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Úvod

I. Vývoj původce archiválií

Původci archiválií jsou:

Obecní úřad Těchlovice (1850-1945)
Místní národní výbor Těchlovice (12. listopad 1945 – 31. prosinec 1979) IČO 260 240

Obec Těchlovice, ležící 3,7  km severozápadně od Stříbra, náležela od roku 1945 do 
konce ledna 1949 do politického a soudního okresu Stříbro. Správní obvod MSK a MNV se 
shodoval s katastrálním územím obce Těchlovice. 

Úřadovna MNV ve Těchlovicích bývala umístěna nejdříve v čp. 17, poté v čp. 68. 

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně správních celků.  Nahradily tak od roku 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.
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Není doloženo, kdy přesně byla v Těchlovicích MSK ustavena, známo je jen, že byla 
činná před 15. zářím 1945, a to pod předsednictvím Josefa Vešty. Seznamy členů MSK a 
MNV viz Příloha 3.

Na ustavení místního národního výboru došlo už 12. listopadu 1945, přičemž prvním 
předsedou se stal Josef Kreuzer. Při MNV tehdy fungovala i místní rolnická komise.

V r. 1946 bylo v obci evidováno 125 oprávněných voličů. Na základě výsledků voleb 
do Ústavodárného národního shromáždění došlo na ustavení MNV pod vedením staronového 
předsedy,  Jaroslava Kreuzera.  Ten se z  obce v zimě  r.  1947 odstěhoval  a  na jeho místo 
nastoupil Josef Rebeta. Při MNV fungovaly pouze komise: místní rolnická a finanční.

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 
(naplněného ovšem až v roce 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, byl od 1. 
ledna 1949 zřízen kraj  Plzeňský, jehož součástí  se stala i  obec Těchlovice.  Zároveň byla 
vládním nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena 
územní reorganizace okresů. Od 1. února 1949 byla obec součástí nově vymezeného okresu 
Stříbro.

Na jaře  r.  1948 došlo  ke  kompletní  obměně  MNV, i  když  v  čele  obce zůstal  jako 
předseda Josef Rebeta. Při MNV je doložena pouze finanční komise. Z důvodu odstěhování 
předsedy MNV před  koncem r.  1949 proběhla  na  předsednickém postu  změna  a  od  15. 
prosince 1949 stál v čele MNV Klement Cízl.

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. 
Těchlovice byly natrvalo zařazeny do matričního obvodu Stříbro.

Reorganizace MNV v Těchlovicích proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 
14/1950  Sb.  o  organizaci  místních  národních  výborů,  na  návrh  MAV  NF,  kdy je  jako 
předseda  15členného  MNV  od  6.  července  1950  uváděn  Václav  Vaněk.  Komise,  které 
fungovaly při MNV, nejsou doloženy.

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 Těchlovicích je jako první, byť újezdní, tajemník uváděn Josef Velek, před 21. 7. 
1952 pak funkci zastával Václav Kudrna.

V r. 1953 provedl MAV NF z důvodu nefungování MNV na návrh MO KSČ další 
reorganizaci MNV. Novým předsedou byl zvolen k 7. únoru Josef Bureš. Z blíže nejasných 
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důvodů byl  však někdy před 26. lednem 1954 vystřídán Klementem Cízlem,  jak dokládá 
Zápis z odborné archivní prohlídky.

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  a č.  23/1954  Sb., 
o organisaci  výkonných orgánů  národních  výborů.  Dosavadní  struktura  národních  výborů 
zůstala těmito normami v podstatě nedotčena.

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 r. 1954 proběhla v Těchlovicích v řádném termínu volba 9 členů MNV a následně 
30.  května  „dovolba“  dalších  tří  členů  MNV.  Při  ustavujícím  plenárním  zasedání  byl  z 
12členného MNV zvolen jako předseda Adolf Kolda. Obsazení dalších funkcí včetně počtu a 
složení komisí nelze doložit pro nedostatek potřebných dokumentů.

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.

