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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původcem  archivního  fondu  jsou  Místní  správní  komise  a  Místní  národní  výbor 
Kostelec,  které vykonávaly správu obce mezi  21. říjnem 1945 a 30. červnem 1980. Obec 
Kostelec patřila  od r.  1945 do konce ledna r.  1949 do soudního,  resp. politického okresu 
Stříbro. Součástí obce byly odedávna i osady Alfrédov a Beraní Dvůr.

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. úřady vyšších 
územně  správních  celků.  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  měl  ustavit  místní  národní  výbor.  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.

Národní  výbory byly definovány jako orgány zastupitelské  a orgány veřejné správy, 
které v obvodu své působnosti spravují všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány 
jiným veřejným orgánem. Ve věcech státní  správy byly národní výbory podřízeny vládě a 
zároveň  byla  uplatněna  podřízenost  národního  výboru  nižšího  stupně  národnímu  výboru 
vyššího  stupně.  Stanovení  vnitřní  organizace  a  způsobu,  jakým  mají  národní  výbory 
vykonávat svou působnost, byly v pravomoci ministra vnitra. Dnem ustavení místní správní 
komise, resp. místního národního výboru zaniklo obecní zastupitelstvo, obecní úřad se stal 
úřadem místního národního výboru a prováděl veškerá jeho rozhodnutí a opatření.

Pro  dočasnou  správu  obcí,  kde  pro  převážnou  většinu  obyvatelstva  státně 
nespolehlivého, tj. zejména v pohraničí, nemohl být ustaven místní národní výbor, byly podle 
§ 6 vládního nařízení č. 4 ze dne 5. května 1945 jmenovány okresními národními výbory, 
resp. okresními správními komisemi místní  správní komise,  jejichž pravomoci  byly stejné 
jako  pravomoci  místních  národních  výborů.  Místní  správní  komise  měly  mít  3  až  6 
jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise byl jmenován, nikoliv volen.

V Kostelci  došlo  na  ustavení  MSK 21.  října  1945.  V jejím čele  stanul  Jan  Dupal, 
členem a zároveň kulturním referentem se stal učitel Jan Topinka, dalším členem komise byl 
Jan Bezvoda a jako jednatel byl ke schválení Okresní správní komisi ve Stříbře předložen 
Eduard Hess. Dne 8. ledna 1946 byl jmenován ještě Jan Mrázek jako místopředseda komise a 
místo Jana Topinky se členem MSK stal František Touš.
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Místní  správní  komise  měly  být  nahrazeny  místními  národními  výbory  na základě 
výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění podle § 1 a § 11, odst. 2 vládního 
nařízení  č.  120/1946  Sb.,  o obnovení  národních  výborů  na podkladě  výsledků  voleb 
do Ústavodárného národního shromáždění,  ze dne 27. května 1946. Hlavním kriteriem pro 
vznik místního národního výboru byl počet 50 platných voličských hlasů v obci. 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 r.  1946 bylo  v obci  usídleno 66 oprávněných voličů,  proto  bylo  možné,  aby 12. 
července 1946 došlo k ustavení 9členného národního výboru, přičemž do jednotlivých funkcí 
byli jmenováni: předseda Josef Karlík, místopředseda Eduard Benedikt, jednatel Jan Rataj, 
pokladník Jan Rájek, revizoři účtů Eduard Hess a Josef Umner, zemědělský referent Matěj 
Budek,  jeho  zástupce  Jan  Bezvoda a  za  výstavbu obce  zodpovědný Rudolf  Lucák.  Radu 
utvořili:  předseda  Josef  Karlík,  místopředseda  Eduard  Benedikt  a  pokladník  Jan  Rájek. 
Současně bylo zapsáno 6 náhradníků. Ke dni 30. říjnu téhož roku došlo k volbě rolnické 
komise,  jejímž  předsedou se stal  Jan  Dupal.  Členskou základnu  tvořili  Ferdinand Urban, 
Matěj  Budek,  Jan  Rájek,  Emil  Paleček  a  Josef  Kovář.  Za  komunistickou  stranou 
delegovaného R. Lucáka do MNV od 10. prosince 1947 nastoupil František Touš.

Na návrh místní  skupiny KSČ byl na schůzi MNV konané 13. února 1948 předseda 
Josef Karlík odvolán z funkce a zároveň i z národního výboru. Novým předsedou byl zvolen 
Eduard Hess a členskou základnu doplnil náhradník J. Švarc.

Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., z 9. května 1948, jímž byla schválena 
ústava Československé republiky, měly dosavadní právní normy týkající se národních výborů 
prozatímní charakter. V Ústavě 9. května byly NV definovány jako „nositelé a vykonavatelé 
státní moci v obcích, okresích a krajích“ a jejich existence byla právně zakotvena jako nedílná 
součást státního zřízení ČSR. Zcela novým prvkem bylo zavedení principu volitelnosti NV 
(od r. 1954); do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní 
fronty.

Na  základě  reformy  provedené  zákonem  č.  280/1948  Sb.,  o  krajském  zřízení,  se 
Kostelec stal od 1. ledna 1949 součástí nově vymezeného Kraje Plzeňského. Od 1. února 
1949 pak byla obec součástí nově vymezeného okresu Stříbro.

V souvislosti  s  realizací  zákona  č.  268/1949  Sb.,  o  matrikách,  byla  v  jednotlivých 
okresech Plzeňského kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven jejich územní rozsah. 
Kostelec se tak stal centrem matričního obvodu, který zahrnoval obce Jivjany, Krtín, Lšelín, 
Nedražice,  Skapce,  Telice a Zhoř.  Tento stav pak platil  až  do 1.  července 1960, kdy byl 
kostelecký matriční obvod zahrnut do matričního obvodu Kladruby.

