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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu
Původcem archivního fondu je Místní správní komise Pístov – Martinov a Místní
národní výbor Pístov – Martinov vyvíjející svou činnost od 4. září 1945 resp. od 20. září 1945
do 19. května 1957. S účinností od 20. května 1957 byl vytvořen společný místní národní
výbor pro obce Pístov a Holubín se sídlem v Holubíně. Obec Pístov spadala v letech 19451960 do politického okresu Mariánské Lázně. Poté byl okres Mariánské Lázně zrušen a osada
Pístov byla přesunuta do okresu Tachov. Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948
Sb., o krajském zřízení, byl od 1. ledna 1949 zřízen Kraj Karlovarský, do něhož obec Pístov
od 1. února 1949 náležela. Součástí obce Pístov byla osada Martinov, která byla s účinností
od 20. května 1957 od obce Pístov odloučena a připojena s katastrálním územím k obci
Vlkovice.
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.
První zmínky o utvoření Místní správní komise v obci Pístov lze vzhledem k absenci
zachovalých archiválií nalézt pouze v zápisech ze schůzí Okresní správní komise v
Mariánských Lázních. Ze zápisu ze schůze OSK ze dne 4. září 1945 vyplývá, že byla
vytvořena MSK společná pro obce Holubín (s osadou Dolní Kramolín), Chotěnov (s osadou
Skláře) a Pístov (s osadou Martinov). Předsedou byl jmenován Josef Herejk a členy František
Leskaur a Jiří Netrval. Avšak v zápisu ze schůze OSK ze dne 20. září 1945 se uvádí
vytvoření již samostatné MSK pro obec Pístov (s osadou Martinov). Tato zatímní MSK však
byla pouze dvoučlenná a tvořili ji předseda Václav Kočí a člen Alois Richtr. Až teprve
začátkem roku 1946 došlo k rozšíření MSK na čtyřčlennou. OSK dne 25. února 1946
jmenovala podle návrhu českých usedlíků v obci Pístov tři nové členy – Bedřicha Lišku,
Štěpána Fraňka a Antonína Vávru. Dosavadní předseda Václav Kočí zůstal i nadále ve své
funkci. Alois Richtr již v MSK nepůsobil.
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
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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
místních národních výborů, přeměněna na místní národní výbor. V Pístově se voleb
zúčastnilo 45 oprávněných voličů, takže v obci i nadále působila místní správní komise.
Na základě výsledků voleb do ústavodárného Národního shromáždění konaných dne
26. května 1946 došlo ke změnám ve složení MSK v Pístově – Martinově. Předsedou MSK
byl jmenován František Fialka, I. náměstkem a finančním referentem Bedřich Liška, II.
náměstkem a členem rolnické komise Jiří Toth, členy Josef Mrázek, Jiří Bodák a Josef Jonák.
Situace v obci byla vypjatá a občané poslali stížnost Okresnímu národnímu výboru v
Mariánských Lázních týkající se vykonávání funkcí v MSK v Pístově. Na základě této
stížnosti nabídl dne 1. února 1948 František Fialka rezignaci na funkci předsedy MSK.
Přestože ke změnám ve složení MSK došlo, předseda František Fialka ve funkci působil ještě
25. března 1948. Dalšími členy MSK byli Jiří Bodák (místopředseda), Jiří Toth, Jan Kos,
Miloslav Panec a Miloslav Kočí. Situace se v obci ale nezklidnila, předseda František Fialka
byl i nadále kritizován (údajně nevykonával svoji funkci v duchu platných zákonů a nařízení)
a stále více bylo poukazováno na fakt, že předseda bydlel a úřad MSK sídlil v osadě Martinov
nikoliv v obci Pístov. Proto MAV NF v Pístově – Martinově podal návrh na jmenování nové
MSK. ONV v Mariánských Lázních se usnesl ve své schůzi dne 27. dubna 1948 na
jmenování nové MSK ve složení: předseda Václav Kočí a členové Jiří Toth, Miloslav Panec,
Václav Tměj, Emanuel Panec. Navrženi byli ještě další dva členové Václav Brejla a Jiří