Při ustavujícím plenárním zasedání konaném dne 1. června 1957 byl po následujících 
volbách jako předseda MNV zvolen Jan Lehečka, tajemníkem se stal Miroslav Baum. Složení 
MNV není až na dvě jména doloženo, stejně tak zůstávají  nejasné komise MNV a jejich 
obsazení.

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  (včetně 
Těchlovic),  ONV Mariánské Lázně a ONV Horšovský Týn. Zároveň došlo k reorganizaci 
krajů a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

Ke stejnému datu byly zrušeny národní výbory v dosavadních obcích Jezerce, Otročín a 
Víchov a všechny byly integrovány jako místní části Těchlovic.

Další volby do MNV (ale též do NS, KNV, ONV, MěstNV) 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).  Působnost  MNV  byla  upravena  zákonem  č.  65/1960  Sb.,  o  národních 
výborech,  ze  dne  25.  května  1960.  Zároveň  bylo  Ústavou  Československé  socialistické 
republiky volební období prodlouženo z původních tří na čtyři roky (ústava byla publikována 
pod č. 100/1960 Sb., prodloužení volebního období se týká čl. 86, odst. 3).

V průběhu ustavujícího plenárního zasedání, které se uskutečnilo 22. června 1960 byl 
do  funkce  předsedy MNV zvolen  předseda  Karel  Kocourek.  Tajemníkem,  dle  zápisu  ze 
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zasedání pléna, členové MNV zvolili Jana Lehečku, kterého krátce na to nahradil František 
Lejsek. Při MNV pracovaly komise zemědělská, kulturní a školská a také finanční.

Na základě ústavního zákona č. 75/1963 Sb., o skončení volebního období Národního 
shromáždění,  Slovenské národní  rady a  národních výborů,  bylo ukončeno volební  období 
orgánů zvolených v roce 1960 k 12. červnu 1964.

Ustavující  plenární  zasedání  proběhlo  3.  července  1964,  přičemž  pro  následující 
volební období byl předsedou MNV zvolen Josef Kadlec, tajemníkem se stal Jan Barták. Při 
MNV  pracovaly  komise:  KOVP,  sociální  a  zdravotní,  finanční,  pro  rozvoj  společenské 
spotřeby a zemědělská.

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.

V souladu se zákonem č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v ČSR, se ve 
dnech 26. a 27. listopadu 1971 uskutečnily i volby do MNV Těchlovice.

Při ustavujícím plenárním zasedání proběhnuvším 20. prosince 1971 byl do čela obce 
zvolen Karel Kocourek. Funkci tajemníka obsadil Antonín Jonáš. Složení komisí existujících 
při MNV bylo následující: KOVP, finanční a společná školská, kulturní, zdravotní a sociální.

Po  listopadových  volbách  v  r.  1976  zůstal  až  do  konce  volebního  období,  resp. 
existence MNV, v jeho čele Karel Kocourek. Obsazení funkcí místopředsedy, resp. tajemníka 
není doloženo. Kromě sociální komise chybí doklady k činnosti případných ostatních komisí 
včetně jejich složení.

Na podzim r. 1979 se začala projednávat otázka sloučení obce Těchlovice s městskou 
obcí Stříbro. Připojení se však netýkalo místní části Víchov, která byla současně převedena k 
obci  Černošín,  čímž  byla  zároveň  vyňata  z  matričního  obvodu  Stříbro  a  zařazena  do 
matričního  obvodu Černošín.  Na integraci  Těchlovic  s  Otročínem a Jezercemi  ke Stříbru 
došlo s platností od 1. ledna 1980 na základě 16. plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 
14. prosince 1979. Tento stav trvá doposud.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MNV sídlícího v čp. 17, 
následně až do konce existence v čp. 68. Jak byly došlé písemnosti zpočátku označovány, 
není pro jejich absenci možné doložit, v agendě dochované z pozdějšího období jsou došlé 
dokumenty opatřeny pouze datumovkou. Zcela chybějí ukládací znaky a není jasné, podle 
jakého konkrétního ukládacího systému byla spisovna MNV vedena.