Další doložená reorganizace MNV v Kostelci proběhla na jaře r. 1950 podle § 27 odst. 
1,  vládního  nařízení  č.  14/1950 Sb.,  o  organizaci  místních  národních výborů,  na základě 
návrhu  MAV  NF  a  MO  KSČ.  V  poslední  květnový  den  potvrdili  převzetí  dekretu  o 
jmenování členem MNV: Jan Rájek, Eduard Hess, Jan Rataj, Jan Mrázek, Josef Kovář ml., 
Jaroslav Mrázek, Anna Benediktová, František Touš, Antonín Jehlička, Jan Mlynařík, Josef 
Strašil, Anna Toušová, Božena Urbanová, Josef Umner a František Abrahám.

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 
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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.

V Kostelci došlo k další změně ve složení MNV 9. září 1952. Z jednání vzešel jako 
nový předseda Tomeš Mrázek. Místo tajemníka zaujal ? Černý. Vyživovacím referentem se 
stal Jan Rataj, školským referentem Jiří Cibulka, a předsedkyní výboru žen Anna Palečková. 
Členy MNV byli zvoleni Eduard Hess, Jan Bezvoda, Marie Mlynaříková a Josef Umner.

V uvedeném složení však MNV vydržel jen krátce a výhrady narůstaly zejména k práci 
předsedy Mrázka. Na základě dalšího návrhu MAV NF a zejména výboru žen byl ONV ve 
Stříbře  ke  dni  12.  únoru  1953  jmenován  MNV  ve  složení:  předseda  Jan  Bezvoda, 
místopředseda  a  současně  zemědělský  referent  Jaroslav  Mrázek,  osvětový  referent  Jiří 
Cibulka, finanční referent Josef Umner, členové: Anna Palečková, Anna Taušová, Antonín 
Jehlička,  Václav  Říha,  Josef  Kovář,  Eduard  Benedikt,  Eduard  Hess,  Marie  Mlynaříková. 
Nejpozději 3. března 1954 se ujal funkce tajemník Stanislav Visinger.

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 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 16. května 1954 
uskutečněny první  volby členů  národních  výborů  všemi  občany,  majícími  volební  právo. 
Volební období bylo stanoveno na tři roky.

V Kostelci  volby proběhly ve dvou termínech.  Nejprve bylo  v řádném termínu  16. 
května zvoleno 9 zástupců kosteleckých obyvatel: Jan Bezvoda, Jaroslav Mrázek, Stanislav 
Visinger, František Touš, Josef Umner, Anna Palečková, Matěj Budek, Jiří Cibulka a Antonín 
Jehlička a 30. května pak následovala volba dalších tří členů MNV, Jana Mrázka st., Jana 
Mrázka ml. a Jana Dupala. Při ustavujícím zasedání nově zvoleného MNV dne 30. května 
1954  byli  z  řad  členů  zvoleni:  předseda  Matěj  Budek,  místopředseda  Josef  Umner  a 
staronovým tajemníkem se stal Stanislav Visinger. Rovněž došlo k volbě stálých komisí
- zemědělské:
předseda: Jan Dupal, členové: Jaroslav Mrázek, Matěj Budek
- finanční:
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předsedkyně: Anna Palečková, členové: Stanislav Visinger, Jan Mrázek
- kulturně-osvětové: 
předseda: Jiří Cibulka, členové: Josef Umner, Antonín Jehlička

V listopadu r. 1955 pak došlo na doplňovací volbu, kterou bylo nově obsazeno místo 
tajemníka, které po Stanislavu Visingerovi zaujal František Touš. 

Následující volby se konaly dne 19. května 1957 v souladu se zákonem č. 11/1957 Sb., 
kterým se  mění  a  doplňuje  zákon  o  volbách  do  národních  výborů.  Tímto  zákonem  byl 
pozměněn a doplněn zák. č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, jehož úplné znění 
bylo vyhlášeno ministrem spravedlnosti  dne 16. března 1957 vyhláškou č. 12/1957 Sb., o 
úplném znění zákona o volbách do národních výborů.

V Kostelci byla nově předsedkyní MNV zvolena Anna Benediktová, tajemníkem se stal 
František Touš. Současně byly ustaveny stálé komise:
- zemědělská: předseda: Josef Levý, členové: Matěj Budek, Václav Bunda, Jan Rataj, Josef 
Kovář
- finanční předseda: Eduard Hess, členové: František Touš, Anna Palečková, Josef Kautský
- kulturní a osvětová: předsedkyně: ? Šťovíčková, členové: Albín Mikisek, Jiřina Slepičková, 
Marie Kovářová, Marie Cajthamlová, Marie Šimková.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění  státu,  k reorganizaci  okresu  Tachov.  Do něj  byly zahrnuty nejen  obce  stávajícího 
okresu Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro (včetně Kostelce a 
jeho osad),  ONV Mariánské Lázně a ONV Horšovský Týn. Zároveň došlo  k reorganizaci 
krajů a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský. 

Další  volby do  MNV se  konaly na  území  celého  státu  dne  12.  června  1960 podle 
nového územního uspořádání. V souladu se zákonem č. 39/1960 Sb., o volbách do národních 
výborů, se do národních výborů poprvé volili poslanci (dříve členové) a volební období bylo 
prodlouženo z původních tří na čtyři roky.

Působnost MNV byla upravena zákonem č. 65/1960 Sb., o národních výborech, ze dne 
25. května 1960.

