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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu
Původcem archivního fondu je Místní správní komise Pozorka vyvíjející svou činnost
od 20. srpna 1945 do 31. března 1950. Obec spadala v letech 1945-1950 do politického
okresu Stříbro. 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 Pozorka.
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 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, v nichž 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.
Ke vzniku Místní správní komise v Pozorce došlo již v srpnu 1945, přestože byla obec
osídlena malým počtem Čechů. Okresní správní komise ve Stříbře schválila dne 20. srpna
1945 navrženou MSK v následujícím složení: Antonín Šunda (předseda), František Kruch,
Karel Brychta, Josef Pauly, Alois Kouřil a Josef Rund. Téměř všichni Češi byli zaměstnanci
Národní správy velkostatku, kterou v té době přebíraly Státní lesy a statky. Při těchto
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změnách vznikala velice rozsáhlá agenda a členové MSK se údajně nemohli věnovat vedení
obecních záležitostí. Proto MSK v Pozorce zažádala OSK ve Stříbře o povolení předání
administrativního vedení obce Místní správní komisi v Kladrubech. Představu měli takovou,
že by v Pozorce existoval výbor s předsedou a veškeré důležité písemnosti týkající se Pozorky
a vypracované MSK v Kladrubech, by podepisoval předseda MSK v Pozorce. OSK s touto
žádostí souhlasila a návrh dne 29. října 1945 schválila. Ve fondu MNV Kladruby jsou
dochovány archiválie dokladující společnou správu obou obcí pod jednou hlavičkou
(„Národní výbor Kladruby – Pozorka“). Jak tuto správu MSK Kladruby vůči Pozorce ve
skutečnosti provozovala, není ale jasné.
Již 29. ledna 1946 se MSK v Kladrubech usnesla navrhnout sloučení obce Pozorka s
obcí Kladruby, ale na schůzi občanů Pozorky konané dne 21. března 1946 byl tento návrh
zamítnut. Sloučení bylo z pohledu MSK v Kladrubech logické už z toho důvodu, že MSK
Kladruby vedla za Pozorku agendu. Dalším důvodem bylo, že Pozorka v podstatě tvořila část
Kladrub a ani dnes není nijak viditelně oddělena. Dále šlo patrně i o prestižní otázku
kladrubského kláštera, který náležel nikoliv do obce Kladruby, jak by snad název kláštera
mohl napovídat, ale do katastru obce Pozorky. I přes tento neúspěšný pokus se MNV
Kladruby (od července 1946) i nadále snažil o sloučení obou obcí.
Není zřejmé, kdy došlo ke změně členů MSK, ale k 10. dubnu 1946 pracovala MSK v
tomto složení: předseda František Kruch, místopředseda Josef Andrlík, Václav Cuřín, Karel
Šlais, Josef Kudlič, František Franc, Jaroslav Kverka.
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 Pozorce se voleb
zúčastnilo 27 oprávněných voličů, takže v obci i nadále působila místní správní komise.
Nové jmenování MSK proběhlo po volbách dne 26. června 1946 a MSK dále pracovala
ve složení: předseda František Kruch, místopředseda Josef Andrlík, finanční referent Václav
Cuřín, zemědělský referent František Franc, Jaroslav Kverka, Bohumil Mžik (náhradníci:
Karel Šlajs, Josef Kudlič, Josef Baron, Václav Kočárek, František Semorád, Michal Pisko). Z
nezjištěných příčin nebyla tato MSK schválena a jmenována radou ONV ve Stříbře. Teprve
dne 23. června 1947 rada ONV jmenovala dodatečně se zpětnou platností (od 26. června
1946) pro obec Pozorku tuto MSK.
MO KSČ odvolala dne 5. prosince 1947 člena MSK Bohumila Mžika a na na jeho
místo jmenovala Ignáce Herškovice (národního správce mlýna v Pozorce čp. 29). Rada ONV
ve Stříbře vzala změnu ve složení na vědomí dne 23. února 1948. Na výzvu ONV ve Stříbře
ze dne 12. dubna 1948 (č.j. 11572/48) došlo k ustavení „obrozené“ MSK, finanční komise,
vyživovací komise, volební a reklamační komise a JSČZ. Ve složení MSK k žádné změně
nedošlo. Složení komisí vypadalo následovně: předseda finanční komise Václav Tolar,
členové Jaroslav Kverka a Antonín Pudil, předseda vyživovací komise Václav Tolar, členové
František Franc a František Kozák, předseda volební a reklamační komise Ignác Herškovic,
členové Josef Andrlík, Václav Cuřín a Bohumil Mžik, předseda JSČZ František Franc,
členové Ignác Herškovic a Bohumil Mžik. ONV však upozornil na skutečnost, že podle
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nových směrnic MV (ze dne 12. dubna 1948 o zřízení místních volebních komisí) měly mít
volební komise 5 členů a 5 náhradníků, přičemž členové volební komise nesměli být
současně členy reklamační komise. Zda došlo v obci Pozorka na základě tohoto upozornění k
doplnění nebo změně volební a reklamační komise, není již z dostupných archiválií zřejmé.
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;
do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní fronty.
Na schůzi MSK v Pozorce konané den 24. července 1948 se předseda František Kruch
vzdal své funkce z důvodu přesídlení do obce Kladruby. Novým předsedou se stal dosavadní
místopředseda Josef Andrlík a MSK byla doplněna prvním náhradníkem Josefem Baronem.
Avšak ani tento stav nebyl definitivní a ONV o měsíc později (9. srpna 1948) jmenoval
novým předsedou MSK Václava Tolara (správce skladu v Pozorce čp. 39) a Josef Andrlík
působil nadále ve funkci místopředsedy a byl členem rady.
V červenci 1948 podal MNV v Kladrubech žádost k ONV ve Stříbře o sloučení obce
Pozorky s městem Kladruby. MSK v Pozorce v srpnu 1948 tento návrh neschválila.
I nadále docházelo ke změnám ve složení členů MSK. Počátkem roku 1949 se z obce
odstěhovali členové MSK Ignác Herškovic a František Franc a místo nich byli jmenováni
ONV dne 12. května 1949 Jan Neumann (ředitel ČSSS) a Josef Páša (zahradník). Ani
předseda MSK Václav Tolar nepůsobil ve funkci dlouho, neboť po roce onemocněl a na
vlastní žádost byl dne 28. července 1949 zproštěn funkce předsedy. Navržen na předsedu
MSK byl Jan Nemann a ONV jej jmenoval dne 19. srpna 1949.
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.
Obec Pozorka spadala od 1. ledna 1950 do matričního obvodu Kladruby. V souvislosti s
pozdějším sloučením obce Pozorka s obcí Kladruby nedošlo ke změně matričního obvodu.
ONV ve Stříbře se dlouhodobě zabýval otázkou sloučení obce Pozorka s obcí Kladruby
a ve schůzi pléna konané dne 28. února 1950 se usnesl se zřetelem na zvláštní veřejný zájem
schválit návrh sloučení obou obcí v jednu s tou výhradou, že katastrální území Kladruby a
Pozorka zůstanou i nadále samostatná se svým odděleným katastrálním operátem a katastrální
mapou. (viz Výměr ONV Stříbro zn.: 172-28.2.1950 ze dne 11. března 1950). Tímto došlo k
zániku MSK v Pozorce. K předání a převzetí inventáře, pokladní hotovosti a spisového
materiálu MSK v Pozorce zástupcům MNV v Kladrubech došlo dne 1. dubna 1950.
Oznámení o sloučení obce Pozorka s obcí Kladruby bylo zveřejněno v Úředním listě až 16.
února 1952 (částka 20).
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. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením Plzeňského
a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský. Slučování obcí pro nové území okresu
Tachov projednala a schválila rada ONV ve Stříbře dne 22. dubna 1960. Obec Kladruby s
místní částí Pozorka se tak s účinností od 1. července 1960 stala součástí okresu Tachov.
Tento stav zůstal dodnes nezměněn.
5