Nejstarší doložená manipulace se spisovnou MNV Těchlovice proběhla 26. ledna 1954. 
„Archivně  odborná  prohlídka  spisů“  za  roky  1945-1953  byla  realizována  pověřeným 
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pracovníkem „okresní archivní služby okresu Stříbro“, Jaroslavem Šeflem. Mj. bylo zapsáno, 
že knihy zápisů ze zasedání pléna a rady MNV a zčásti spisy do r. 1953 byly ponechány pro 
další úřadování MNV. O době vypovídá i konstatování, že agenda do r. 1948 byla uložena v 
pořadačích  a  fasciklech  „podle  věci“,  kdežto  od  r.  1949  již  „porůznu  bez  jakéhokoliv 
uspořádání nikoliv podle spisových značek nového spisového plánu“. Zápisem byla schválena 
i okamžitá skartace, při níž bylo zlikvidováno asi 100 kg dokumentů, „zejména zásobovací a 
vyživovací  agendy“.  Ve spisovně zůstal  uložen i  zbytek  dokumentů  někdejšího  obecního 
úřadu od 19.  století  do r.  1945,  přičemž pověřený pracovník  zapsal,  že  „Ostatní  spisy a 
záznamy z  doby něm.  správy obce  byly podle  sdělení  předsedy MNV pravděpodobně  v 
revolučních dnech v r. 1945 zničeny.“ Do okresního archivu měly být vybrané písemnosti, 
konkrétně veškeré dochované spisy z doby do r. 1945, uzavřené knihy zápisů ze zasedání 
pléna a rady a podací protokoly, svezeny 21. února 1957. EL JAF byl však následně založen 
jen  pro  archiválie  obecního  úřadu  do  r.  1945.  Záznam  o  vstupní  archivní  evidenci  pro 
nejstarší archiválie MNV chybí a tyto se v archivu nenacházejí, na předání tudíž nedošlo.

Další kontakt s okresním archivem se uskutečnil až v r. 1966. MNV Těchlovice 28. 
října k dotazu ze strany archivních pracovníků bez uvedení konkrétních položek sděloval, že 
má archivní materiál roztříděn v „balíkách asi 150 kg“ a připraven k odvozu do archivu. Ani 
k  tomuto  převzetí  není  v  archivu  dochována  žádná  dokumentace  a  dle  všeho  se 
neuskutečnilo.

První doložené předání archiválií proběhlo až v r. 1974, kdy byl ze strany MNV podán 
návrh na skartaci písemností s prošlými ukládacími lhůtami, ovšem v příloze je pouze seznam 
písemností  skupiny  „V“.  V  Protokolu  o  provedeném  vyřazení  písemností  je  pak 
konstatováno, že ze skupiny „V“ bude vše archivováno, přičemž písemnosti charakteru „A“ 
budou  do  30  dnů  předány  do  Okresního  archivu  Tachov  se  sídlem  ve  Stříbře.  Soupis 
dokumentů „A“ však není připojen. Na základě přírůstku č. 145 z 26. října 1974 byl k 26. 
listopadu 1974 pro původce založen EL JAF 366, na nějž byly zapsány 4 balíky (finanční 
doklady – deníky, knihy, rozpočty atp.) z let 1953-1967.

Při  kontrole  činnosti  KOVP provedené  2.  6.  1975 odborem vnitřních  věcí  ONV v 
Tachově  je  mj.  uveden  i  odstavec  týkající  se  spisové  manipulace,  v  němž  je  rovněž 
konstatováno: „Spisy jsou zakládány v různých pořadačích podle povahy.....- nejsou na nich 
uváděny příslušné znaky ukládací. V únoru letošního roku bylo provedeno roztřídění starých 
spisů a spisy, které mají archivní hodnotu, byly předány do okresního archivu ve Stříbře.“ Nic 
konkrétnějšího  ohledně  údajně  předaných  dokumentů  však  uvedeno  není  a  ani  archivní 
přírůstková kniha neobsahuje žádný záznam o zmiňovaném předání.

V dotazníku z října r. 1975 je pouze uvedeno, že se vede podací deník, je „cirka 374 
dopisů přijatých a odpověděné za rok“, písemnosti „jsou zakládány v deskách v jednotlivých 
odborech dle rezortu“. Kromě toho je konstatováno (v rubrice týkající se archivní knihy): 
„kronika do r. 1945 od r. 1945 spracovávano“ (sic), což potvrzuje její tehdejší existenci.