Dne 12. června 1960 pak došlo na volbu nového 15členného MNV. Při jeho prvním 
zasedání 21. června 1960 byli  z  řad poslanců zvoleni:  předseda Jaroslav Jirmář,  tajemník 
Stanislav Uhlík a členové rady: Bohumír Horáček, Karel Ježek, Marie Sládková, František 
Čech, Jaroslav Mrázek. Následně bylo ustaveno pět stálých komisi:
- finanční:
předseda: ? Horáček, členové: Bohumil Heininger, František Touš, Miroslav Javůrek
- zemědělská:
předseda: Karel Ježek, členové: Josef Levý, František Štěpán, Václav Poláček, Matěj Budek
- kulturně-školská:
předsedkyně: Marie Sládková, členky: Anna Benediktová, ? Křížová, Anna Palečková
- místního hospodářství
předseda: František Čech, členové: Alois Valenta, Emil Paleček
- pro ochranu veřejného pořádku:
předseda: Jaroslav Mrázek, členové: Karel Levý, Antonín Schifert, ? Štourač

K 1. červenci 1960 byla v rámci integrace obec Kostelec rozšířena o osady, do té doby 
samostatné obce, Nedražice a Lšelín. Rozšíření se projevila již při volbách, kdy bylo zvoleno 
15členné plénum MNV Kostelec, v němž zasedli i poslanci z Nedražic a Lšelína.
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Od 1. ledna 1961 se naopak uskutečnilo zmenšení obce Kostelec, a sice převedením 
dosavadních osad Alfrédov a Beraní Dvůr k sousední obci Ostrov u Stříbra. Důvodem, proč 
obyvatelstvo jmenovaných osad o převedení zažádalo, bylo začlenění farem státních statků v 
obou osadách pod výrobní středisko státních statků právě v Ostrově u Stříbra.

Po následujících volbách uskutečněných v červnu 1964 vzešel v průběhu ustavujícího 
plenárního  zasedání  konaného  8.  července  1964  18členný  MNV  ve  složení:  staronový 
předseda  Jaroslav  Jirmář,  tajemník  Alois  Valenta,  členové  rady:  Matěj  Budek,  Jaroslav 
Přibáň,  Jaroslav  Mrázek,  František  Čech  a  Miroslav  Javůrek.  Současně  bylo  ustaveno  5 
stálých komisí a do nich byli zvoleni:
- komise zemědělství a vodního hospodářství
předseda: Matěj Budek, členové: Josef Levý, Karel Ježek, Bohumil Heisinger ml.
- komise finanční a plánovací:
předseda: Miroslav Javůrek, členové: Jaroslav Přibáň, Jaroslav Jirmář, Václav Mimra
- komise pro veřejný pořádek:
předseda: Jaroslav Mrázek, členové: Alois Valenta, Josef Dopita, Antonín Schiffert, Miroslav 
Bartůšek
- komise sociální a zdravotní:
předseda: Alois Valenta, členové: Jan Toman, František Touš, Josef Levý
- komise pro rozvoj služeb a společenské potřeby:
předseda: František Čech, členové: Jaroslav Jirmář, Anna Benediktová, Rosálie Abrahámová

Předseda  Jaroslav  Jirmář  se  dokončení  volebního  období  nedožil  a  9.  května  1967 
předčasně zemřel v nedožitých 40 letech. Poslanci pak během plenárního zasedání konaného 
23. června 1967 zvolili ze svých řad jako dalšího předsedu MNV Jaroslava Mrázka.

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.  117/1969 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.

Z podzimních voleb realizovaných ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 bylo pro správu 
obce zvoleno  12 poslanců.  Ustavující  plenární  zasedání  MNV pak proběhlo  29.  prosince 
1971  a  v  jeho  průběhu  byli  z  řad  nových  poslanců  vybráni:  předseda  Josef  Venig, 
místopředseda a současně předseda komise školské a pro ochranu veřejného pořádku Jaroslav 
Mrázek,  tajemník Ladislav Pechát.  Členem rady a současně předsedou finanční a sociální 
komise byl zvolen Josef Levý. Radu doplnil Josef Hranák. O členské základně jednotlivých 
komisí chybějí konkrétní údaje.

K poslednímu rozšíření obce Kostelec došlo ke 30. dubnu 1976. Plenárním zasedáním 
ONV v Tachově byla schválena integrace dosavadní obce Ostrov u Stříbra, a to včetně jeho 
osad Alfrédova (spojený s Beraním Dvorem), Popova (připojen k Ostrovu již v r. 1954) a 
Vrhavče (k Ostrovu přičleněna k 1. červenci 1960).

Po  listopadových  volbách  v  r.  1976  proběhla  dne  15.  listopadu  ustavující  schůze 
15členného národního výboru, jemuž i nadále předsedal Josef Venig. Poslanci byli zvoleni 
Mrázek,  Bartůněk,  Špačková,  Zeman,  Wailguny,  Kovářová,  Staško,  Rébl,  Kuchár,  Ježek, 
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Heininger,  Albl,  Listíková  a  Toušová. O funkčním zařazení  poslanců  nejsou  k  dispozici 
potřebné dokumenty. Známo je pouze, že Václav Albl vykonával funkci tajemníka.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1979  začala 
projednávat mj. i otázka sloučení obce Kostelec s obcí Kladruby. Integrace byla schválena 
usnesením plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 27. června 1980. Od 1. července 1980 
byl Kostelec s osadami sloučen s obcí Kladruby, pro kterou byl stanoven název Kladruby a 
Kostelec s dosavadními osadami se staly osadami obce Kladruby a jejich zájmy od té doby 
hájily občanské výbory, případně ze vsí zvolení poslanci. Toto uspořádání se v následujících 
letech projevilo jako neefektivní a skončilo již ke konci roku 1988. Od 1. ledna 1989 došlo k 
opětovnému osamostatnění obce Kostelec, a to včetně jeho původních osad (dnes místních 
částí)  Lšelína,  Nedražic,  Ostrova  u  Stříbra,  Popova  a  Vrhavče.  Tato  situace  dosud  trvá, 
přičemž lokality Alfrédov a Beraní Dvůr opět spadají do katastru Kostelce.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty  z  činnosti  původce  bývaly  ukládány  ve  spisovně  národního  výboru. 
Písemnosti  byly až  do  konce  existence  MNV opatřovány obdélným podacím razítkem o 
rozměrech 7 x 2,7 cm, které obsahovalo záhlaví Rada místního národního výboru v Kostelci, 
okr.  a  rubriky Došlo  dne,  Čís.  j.,  Přiděleno  a  Příl.  Ukládání  dle  všeho  probíhalo  pouze 
chronologicky za jednotlivé roky, spisovenskému systému nic nenasvědčuje.