II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Kde se nacházely písemnosti původce, není z dochovaných archiválií vůbec jasné.
Vzhledem k brzkému zániku obce nedošlo nikdy na kontrolu spisovny MSK a tak tento údaj
již nemůže být zjištěn. Ve fondu MSK Pozorka je dochován Zápis o převzetí inventáře,
pokladní hotovosti a spisového materiálu MSK v Pozorce nástupnickým MNV Kladruby
sepsaný dne 1. dubna 1950. V něm jsou, mimo jiné, vyjmenovány i některé dokumenty,
jejichž část je dnes součástí fondu (např. rozpočty na roky 1946-1949 – inv. č. 23, účetní
závěrky z let 1945-1949 – inv. č. 23, pokladní knihy z let 1946-1950 – inv. č. 5, 6, hlavní
knihy z let 1946-1949 – inv. č. 3, 4). Dále je zde zmínka o dokumentech charakteru S, které
nebyly do archivu zřejmě nikdy předány. V Zápisu je však vyjmenována i kniha zápisů ze
schůzí MSK, která je dnes nezvěstná, stejně jako razítka MSK Pozorka.
Dochované dokumenty nebyly označovány ukládacími znaky a nikdy patrně nebyly
ukládány po příslušných skupinách. MSK používala pouze razítko s nápisem Číslo jed.:,
Došlo dne,. Někdy však bylo číslo jednací pouze doplněno tužkou na došlé podání. Na
některých spisech je otisk kulatého razítka s nápisem Místní správní komise v Pozorce, p.
Kladruby. Počátky fungování MSK Pozorka jsou navíc spjaty s tím, že vedení agendy obce
bylo, z důvodu nedostatku vhodných osob, svěřeno MSK Kladruby (viz též kapitola I., dále
inv. č. 11). Které spisy konkrétně však vyřizovala MSK Kladruby a které MSK Pozorka není
z archiválií jasné. Část spisů vyřizovaných přímo pod hlavičkou „Národní výbor Kladruby –
Pozorka“ je dodnes součástí fondu MNV Kladruby.
Jak došlo k převzetí archiválií MSK Pozorka do Okresního archivu Stříbro, není jasné.
Při odborné archivní prohlídce písemností MNV Kladruby provedené okresní archivářkou B.
Lohrovou ve dnech 8., 11. a 14. května 1956 ve spisovně MNV Kladruby, byly některé
dokumenty MSK Pozorka ponechány ve spisovně MNV k trvalé archivní úschově.
V EL JAF zavedeném ke dni 11. března 1958 není o datu převzetí žádná zmínka. Je ale
pravděpodobné, že se jedná o materiál nalezený ve spisovně MNV Kladruby, který byl
následně předán do okresního archivu. Jednalo se o 6 knih z let 1946-1950, 10 pořadačů z let
1945-1950, 2 balíky z let 1945-1950 a 2 podací protokoly z let 1946-1949.