V návaznosti na zrušení národního výboru v Těchlovicích se 22. února 1980 uskutečnil 
svoz dochovaných dokumentů  s  prošlými ukládacími  lhůtami  a po jejich zpracování  byly 
zaevidovány archiválie z let 1955-1979, konkrétně 16 úředních knih a 4 kartony (přírůstek č. 
325 z 1. listopadu 1980) o neuvedeném rozsahu.
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III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Těchlovice tvořen 3 úředními 
knihami a 12 kartony, v nichž byly kromě spisů zabaleny i úřední knihy, o celkovém rozsahu 
1,5 bm.

Na začátku inventarizace  archivního fondu byly prověřeny archiválie  nástupnického 
MěNV  Stříbro,  mezi  nimiž  byly  nalezeny  rovněž  archiválie  provenienčně  náležející  do 
archivního fondu MNV Těchlovice. Konkrétně se jednalo o evidenci obyvatel (přihlašovací 
lístky  trvalého  a  přechodného  pobytu)  z  Těchlovic,  Jezerců  a  Otročína  z  let  1950-1979 
ukončenou do 31.12.1979 (odstěhovaní, resp. zemřelí). Ostatní přihlašovací lístky obyvatel 
Těchlovic a osad Jezerce a Otročín po roce 1980 zůstávají v archivním fondu MěNV Stříbro. 
Přihlašovací  lístky  byly  vyjmuty  z  kartonu  MěNV  Stříbro  č.  94/99  a  byly  včleněny do 
stávajícího  kartonu MNV Těchlovice.  Proto nedošlo  k žádné změně v počtu  evidenčních 
jednotek ani metráže u obou fondů.

V průběhu inventarizace byly z fondu vytříděny archiválie z činnosti původců:

1/ MNV Jezerce EL NAD 132 
přiznání  domovní  daně  z  let  1953  a  1960,  revize  hospodaření  z  let  1956-1960,  místní 
poplatky z let 1958 až 1960, rozpočet, čtvrtletní výkazy o příjmech a výdajích 1958 až 1960, 
kniha výdajů z let 1958-1960, peněžní deník z r. 1958, vše o rozsahu 1 kartonu (0,12 bm)

2/ MNV Otročín EL NAD 81
přiznání domovní daně z let 1953 a 1960, rozpočtové záležitosti a rozbor hospodaření z let 
1959-1960 a peněžní deník za r. 1958, vše o rozsahu 1 kartonu (0,12 bm).

Archivní fond MNV Těchlovice 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 čj. 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  s  přihlédnutím k 
Metodickému návodu č. 1/2013 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra 
čj. MV-46913/AS-1/AS-2013 ze dne 17. 4. 2013.

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  čj.  SOAP/090-0251/2013  ze  dne  14.  06.  2013 schválený  čj. 
SOAP/008-0667/2014 ze dne 15. 08. 2014), při němž byly vyřazeny archiválie v celkovém 
rozsahu 0,4 bm (4 pokladní knihy z let 1956-1963, 5 knih pohledávek a dluhů z let 1954-
1961,  9  knih  dlužníků  z  let  1957-1967,  oběžníky  a  nařízení  z  let  1965-1975,  1  kniha 
pohledávek z r. 1958 vedená MNV Jezerce a 1 kniha pohledávek z r. 1960 a 2 knihy dlužníků 
z let 1957-1960 vedené MNV Otročín). Vyřazované úřední knihy, které by měly náležet do 
archivních fondů MNV Jezerce a MNV Otročín, byly do vnitřní skartace zahrnuty, protože 
jejich  přesun  do  příslušných  archivních  fondů  a  následné  vyřazení  by postrádalo  smysl. 
Vyřazení  archiválií  bylo  provedeno s  přihlédnutím k instrukci  pro  ukládání  a  vyřazování 
(skartaci) písemností u výkonných orgánů národních výborů čj. NV/3-10262/1958 ze dne 4. 
ledna 1959. S ohledem na mezerovitost archivního fondu byly ponechány i některé archiválie, 
které byly v této směrnici označeny vyřazovacím znakem V.
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V  archivním  fondu  byla  ponechána  dvě  priora.  Prvním  z  nich  je  Kniha  evidence 
domovských listů  (inv.  č.  5),  neboť se v jejím vedení  pokračovalo  až  do r.  1947 a řada 
obyvatel v ní zaznamenaných žila v obci i v poválečných letech. V rámci inventarizace byl 
počátek vedení knihy datován odhadem na rok 1918. Stejně tak ve fondu zůstal domovský list 
Franze Deimlinga (inv. č. 56) včetně související korespondence, která byla vyřízena v r. 1946.

