24. 
listopadu 1990, kdy část obce Nová Ves byla vyčleněna z obce Bezdružice a sloučena s obcí 
Konstantinovy Lázně.

Předsedové MSK a MNV v Nové Vsi (u Bezdružic) v letech 1945 – 1963

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do
František Jonák 05. 11. 1945 červen 1946 (MSK)
Alois Vácha 27. 06. 1946 12. 12. 1949 (MNV)
Josef Jiřík 12. 12. 1949 květen 1950
František Tomášek 30. 05. 1950 27. 08. 1953
Antonín Oubrecht 27. 08. 1953 květen 1954
Josef Jiřík 01. 06. 1954 31. 12. 1963

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Písemnosti  byly ukládány v  místnostech  MNV Nová  Ves.  První  zmíněná  kancelář 
MNV byla v roce 1947 zřízena ve školní budově  čp. 23 a od ledna 1950 fungovalo MNV 
v čp. 36. V době fungování MNV byla uskutečněna pouze jedna odborná archivní dohlídka a 
to 9. února 1956. Této dohlídce byly podrobeny spisy z let 1945 – 1954 a zbytky spisů z doby 
německé samosprávy. V té době byly ve spisovně MNV uloženy 2 knihy zápisů ze schůzí 
MNV z let 1945 – 1955 (inv.č. 1, 2), 3 podací protokoly z let 1946 – 1949, 1952 – 1954, 
1955  (inv.  č.  8,  10,  11),  spisy  z  doby od  roku  1945  a  torzo  spisů  z  období  německé 
samosprávy  (dnes  součást  fondu  AO  Nová  Ves).  Vybrané  písemnosti  nebyly  okresní 
archivářkou odvezeny, ale zůstaly prozatím ve spisovně MNV. Přivezeny byly nejpozději do 
12. prosince 1957, kdy byl pro vybrané archiválie založen EL JAF. Zbylé archiválie dnes 
evidované na EL NAD byly přivezeny po zrušení MNV na počátku roku 1964 (30. ledna 
1964, č. přírůstku 19). Na EL JAF však nebyl tento přírůstek vůbec zaznamenán. Archivu 
bylo předáno (bez předávacího protokolu) 8 kartonů spisové agendy z let 1945 – 1960 (tento 
údaj je ale v té době u všech přírůstků).

Na dochovaných písemnostech bylo používáno podací razítko bez označení původce, 
pouze obsahující: Došlo dne a č.j. (ne všechny písemnosti byly označovány). Od roku 1950 
bylo  při  evidenci  dokumentů  používáno  klasické  podací  razítko  se  znaky.  Ukládání 
dokumentů však neprobíhalo v souladu s dobově platnými předpisy podle ukládacích znaků, 
ale pouze chronologicky.
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III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením pořádání byl archivní soubor tvořen 2 úředními knihami, 1 podacím 
protokolem a 8 kartony z let  1945 – 1963 o celkovém rozsahu 1,00 bm. Při  inventarizaci 
archivního  souboru  byly  rovněž  prověřeny  archiválie  nástupnického  MNV  Bezdružice 
a Konstantinovy Lázně, odkud nebyly převzaty žádné písemnosti týkající se MNV Nová Ves.

V archivním souboru MNV Nová Ves (u Bezdružic) byla provedena vnitřní skartace 
(Protokol o vyřazení dokumentů ve vnitřní skartaci č. j.: SOAP/090-0344/2009-40.02 z 29. 5. 
2009  a schválený  č.  j.:  SOAP/008-2492-2495/2009  ze  dne  10.  11.  2009),  při  níž  byly 
vyřazeny tyto písemnosti: 2 pokladní knihy z let 1954 – 1955, 2 peněžní deníky z let 1954 – 
1955, 1 kniha pohledávek a dluhů z roku 1954, 2 knihy hotově placených příjmů a peněžních 
zásilek  z let  1954  –  1955,  spisy  (stvrzenky,  podací  lístky,  převodní  poukázky,  prázdné 
formuláře, pokyny a metodika ONV) z let 1945 – 1963 v celkovém rozsahu 0,43 bm.

Při  inventarizaci  byl  archivní  soubor  přemanipulován  a v současnosti  je  tvořen  6 
úředními knihami, 4 podacími protokoly a 4 kartony v celkovém rozsahu 0,57 bm.

Archivní soubor byl uspořádán podle Metodického pokynu pro inventární zpracování 
archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni  č. j.  SOAP/006-
3120/2007.

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 MNV Nová Ves (u Bezdružic) náleží  mezi  dobře dochované fondy 
národních výborů zrušených před rokem 1964. Dochované zápisy ze schůzí (inv. č. 1 – 3) 
dokumentují  činnost  obecní  samosprávy  i  její  úroveň.  Více  či  méně  rozsáhlé  skupiny 
jednotlivých druhů písemností poskytují přibližný obraz fungování MNV v malé pohraniční 
obci. Za zmínku stojí poměrně ucelená řada podacích protokolů z let 1946 – 1956 (inv. č. 8 – 
11).