III. Archivní charakteristika archivního fondu
Zřejmě ještě v Okresním archivu Stříbro byl fond zcela nově uspořádán a vznikl soupis
k dochovaným archiváliím. Tento soupis byl řazen podle numerického systému, není však
jasné podle jakého. Rovněž nebyly skupiny důsledně uspořádány a příbuzné archiválie byly
ve více skupinách. Při tomto pořádání došlo také ke změně v počtu evidenčních jednotek,
který se však na EL JAF vůbec neodrazil (13 kartonů, 3 úřední knihy – stav při generální
inventuře z roku 2001). Vzhledem k tomu, že původní soupis nebyl vyhovující, bylo
rozhodnuto přistoupit k novému uspořádání všech archiválií podle umělého schématu (viz
níže), které je navíc používáno u všech fondů MNV v SOkA Tachov.
Z archivního fondu MSK Pozorka byly při inventarizaci fondu AO Pozorka vyjmuty 2
úřední knihy – Kniha pobytu cizích osob (Protokol der im Aufenhalte befindlichen
Auswärtigen) [1900]-1945 (1947) (AO Pozorka inv č. 2) a Kniha domovsky příslušných
rodin (Protokol der zuständigen Familien) [1900]-1945 (1949) (AO Pozorka inv. č. 3).
Metráž archivního fondu se zmenšila o 0,05 bm.
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Před zahájením pořádání byl tedy archivní fond (pojmenovaný ještě MNV Pozorka)
tvořen 1 úřední knihou z let 1946-1948 a 13 kartony (obsahujícími další úřední knihy) z let
1945-1951. Při inventarizaci bylo zjištěno, že národní výbor nebyl v Pozorce vůbec zvolen,
resp. jmenován. Fond byl následně přejmenován na Místní správní komise Pozorka. Při
inventarizaci archivního fondu byly také prověřeny archiválie nástupnického MNV
Kladruby, kde nebyly nalezeny žádné písemnosti náležející do fondu MSK Pozorka.
V archivním fondu MSK Pozorka nebylo provedeno vyřazení archiválií z důvodu
přehodnocení významu.
Archivní fond MSK Pozorka byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro
uspořádání a inventarizaci archivních souborů místních národních výborů vydaného Archivní
správou Ministerstva vnitra ČR 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 bylo provedeno dle Metodického pokynu
ředitele SOAP v Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/0060767/2010.
Při inventarizaci byl archivní fond přemanipulován, správně byly identifikovány
evidenční jednotky a v současnosti je tvořen 6 úředními knihami, 2 podacími protokoly a 6
kartony o celkové metráži 0,75 bm. Dále byly, vedle názvu, opraveny datace i metráž celého
archivního fondu.
Ve fondu byla ponechána Žádost o ponechání hasičského sboru Pozorka jako závodního
sboru ČSSS Pozorka ze 14. února 1951. Tato archiválie (inv č. 14) je označena jako
posteriorum.
Archivní fond MSK Pozorka je s výjimkou knihy zápisů MSK dochován v úplnosti.
Není známo, že by se nějaké dokumenty MSK nacházely ve spisovně nynějšího Městského
úřadu v Kladrubech. Kronika obce nebyla po roce 1945 patrně nikdy zavedena.
Fyzický stav archivního fondu je dobrý.
Dochované archiválie jsou II. kategorie.
Jazykem archivního fondu je čeština a němčina. Německy jsou psány některé oběžníky
z roku 1945 a také podací protokol (inv č. 7), který byl založen ještě německou samosprávou.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Archiválie MSK Pozorka byly ponechány v úplnosti a dokumentují tak činnost malé
místní správní komise i činnost nadřízeného OSK, resp. ONV Stříbro ve vztahu k ní. Lze
pouze litovat, že se nedochovala kniha zápisů ze schůzí MSK, která by fond činila
kompletním. Významnými jednotlivinami jsou pak archiválie týkající se zámku Kladruby
(včetně v něm se nacházejícího archivu), evidence obyvatelstva a odsunu Němců. Zachování
takového množství archiválií u tak malé obce, jejíž samostatná správa trvala pouhých 5 let, je
zcela ojedinělé.
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V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Archivní fond MSK Pozorka uspořádala a archivní pomůcku sestavila Jana Zímová
v září 2010 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 4. března 2011