Bodák, ale vzhledem k jejich současnému členství ve finanční komisi, ONV tyto dva členy
nejmenoval a MSK zůstala pětičlenná.
Kdy došlo k přeměně MSK na MNV nelze z dochovaných archiválií přesně zjistit.
Patrně se tak stalo v srpnu 1948 (lze se tak domnívat ze zápisu v podacím protokolu – inv. č.
3), ale vzhledem k absenci důležitých archiválií (zápisy ze schůzí, či kronika) nelze tuto
skutečnost potvrdit. Předsedou zůstal až do roku 1950 Václav Kočí.
V souvislosti s realizací zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách, byla v jednotlivých
okresech Karlovarského kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven jejich územní
rozsah. Obec Pístov – Martinov spadala od 1. ledna 1950 do matričního obvodu Ovesné
Kladruby. Při územních změnách v roce 1960 (po zrušení okresu Mariánské Lázně) došlo k
zániku MNV v Pístově a ke sloučení s obcí Chodová Planá a přiřazení k okresu Tachov
s účinností od 1. července 1960. Zároveň došlo i k novému uspořádání matričních obvodů v
okrese Tachov a osada Pístov náležela do matričního obvodu Chodová Planá.
ONV v Mariánských Lázních oznámil dne 3. ledna 1950 MNV v Pístově, že podle
návrhu vojenského zeměpisného ústavu a ministerstva vnitra byly uděleny nové úřední názvy
pro místní části obce ležící v osadě Martinov: Dolní Reinův Mlýn byl přejmenován na Dolní
Mlýn a Horní Reinův Mlýn na Horní Mlýn.
Reorganizace MNV proběhla v květnu 1950 podle § 27 odst. 1 vládního nařízení
č. 14/1950 Sb., o organisaci místních národních výborů. ONV v Mariánských Lázních
jmenoval na návrh MAV NF v Martinově 9 členů: Oldřicha Brejlu, Eduarda Černého,
Štěpána Pavlíka, Antonína Lepeje, Miloslava Pance, Žofii Jonákovou, Jana Poláka, Václava
Tměje, Marii Tothovou a 2 náhradníky: Václava Kočího, Růženu Hrůzovou. Na ustavující
schůzi konané dne 23. června 1950 byl předsedou MNV zvolen Oldřich Brejla,
místopředsedou Antonín Lepej, bezpečnostním referentem Eduard Černý, zemědělským
referentem Štěpán Pavlík, finančním referentem Miloslav Panec, osvětovou referentkou Žofie
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Jonáková, zásobovací referentkou Marie Tothová, sociálním referentem Jan Polák a
plánovacím referentem Václav Tměj. Rada MNV byla pětičlenná (O. Brejla, A. Lepej, E.
Černý, V. Tměj a M. Panec).
Ze zápisu ze schůze MNV (ze dne 15. ledna 1951) je zřejmé, že v obci byla vedena
pamětní kniha, jejímž vedením byl pověřen Václav Kočí. Kronika se však bohužel
nedochovala.
Vládním nařízením č. 119/1951 Sb., o tajemnících místních národních výborů, byla
upravena působnost tajemníků MNV jako jejich plně uvolněných funkcionářů; ustanovit a
odvolat je mohlo plénum na návrh ONV. Tajemník byl výkonným orgánem MNV a za svou
činnost odpovídal jeho předsedovi a radě, řídil se jejich pokyny a současně byl odpovědný
radě, předsedovi a tajemníkovi nadřízeného ONV, kteří rovněž usměrňovali jeho práci.
Zúčastňoval se všech schůzí pléna a rady a působil také jako politický a odborný poradce i
pomocník MNV, a to zejména v oboru zemědělské výroby; podrobnější popis jeho
působnosti je uveden v ustanoveních písm. a) – f ) odst. 1 § 3 výše uvedeného vládního
nařízení.
Ze zápisu o rozboru a politickém zhodnocení vyplývá, že MNV nevykazoval v roce
1953 dostatečnou činnost, a proto došlo v květnu k reorganizaci MNV a od června 1953
zahájili svoji práci nově zvolení členové. Předsedou MNV byl zvolen Bartoloměj Ilčík. Ze
zprávy je též zřejmé, že práce funkcionářů byla velmi ztížena tím, že obec byla složena ze
dvou částí (Pístova a osady Martinov) vzdálených od sebe cca 3 km a funkcionáři bydlící v
Pístově museli na schůze docházet do Martinova, neboť v Pístově se nenacházela žádná