K první spolupráci zástupce MNV, tajemníka Františka Tauše a pracovnice archivní 
služby tehdejšího  ONV Stříbro,  Bohuslavy Lohrové,  došlo  28.  března  1956.  Výsledkem 
archivní prohlídky byl Protokol, v němž bylo konstatováno, že „Spisy z doby něm. správy 
obce  byly podle  prohlášení  přítomného  zástupce  MNV dávno  vyřazeny“.  Z  poválečných 
dokumentů vybrala stříbrská okresní archivářka 1 knihu protokolů ze zasedání pléna MNV z 
let 1946-1954, rozpočet na r. 1953 a spisy z let 1945-1954. Ke dni 2. prosince 1957 byl pak v 
archivu pro původce založen EL JAF 61.

Na další kontakt s archivem došlo až v r. 1974, kdy byla provedena odborná archivní 
dohlídka, v jejímž průběhu byly probrány předpisy pro vedení spisovny. Následujícího roku 
pak předseda MNV v Kostelci, Josef Venig, v dotazníku pro Okresní archiv Tachov se sídlem 
ve Stříbře sdělil, že úřad vede podací deník, přičemž ročně zaeviduje 400-500 čísel jednacích 
a vyřízené spisy o rozsahu 1 metru jsou uloženy ve skříni v kanceláři MNV.

Na nejrozsáhlejší skartaci tak došlo až v r. 1980 v rámci zrušení kosteleckého MNV a 
integraci dosavadní obce k MNV v Kladrubech. Do archivu bylo 16. června 1980 svezeno 55 
knih a 3 kartony spisového materiálu (přírůstek číslo 301).

Následující přírůstek k fondu byl do archivu převzat v návaznosti na skartační návrh 
podaný nástupnickým MNV v Kladrubech dne 23. září  1980. Mezi  dokumenty z činnosti 
někdejších MNV integrovaných k 1. červenci 1980 k MNV v Kladrubech byly do archivu 
převzaty z činnosti MNV Kostelec i 1 kniha zápisů z jednání pléna MNV z let 1970-1979, 
pokladní kniha z  r.  1972 a dokumenty k volbám 1971. Příslušné protokoly o převzetí  do 
archivu  chybějí,  nicméně  se  pravděpodobně  jednalo  o  archiválie  předané  z  MNV  v 
Kladrubech v rámci přírůstku č. 317 z 1. listopadu 1980.

Poslední  přírůstek  archiválií  byl  do  fondu  zahrnut  již  v  průběhu  inventarizace  po 
předání  archiválií  v  rámci  skartačního  řízení  provedeného  ve  spisovně  Městského  úřadu 
Kladruby. K archiváliím z činnosti MNV Kostelec tak přibyla kniha zápisů ze schůzí rady 
MNV z let  1975-1979 a matriční  agenda z  let  1950-1960, tj.  za  dobu,  kdy byl  Kostelec 
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samostatným matričním obvodem i  pro Krtín,  Lšelín,  Nedražice,  Ostrov,  Popov,  Skapce, 
Vrhaveč a Zhoř (přírůstek číslo 2/2011 z 20. 1. 2011). Matriční agenda byla vložena do již 
existujícího kartonu MNV Kostelec, proto se změna metráže a počtu evidenčních jednotek 
projevila pouze v případě jedné úřední knihy o rozsahu 0,02 bm.

Okolnosti  převzetí  jednoho  velkého  kulatého  razítka  s  opisem  „Rada  místního 
národního výboru v Kostelci okr. Stříbro“, které bylo používáno pravděpodobně již r. 1949 až 
do konce existence MNV v r. 1960, nejsou nijak doloženy.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před  zahájením  inventarizace  byl  archivní  fond  MNV  Kostelec  tvořen  3  úředními 
knihami, 9 kartony, v nichž byly kromě spisů rovněž knihy, a 1 velkým kulatým razítkem o 
celkovém rozsahu 1,1 bm.

Na začátku  inventarizace  archivního  fondu byly prověřeny archiválie  nástupnického 
MNV Kladruby, mezi nimiž však nebyly nalezeny písemnosti týkající se MNV Kostelec.

V průběhu inventarizačních prací byly identifikovány a vytříděny následující položky: 
1) inventární kniha MNV Ostrov u Stříbra vedená v l. 1970-1976 o rozsahu 0, 01 bm, která 
byla přeřazena k fondu MNV Ostrov u Stříbra EL NAD 79, 
2) deset knih hlášení a složka korespondence VO KSČ Kostelec z let 1952-1960 uložených v 
kartonu o rozměru 0,11 bm, pro něž byl následně založen vlastní EL NAD 1199, 
3) plán hřbitova v Kostelci a popis jeho jednotlivých oddělení z r. 1933 nalepené na deskách 
o rozsahu 0,01 bm byly zařazeny do stávajícího fondu AO Kostelec EL NAD 1123,
4)  projektová  dokumentace  investičního  úkolu  pro víceúčelový rybník  ve Starém Sedlišti 
(kdysi omylem připojena k totožné akci v Kostelci) z r. 1964 byla přeřazena do stávajícího 
fondu MNV Staré Sedliště EL NAD 92.

Archiválie z období po znovuobnovení MNV od 1. ledna 1989 do 24. listopadu 1990 
jsou dosud uloženy ve spisovně Obecního úřadu Kostelec.  Po převzetí  se stanou součástí 
archivního  fondu  Obecního  úřadu  Kostelec  a  budou  zinventarizovány jako  priora  tohoto 
fondu.

Archivní fond MNV Kostelec byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro 
uspořádání a inventarizaci archivních fondů místních národních výborů vydaného Archivní 
správou Ministerstva vnitra  ČR.  Následně byl inventární  seznam ještě upraven a doplněn 
podle 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 Metodického pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování archiválií a 
tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010 ze dne 1. 4. 2010.