Jana Zímová
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I. Prameny
Státní okresní archiv Tachov
Archivní fondy:
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20 g, kart. č. 27 Členové MSK (MNV)
obce P-S (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. 543, sign. 603, kart. č. 706 Přehled o sloučení obcí
Okresní národní výbor Tachov, sign. 604/1 Slučování obcí a změny hranic obcí 1952-1989
Prameny tištěné
Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1950
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, 1952
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 80-7106709-1.
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek
„AKCE 1587“ – rozhodnutí o přechodu práva vlastnického – zrušení národní správy a
vyúčtování jejího hospodaření (podle vyhlášky Osídlovacího úřadu
č. 1587/1946 Ú.l. I.)
Akce 5 M – dobrovolná bezplatná pracovní činnost obyvatelstva (např. zvelebování obcí
svépomocí)
AP – archivní pomůcka
bm – běžný metr
č. j. – číslo jednací
čp. – číslo popisné
ČSSS – Československé státní statky
ČSR – Československá republika
ČsČK – Československý Červený kříž
EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu
EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví
evid. – evidenční
HS – hasičský sbor
inv. č. – inventární číslo
JSČZ – jednotný svaz českých zemědělců
kart. – karton
KNV – krajský národní výbor
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MNV – místní národní výbor
MSK – místní správní komise
NPF – Národní pozemkový fond
NV – národní výbor
NS – Národní shromáždění
NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nacionálně-socialistická
německá strana dělnická)
ONV – okresní národní výbor
OSK – okresní správní komise
Sb. – sbírky
sign. – signatura
SNB – Sbor národní bezpečnosti
SOkA – státní okresní archiv
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Příloha č. 2: Předsedové MSK v Pozorce v letech 1945-1950

