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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původcem archivního fondu jsou Místní správní komise Olbramov a Místní národní 
výbor Olbramov,  které vykonávaly správu obce mezi  roky 1945 a 1976. Obec Olbramov 
patřila od r. 1945 do konce ledna r. 1949 do soudního, resp. politického okresu Planá.

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně správních celků (okresy, země, od r. 1949 kraje). 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.

MSK  vykonávala  správu  obce  Olbramov  od  svého  ustavení  od  8.  prosince  1945. 
Složení komise bylo následující: předseda Josef Havlíček, místopředseda František Kordík, 
pokladník  Bohumil  Bečvář,  zapisovatel  Miloslav  Voják  a  členové  Ludvík  Šoul  a  Alois 
Bečvář. Přehlížiteli účtů se stali  Josef Sedláček a Antonín Kříž a zásobovacím referentem 
Josef Jareš.

Dne 23. ledna 1946 se pak na základě dohody ČSSD a KSČ (jen ty měly v obci své 
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členy),  uskutečnilo  ustavení  10členného  MNV.  V  čele  MNV  stanul  hostinský  Bohumil 
Hradecký, jehož zastupoval Josef Havlíček. MNV začal pracovat ve složení: zapisovatel a 
současně revizor účtů František Kordík, pokladník Bohumil Bečvář, zásobovací referent Josef 
Valenta  a  členové Bohuslav  Líbal,  Alois  Bečvář  a  Josef  Bedlivý.  Současně  byla  zřízena 
zemědělská komise, jíž předsedal Josef Jareš a místopředsedal Josef Sedláček, druhý revizor 
účtů.  František  Kříž  a  Jan  Novobilský se  stali  náhradníky.  Zda tuto  volbu OSK v Plané 
schválila, není z dostupných archiválií jasné, ale k oficiální přeměně patrně nedošlo. Podobná 
praxe byla u všech obcí tehdejšího okresu a k oficiální přeměně na MNV docházelo všude až 
po volbách do ústavodárného Národního shromáždění.

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  Olbramově  usídleno  73  osob  s  volebním  právem,  tj.  počtem 
dostatečným k ustavení národního výboru. Ten byl ale v obci zvolen již v lednu 1946.

Ke změně ve vedení obce došlo k 1. červenci 1946, kdy zaujal místo předsedy Josef 
Jareš.  K 27.  červenci  1946 jsou pak doloženi  jako sociální  referent  Josef  Sedláček,  jako 
místopředseda Jaroslav Chaloupek, dále finanční referent Eduard Žipek a člen rady Antonín 
Líbal.

Složení MNV na začátku r. 1947 je známo mj. ze smlouvy o držení obecního býka, 
kterou podepsali všichni členové MNV. K 4. lednu 1947 tak MNV předsedal Josef Jareš, 
místopředsedou  byl  Jaroslav  Chaloupek  a  členy Ondřej  Bančej,  Antonín  Kříž,  Bohuslav 
Líbal, Josef Lapáček a Jan Novobilský. 

Časté stěhování osídlenců bylo zřejmě důvodem, proč již 20. března téhož roku chyběli 
v sestavě MNV Antonín Kříž a Josef Lapáček a naopak přibyla jména Josef Havlíček, Eduard 
Žipek a Josef Sedláček. V zápise ze schůze pléna MNV se poprvé objevil  jako člen Petr 
Ďatko,  ale  hned v následujícím zápise  z  10.  července 1947 bylo  v závěru zapisovatelem 
připsáno,  že  proběhl  návrh  na  „vyjmutí“  Petra  Ďatka  z  pléna  MNV  a  ustavení  jeho 
náhradníka, což se mělo odehrát v průběhu následující schůze, ale jak vyplývá z účasti na 
dalších schůzích, nakonec z návrhu na výměnu Petra Ďatka sešlo.

Ze  zdravotních  důvodů,  pro  pracovní  zaneprázdnění  na  vlastní  usedlosti  a  kvůli 
pověření jinými funkcemi skončil ve funkci předsedy MNV v létě 1947 Josef Jareš a od 12. 
srpna 1947 v čele MNV místo něj stanul dosavadní místopředseda Jaroslav Chaloupek.

Od 3. prosince 1947 je doložen jako předseda MNV Adolf Jančík.  Zápis ze schůze 
konané 7. ledna 1948 potvrzuje, že se stal místopředsedou Jaroslav Chaloupek, který pak s 
předsedou  Jančíkem  a  členem  Bohuslavem  Líbalem  tvořili  radu  MNV.  Současně  bylo 
schváleno sedm komisí: 
- zemědělská
předseda: Jan Novobilský, členové: Josef Havlíček, Jan Jendele
- mimořádná vyživovací a zásobovací 
předseda: Petr Ďatko, členové: Vladimír Šmat, František Kříž
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- bezpečnostní
předseda: Jaroslav Chaloupek, členové: Bohumil Hradecký, Jan Jelinek
- finanční
předseda: Eduard Žipek, členové: Miloslav Voják, Jan Husák
- sociální
předseda: Josef Sedláček, člen: Edmund Mundil
- zdravotní
předseda: Ondřej Bančej, člen: Michal Temenčík
- kulturní
předseda: Bohuslav Líbal, člen: Bohumil Hradecký

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.

Od  r.  1948  je  v  dokumentech  zachycen  v  řadách  MNV  Miloslav  Voják.  Jako 
zemědělský referent se od téhož období objevuje Vladimír Šmat. Ten pak, společně s Josefem 
Valtou,  skládal slib  nového člena MNV, a sice v průběhu schůze konané 21. října 1949. 
Současně  převzal  po  zaneprázdněném  Josefu  Chaloupkovi  předsednictví  bezpečnostní 
komise.

Na  základě  reformy  provedené  zákonem  č.  280/1948  Sb.,  o  krajském  zřízení  se 
Olbramov stalo od 1. ledna 1949 součástí nově vymezeného kraje Plzeňského. Zároveň byla 
vládním nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena 
územní reorganizace okresů.  Od 1.  února 1949 pak byla obec součástí  nově vymezeného 
okresu Stříbro.

Na konci července 1949 podal rezignaci na funkce, které tehdy zastával, tj. členství v 
MNV, místní vyživovací komisi a MAV NF, Josef Sedláček, a to ze zdravotních důvodů. 
Rezignace byla přijata a schválena k 28. červenci 1949 a na uprázdněné místo nastoupil Josef  
Valta.

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. 
Olbramov zůstal od 1. ledna 1950 natrvalo zahrnut do matričního obvodu Černošín.