V  archivním  fondu  bylo  provedeno  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu 
přehodnocení  významu  (Protokol  o  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu 
přehodnocení  významu č.  j.:  SOAP/090-0380/2010  ze  dne  15.  06.  2010 schválený č.  j.: 
SOAP/008-2144/2010 ze dne 21. 12. 2010), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém 
rozsahu 0,18  bm  (pokladní  knihy,  peněžní  deníky  z  let  1954-1957  přičemž  tyto  byly 
ponechány za r. 1958 a 1960, neboť z těchto let nejsou dochovány knihy příjmů, krátkodobá 
statistika, pokyny a metodika ONV a KNV, razítko). 

Konečná  metráž  archivního  fondu  tak  po  vyřazení  a  vynětí  dokumentů,  resp.  po 
přemanipulování aktuálně činí 0,85 bm.
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Archivní  fond  MNV Kostelec  je  poměrně  ucelený a  není  známo,  že  by se  nějaké 
dokumenty z doby do r. 1980 ještě nacházely ve spisovně nástupnického MNV (současného 
Městského úřadu) Kladruby ani nynějšího Obecního úřadu Kostelec. Z důležitých archiválií 
jsou dochovány knihy zápisů ze schůzí pléna a rady z let 1946-1980, chybí však část zápisů 
ze schůzí komisí, podací protokoly do r. 1956 a od r. 1978. Nezvěstné jsou finanční knihy 
před r. 1954 a po r. 1960, veškeré inventární knihy, kronika a také část spisového materiálu 
převážně do roku 1960.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1 - 12) a II. kategorie.

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní  fond  dokumentů  z  činnosti  MNV  Kostelec  náleží  mezi  lépe  dochované 
fondy národních výborů a zejména uceleně dochované zápisy ze schůzí rady a pléna MNV 
dochované z let 1946-1979 podávají obraz aktivit základního článku samosprávy. Fond MNV 
je  společně  s  fondy  místního  JZD,  farního  úřadu,  základní  školy  a  obecního  úřadu 
uspokojivým zdrojem údajů  k  poválečné  minulosti  obce.  Archiválie  týkající  se  evidence 
obyvatelstva, bezpečnosti a ochraně veřejného pořádku a zejména sociálních věcí a školství 
poskytují rozsáhlé informace k minoritní problematice.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní  fond  MNV  Kostelec  uspořádala  a  inventární  pomůcku  sestavila  PhDr. 
Markéta Novotná v květnu 2010 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 18. února 2011 PhDr. Markéta Novotná
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Seznam použitých pramenů a literatury

I. Prameny

Státní okresní archiv Tachov

Archivní y:

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 29 Seznamy členů MSK
(MNV) 1945-1947, obce B – Z

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. 31 Evidence členů MNV
1946-1953, obce B – M

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 25 Členové MSK (MNV)1945 
-1949, obce B – L

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 425, sign. 54, kart. č. 286 Reorganizace MNV
1950-1952, A – K

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 543, sign. 603, kart. č. 706 Přehled o sloučení obcí

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. 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

Seznam matričních obvodů v českých krajích. Praha : Ministerstvo vnitra, 1950

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. ISBN 80-7106-
709-1.
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Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek

bm – běžný metr

CO – civilní obrana

ČČK – Český červený kříž 

čd – číslo dokladu

č(ís). j(edn). – číslo jednací

čp. - číslo popisné

ČSR – Československá republika

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. - evidenční

inv. č. – inventární číslo

JSBV – jednotný systém branné výchovy

JZD – jednotné zemědělské družstvo

KNV – krajský národní výbor

KVČ – kulturně výchovná činnost

LSD – lidové spotřební družstvo

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MO ČRS – místní organizace Českého rybářského svazu

MO KSČ – místní organizace Komunistické strany Československa

MSK – místní správní komise

NS – Národní shromáždění

NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor

p. p. č. - pozemková parcela číslo

PHM – pohonné hmoty

RV – rostlinná výroba

Sb. – sbírka

SÚRPMO – Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů

Svazarm – Svaz pro spolupráci s armádou

TJ – tělovýchovná jednota

ZD – zemské desky

ZO KSČ – základní organizace Komunistické strana Československa
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Příloha č. 2 - Předsedové MSK a MNV v Kostelci v letech 1945-1980

Jan Dupal 21. 10. 1945 (MSK) 11. 6. 1946
Josef Karlík 12. 7. 1946 (MNV) 13. 2. 1948
Eduard Hess 14. 2. 1948 9. 9. 1952
Tomeš Mrázek 10. 9. 1952 11. 2. 1953
Jan Bezvoda 12. 2. 1953 29. 5. 1954
Matěj Budek 30. 5. 1954 1. 6. 1957
Anna Benediktová 2. 6. 1957 20. 6. 1960
Jaroslav Jirmář 21. 6. 1960 9. 5. 1967 (zemřel)
Jaroslav Mrázek 23. 6. 1967 28. 12. 1971
Josef Venig 29. 12. 1971 30. 6. 1980
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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 1946-1954 K 1
12. 7. 1946-21. 7. 1954