jméno předsedy

ve funkci od

ve funkci do

Antonín Šunda

20. 08. 1945

?. 09. 1945

František Kruch

?.10. 1945

24. 07. 1948

Josef Andrlík

24. 07. 1948

08. 08. 1948

Václav Tolar

09. 08. 1948

28. 07. 1949

Jan Neumann

19. 08. 1949

31. 03. 1950
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Úřad národního výboru
I. Úřední knihy
A. Evidenční knihy
1

Kniha domovsky příslušných rodin

1945-1948

K1

2

Ohlašovací kniha o pobytu mužstva v záloze

1945-1950

K2

B. Účetní knihy
3

Hlavní kniha

1946

K3

4

Hlavní kniha

1947-1949

K4

5

Pokladní kniha

1946

K5

6

Pokladní kniha

1947-1950

K6

II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky
7

Podací protokol
03.01.1945-01.10.1945

1945

R1

8

Podací protokol
26.09.1945-07.06.1949

1945-1949

R2

Návrh na sloučení obce Pozorka s obcí
Kladruby, zamítnutí návrhu, výměr ONV
týkající se sloučení obce Pozorka s obcí
Kladruby, zápis o převzetí inventáře,
pokladní hotovosti a spisového materiálu,
úprava obecních úředních pečetí, označení
obce a místních tabulek

1945-1950

N1

Voličské seznamy, zápis o volbě NS, vyhláška
o rozvržení mandátů v obnovené MSK

1946-1949

N1

B. Spisy
Statutární záležitosti organizace
9

Volby
10

13

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Organizace činnosti národního výboru
11

Oběžníky, pokyny, nařízení, vyhlášky,
jmenování MSK, změny ve složení
MSK, hlášení pro ONV o složení MAV,
vyznamenání občana Františka Kozáka

1945-1950

N1

1949

N1

1945-1949

N1

1945-1950 (1951)

N1

1945-1949

N1

1945-1950

N1

Funkcionáři
12

Seznam členů místní vyživovací komise,
jmenování členů MSK, protokol o složení
slibu předsedy MSK Jana Neumanna

Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
13

Přestupky, trestní listy, pokyny, nařízení
týkající se osobních a občanských průkazů

Požární ochrana
14

Zápis o ustavení hasičského sboru,
zápisy ze schůzí, žádost o ponechání HS
Pozorka jako závodní sbor ČSSS Pozorka,
hlášení o činnosti, seznamy členů, inventář
HS, pokyny, vyhlášky, stanovy, finanční
záležitosti, pojištění, hasičské slavnosti

Vojenské záležitosti
15

Vyhlášky k odvodnímu soupisu branců, pokyny,
nařízení, seznam poddůstojníků a branců,
vyúčtování za ubytování americké armády
v Pozorce, hlášení k OSK o „svérázném“
chování americké armády v obci Pozorka
a zámku Kladruby, žádost MSK o propuštění
vojenského zajatce Františka Semoráda

Evidence obyvatelstva
16

Seznamy českých a německých obyvatel,
seznamy uprchlíků, seznamy cizinců
v obci, pokyny, nařízení

14

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Státní občanství
17

Potvrzení o domovské příslušnosti,
výkaz vydaných domovských listů,
pokyny, oznámení