Podle návrhu MAV NF došlo na základě § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 14/1950 Sb., 
o organisaci místních národních výborů, k reorganizaci MNV. Při ustavující schůzi 19. října 
1950  v  čele  MNV  stanul  Václav  Laibl.  V  MNV  nově  zasedli:  Vladimír  Šmat  jako 
místopředseda, Jaroslav Chaloupek ve funkci školského a později kulturního referenta, Adolf 
Jančík,  Bohumil  Hradecký jako finanční referent, Eduard Žipek (obecní knihovník),  Josef 
Havlíček jako zásobovací a vyživovací (později hospodářský) referent, Michal Tomenčík, Jan 
Husák (člen trestní komise), Karel Kříž, Bohumil Líbal, Jan Jelínek a Miloslav Voják. Při 
schůzi uskutečněné 22. listopadu 1950 byla zvolena finanční komiseve složení: Adolf Jančík, 
Jan Husák, Jaroslav Chaloupek, Bohumil  Líbal,  Karel Kříž,  Bohumil  Hradecký, Vladimír 
Šmat  a  Václav  Seibl.  Na pořadu jednání  nepochybně byly i  další  organizační  záležitosti, 
schůze  však  byla  předčasně   ukončena  zásahem  vyšší  moci,  neboť  zápis  náhle  končí 
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konstatováním: „Při dalším projednávání spadli na úřadovně kamna“.

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.

V Olbramově není jméno prvního tajemníka doloženo.

V polovině  května  1951 podal  předseda MNV, Václav  Laibl,  svou rezignaci,  která 
ovšem nebyla přijata s apelem na nedostatek kádrů a jmenovaný byl vyzván, aby si nejdříve 
vyhledal a zapracoval možného nástupce.

V  průběhu  plenární  schůze  konané  6.  února  1952  bylo  přítomnými  členy  MNV 
odhlasováno připojení Dolní Vísky, dosavadní osady obce Stan (okres Mariánské Lázně), k 
Olbramovu (okres Stříbro). Na schválení této změny nadřízenými orgány však nedošlo.

Při další plenární schůzi dne 24. března 1952 byla zřízena trestní komise, do jejíhož 
čela byl postaven předseda MNV, Václav Laibl,  místopředsedou se stal  Jan Husák, členy 
Miloslav Voják a Antonín Kříž a náhradníky Adolf Jančík, Eduard Žipek a Jan Jendek. 

Na začátku r. 1953 se při schůzi konané 14. ledna pokusil znovu složit funkci předseda 
Václav Laibl s tím, že není zemědělec a v činnosti MNV, že se řeší především problémy 
zemědělského rázu. Hlasováním přítomných byl ovšem ve funkci i nadále potvrzen.

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.
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V Olbramově  z  voleb  vzešlo  při  ustavujícím plenárním zasedání  konaném dne 26. 
května  1954  9  zástupců  místních  obyvatel.  Předsedou  byl  zvolen  Jaroslav  Chaloupek, 
tajemníkem se stal Josef Havlíček a třetím členem rady Jan Husák. Plénum utvořili: Sidonie 
Ďatková, Bohumil Hradecký, Adolf Jančík, Bohumil Líbal, Irena Mundilová a Josef Poláček. 
Při MNV byly současně zvoleny tři stálé komise ve složení:
- zemědělská
předseda: Bohumil Líbal, člen: Karel Kříž
- finanční
předseda: Bohumil Hradecký, členka: Sidonie Ďatková
- školská
předseda: Adolf Jančík, členka: Irena Mundilová

Až 26. září 1954 pak došlo na ustavení čtvrté stálé, trestní, komise, za jejíhož předsedu 
byl  schválen  radní  Jan  Husák,  místopředsedu  Adolf  Jančík,  členy Bohumil  Hradecký  a 
Bohumil Líbal a náhradníky Karel Kříž, Josef Svoboda a Karel Pivovarský. 

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 Olbramově byli  zvoleni  jako  staronoví:  předseda  Jaroslav  Chaloupek  a  tajemník 
Josef Havlíček, s nimiž radu utvořil Karel Kříž. V plénu zasedli: Lubomír Tícha, Stanislav 
Líbal, Sidonie Daťková, Eduard Žipek, Leontin Panoušek a Irena Mundilová.
Současně proběhla volba tří stálých komisí, které následně pracovaly ve složení:
- zemědělská:
předseda: Karel Kříž, členové: Stanislav Líbal, Jan Husák
- finanční
předseda: Lubomír Tícha, členové: Eduard Žipek, Leontin Panoušek
- osvětová
předsedkyně: Irena Mundilová, členka: Sidonie Ďatková

Čtvrtá  stálá  komise,  trestní,  byla  zvolena  následujícího  dne 20.  června 1957 a poté 
pracovala  ve  složení:  Jan  Husák  (předseda),  Adolf  Jančík  (místopředseda),  Karel  Kříž, 
Bohumil Líbal a Josef Svoboda (členové).

Při  MNV byl 19. června 1957 navržen také 12členný výbor žen ve složení:  Terezie 
Hrabětová,  členky:  Irena Mundilová,  Anna Vojáková,  Božena Jarešová,  Sidonie  Ďatková, 
Terezie Chaloupková, Longina Jančíková, Anna Laiblová, Miluška Tíchová, Zdena Jůdová, 
Libuše Jarešová a Marie Grivalská. Ustavující schůze výboru se sice uskutečnila 17. července 
1957 ovšem za nedostatečné účasti, neboť se prý kandidátky  bály funkcí, proto byla schůze 
odložena.  Ani  při  dalším  setkání  se  ovšem  účast  nezlepšila.  Olbramovské  obyvatelky 
ponejvíce stály o zřízení školky, nicméně neshledávaly nutné se kvůli tomu angažovat, resp. 
viděly řešení onoho problému spíše na straně MNV samotného.

Na jaře následujícího roku 1958 se Eduard Žipek odstěhoval do Černošína, proto bylo 
nezbytném realizovat doplňovací volby. Proběhly 22. června 1958 a byl při nich zvolen jako 
člen MNV Miloslav Voják.

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 
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okresu  Tachov,  ale  i část  obcí  náležejících  dosud  pod  správu  ONV  Stříbro  (včetně 
Olbramova), 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.