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archivní  soubor  MNV  Nová  Ves  (u  Bezdružic)  uspořádala  a inventární  pomůcku 
sestavila Jana Zímová v červnu 2009 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 23. prosince 2009 Jana Zímová
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

I. Prameny

Státní okresní archiv Tachov

Archivní soubory:

Okresní národní výbor Planá, inv. č. 152, sign. I/21, kart. č. 32 Obecní věci všeobecně,
1945 – 1949

Okresní národní výbor Planá, inv. č. 152, sign. I/21, kart. č. 33 Obce seřazené podle abecedy, 
1945 – 1949

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 30 Seznamy členů MSK 
(MNV) 1945 – 1949

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 32 Evidence členů MNV
1946 – 1953, obce N – Z

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 26 Členové MSK (MNV),
1945 – 1949, obce M – P

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 425, sign. 54, kart. č. 287 Reorganizace MNV
1950 – 1952, obce L – P

Okresní národní výbor Stříbro, sign. 129, Zápisy z revizí zrušených MNV obce M – O (1957 
– 1958)

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 513 Volby – zápisy o hlasování 
jednotlivých MNV 1954

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 519 Volby – zápisy o sčítání 
hlasů 1954 – 1957

Okresní národní výbor Tachov, sign. 129, Zápisy z revizí zrušených MNV obce N – P, 1956

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 – ročník 1960

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

AO – archiv obce

bm – běžný metr

CO – civilní obrana

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČR – Česká republika

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

evid. – evidenční

HTÚP – hospodářsko technická úprava pozemků

inv. č. – inventární číslo

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kart. – karton

KSČ – Komunistická strana Československa

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NS – Národní shromáždění

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

PS – VB – pomocná stráž veřejné bezpečnosti

Sb. – sbírky

sign. – signatura

ŽV – živočišná výroba
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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 pléna a rady MNV, 1945 – 1952 K 1
veřejných schůzí, honebního společenstva,
schůzí zemědělců a hasičského sboru
07. 11. 1945 – 23. 09. 1952

2 Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV 1954 – 1959 K 2
a veřejných schůzí
25. 06. 1954 – 15. 12. 1959

3 Koncepty zápisů ze schůzí pléna a rady 1953 – 1957 N 1
MNV a veřejných schůzí

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy
A. Účetní knihy

4 Kniha příjmů 1954 K 3

5 Kniha příjmů 1955 K 4

6 Kniha výdajů 1954 K 5

7 Kniha výdajů 1955 K 6

II. Spisový materiál

A. Registraturní pomůcky

8 Podací protokol 1946 – 1949 R 1
6. 4. 1946 – 19. 3. 1949

9 Podací protokol 1950 – 1954 R 2
5. 1. 1950 – 13. 5. 1952
5. 1. 1954 – 1. 10. 1954

10 Podací protokol 1952 – 1954 R 3
27. 5. 1952 – 25. 5. 1954

11 Podací protokol 1955 – 1956 R 4
4. 1. 1955 – 21. 11. 1956
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
B. Spisy
Statutární záležitosti organizace

12 Pokyny k žádosti o rozloučení obce Nová Ves 1947 N 1
a osady Potín

Volby

13 Volby do NS a MNV 1948, 1954, 1957, 1948 – 1963 N 1
1960, 1963, vyhlášky, směrnice, pokyny,
voličské seznamy, kandidátní listiny

Organizace činnosti národního výboru

14 Hlášení pro ONV, plány práce MNV, soutěž 1950 – 1962 N 1
mezi obcemi, celoobecní závazky, vyznamenání
matek, nařízení, pozvánky, rezoluce, protokol
o předání a převzetí kanceláře a agendy MNV

Funkcionáři

15 Změny ve složení MNV, členové trestní komise, 1949 – 1959 N 1
rezignace předsedy, členové soupisových komisí

Kontrolní činnost

16 Kontroly prováděné ONV, stížnosti občanů, 1949 – 1957 N 1
archivně odborná kontrola spisů

Bezpečnost a ochrana veřejného pořádku

17 Přestupky občanů, seznam členů PS – VB, 1946 – 1960 N 1
trestní nálezy a listy

Požární ochrana

18 Nařízení, protipožární a žňové hlídky, 1953 – 1960 N 1
prověrka požární ochrany v obci, rezignace
a ustanovení velitele požárního sboru

Vojenské záležitosti

19 Evidenční výkazy koní, oznámení, nařízení, 1947 – 1962 N 1
vyhlášky, seznam povolanců, propouštěcí list,
povolávací rozkazy, seznam občanů k CO
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

20 Přihlášky a odhlášky pobytu občanů, jmenné 1945 – 1961 N 2
seznamy obyvatel a uprchlíků, matriční
záležitosti, státní občanství

21 Odsun Němců (seznamy Němců k odsunu, 1946 – 1947 N 2
nařízení, pokyny)

Evidence a správa majetku

22 Konfiskace majetku a výměry, převody 1946 – 1961 N 2
nemovitostí, národní správa, zrušovací výměry,
soupisy inventářů, přihlášky k soupisu nepřátelského
majetku, žádosti o příděly, evidence obecních
pozemků, budov, rybníků, lesů