1945-1949

N1

18

Žádosti o udělení čsl. státního občanství,
šetření a zamítnutí žádostí, osvědčení
o vrácení čsl. státního občanství, potvrzení
o cizích státních příslušnících bydlících
v obci, pokyny, oběžníky

1945-1949

N1

19

Šetření a potvrzení národní spolehlivosti,
žádosti o vystavení osvědčení o národní
a politické spolehlivosti, vydaná osvědčení
o národní a politické spolehlivosti, oběžníky,
pokyny, nařízení

1945-1949

N1

1945-1949

N2

1945-1948

N2

Nařízení, oběžníky, vyhlášky, konfiskační
výměry, soupisy nábytku a zařízení, převody
českým uživatelům, majetek cizích státních
občanů

1945-1949

N2

Výkaz o obecním jmění, evidence domů,
domy navržené ke zbourání, rozhodnutí
o odevzdání konfiskovaného majetku,
jmenování a odvolání národních správců,
soupisy inventářů a vyúčtování, národní
sčítání 1950, žádosti o příděl rodinných domů,
stanovení nájmů, přihláška válečných škod
Adolfa Tomana, potvrzení o odebraných
cennostech, „AKCE 1587“

1945-1950

N2

Odsun Němců
20

Seznamy odsunutých osob, dodatečný odsun,
seznamy Němců žijících a pracujících v obci,
pokyny, nařízení, oběžníky, seznam Němců
a říšskoněmeckých uprchlíků, seznam antifašistů,
členů NSDAP, potvrzení o chování Němců
v době okupace

Matriční záležitosti
21

Oznámení o narození a úmrtí, smíšená
manželství, úlevy týkající se smíšených
manželství, oběžníky, nařízení

Evidence a správa majetku
22

15

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Finanční hospodaření
23

Pokyny, oběžníky, vyhlášky, rozpočty obce,
dobrovolného hasičského sboru, účetní závěrky
obce a dobrovolného hasičského sboru, výkaz
potřeb od osvobození do 31. 12. 1945,
hlášení pro ONV, žádost o schválení
rozpočtu, žádost o uvolnění finančních
prostředků z vlastních účtů obce

1945-1949

N2

24

Seznam pojistníků, národní pojištění,
úrazové, nemocenské pojištění,
oběžníky, směrnice, pokyny

1946-1949

N2

1945-1949

N2

1948

N3

1945-1949

N3

1946-1950

N3

1945-1949

N3

Místní daně a poplatky
25

Oběžníky, vyhlášky, nařízení, přiznání
k daním činžovním,zemědělským,
z obratu, nájemné z domů

Plánování
26

Návrh na pětiletý plán

Výstavba
27

Plán prací akce „5 M“, zápisy, pokyny
a hlášení o průběhu prací, stavby mostů,
hlášení pro OSK a ONV, oběžníky, nařízení

Místní hospodářství
28

Veřejná obecní prádelna, hlášení
pro ONV o elektrárně a obecních
podnicích

Živnosti, poskytování služeb občany
29

Žádosti o provozování živností, konfiskační
výměry na živnosti, povolování a rušení
živností, hlášení pro ONV o počtu živností,
soupis obchodníků, živnostníků, statkářů,
zrušovací výměry, oběžníky, pokyny, nařízení

16

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Bytové hospodářství
30

Sčítání domů a bytů 1946

1946

N3

1946-1949

N3

1945-1948

N3

Doprava
31

Pokyny, oběžníky, úprava cesty,
dopravní obslužnost

Pracovní síly
32

Vyhlášky, oběžníky, nařízení, zavedení
všeobecné pracovní povinnosti, evidence
pracujících osob, seznam Němců vrácených
z práce ve vnitrozemí

Zemědělská výroba
33

Zemědělská statistika (závodové dotazníky,
počty osob trvale činných v zemědělství,
sběrné listy soupisů hospodářských zvířat,
sběrné listy a obecní přehledy soupisů
ploch kultur a osevu, sčítání hospodářských
strojů a nářadí, seznam členů pomocného
sboru pro zemědělskou statistiku, pokyny,
předpisy, vyhlášky)