Do  MNV Olbramov  byli  na  místa  poslanců  před  volbami  navrženi  a  posléze  jako 
poslanci při ustavujícím plenárním zasedání 23. června 1960 potvrzeni: Jaroslav Chaloupek, 
Josef  Havlíček,  Karel  Kříž,  Lubomír  Tícha,  Leontin  Panoušek,  Stanislav  Líbal,  Miloslav 
Voják,  Sidonie  Ďatková  a  Irena  Mundilová,  tj.  složení  MNV  zůstalo  totožné  jako  po 
předcházejících volbách. Došlo i na rozdělení jednotlivých funkcí, přičemž složení rady se 
nezměnilo a předsedou zůstal Jaroslav Chaloupek, tajemníkem Josef Havlíček a členem rady 
Karel Kříž. Při MNV bylo ustaveno 5 stálých komisí:
- zemědělská
předseda: Karel Kříž, členové: Josef Havlíček, Jan Husák
- školská a kulturní
předseda: Lubomír Tícha, členové: Sidonie Ďatková, Jaroslav Husák
- bezpečnostní
předseda: Leontin Panoušek, členové: Jaroslav Chaloupek, Stanislav Líbal
- trestní
předseda: Jaroslav Chaloupek, členové: Miloslav Voják, Adolf Jančík
- finanční
předseda: Stanislav Líbal, členové: Lubomír Tícha, Vladimír Šmat

Předsedkyní výboru žen byla zvolena Irena Mundilová.

Josef Havlíček podal 9. prosince 1960 ústní rezignaci, neboť jako tajemník byl navržen 
aktivista ONV Josef Šrédl. Posléze bylo dohodnuto, že Josef Havlíček zůstane ve funkci do 
doplňovacích voleb, z nichž by pak Josef Šrédl vzešel jako nový poslanec a tajemník. Na 
uvedenou  změnu  ale  dle  všeho  nedošlo,  protože  Josef  Havlíček  i  nadále  figuroval  mezi 
poslanci.

Na jaře roku 1962 přestal jeden z poslanců z neznámých důvodů zastávat své místo, 
proto bylo nezbytném realizovat  doplňovací  volby. Proběhly 15. dubna 1962 a jako nová 
poslankyně byla v jejich průběhu zvolen Terezie Hrabětová.

Od 1. ledna 1964 byla k Olbramovu připojena jako místní část dosavadní samosprávná 
obec Zádub, což se v nadcházejících volbách projevilo v navýšení počtu zvolených poslanců.

Z voleb uskutečněných v červnu 1964 vzešel z veřejného plenárního zasedání konaného 
7. července 1964 12členný MNV ve složení: předseda Jan Vlček st., tajemník Václav Laibl, 
členové rady Karel Vrkoč, Josef Petr a Irena Mundilová. V plénu zasedli  Leontin Panoušek, 
Miloslav  Voják,  Sidonie  Ďatková,  Karel  Kříž,  Jan  Švec,  Jaroslav  Kupelík  a  Terezie 
Hrabětová. V rámci MNV byly činné 4 stálé komise:
- zemědělská
předseda: Karel Vrkoč, členové Jaroslav Chaloupek, Karel Kříž, Jan Švec
- finanční
předseda: Josef Petr, členové: Stanislav Líbal, Jan Husák, Václav Laibl
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- pro ochranu veřejného pořádku
předseda: Václav Laibl, členové: Miloslav Voják, Sidonie Ďatková, Václav Hendrych
- pro rozvoj služeb obyvatelstva
předsedkyně: Irena Mundilová, členové: Terezie Hrabětová, ? Kupelík, Marie Vrkočová.

Josef Petr  zastával  funkci  finančního pracovníka do konce r.  1965. Od r.  1966 se 
finanční agendy ujal tajemník Václav Laibl.

Dne 23. března 1966 proběhla v rámci veřejné schůze mimo jiné i volba 11členného 
výboru  žen,  který  následně  fungoval  ve  složení:  předsedkyně  Irena  Mundilová,  Sidonie 
Ďatková, Terezie Hrabětová (všechny tři současně členky MNV), Libuše Jarešová, Jarmila 
Jarešová,  Terezie  Chaloupková,  Anna Laiblová,  Anna Vojáková,  Helena Siváková,  Jiřina 
Křížová a Helena Kolarčíková.

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.

K  podstatné  změně  ve  složení  MNV  došlo  při  plenárním  zasedání  25.  září  1970. 
Dosavadní předseda Jan Vlček st. a s ním Václav Lajbl podali rezignaci, další dva poslanci 
opustili řady MNV snad z politických důvodů. Nově kooptováni byli: Jindřich Jareš, který byl 
následně  zvolen  předsedou  MNV,  dále  Jan  Vlček  ml.,  Stanislav  Líbal  a  Jan  Temejčík. 
Ustavující  plenární  zasedání  obnoveného  MNV  proběhlo  1.  října  1970  a  nadále  v  něm 
pracovali  poslanci:  Jindřich  Jareš,  Leontýn Panoušek,  Miloslav  Voják,  Jan  Vlček st.,  Jan 
Švec,  Karel  Kříž,  Irena  Mundilová,  Jan  Vlček  ml.,  Jan  Temenčík,  Sidonie  Ďatková  a 
Stanislav Líbal.

V návaznosti na změnu v obsazení MNV proběhla nová volba dvou stálých komisí:
- finanční
předseda: Jan Vlček st., členové: Stanislav Líbal, Jan Temenčík, Jan Husák
- pro veřejný pořádek
předseda: Jan Vlček ml., členové: Miloslav Voják, Sidonie Ďatková, Václav Hendrych

Z podzimních voleb realizovaných ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 bylo do MNV 
zvoleno  opět  11  poslanců:  Sidonie  Ďatková,  Terezie  Hrabětová,  Ladislav  Chaloupek, 
Stanislav Jareš, Josef Jendele, Stanislav Líbal, Leontýn Panoušek, Adolf Sedláček, Jan Vlček 
st., Jan Vlček ml. a Miloslav Voják.

Ustavující  plenární  zasedání  MNV pak proběhlo  16.  prosince 1971 a z  řad nových 
poslanců byli zvoleni do jednotlivých funkcí: předseda Miloslav Voják, tajemník Jan Vlček 
ml., S nimi radu dotvořili: Stanislav Líbal, Terezie Hrabětová a Leontin Panoušek. Současně 
byla  ustavena  stálá  komise  pro  ochranu  veřejného  pořádku  (předseda:  Miloslav  Voják, 
členové: Stanislav Jareš, Ladislav Chaloupek).

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  únoru  1976  začala 
projednávat mj. i otázka sloučení obce Olbramov s obcí Černošín. Integrace byla schválena 
usnesením 29. plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 23. dubna 1976. Od 30. dubna 
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1976 byl Olbramov s částí Zádub sloučen s obcí Černošín, pro kterou byl stanoven název 
Černošín a Olbramov a Zádub se staly částmi obce Černošín a jejich zájmy od té doby hájily 
občanské výbory, případně ze vsí zvolení poslanci. Toto územněsprávní uspořádání trvalo do 
r. 1990, kdy došlo k dezintegraci a obyvatelé Olbramova si v listopadových volbách zvolili 
samosprávu,  která  se  od  té  doby vztahuje  i  na  místní  části  Zádub  a  Kořen (převeden z 
působnosti ObÚ Lestkov).