úřadovna MNV. Místní tajemník s. Rýzler byl jmenován pro dvě obce (Pístov – Martinov a
Vlkovice). Svoji funkci ale nevykonával dobře, a proto byl v září 1953 propuštěn. Nový
tajemník byl jmenován až v prosinci 1953, avšak již v lednu požádal o propuštění a obec byla
opět bez tajemníka a veškerou administrativní činnost musel zastávat sám předseda MNV.
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
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 volilo 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 tři roky. První volby do místních národních výborů se konaly 16. května 1954.
Do voleb v květnu 1954 bylo navrženo a zvoleno 9 kandidátů – Eduard Černý, Štěpán
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Pavlík, Liduše Ollmannová, Miloslav Panec, Antonín Křížek, Václav Tměj, Antonín Lepej,
Václav Kočí, Ignác Hrůz. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV konané dne 26. května
1954 byl předsedou MNV zvolen Antonín Lepej. Avšak volba předsedy nebyla vůbec
jednoduchá, neboť tuto funkci nechtěl nikdo přijmout. Před Antonínem Lepejem byli totiž na
funkci předsedy postupně navrženi – Eduard Černý, Liduše Ollmannová a Antonín Křížek,
kteří ani po několikahodinovém přesvědčování funkci nepřijali. Tajemníkem byl zvolen
Miloslav Panec, který vykonával současně i pokladní a účetní službu a třetím členem rady byl
zvolen Ignác Hrůz. Následovala volba stálých komisí: předsedou zemědělské komise byl
zvolen Václav Tměj, předsedou finanční komise Eduard Černý a předsedou kulturně –
osvětové komise Václav Kočí.
Podle zpráv o výsledcích revizí provedených kontrolním odborem ONV je zřejmé,
že činnost MNV a stálých komisí byla nedostačující, funkcionáři neplnili svoje úkoly a tím
porušovali tehdy platné zákony a nařízení. Již v říjnu 1956 podal předseda MNV A. Lepej
návrh na možnost sloučení obcí Pístov – Martinov a Vlkovice. Sloučení obcí však bylo
vyřešeno teprve v následujícím roce. Krajský národní výbor v Karlových Varech provedl
územní změny s účinností od 20. května 1957 následovně: osadu Martinov odloučil od obce
Pístov a připojil k obci Vlkovice a pro obce Pístov a Holubín vytvořil společný místní
národní výbor se sídlem v Holubíně, resp. v osadě Holubína Dolním Kramolíně. Tudíž
následující volby do MNV uskutečněné v květnu 1957 byly společné pro obě obce. Vzhledem
k absenci archiválií z této doby lze informace o jednotlivých funkcionářích čerpat pouze ze
zápisů o výsledcích revizí prováděných finančním odborem ONV v Mariánských Lázních.
Předsedou společného MNV byl František Novák (z Holubína, funkci předsedy vykonával již
od roku 1954) a tajemníkem Antonín Soukup (zřejmě též z Holubína). Předsedou stálé
komise finančně rozpočtové byl Antonín Lepej (bývalý předseda MNV v Pístově ) a členové
Ondrej Sudor (zřejmě z Holubína) a Miloslav Panec (z Pístova). Další členy MNV se bohužel
nepodařilo zjistit.
S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním
členění státu, k reorganizaci okresu Tachov, do něhož byly zahrnuty nejen obce stávajícího
okresu Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, ONV Mariánské
Lázně a ONV Horšovský Týn. Po této reorganizaci došlo k zániku společného MNV Pístov a
Holubín, neboť tyto obce byly po zrušení okresu Mariánské Lázně sloučeny s obcí Chodová
Planá a přiřazeny k okresu Tachov s účinností od 1. července 1960. Tímto se staly osadami
obce Chodová Planá a tento stav trvá dodnes. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením
Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.
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Předsedové MSK a MNV v Pístově – Martinově v letech 1945-1957
jméno předsedy