2 Zápisy ze schůzí pléna MNV 1954-1955 K 2
22. 7. 1954-19. 8. 1955

3 Zápisy ze schůzí pléna MNV 1956-1959 K 3
24. 2. 1956-30. 1. 1959

4 Zápisy ze schůzí pléna, rady a komisí MNV 1958-1961 K 4
19. 9. 1958-30. 9. 1961

5 Zápisy ze schůzí pléna MNV 1961-1970 K 5
1. 10. 1961-26. 8. 1970

6 Zápisy ze schůzí pléna MNV 1970-1979 K 6
27. 10. 1970-10. 12. 1979

7 Zápisy ze schůzí rady MNV 1954-1956 K 7
15. 7. 1954-13. 1. 1956

8 Zápisy ze schůzí rady MNV 1955-1956 K 8
(1. 2. 1955-6. 2. 1956)

9 Zápisy ze schůzí rady MNV 1956-1958 K 9
20. 3. 1956-22. 8. 1958

10 Zápisy ze schůzí rady MNV 1961-1964 K 10
1. 9. 1961-31. 8. 1964

11 Zápisy ze schůzí rady MNV 1964-1975 K 11
1. 9. 1964-10. 6. 1975

12 Zápisy ze schůzí rady MNV 1975-1979 K 12
11. 6. 1975-12. 12. 1979

13 Zápisy za schůzí Výboru žen 1961-1966 K 13
22. 8. 1961-24. 10. 1966

14 Zápisy ze schůzí komise pro ochranu 1961-1979 K 14
veřejného pořádku
1. 9. 1961-28. 3. 1979

15 Zápisy ze schůzí finanční komise 1961-1968 K 15
29. 11. 1961-19. 11. 1968

16 Zápisy ze schůzí komise sociálního zabezpečení, 1961-1979 K 16
následně finanční a sociální
1. 5. 1961-5. 12. 1979

17 Zápisy ze schůze zemědělské komise 1961-1967 K 17
1. 9. 1961-10. 7. 1967
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

18 Zápisy ze schůzí komise pro místní 1961-1963 K 18
hospodářství
1. 10. 1961-18. 6. 1963

19 Zápisy ze schůzí kulturní a školské komise 1961-1973 K 19
1. 10. 1961-21. 2. 1973

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy

A. Účetní 

20 Kniha příjmů 1954 K 20

21 Kniha příjmů 1955 K 21

22 Kniha příjmů 1956 K 22

23 Kniha příjmů 1957 K 23

24 Kniha výdajů 1954 K 24

25 Kniha výdajů 1955 K 25

26 Kniha výdajů 1956 K 26

27 Kniha výdajů 1957 K 27

28 Kniha výdajů 1958 K 28

29 Kniha výdajů 1959 K 29

30 Kniha výdajů 1960 K 30

31 Peněžní deník 1958 K 31

32 Peněžní deník 1960 K 32

II. Spisový materiál

A. Registraturní pomůcky

33 Podací protokol 1957-1962 R 1
12. 1. 1957-23. 12. 1962

34 Podací protokol 1963-1967 R 2
4. 1. 1963-17. 11. 1967
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35 Podací protokol 1967-1973 R 3
22. 11. 1967-27. 9. 1973

36 Podací protokol 1973-1977 R 4
10. 8. 1973-29. 12. 1977

B. Spisy

Statutární záležitosti

37 Žádost rady NV ve Lšelíně o povolení sloučení 1960-1977 N 1
s MNV Kostelec, úprava správní hranice mezi
obcemi Heřmanova Huť a Kostelec

Volby

38 Zápis o volbě do ústavodárného Národního 1946 N 1
shromáždění

Volby do MNV a ONV v Tachově 1960 N 1
(zápis z předvolební schůze v Nedražicích před
integrací s Kostelcem, návrh kandidátů ze Lšelína,
vyhláška o zřízení volební komise, vyhlášky 
o registraci kandidátů, stanovení volebního obvodu,
volební místnosti a okrskové volební komise, 
objednávka hlasovacích lístků, přihlášky kandidátů
k registraci, zápisy o registraci kandidátů, kandidátní
listina, hlášení o počtu voličů, zápisy o uzávěrce 
voličských seznamů v Kostelci a Nedražicích, 
zápis o sčítání hlasů, zápis o hlasování)

Hlášení o ustavení a složení výborů žen 1963 N 1
v Kostelci a Nedražicích a občanského výboru
v Nedražicích

Volby do NS, KNV, ONV, MNV a soudců z lidu 1964 N 1
(ustanovení volebního obvodu a obvodní volební 
komise, zápis ze schůze místní volební komise,
návrhy kandidátů, vyhlášky o registraci kandidátů,
zápisy o registraci kandidátů, okrsková volební komise,
objednávka hlasovacího lístku, seznamy voličů,
zápis o sčítání hlasů, zápis o hlasování)

Volby do MNV 1968 N 1
(zpráva o zvolení místní volební komise NV)
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Volbydo MNV 1971 N 1
(návrhy na složení volebních komisí, seznam
kandidátů na poslance, vyhodnocení programového
plánu za volební období 1964-1971, doporučení
kandidátů, prohlášení kandidátů k registraci, resp.
přijetí kandidatur, objednávka hlasovacích lístků,
seznamy voličů, zápis o hlasování, hlášení 
o výsledku voleb, zhodnocení přípravy a průběhu
voleb, návrh programového plánu pro období 
1971-1976)

Doplňovací volby do ONV a KNV 1972 N 1
(návrh na složení okrskové volební komise, 
potvrzení o ustavení místopředsedy a dvou členů,
vyhláška o stanovení volebních okrsků, komisí
a místností)

Organizace činnosti národního výboru 

39 Pracovní plán výboru žen, plán schůzové 1966-1975 N 1
činnosti rady a pléna MNV, ustavení
komise pro otázky cikánského obyvatelstva

40 Rozbory, zprávy a hlášení o činnosti 1959-1978 N 1

41 Statistické výkazy (neúplné) 1963-1978 N 1
- o místních komunikacích, 1963
- o motorovém parku neplánované závodové 
  dopravy, 1963-1965 
- o bytovém hospodářství v socialistickém
   sektoru, 1963-1975
- o správě, provozu a údržbě vodovodů
  a kanalizací, 1978 

42 Návrhy na udělení vyznamenání a medailí 1964-1974 N 1
(J. Hranák, M. Sládková, hasiči M. Budek,
V. Majer a E. Paleček)

43 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1971-1980 N 1

Funkcionáři, pracovníci aparátu NV, podniků a zařízení NV

44 Hlášení složení orgánů MNV a změn 1963-1971 N 1
v jednotlivých funkcích 
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Kontrolní činnost 