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MSK, později národního 
výboru  v  čp.  51.  Došlé  písemnosti  byly  po  celou  dobu  opatřovány  pouze  označením 
pořadovým  číslem,  v  některých  letech  lomeným  rokem.  Podací  razítko  nebylo  na 
dochovaných  dokumentech  identifikováno.  Ukládání  dle  všeho  probíhalo  pouze 
chronologicky za jednotlivé roky, spisovenskému systému nic nenasvědčuje.

K první spolupráci MNV, konkrétně tehdejšího tajemníka Josefa Havlíčka a archivářky 
Bohumily Lohrové za ONV Stříbro došlo 24. února 1956. Výsledkem archivní prohlídky byl 
Protokol,  v  němž bylo konstatováno,  že  byly ke skartaci  předložena 1 kniha protokolů  o 
zasedání pléna a rady MNV z let 1946-1954, 2 knihy jednacích protokolů o došlé poště z let 
1950-1951 a 1954 a spisy z doby 1945-1954, a že spisy z doby německé správy obce byly 
podle prohlášení přítomného zástupce MNV vyřazeny. Prohlídka byla ukončena s tím, že k 
trvalé archivní úschově byly ponechány zatím ve spisovně MNV tyto písemnosti: Protokoly o 
zasedání pléna MNV z let 1945-1954 (viz inv. č. 1 a 2), Protokoly o zasedání pléna MNV z 
let 1931-1944 (viz AO Olbramov, inv. č. 2), Jednací protokoly z let 1950-51, 1954 (viz inv. č. 
57), Výkazy o hospodaření MNV 1950 a 1951 (viz inv. č. 109), Hlavní kniha 1946-1949 (viz 
inv. č. 25-27), Účetní obecní uzávěrka 1949 (viz inv. č. 109), Voličské seznamy 1948, 1949 a 
1950  (viz  inv.  č.  62-64),  Pokladní  deník  1948-1949  (vyřazen  z  důvodu  přehodnocení 
významu). Celkem bylo vyskartováno cca 50 kg papíru.

K převzetí dokumentů pak mělo dojít dne 21. února 1957, neboť na tento den oznámila 
okresní archivářka provedení hromadného sběru archiválií. Jaké dokumenty byly konkrétně 
převzaty není zřejmé, protože není dochována potřebná přebírací, resp. přírůstková agenda. 
Dne 13. prosince 1957 však byl v archivu pro převzaté archiválie založen EL JAF 77 a na něj 
zapsány 4 úřední knihy, 5 kartonů (z listu JAF nelze jejich původní dataci zjistit) a 1 podací 
protokol z let 1950-1954.

Na další kontakt s archivem došlo v r. 1966, kdy tehdejší tajemník Laibl do dotazníku 
zaslanému Okresním archivem Tachov se sídlem ve Stříbře sdělil, že všeobecná agenda je 
uložena v pořadačích ve 4 normálních skříních a v současné době se pracuje na roztřídění 
spisů  a  budou odvezeny na  ONV Tachov.  Omylem obdržel  MNV dotazník  vzápětí  ještě 
jednou, přičemž při jeho vyplňování pan tajemník podrobněji rozvedl: „Archiv za celých 21 
let uložen v býv. škole ve třídě veškerá agenda MNV. Uloženo ve skříních v pořadačích i 
volně ložené. Bez systému uložení.“

Na začátku roku 1968 zažádal MNV Olbramov odbor vnitřních věcí ONV v Tachově o 
„provedení kontroly vyskartovaných spisů“. Místo ohlášeného okresního archiváře, který měl 
provést odbornou archivní prohlídku, však došlo na návštěvu pracovníka odboru vnitřních 
věcí Vrby, který naložil a bez jakékoliv dokumentace do Okresního archivu přivezl 26 balíků 
dokumentů  z  činnosti  MNV Olbramov a také zrušeného MNV Zádub z let  1945-1960 o 
rozsahu 4 bm (přírůstek číslo 87 ze dne 9. února 1968).
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V r. 1975 proběhla další dotazníková akce, při níž bylo z úřadovny MNV Olbramov 
archivu  sděleno,  že  ročně  je  vyřízeno  150 čísel  jednacích,  archivní  kniha  není  vedena a 
vyřízená agenda je ukládána v pořadačích, přičemž aktuální stav tehdy byl 9 bm dokumentů.

V souvislosti  se  zrušením národního výboru v Olbramově došlo s  ohledem na stav 
spisovny MNV dne 7. června 1976 k provedení záchranného svozu všech dokumentů, které 
zůstaly  ve  spisovně  uloženy  po  odvezení  živých  a  neuzavřených  spisů  pracovníky 
nástupnického MNV Černošín (přírůstek číslo  184 ze dne 1.  října 1976).  V archivu byla 
následně  provedena  vnitřní  skartace.  Současně  bylo  totožně  naloženo  i  s  26  balíky  s 
předešlého svozu. Vybrané archiválie z let 1946-1970 o rozsahu 0,6 bm (4 kartony a 1 kniha) 
byly předběžně uspořádány.

Další  převzetí  archiválií  z  činnosti  MNV Olbramov se uskutečnilo  na podzim roku 
1979  v  rámci  svozu  z  MNV  Černošín  (přírůstek  číslo  259  ze  dne  1.  listopadu  1979). 
Olbramovské dokumenty z let (1937) 1945-1975 o rozsahu 1,15 bm (5 kartonů, 55 knih) byly 
prozatímně uspořádány.

Poslední předání archiválií proběhlo v r. 1981, opět v rámci svozu ze spisovny MNV 
Černošín (přírůstek číslo 328 ze dne 31. března 1981). Konkrétně byly převzaty 3 knihy a 1 
karton písemností z let 1960-1976 o rozsahu 0,4 bm. Okolnosti archivování 2 razítek nejsou 
známy, do evidence byla vzata až v rámci generální inventury v r. 2001.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením inventarizace  byl  archivní  fond MNV Olbramov tvořen 9 úředními 
knihami, 15 kartony, v nichž byly kromě spisů rovněž knihy a podací protokoly, a 2 razítky o 
celkovém rozsahu 2 bm. V rámci vnitřní revize fondů v r. 2000 bylo konstatováno, že chybí 
podací protokol z let 1950-1954, který byl převzat v r. 1957, a karton spisů z posledního 
přírůstku  z  r.  1981.  Při  pořádání  však  byly  obě  položky  identifikovány  a  následně 
zinventarizovány.

Na začátku inventarizace  archivního fondu byly prověřeny archiválie  nástupnického 
MNV Černošín, mezi nimiž však nebyly nalezeny písemnosti  týkající se MNV Olbramov. 
Současně byly prohlédnut i fond MNV Zádub EL NAD 108, z něhož byla do fondu MNV 
Olbramov vytříděna složka s dokumenty týkajícími se výstavby, sociálních a majetkových 
záležitostí z let 1970-1974. Jednalo se o přesun v rámci stávajících kartonů, proto se metráž 
ani jednoho z fondů nezměnila.