ve funkci od

ve funkci do

Josef Herejk

4. 9. 1945

19. 9. 1945

Václav Kočí

20. 9. 1945

květen 1946

František Fialka

květen 1946

duben 1948

Václav Kočí

27. 4. 1948

květen 1950 (MNV)

Oldřich Brejla

23. 6. 1950

červen 1953

Bartoloměj Ilčík

červen 1953

květen 1954

Antonín Lepej

26. 5. 1954

květen 1957

II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Dokumenty vzešlé z činnosti původce byly pravděpodobně ukládány ve spisovně MNV.
Kancelář MNV se nacházela v domě čp. 21 (v osadě Martinov). Ze zprávy o umístění a
vybavení úřadovny MNV ze dne 25. října 1950 vyplývá, že v té době se úřadovna nacházela v
soukromých místnostech u předsedy MNV v Martinově čp. 18 (na samotě) a přemístění
nepřicházelo v úvahu. Protože však neexistuje žádný záznam o dohlídce spisovny ze strany
ONV Mariánské Lázně a následně ani ONV Tachov, je možné o osudech dokumentů MNV
Pístov pouze spekulovat.
Archiválie byly do SOkA Tachov předány ze SOkA Cheb 21. listopadu 2000 (č.
přírůstku 26/2000).
Přestože se dochovaly podací protokoly, z dochovaných archiválií není vůbec zřejmé
podle jakého systému byly ukládány písemnosti MNV. Na jednotlivých dokumentech se
vyskytují podací čísla pouze zřídka a spisové znaky vůbec. Situace tak byla stejná jako u
srovnatelných MNV, u nichž rovněž nefungovala spisová služba ani žádný systém ukládání
dokumentů.

III. Archivní charakteristika archivního fondu
Název archivního fondu byl převzat z úředních razítek MNV. Místní správní komise
používala kulaté razítko MSK Pístov, osada Martinov a hlavičkový papír s nápisem MSK
Pístov – Martinov, místní národní výbor pak již jen MNV Pístov – Martinov. Jednalo se
patrně o vyjádření faktu, že ani MSK ani MNV nikdy nesídlily v Pístově, ale vždy v osadě
Martinov. Proto byl název archivního fondu ponechán v původní podobě – Místní národní
výbor Pístov – Martinov.
Před zahájením pořádání byl archivní fond MNV Pístov – Martinov tvořen 1 podacím
protokolem z let 1948-1953 a 1 kartonem (obsahujícím další knihy) z let 1946-1957. Při
inventarizaci archivního fondu byly prověřeny archiválie nástupnického MNV Chodová
Planá, kde nebyly nalezeny žádné písemnosti týkající se MNV Pístov – Martinov.
7

Po přemanipulování je v současnosti archivní fond MNV Pístov – Martinov tvořen 1
úřední knihou, 3 podacími protokoly a 1 kartonem v celkovém rozsahu 0,17 bm.
Archivní fond byl uspořádán podle Metodického pokynu pro inventární zpracování
archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/0063120/2007.
Fyzický stav archivního fondu je dobrý.
Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1) a II. kategorie.
Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Vzhledem k tomu, že se dochovalo pouze minimum písemností, je třeba postupovat při
práci na poválečných dějinách MNV Pístov – Martinov v součinnosti s dalšími archivními
prameny, vztahujícími se k dané lokalitě (např. ONV Mariánské Lázně a ONV Tachov) a
s regionální literaturou. Zajímavou ukázkou jsou 3 podací protokoly, které umožňují
nahlédnout do již neexistující agendy obce. Neméně zajímavou archiválií je seznam s počtem
pochovaných obětí pochodu smrti v Pístově (inv. č. 11).

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Archivní fond MNV Pístov – Martinov uspořádala a archivní pomůcku sestavila Jana
Zímová v březnu 2010 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 20. prosince 2010