1945-1950

N3

34

Živočišná a rostlinná výroba (plány práce,
hlášení pro ONV, oznámení, jmenování
rostlinolékařského referenta a člena hospodářského družstva, oběžníky, nařízení JSČZ)

1945-1949

N3

35

Včelařství (počet včelstev, obecní výkazy
o včelařství, zpráva o vyšetření vzorku včel)

1946-1949

N3

36

Veterinární opatření (veterinární obvody,
výkazy nákazových příspěvků, oběžníky,
pokyny, nařízení)

1945-1949

N3

1945-1949

N4

Zemědělská půda
37

Seznamy osídlenců žádajících o příděl
zemědělské půdy, evidence, převody, nájmy
zemědělských a lesních pozemků, konfiskace
půdy, osidlování a přídělová řízení, zajištění
hospodaření na zemědělské půdě, katastrální
mapy, vyhlášky, pokyny, nařízení, soupis půdy
podle zákona o nové pozemkové reformě
17

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů
38

Pokyny, nařízení, vyhlášky, smlouvy o výrobě
zemědělských výrobků, přehledy a výkazy
plnění dodávkových úkolů, seznamy a rozpisy
povinných dodávek

1945-1950

N4

1945-1949

N4

1945-1950

N5

1945-1950

N5

1946-1949

N5

1948-1949

N5

1946-1949

N5

Zásobovací agenda
39

Vyhlášky, nařízení, hlášení pro ONV,
přihlášky a odhlášky potravinových lístků,
ošacení, obuvi pro české i německé obyvatele,
příděly benzínu, tabákových výrobků aj.

Lesní hospodářství
40

Oběžníky, nařízení, komise pro odvoz
dřeva, dodávky dřeva, hlášení o obecních
lesích

Myslivost
41

Ustavení honebního společenstva, zápisy
ze schůzí, záznamy o odstřelu zvěře, rozpisy
plánů myslivosti, výlohy s nájmem honitby

Rybářství
42

Hlášení o rybnících, nájemní smlouva
mezi obcí Pozorka (Národní správou
velkostatku Kladruby) a Rybářským spolkem
ve Stříbře

Ochrana životního prostředí
43

Sběr odpadových surovin, zřízení sběrny
kostí v obci, oběžník, nařízení

Zdravotnictví
44

Oběžníky, pokyny, hlášení o zdravotních
poměrech obyvatel, seznam dětí k očkování,
zdravotnické obvody

18

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Sociální péče
45

Sociální příspěvky, péče o místní děti
a matky, hlášení o sociálních poměrech
v obci, oběžníky, nařízení, veřejné sbírky
ČsČK a České sociální pomoci, sociální
podpora v době sucha

1945-1949

N5

1945-1948

N5

1945-1950

N5

Evidence památek, hlášení o špatném stavu
objektů bývalého kláštera v Kladrubech, žádosti
o ponechání archivu v zámku Kladruby,
pokyny, nařízení, oběžníky, tradiční pouť
na zámku v Kladrubech, zápis o komisionálním
řízení na zámku

1945-1948

N6

Soupis inventáře v zámku Kladruby, seznam
zaměstnanců, ocenění náhrady naturálií,
platové výměry, rozhodnutí o vynětí zámku
Kladruby ze správy NPF a převzetí do správy
a kulturního využití Národní kulturní komisi

1945-1949

N6

1945-1948

N6

Školství
46

Zajištění počtu žáků do zemědělské školy,
zápis do školy, soupis dětí školou povinných,
oběžníky, pokyny, hlášení

Kultura
47

Kulturní a osvětová činnost v obci,
výkazy a zprávy o činnosti, oběžníky
nařízení, pokyny, členové Svazu brannosti,
místní osvětová rada, žádost o vydání
obecní kroniky nalézající se na SNB
v Kladrubech

Ochrana přírodních a kulturních památek
48

Církevní záležitosti
49

Udržování chrámu, pokyny, hlášení

19
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