V průběhu inventarizačních prací byly identifikovány a vytříděny následující položky: 
do fondu Archiv obce Olbramov EL NAD 424 celkovém rozsahu 0,12 bm:
1) Projekt rekonstrukce vodních nádrží z let 1937-1938
2/ Katastrální mapa (17 listů na kartonu) intra a extravilánu obce z r. 1892 
do fondu Místní národní výbor Černošín EL NAD 46 o rozsahu 0,07 bm
3/ Soupis parcel a evidenční listy MNV Černošín z r. 1971 – 2 úřední knihy.

Archivní fond MNV Olbramov byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro 
uspořádání a inventarizaci archivních souborů 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 

11



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/090-0276/2011  ze  dne  30.  05.  2011 schválený č.  j.: 
SOAP/008-1422/2011 ze dne 20. 09. 2011), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém 
rozsahu 0,8 bm (18 úředních knih z let 1948-1974, zprávy a informace o občanech z let 1960-
1975, sociální věci – doplňková péče z let 1965-1967, krátkodobá statistika z let 1959-1975, 
a 2 razítka z let [1949]-1960 - viz otisky). Konečná metráž archivního souboru po zařazení,  
vytřídění a vyřazení dokumentů, resp. po jejich následném přemanipulování aktuálně činí 1,1 
bm.

Archivní fond MNV Olbramov je poměrně dobře zachován a není známo, že by se 
nějaké dokumenty z doby do r. 1976 ještě nacházely ve spisovně nástupnického Městského 
úřadu Černošín. Z důležitých archiválií jsou dochovány knihy zápisů ze schůzí pléna a rady z 
let 1945-1976, i když výpovědní hodnota zápisů je velmi rozdílná. Částečně chybějí zápisy ze 
schůzí komisí (do r. 1960), podací protokoly do r. 1949 včetně, finanční knihy z let 1950-
1953, inventární knihy do r. 1957 a také část spisového materiálu. Nezvěstná je kronika obce 

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1-7) a II. kategorie.

Jazyky archivního fondu jsou čeština, němčina (inv. č. 1, 68, 125) a angličtina (inv. č. 
81).

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní  fond MNV Olbramov náleží  mezi  průměrně  dochované fondy národních 
výborů.  Poměrně uceleně dochované zápisy ze schůzí  rady a pléna MNV podávají  obraz 
aktivit základního článku samosprávy obci poznamenané kompletní výměnou obyvatelstva. Z 
ostatních archiválií jsou nejužitečnější ty, které ilustrují vývoj zemědělství, dále pak stavební 
agenda (demolice dokládají proměnu obce, resp. podávají přehled o ztrátách nemovitostí). 
Přestupková  agenda,  školní  docházka  a  další  přibližují  každodenní  soužití  s  cikánskou 
minoritou.

Fond MNV je v rámci  ostatních dochovaných fondů místních  původců, tj.  Archiv 
obce, Jednotné zemědělské družstvo, Místní školní rada, Obecná škola (německá) a Základní 
devítiletá škola dílčím zdrojem údajů k základnímu přehledu o minulosti obce.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní  fond  MNV  Olbramov  uspořádala  a  inventární  pomůcku  sestavila  PhDr. 
Markéta Novotná v květnu 2011 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, dne 28. listopadu 2011 PhDr. Markéta Novotná
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Seznam použitých pramenů a literatury

I. Prameny

Státní okresní archiv Tachov

Archivní soubory:

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

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

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 328, sign. I/20g, kart. č. 32 Evidence členů MNV
1946-1953, obce N – Z 

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 594, sign. 54, kart. č. 287 Reorganizace MNV
1950-1952, L - Z

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

Okresní národní výbor Tachov - MPPR, k. ú. Olbramov

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

5LP – pětiletý plán

Akce Z – akce zvelebování

AO – archiv obce

bm – běžný metr

Čd – číslo dokladu

ČSSD – Československá sociální demokracie

ČSR – Československá republika

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. - evidenční

HTÚP – hospodářskotechnická úprava pozemků

inv. č. – inventární číslo

IPCHO – individuální protichemická ochrana

JZD – jednotné zemědělské družstvo

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

KSČ – Komunistická strana Československa

k. ú. - katastrální území

LSD – lidové spotřební družstvo

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NS – Národní shromáždění

NV – národní výbor

OAV – okresní akční výbor

ObÚ – obecní úřad

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

Sb. – sbírka zákonů

SOkA – státní okresní archiv

Svazarm – Svaz pro spolupráci s armádou

VB – Veřejná bezpečnost
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Příloha č. 2 – Předsedové MSK a MNV Olbramov v letech 1945-1976

Josef Havlíček 8. 12. 1945 (MSK) 31. 1. 1946
Bohumil Hradecký 1. 2. 1946 (MNV) 30. 6. 1946
Josef Jareš 1. 7. 1946 11. 8. 1947
Jaroslav Chaloupek 12. 8. 1947 2. 12. 1947
Adolf Jančík 3. 12. 1947 18. 10. 1950
Václav Laibl 19. 10. 1950 25. 5. 1954
Jaroslav Chaloupek 26. 5. 1954 6. 7. 1964
Jan Vlček st. 7. 7. 1964 25.9. 1970
Jindřich Jareš 26. 9. 1970 15. 12. 1971
Miloslav Voják 16. 12. 1971 30. 4. 1976
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Orgány národního výboru

1 Zápisy ze schůzí MSK, pléna a rady MNV 1945-1954 N 1
8. 8. 1945-6. 12. 1954

2 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1946-1954 K 1
23. 1. 1946-6. 11. 1954

3 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1953-1955 K 2
25. 6. 1953-14. 4. 1955

4 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1955-1956 K 3
22. 4. 1955-27. 7. 1956

5 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1956-1960 K 4
10. 8. 1956-8. 10. 1960

6 Zápisy ze schůzí pléna MNV 1960-1975 K 5
30. 11. 1960-21. 11. 1975

7 Zápisy ze schůzí rady MNV 1960-1976 K 6
4. 11. 1960-8. 2. 1976

8 Zápisy ze schůzí finanční komise 1960-1967 K 7
4. 8. 1960-1. 6. 1967

9 Zápisy ze schůzí KOVP 1961-1964 K 8
26. 6. 1961-19. 6. 1964

10 Zápisy ze schůzí KOVP 1964-1975 K 9
23. 10. 1964-16. 5. 1975

11 Zápisy ze schůzí zemědělské komise 1960-1965 K 10
26. 7. 1960-4. 11. 1965

12 Zápisy ze schůzí komise pro rozvoj 1960-1965 K 11
služeb
31. 8. 1960-22. 10. 1965
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy

A. Evidenční 

13 Jednotná evidence půdy sestava 3 1958 K 12

14 Jednotná evidence půdy sestava 4 1958 K 13

15 Soupis parcel pro MNV Olbramov 1966 K 14

16 Hlášení o změně v evidenci půdy 1963-1964 K 15

17 Soupis parcel - k. ú. Olbramov, Zádub 1974 K 16

18 Seznam uživatelů a vlastníků - k. ú. 1974 K 17
Olbramov, Zádub

19 Rejstřík uživatelů a vlastníků - k. ú. 1974 K 18
Olbramov, Zádub

20 Seznam domů - k. ú. Olbramov, Zádub 1974 K 19

21 Evidenční listy - k. ú. Olbramov, Zádub 1974 K 20

B. Účetní

22 Hlavní kniha 1946 K 21

23 Hlavní kniha 1948 K 22

24 Hlavní kniha 1949 K 23

25 Peněžní deník 1954 K 24

26 Peněžní deník 1955 K 25

27 Peněžní deník 1956 K 26

28 Peněžní deník 1957 K 27

29 Peněžní deník 1958-1959 K 28

30 Peněžní deník 1959 K 29

31 Peněžní deník 1960 K 30

32 Peněžní deník 1961 K 31

33 Kniha příjmů 1946 K 32

34 Kniha příjmů 1954 K 33

35 Kniha příjmů 1955 K 34
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

36 Kniha příjmů 1956 K 35

37 Kniha příjmů 1957 K 36

38 Kniha příjmů 1958-1959 K 37

39 Kniha příjmů 1960 K 38

40 Kniha výdajů 1954 K 39

41 Kniha výdajů 1955 K 40

42 Kniha výdajů 1956 K 41

43 Kniha výdajů 1957 K 42

44 Kniha výdajů 1958-1959 K 43

45 Kniha výdajů 1960-1961 K 44

46 Kniha výdajů 1962 K 45

47 Kniha výdajů 1963 K 46

48 Kniha výdajů 1964 K 47

49 Kniha výdajů 1965 K 48

50 Kniha výdajů 1966 K 49

51 Kniha výdajů 1967 K 50

52 Kniha výdajů 1968-1969 K 51

53 Kniha výdajů 1970-1971 K 52

54 Inventární kniha 1958-1964 K 53

55 Inventární kniha 1965-1972 K 54

56 Inventární kniha – požárníci 1958-1964 K 55

II. Spisový materiál

A. Registraturní pomůcky

57 Podací protokol 1950-1954 R 1
23. 11. 1950-srpen 1954

58 Podací protokol 1957-1966 R 2
4. 1. 1957-20. 9. 1966

59 Podací protokol 1966-1974 R 3
20. 10. 1966-1974
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
B. Spisy

Statutární záležitosti

60 Návrh na připojení Dolní Vísky z obce Stan 1952 N 1

61 Hlášení o příslušnosti hájenky čp. 31 „Drahovice“ 1973 N 1
k místní části Olbramova, Zádubu, pro místopis
kraje zpracovávaný Archivem města Plzně

Volby

62 Ustavení národního výboru 1946 N 1
(Osvědčení členů volební komise, zvláštní
hlasovací seznamy, počty voličů, zápis o volbě
ústavodárného NS, hlášení výsledků volby)

63 Obnovení MNV 1948 N 1
(kandidátka KSČ a ČSSD, dotazník – evidence
volených orgánů MNV, překážka výkonu
volebního práva – Antonín Kříž, jmenování členů
a náhradníků volební komise, seznamy voličů)

64 Stálé voličské seznamy 1949 N 1

65 Volby do Národního shromáždění a MNV 1954 N 1
(schválení volební komise, seznam voličů,
zápis o vydání hlasovacích lístků, hlášení
konečných výsledků voleb)

Volby do MNV 1957 N 1
(vyhláška o zřízení volební komise, přihlášky
kandidátů k registraci, seznam voličů, objednávka
hlasovaích lístků, zápis o sčítání hlasů, osvědčení
o zvolení členů MNV, sliby členů MNV)

Volby do MNV – doplňovací 1958 N 1
(volební komise – členové, zápis ze schůze, 
seznam voličů, přihláška kandidáta k registraci,
vyhláška o registraci kandidáta, zápis o hlasování,
zápis o sčítání hlasů, osvědčení o zvolení)

Volby do NS, KNV, ONV a MNV 1960 N 1
(přihlášky kandidátů k registraci, zápisy 
a vyhlášky o registraci kandidátů, seznam
voličů, zápisy o hlasování a o sčítání hlasů)

Volby soudců Okresního soudu v Tachově 1961 N 1
(vyhláška o registraci kandidáta, návrh na 
okrskovou volební komisi, seznam voličů)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Doplňovací volby do MNV 1962 N 1
(přihlášky kandidátky k registraci, objednávka
hlasovacího lístku, seznam voličů,
zápis o hlasování)

Volby do NS, KNV, ONV, MNV a soudců 1964 N 1
(návrhy kandidátů, přihlášky kandidátů k registraci,
vyhlášky o registraci kandidátů, seznam voličů,
zápis o sčítání hlasů, zpráva mandátové komise)

Volby do MNV 1971 N 1
(nahlášení kandidátů k registraci, prohlášení
kandidátů o přijetí kandidatury, zápis o registraci
kandidátů, vyhlášky o registraci kandidátů, 
objednávky hlasovacích lístků, zápisy o hlasování,
osvědčení o zvolení poslancem)

Organizace činnosti národního výboru 

66 Plány práce pléna, rady a komisí (neúplné) 1956-1966 N 1

67 Zápisy o předání agendy mezi funkcionáři 1946-1960 N 1

68 Organizační věci posledního německého 1945-1969 N 1
starosty Poppa, přihláška do Národohospodářského
sboru, stanovisko OAV NF Stříbro k podnětům
z obce, akce při úmrtí Klementa Gottwalda, 
rezoluce k novému územnímu členění státu,
sbírka na pomoc Vietnamu, vrácení desek
s výzvou delegátů 14. sjezdu KSČ

69 Programové, akční a výhledové plány 1957-1971 N 1

70 Statistické výkazy (neúplné) 1959-1975 N 1
- o bytovém hospodářství v socialistickém 
  sektoru, 1961-1973
- o místních komunikacích, 1968
- o správě, provozu a údržbě vodovodů 
  a kanalizací, 1969-1975
- o základních prostředcích, 1959-1975
- základní karta pasportu občanského 
  vybavení sídlišť, 1969