Jana Zímová
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Seznam použitých pramenů a literatury
I. Prameny
Státní okresní archiv Cheb
Okresní národní výbor Mariánské Lázně, Zápisy ze schůzí OSK
Okresní národní výbor Mariánské Lázně, Zápisy ze schůzí a různé zprávy MNV 1945-1951,
K 58
Okresní národní výbor Mariánské Lázně, Zápisy ze schůzí MNV 1956, K 72
Okresní národní výbor Mariánské Lázně, Zápisy ze schůzí MNV 1954, K 66
Okresní národní výbor Mariánské Lázně, Zápisy ze schůzí RMNV 1953 (1954), K 64
Okresní národní výbor Mariánské Lázně, Zápisy ze schůzí RMNV 1952, K 61
Státní okresní archiv Tachov
Okresní národní výbor Tachov, sign. 129 Zápisy z revizí zrušených MNV obce D – J,
1956-1961
Okresní národní výbor Tachov, sign. 129 Zápisy z revizí zrušených MNV obce N – P,
1956-1961
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, ročník 1957
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. 1: Seznam použitých zkratek
bm – běžný metr
č. – číslo
č. j. – číslo jednací
čp. – číslo popisné
ČR – Česká republika
EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví
evid. – evidenční
inv. č. – inventární číslo
JZD – jednotné zemědělské družstvo
kart. – karton
KNV – krajský národní výbor
KSČ – Komunistická strana Československa
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MNV – místní národní výbor
MSK – místní správní komise
NF – národní fronta
NS – Národní shromáždění
odst. – odstavec
ONV – okresní národní výbor
OSK – okresní správní komise
OVK – okresní vyšetřovací komise
RMNV – rada místního národního výboru
Sb. – sbírky
sign. – signatura
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

Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV
a veřejných schůzí (pouze torzo zápisů)

1953-1954

N1

1954-1955

K1

Úřad národního výboru
I. Úřední knihy
Evidenční knihy
2

Kniha záznamů o změnách v evidenci půdy

II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky
3

Podací protokol
01. 01. 1948-30. 04. 1953

1948-1953

R1

4

Podací protokol
03. 01. 1954-30. 11. 1954

1954

R2

5

Podací protokol
06. 01. 1955-24. 11. 1955

1955

R3

1948-1954

N1

1952-1954

N1

1955

N1

B. Spisy
Volby
6

Volby do NS , KNV, ONV, MNV
(voličské seznamy, seznam voličských průkazů,
místní volební komise, pokyny k volbám)

Organizace činnosti národního výboru
7

Zprávy o plnění hospodářských úkolů
a činnosti MNV, plán práce MNV, rozbor
a politické zhodnocení práce MNV

Kontrolní činnost
8

Zpráva o výsledku revize MNV
12

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Bezpečnost a ochrana veřejného pořádku
9

Trestní listy a nálezy, zastavení trestního
řízení trestní komisí

1946-1950

N1

Vojenské záležitosti
10

Opis rozsudku vojína P. Žabky, přihláška
k odvodu

1947-1948

N1

11

Oběti pochodu smrti v Pístově
(pouze počty obětí rozdělené podle národností)

1946

N1

1946-1948

N1

1952

N1

1954

N1

1955

N1

1953-1954

N1

1956

N1

Státní občanství
12

Žádosti o vydání osvědčení o státní a národní
spolehlivosti, zprávy o pověsti

Matrika
13

Seznam dětí narozených v roce 1948-1950

Finanční hospodaření
14

Rozpočet obce na rok 1954

Místní daně a poplatky
15

Seznam výměrů domovní daně, předpisný
seznam zemědělské daně

Plánování
16

Plán výstavby MNV a plán výstavby JZD,
akční plán na rok 1954, pokyny a návrhy na
akční programový plán na roky 1954-1956

Výstavba
17

Kolaudace dosídleneckých domků opravovaných
v rámci akce dosídlení

13

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Zemědělská výroba
18

Zemědělská statistika (závodové listy o plochách
osevu)

1956

N1

Zemědělská půda
19

Pachtovní smlouva

1948

N1

20

Pozemnostní archy, zápisy do pozemkových
knih (usnesení)

1947-1957

N1

1951

N1

1952

N1

Myslivost
21

Pachtovní podmínky o propachtování
honitby

Kultura
22

Dohoda o společné věci putovního kina
s MNV Vlkovice
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Název archivní pomůcky
(archivního fondu):

Místní národní výbor Pístov – Martinov

Značka archivního fondu:

MNV Pístov – Martinov

Časový rozsah:

1946-1957

Počet evidenčních jednotek:

5 (1 úřední kniha, 3 podací protokoly, 1 karton)

Počet inventárních jednotek:

22

Rozsah v bm:

0,17

Stav ke dni:

20. prosince 2010

Zpracovatelka archivního fondu:
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