Finanční hospodaření

23 Rozpočty obce, žádost o osvobození dlužního 1949 – 1956 N 2
úpisu, měsíční výkazy o příjmech a výdajích,
výkaz pohledávek

24 Místní daně a poplatky 1953 – 1956 N 2

Výstavba

25 Plán prací akce „5 M“ a akce „Z“, zřízení 1948 – 1962 N 2
vodovodu, zemědělská výstavba, zřízení
úřadovny, oprava hasičské zbrojnice, stavby
energetické, přestavba mostu, demolice

Místní hospodářství

26 Bytové hospodářství, zřízení drobné 1950 1962 N 2
provozovny, uzavření mlýna a znárodnění,
zastavení provozu živnosti hostinské, přidělení
mlynářské živnosti

Doprava

27 Místní komunikace, výkaz o motorovém 1954 – 1962 N 2
parku, vlastnické právo pro Československé
státní silnice
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Obchod

28 Zásobování obce pojízdnou prodejnou, 1953 – 1954 N 2
otevření prodejny, členové dohlížecího
výboru Jednoty

Pracovní síly

29 Žádost o uvolnění Josefa Jakoubka na 1953 – 1961 N 2
práci do zemědělství, výpomoc brigádníků
v zemědělství, seznam pracovních sil
v zemědělství

Zemědělství

30 Zemědělské družstevnictví (JZD, plán prací 1954 – 1962 N 3
na rok 1955, začlenění JZD do státního statku,
seznam zemědělců v JZD, investiční úkol JZD,
výpis z výrobně finančního plánu státního statku)

Zemědělská výroba

31 Zemědělská statistika (závodové listy, 1952 – 1963 N 3
počty osob trvale činných v zemědělství,
sběrné listy a obecní přehledy o plochách
osevu, soupisy hospodářských zvířat, obecní
výkaz o včelařství)

32 Rostlinná a živočišná výroba, zemědělské plány, 1953 – 1962 N 3
výroba, rozpisové sumáře plánů zemědělské
výroby, měsíční výkazy o ŽV, směrnice pro
zajištění a zvýšení ŽV, kontrola práce

33 Ochranná opatření proti škůdcům a veterinární 1953 – 1959 N 4
opatření

Zemědělská půda

34 Zajištění hospodaření na zemědělské půdě, 1947 – 1962 N 4
žádost o převzetí hospodářské usedlosti
H. Jonákové, výkaz pronajatých pozemků,
půdy, evidence, převody a nájmy zemědělských
pozemků, přídělové listiny, schválení plánu HTÚP
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Povinné dodávky

35 Pokyny, nařízení, dodávkové normy, dodávkové 1952 – 1963 N 4
smlouvy a výkup zemědělských výrobků, přehledy
a výkazy plnění dodávkových úkolů, likvidační listy

Lesní hospodářství, myslivost a rybářství

36 Lesní hospodářství (zápis o převzetí majetkového 1951 – 1961 N 4
souboru lesního hospodářství, plány přibližování
a těžba dřeva, inventarizace lesů)

37 Myslivost a rybářství 1953 – 1954 N 4

Vodní hospodářství

38 Závadná voda ze studny, zpráva o poměrech 1950 – 1960 N 4
pro zásobení vodou JZD, nařízení

Ochrana životního prostředí

39 Odpadové suroviny (rozpisy plánu sběru 1953 – 1962 N 4
odpadových surovin, pokyny, nařízení)

Zdravotnictví

40 Očkování proti TBC, neštovicím, dětské 1953 – 1962 N 4
obrně, záškrtu, povinné rentgenové vyšetření,
preventivní prohlídky, jmenné seznamy občanů

Sociální péče

41 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o sociální 1954 – 1962 N 4
důchod, nařízení, zbavení svéprávnosti, hlášení
o postižených dětech

Školství

42 Zápisy dětí do školy, posudky dětí a rodin 1953 – 1962 N 4
související s dalším studiem, seznamy dětí

Kultura

43 Kulturní a osvětová činnost v obci 1953 – 1962 N 4
(plán činnosti lidových knihoven, povolování
zábavních a kulturních akcí)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Ochrana přírodních a kulturních památek

44 Upozornění na památkové a přírodní objekty 1962 N 4
v obci (socha Jana Nepomuckého na návsi,
zbytky tvrze Falštejn v osadě Potín)
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky
(archivního souboru): Místní národní výbor Nová Ves (u Bezdružic)

Značka archivního souboru: MNV Nová Ves (u Bezdružic)

Časový rozsah: 1945 – 1963

Počet evidenčních jednotek: 14 (6 úředních knih, 4 podací protokoly, 4 kartony)

Počet inventárních jednotek: 44

Rozsah bm: 0,57

Stav ke dni: 23. prosince 2009

Archivní soubor zpracovala: Jana Zímová

Pomůcku sestavila: Jana Zímová

Počet stran: 17

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
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