71 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1953-1975 N 1

72 Vyznamenání 1965-1973 N 1
(pamětní medaile k 20. výročí osvobození-
Jan Husák,
čestný odznak Budovatel Tachovska-
Josef Jareš, Irena Mundilová, Jan Vlček)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Funkcionáři

73 Vybrané údaje o NV, jejich orgánech 1975 N 1
a poslancích

74 Hlášení změn ve jednotlivých funkcích 1946-1973 N 1
a složení orgánů, odměňování

75 Hodnocení aktivisty a poslanců 1965-1974 N 1

Kontrolní činnost 

76 Dohlídky a periodické revize finančního 1948-1976 N 1
hospodaření, zprávy o plnění nápravných
opatření, prověrky činnosti 

Spolupráce s organizacemi NF a spolky

77 Svazarm – základní organizace 1966 N 1
(členské karty, situační náčrtek malorážkové
střelnice)

78 Československý červený kříž 1960 N 1
(založení místní skupiny, kurs dobrovolnic)

Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

79 Výkaz přestupků (neúplné) 1966-1973 N 1

80 Přestupky (oznámení, výpovědi, zápisy, 1971-1975 N 1
posudky, rozhodnutí)

81 Posudky, zprávy a hlášení o občanech 1945-1976 N 1

82 Žádosti o vydání osvědčení o státní a národní 1947-1950 N 1
spolehlivosti

83 Pomocná stráž VB – členská základna 1960 N 1

Požární ochrana

84 Zápisy z požárních prohlídek a revizí 1951-1974 N 2

85 Řád ohlašovny požáru, požárně poplachový 1966 N 2
plán obce

86 Jmenování požárních hlídek 1952-1960 N 2
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

87 Kmenový list výzbroje a výstroje, přidělování 1946-1972 N 2
a provoz techniky

Vojenské záležitosti, civilní obrana 

88 Odvodní řízení a vedení evidence vojáků 1947-1975 N 2
(evidence a charakteristiky branců)

89 Civilní ochrana 1958-1976 N 2
(prostředky IPCHO, školení, zdravotní 
hlídky, hlášení o zvonech a místním rozhlase)

Evidence obyvatelstva, sčítání lidu

90 Seznamy německých obyvatel, reemigrantů, 1945-1967 N 2
dosídlenců, stav obyvatelstva podle povolání
a národnosti, seznamy obyvatel pro vydání
občanských průkazů, hlášení o pohybu
obyvatel v obci, osídlení občany cikánského
původu

91 Odsunové seznamy německých obyvatel 1946 N 2
a uprchlíků pro transporty

92 Sčítání domů a bytů 1950-1970 N 2

Státní občanství

93 Udělení občanství, určení domovské obce 1947-1950 N 2
(Česelský-Valta)

Evidence a správa majetku

94 Odevzdání konfiskovaného nemovitého 1950-1961 N 2
majetku obci (přídělová listina, rozhodnutí)

95 Pojistné smlouvy 1946-1974 N 2

96 Inventarizace 1954-1974 N 2

97 Dosídlenecké domky 1957-1965 N 2

98 Nájemní smlouvy na objekty užívané státním 1968-1969 N 2
statkem
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

99 Evidence nemovitostí 1945-1973 N 2
(pozemnostní archy: obec, škola, veřejné
statky vody a cesty, aktualizace evidence,
seznam uživatelů a vlastníků)

100 Prodeje domků + zřízení práva osobního 1960-1974 N 2
užívání pozemků, smlouvy

101 Smlouvy o dočasném užívání nemovitostí 1969-1971 N 2
státních statků nájemci – záhumenky

102 Změny v užívání nemovitostí 1967-1975 N 2

103 Dědictví 1948-1974 N 2

104 Přihlášky majetkových podstat ke konfiskaci 1946 N 2

105 Přihlášky k soupisu nepřátelského majetku 1946 N 2

106 Seznamy zkonfiskovaného movitého majetku 1946-1947 N 2
(kola, hudební nástroje, rozhlasové přijímače,
přihláška vkladních knížek obce a odsunutých
obyvatel, protokol o znárodnění Elektrického
podniku obce)

107 Přidělování konfiskovaného movitého majetku 1946-1956 N 2

108 Národní správy a obsazení živností - koncese, 1946-1952 N 2
živnostenské listy, převody, příděl, uzavírání:
pohostinství, krejčovství, smíšené zboží, kovářství)

Finanční hospodaření

109 Roční rozpočty (neúplné), včetně 1946-1974 N 3
účetní uzávěrky, výkazů o příjmech,
přehledu aktiv a pasiv, finančního 
vypořádání

110 Povolení výběrů z vázaných vkladů 1946 N 3
německým obyvatelům

Místní daně a poplatky

111 Přehled o předpisu místních daní a poplatků, 1960-1970 N 3
výkaz o vyměření daní a místních poplatků

112 Jednotlivé daně a poplatky (neúplné) 1959-1963 N 3
(z hospodářských zvířat, zemědělská daň,
domovní daň)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Výstavba

113 Akce „Z“ 1965-1975 N 3
(rekonstrukce úřadovny MNV, přístavba sálu
pohostinství, rekonstrukce vodních nádrží, 
zavedení vody do školy, kanalizace)

114 Průmyslová a zemědělská výstavba 1956-1972 N 3
(samovýkrmna vepřů s přípravnou JZD, čerpací
stanice, adaptace školy na 2 bytové jednotky 
státního statku)

115 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1948-1974 N 3
(veřejné osvětlení Olbramov, Zádub, sekundární
přípojka pro velkoškolku Olbramov)

116 Občanské stavby 1949-1974 N 3
(výstavba, rekonstrukce, úpravy, demolice)

117 Povolení trhacích prací malého rozsahu 1969-1972 N 3

Doprava a spoje

118 Místní komunikace 1965-1968 N 4
(žádost o vyasfaltování)

119 Dopravní obslužnost 1948-1968 N 4
(žádosti o zavedení autobusových linek, 
objednávka autobusové čekárny)

120 Provoz veřejné telefonní hovorny v čp. 8, 1956-1965 N 4
přemístění telefonu v Zádubu ze statku do 
bytu předsedy MNV

121 Odběr tisku 1968 N 4

Obchod 

122 Zásobování 1945-1975 N 4
(příděly obuvi, výdejna odběrních lístků
Lestkov, dodávky mouky místo chleba)

123 Prodejna a pohostinství LSD Jednota 1953-1968 N 4
(zásobování chlebem a nápoji, převzetí 
hostince, zřízení pohostinství, nájemní
smlouvy, stanovení prodejní a uzavírací
doby, pasport obchodní sítě dohlížecí výbor
Jednoty - programový plán, zápisy ze schůzí, 
složení výboru)
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Zemědělství