Konečná  metráž  archivního  fondu po  správném určení  evidenčních  jednotek,  jejich 
následném přemanipulování, po vytřídění a vyřazení dokumentů aktuálně činí 1,02 bm.

Archivní fond MNV Těchlovice náleží k mezerovitě zachovaným fondům, není však 
známo,  že  by  se  nějaké  dokumenty  z  doby  do  r.  1979  ještě  nacházely  ve  spisovně 
nástupnického MěNV, resp. MěÚ Stříbro. Z důležitých archiválií jsou dochovány jen knihy 
zápisů  ze  schůzí  pléna  a  rady  z  let  1960-1970,  i  když  zápisy  nebyly  zaznamenávány 
pravidelně a po obsahové stránce je jejich výpovědní hodnota sporná. Zcela chybějí zápisy ze 
schůzí komisí kromě zčásti dochovaných zápisů ze schůzí finanční a sociální komise, podací 
protokoly do r. 1953, resp. po r. 1976, část účetních knih do r. 1955 a také část spisového 
materiálu (např. první volby, statistika, odsunová agenda, atd.). Chybí obecní kronika, ačkoliv 
je doloženo, že byla psána ještě v r. 1975, resp. ještě v r. 1976 byl potvrzen kronikář.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Jazyky archivního fondu jsou čeština a němčina (inv. č. 5, 56).

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní fond MNV Těchlovice náleží  mezi  mezerovitě  dochované fondy národních 
výborů. Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV dochované jen za r. 1960-1970 zčásti dokladují 
aktivity základního článku samosprávy v obci po 2. světové válce poznamenané částečnou 
výměnou obyvatelstva. Z ostatních archiválií jsou z období po r. 1954 dochovány archiválie 
téměř  ve  všech  tématických  skupinách.  Přínosné  jsou  zejména  archiválie  týkající  se 
zemědělské problematiky, neboť se jednalo o typicky zemědělskou obec. Dále jsou poměrně 
přehledně dochovány archiválie z činnosti komise pro ochranu veřejného pořádku, vojenská 
agenda a archiválie dokladující zaniklé obecní školství.

Archivní  fond  MNV  je  v  rámci  ostatních  početných  dochovaných  fondů  místních 
původců, tj. Archivu obce Těchlovice, Jednotného zemědělského družstva Těchlovice, Místní 
školní  rady  Těchlovice,  Obecné  školy  (německé)  Těchlovice,  Základní  devítileté  školy 
Těchlovice  a  Zemědělského  družstva  Těchlovice,  zásadním  zdrojem  údajů  k  přehledu  o 
minulosti obce.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní  fond  MNV  Těchlovice  uspořádala  a  inventární  pomůcku  sestavila  PhDr. 
Markéta Novotná v červenci a srpnu 2013 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 25. listopadu 2016 PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

Akce „Z“ – akce zvelebování

bm – běžný metr

čj. – číslo jednací

ČSAD – Československá státní autobusová doprava

ČSR – Československá republika

ČSSS – Československé státní statky

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

Evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo

HTÚP – hospodářsko-technická úprava pozemků

IPCHO – individuální protichemická obrana

Inv. č. – inventární číslo

JSBVO – jednotný systém branné výchovy obyvatelstva

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kar – karton

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

MO KSČ – místní organizace Komunistické strany Československa

ktt – kartotéka

k. ú. – katastrální území

kV – kilovolt

LSD – lidové spotřební družstvo

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěstNV, MěNV – městský národní výbor