45 Dohlídky a periodické revize finančního 1959-1978 N 1
hospodaření, zprávy o plnění nápravných
opatření

46 Stížnosti 1965-1978 N 1

Spolupráce s organizacemi Národní fronty

47 Inventarizační soupisy majetku skupiny ČČK 1965-1976 N 1
a 9. základní organizace Svazarmu

Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

48 Přestupky 1964-1979 N 1
(oznámení, výpovědi, zápisy, posudky, rozhodnutí)

49 Výkazy přestupků, vyhodnocení plnění plánu 1963-1979 N 1
komplexních opatření k potlačování kriminality

50 Posudky, zprávy a informace o občanech 1963-1979 N 1

Požární ochrana

51 Požární kontroly a dohlídky (neúplné) 1963-1979 N 2

52 Pokyny pro žňové hlídky v Kostelci, Lšelíně sine dato N 2 
a Nedražicích

53 Hmotné zajištění sboru dobrovolných hasičů 1965-1972 N 2
(požadavky na vybavení, pořizování a likvidace)

Vojenské záležitosti, civilní obrana 

54 Odvodní řízení a vedení evidence vojáků 1963-1978 N 2
(evidence a charakteristiky branců)

55 Zpráva o plnění úkolů JSBV v r. 1975 1976-1975 N 2
a plán práce na r. 1976, 
prověrka zdravotních hlídek CO

Evidence obyvatelstva, státní občanství

56 Seznamy a pohyb obyvatelstva 1949-1976 N 2
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57 Hlášení o počtu a stavu bydlení cikánského 1966-1975 N 2
obyvatelstva

58 Udělení čsl. státního občanství 1949-1979 N 2
(Beřich Joza, Irena Perďochová, Miloslav 
Svoboda, Milada Vadlejchová, Magdalena 
Vargová)

Matriční záležitosti

59 Agenda matrikáře Kostelec 1950-1960 N 2
(metodiky, směrnice, oběžníky)

60 Hlášení o narození dítěte 1950-1958 N 2

61 Žádosti o uzavření manželství 1950-1958 N 2

62 Léčebné a ohledací listy 1950-1958 N 2

63 Řešení otcovství, osvojení, hlášení 1950-1958 N 2
uzavření a rozvodů manželství

Evidence a správa majetku

64 Rozšíření pojištění odpovědnosti za škody 1976 N 2
z provozu organizace

65 Hospodářské smlouvy o převodu správy 1963-1974 N 2
národního majetku z ONV na MNV

66 Správa majetku 1946-1979 N 2
(seznam německých usedlostí, vykoupení
nemovitostí pro výstavbu kulturního domu, 
hřbitov – likvidace starého, úpravy nového, 
omezení veřejného osvětlení, elektrické vedení 
Popov, odvoz odpadků, škody způsobené 
státním statkem, vedení evidence nemovitostí: 
ZD 473/63 a Čd 565/63 převod pozemků panství
na stát – Státní lesy v Plzni, žádosti o výpisy,
hlášení změn, spolupráce se střediskem geodézie)

67 Prodeje, koupě, nájmy, převody pozemků a domků 1963-1979 N 2
(kupní a darovací smlouvy, znalecké
posudky, ocenění nemovitostí, usnesení
státního notářství, odhady, změna charakteru 
staveb - rekreační objekty, zřizování práva 
osobního užívání pozemků, dědictví)
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Finanční hospodaření

68 Roční rozpočty (neúplné) 1950-1978 N 3

69 Finanční vypořádání hospodaření MNV 1970-1972 N 3

70 Nedoplatky 1963-1977 N 3
(stav, likvidace)

Místní daně a poplatky

71 Přehled místních daní a poplatků, 1960-1979 N 3
výkaz o vyměření daní a místních poplatků

Výstavba

72 Veřejně prospěšné stavby, akce "Z" 1969-1977 N 3
(oprava budovy MNV, přístavba kulturního
domu, rekonstrukce čp. 8 pro mateřskou školu)

73 Komplexní bytová výstavba 1966-1973 N 3
(30 bytových jednotek stabilizační výstavby,
4 dvojdomky pro státní statky, 18 garáží 
k sídlišti - rozhodnutí, kolaudace apod.)

74 Zemědělská výstavba 1964-1979 N 3
(zařízení na dosoušení sena Popov, Lšelín, 
Telice, Ostrov, Alfrédov, Tuněchody, Vrhaveč,
Milevo, rekonstrukce mechanizační dílny Kostelec,
kravín Kostelec, přístřešek na seno u kravína
Nedražice, střecha kravína a provizorní zděná bouda
Alfrédov, střechy kravína, stodoly a kolny Nedražice,
střecha farmy Vrhaveč, rekonstrukce mechanizační
dílny Kostelec, zařízení na dosoušení sena Ostrov a
Nedražice, přípojka a trafostanice pro polní mlat
Nedražice, rekonstrukce včelařského střediska Alfrédov,
čerpací stanice PHM Nedražice, zásobníky jadrných
krmiv Kostelec, hangárový přístřešek a plato pro
polní mlat Nedražice, kravín a sušárna píce Kostelec,
zaměření p. p. č. 428/5 Nedražice, zpevnění plochy
p.p.č. 18/2 Nedražice, středisko rostlinné výroby a
čerpací stanice Alfrédov, rekonstrukce mléčnice
Kostelec)

75 Občanské stavby 1963-1979 N 3
(výstavba a stavební úpravy rodinných 
domků a dalších soukromých objektů,
změny charakteru užívání, demolice)
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Bytové hospodářství