124 Přihlášky soukromých rolníků do 1946 N 4
Hospodářského družstva v Plané

125 Seznam zemědělců, zemědělských závodů 1945-1967 N 4
s výměrou do 2 ha, smlouvy MNV s JZD, 
soukromými hospodáři Líbalem, Žipkem, 
Křížem o nuceném nájmu půdy, seznam
vlastníků (držitelů) uživatelů, soukromě
hospodařících rolníků s výměrou od 0,50 ha
a úkoly státního plánu, seznam uživatelů
zemědělské půdy od 0,31 ha do 0,50 ha
včetně a chovatelů krav a přehled 
dodávkových úkolů

126 JZD Olbramov 1952-1960 N 4
(schválení ustavení, blokování pozemků, 5LP
rozvoje 1956-60, předání státnímu statku)

Zemědělská výroba

127 Statistika (neúplné): 1951-1975 N 4
Soupis a obecní přehled hospodářského
zvířectva

128 Evidenční výkaz skutečných počtů a stavu 1955-1956 N 4
koní, oslů, mulů, mezků, vozů a postrojů

129 Soupis a obecní přehled ploch osevu 1954-1972 N 4
zemědělských plodin včetně soukromě
hospodařících rolníků

130 Sběrný list pro zemědělské závody (lesní, 1954-1960 N 4
zahradnické, viniční, rybniční) a závodový 
list o plochách osevu pro zemědělské závody
(lesní, zahradnické, viniční, rybniční)

131 Soupis a obecní přehled o plochách ozimých 1950-1957 N 5
obilovin, směsek, olejnin a jetelovin

132 Obecní přehled o plochách kultur 1955-1958 N 5

133 Soupis, obecní přehled, sčítací list osob trvale 1952-1970 N 5
činných a pomáhajících v zemědělských závodech

134 Evidence živočišné výroby pro krajsky 1956-1957 N 5
plánované zemědělské závody kromě
společného chovu JZD
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135 Organizace výroby 1946-1966 N 5
(koupě chovného dobytka, obecní plemeník,
deputátní chov vepřů, kruponování, koně
- kontrolní výkaz, přesun na Slovensko
rozpisové sumáře státního plánu rozvoje
zemědělské výroby, rozpis státního plánu 
zemědělské výroby, rozpis plánu II. etapy
jarních prací, bilance sklizně, rozhlasové
relace - prevence škod způsobovaných
domácím zvířectvem, výkup sena a peří)

136 Veterinární opatření 1966-1969 N 5
(očkování psů a vepřů)

Zemědělská půda 

137 Přídělové listiny Čd 53/48 a 860/50, 1946-1968 N 5
zápis o předání zkonfiskovaných lesů obci,
návrh přídělu, návrh přídělu pro lesy, grafický 
přídělový plán, nabytí, pozbytí přídělů

138 Evidence půdy 1950-1958 N 5
(pozemnostní arch, seznam vlastníků, držitelů,
uživatelů, závěrečný předávající protokol
a technická správa HTÚP)

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

139 Dodávky vajec a hus 1965-1966 N 5

140 Stanovení a plnění dodávek soukromými 1945-1954 N 5
hospodáři

141 Seznam záhumenkářů s výměrou půdy podle 1958-1959 N 5
stanov JZD, držitelů zemědělské půdy do 0,50 ha
a bezzemků, kteří mají dodávkovou povinnost

Myslivost

142 Zápis ze schůze honebního společenstva 1947-1948 N 5
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Lesy

143 Správa nemovitostí 1948-1968 N 5
(schválení samostatné honitby Drahovice
pro ředitelství Státních lesů v Konstantinových
Lázních, žádost MNV o spolupráci s lesní
správou při opravě lesních cest poškozených 
v důsledku přibližování dřeva, převody domů
a pozemků v užívání lesního závodu)

Vodní hospodářství 

144 Ochrana vodních zdrojů 1954-1973 N 5
 (obecní vyhláška o zabezpečení studní, 
průzkum vodních nádrží a pramenišť pro 
veřejný vodovod v Černošíně, znečištění 
vody ve studních u čp. 1 a 18 močůvkou 
ze statku, inventarizace vodních ploch)

145 Vodohospodářské investice 1968-1975 N 5
(žádost obce o stavbu hráze u protipožární
nádrže, povolení pro akci vyčištění nádrže)

Zdravotnictví

146 Seznamy obyvatelstva pro kalmetizaci, 1948-1969 N 5
pediatrickou a gynekologickou péči,
očkování

147 Hygienická péče 1965-1969 N 5
(karantény, vodní zdroje a potenciální zdroje
jejich ohrožení – silážní jámy, zásobování 
vodou, laboratorní rozbory vody ze studní)

Sociální péče

148 Prověření funkcionářů České sociální pomoci, 1948-1975 N 5
zpráva o činnosti MNV na úseku péče o děti,
příspěvky na výživu dětí, svěřování dětí do
ústavů, důvěrník péče o děti – Václav Laibl,
výkaz o sociální péči

149 Důchodci 1950-1975 N 5
(evidenční listy potřebných, úpravy důchodů,
záznam z prověrky - nedostatečná péče MNV)
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Školství 

150 Základní devítiletá škola 1946-1974 N 5
(přiškolení k lidové škole zemědělské
a měšťanské škole v Lestkově, otevření újezdní
střední školy v Olbramově, docházka do osmileté
střední školy a základní školy v Černošíně - zápisy 
prvňáčků, výběr žáků do škol III. stupně, souhlasy
se studiem mimo zemědělství, narušování školní
docházky, personální věci, předání inventáře škole
v Černošíně)

151 Dětský útulek 1946-1962 N 5
(příspěvky na vybavení, žádosti o otevření,
personální obsazení)

Kultura, sport a tělovýchova 

152 Výkaz o kulturních a společenských akcích 1965-1975 N 5

153 Knihovna 1961-1975 N 5
(metodická návštěva, dekret a pracovní 
smlouva knihovnice – Irena Mundilová)

154 Putovní kino 1959-1960 N 5
(oznámení o produkcích, zamítnutí požadavku
na koupi televizoru kvůli kinoprodukcím)

155 Obecní kronika 1965 N 5
(oznámení o získání kronikáře - J. Chaloupek)

156 Žádosti o povolení uspořádati veřejnou 1962-1975 N 5
hudební produkci

Ochrana přírodních a kulturních památek

157 Evidované movité kulturní památky 1968 N 5
(vyrozumění o zápisu kulturní památky -
obraz sv. Jana Nepomuckého v kapli při
cestě směrem na Vísky)

158 Evidované nemovité kulturní památky 1968 N 5
(nelegální zboření usedlosti čp. 11 státním 
statkem)
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Církevní záležitosti

159 Pojistná smlouva na kapli se zvonicí 1946 N 5
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