76 Žádosti, přidělování a výměny bytů 1963-1979 N 3

Doprava a spoje

77 Místní komunikace 1968-1979 N 3
(uzavírky, opravy, rozhodnutí, výjimky)

78 Dopravní obslužnost 1960-1979 N 3
- autobusová doprava (zřizování linek,
úpravy jízdního řádu)

79 Pošta 1967-1972 N 3
(žádosti o převedení pošty ze Skapců)

80 Místní rozhlas 1970 N 3
(povolení k provozování)

Obchod 

81 Prodejna a pohostinství LSD Jednota 1968-1978 N 3
(prověrka, dodržování cen, problémy se 
zásobováním, vystupováním personálu
a cikánskými zákazníky v prodejně v Ostrově,
přemístění prodejny v Ostrově do pohostinství)

Zemědělství

82 Výmaz JZD - Kostelec, Lšelín, Nedražice 1963 N 3

83 Sládkovi Václav a Marie - potvrzení 1963-1964 N 3
o členství v JZD Nedražice, Šrámkovi Václav
a Marie - výměra pozemků předaných JZD

84 Řešení odtoku močůvky ze stájí státního 1977 N 3
statku ve Vrhavči

Zemědělská výroba 

85 Soupis a obecní přehled hospodářského 1973-1976 N 3 
zvířectva

86 Rostlinná výroba 1965 N 3
(sklizeň sena z ploch neobhospodařovaných 
státním statkem,škody na statkových kulturách 
způsobené domácím zvířectvem)
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87 Ochrana proti škůdcům 1971 N 3
(stížnost obyvatel Nedražic na škody 
způsobené leteckým postřikem řepky)

88 Veterinární opatření 1966 N 3
(Aujezskyho choroba prasat na farmě 
státního statku Nedražice)

Zemědělská půda 

89 Seznam změn v držbě soukromých hospodářů sine dato N 3
a JZD Kostelec

90 Pozemkové úpravy 1964-1978 N 3
(rekultivace starých sadů na ornou půdu
Kostelec, Lšelín, Nedražice, zahrnutí rybníčku 
v Ostrově, rekultivace Lšelín, kontrola využití 
půdy závodu RV Kostelec, odnětí zemědělské 
půdy pro odvodnění pozemků Nedražice 
a otevřených melioračních odpadů Ostrov)

Lesy 

91 Změny charakteru pozemků, zalesňování 1964-1975 N 3
úprava hranic pozemků

Myslivost

92 Doporučení k vydání loveckých lístků a zbraní, 1964-1972 N 3
jmenování přísežné stráže

Rybářství

93 Žádost MO ČRS Stříbro o převod obecních 1979 N 3
rybníků ve Lšelíně

Vodní hospodářství 

94 Vodohospodářské investice 1964-1979 N 3
(svedení povrchové vody Kostelec, 
kanalizace a vodovod Kostelec, vodovod 
Ostrov, víceúčelový rybník Nedražice)
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95 Zásobování vodou 1964-1978 N 3
(seznam rybníků, povolení přípojky užitkové
vody z farmy Kostelec A. Bartůňkovi,
změna technické dokumentace díla vodní nádrž
Kostelec, přehled veřejných studní, dotazník k
zásobování pitnou a užitkovou vodou, napojení
kulturního domu na vodovod státních statků,
zařazení požární nádrže Lšelín do plánu oprav)

Zdravotnictví

96 Seznamy žen pro preventivní onkologická 1965-1979 N 3
vyšetření

97 Hygienické prověrky hřbitova, bytů a soukromých 1969-1977 N 3
hospodářství, rozbor vody pro bytovky

98 Šetření v poskytování zdravotnických služeb 1972-1978 N 3

99 Úraz po pádu do výkopu - Juraj Hakel 1972 N 3

Sociální péče

100 Výkazy o sociální péči (neúplné), 1965-1978 N 3
zhodnocení činnosti NV v péči o děti

101 Aktiv péče o rodinu a děti - jmenování 1976 N 3
důvěrníka a spolupracovníků

102 Rozhodnutí (důchody, doplňková péče: 1963-1979 N 3
příspěvky na výživu, pečovatelská služba,
finanční a věcné příspěvky)

103 Hlášení, zprávy, podklady, vyjádření 1963-1979 N 3
k adeptům a klientům sociálních služeb

Školství 

104 Dětský útulek Nedražice 1963-1967 N 3
(ustanovení a odvolávání pěstounek)

105 Mateřská škola Kostelec 1971-1977 N 3
(žádost o zřízení, personální obsazení,
žádost o dovoz dětí do školky ve Skapcích,
seznamy dětí)
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106 Základní devítiletá škola Kostelec 1950-1977 N 3
(návrh školního rozpočtu, nesouhlas se zrušením 
školy, majetkoprávní vypořádání školy, politické
profily rodin žáků pro rozmisťovací řízení,
řešení problémů s docházkou žáků)

Kultura, sport a tělovýchova 

107 Výkazy o osvětě (neúplné) 1965-1978 N 3

108 Přehled o plnění plánu KVČ, Jednotný plán 1975-1979 N 3
kulturně-výchovné činnosti

109 Místní lidová knihovna (zápisy o metodických 1963-1964 N 3
návštěvách včetně knihovny v Nedražicích)

110 Pořádání kulturních akcí (Český svaz mládeže) 1964-1965 N 3

111 Potvrzení o fungování TJ – oddíl kopané, 1963 N 3
žádost o poskytnutí finanční pomoci

Ochrana přírodních a kulturních památek 

112 Evidované nemovité kulturní památky 1964-1972 N 3
(kostel sv. Jana Křtitele Kostelec, statek
čp. 2 Lšelín, zámek čp. 1 a kaple svatého Jana
Nepomuckého Nedražice, hradiště Alfrédov)

113 Ostatní památkové objekty 1963-1978 N 3
(žádost o zboření kapličky u čp. 33, 
usnesení ve věci odcizení sochy sv. Josefa
pocházející z kapličky v Nedražicích 
z Vlastivědného muzea města Stříbra,
žádost SÚRPMO o vstup do kaple v Ostrově,
hlášení o ohrožení lipové aleje v Alfrédově)
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