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NS – Národní shromáždění

NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor

ppr – podací protokol

Sb. – sbírka

SPOZ – sbor pro občanské záležitosti

ZDŠ – základní devítiletá škola
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Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK a MNV Těchlovice v letech 1945-1979

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Josef Vešta před 15. 9. 1945 (MSK) 11. 11. 1945

Jaroslav Kreuzer 12. 11. 1945 (MNV) 12. 2. 1947 (odstěhoval se)

Josef Rebeta 13. 2. 1947 14. 12. 1949 (odstěhoval se)

Klement Cízl 15. 12. 1949 5. 7. 1950

Václav Vaněk 6. 7. 1950 6. 2. 1953

Josef Bureš 7. 2. 1953 před 26.1.1954

Klement Cízl před 26.1.1954 červen 1954

Adolf Kolda červen 1954 31. 5. 1957

Jan Lehečka 1. 6. 1957 21. 6. 1960

Karel Kocourek 22. 6. 1960 2. 7. 1964

Josef Kadlec 3. 7. 1964 19. 12. 1971

Karel Kocourek 20. 12. 1971 31. 12. 1979
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Příloha č. 3: Seznam členů MSK a MNV Těchlovice v letech 1945-1979

Období ?. ?. 1945- 11. 11. 1945 (stav k 15. 9. 1945)
předseda MSK Josef Vešta

místopředseda MSK Jaroslav Fryček

členové MSK Václav Štrunc, Jaroslav Baxa

změny ve složení MSK nedoloženy

Období 12. 11. 1945- 30. 6. 1946
předseda MNV Jaroslav Kreuzer

místopředseda MNV Klement Cízl

členové MSK
Václav Štrunc (pokladník), Jaroslav Baxa (zapisovatel), František Myslivec, Adolf 
Kolda (finanční referent), Čeněk Ouředník (bytový referent), Jaroslav Kroc, Jan 
Lehečka, Václav Vaněk (bezpečnostní referent), František Liška, Karel Šimek

komise 
MNV

místní 
rolnická

předseda: František Myslivec, členové: Jaroslav Kroc, Jan Lehečka, František 
Liška, Otakar Košař

změny ve složení MNV nedoloženy

Období 1. 7. 1946-24. 4. 1948
předseda MNV Jaroslav Kreuzer, od 13. 2. 1947 Josef Rebeta

místopředseda MNV Josef Vešta (k 7. 9. 1946 Klement Cízl) 

členové MNV
Klement Cízl, Jaroslav Kroc (člen rady), Čeněk Ouředník (člen rady a bytový 
referent), František Myslivec, Jan Pašek, Václav Vaněk, Jaroslav Baxa (kulturní 
referent a zapisovatel), Vilém Petrák, Václav Štrunc (pokladník), Karel Jersák

komise 
MNV

místní 
rolnická

předseda: Klement Cízl, členové: František Myslivec, Jaroslav Kroc, Josef Rebeta, 
Karel Jersák, Vilém Petrák

finanční 
předseda: Václav Štrunc, členové: Jan Pašek, Čeněk Ouředník, od 13. 5. 1948 
Josef Bureš, František Houska, Václav Kastner

změny ve složení MNV
Josef Rebeta za Václava Vaňka, Vojtěch Kodl (od 12. 2. 1947) jako náhradník za 
Klementa Cízla, Otakar Košař (od 13. 2. 1947) jako náhradník za Josefa Rebetu, 
Jan Lehečka (od 28.2.1947) za Františka Myslivce

Období 25. 4. 1948-5. 7. 1950
předseda MNV Josef Rebeta, od 15. 12. 1949 Klement Cízl

místopředseda MNV Josef Vaněk

členové MNV

Josef Baum (zapisovatel), Karel Šimek (pokladník), František Myslivec, Klement 
Cízl (zásobovací referent), Jaroslav Kroc (člen rady, osvětový referent), Jan 
Lehečka (bezpečnostní referent), Čeněk Ouředník (člen rady a bytový referent),
Vratislav Plechatý, Alois Baier, Otakar Košař, 

komise 
MNV

finanční 
předseda: Čeněk Ouředník, členové: Josef Bureš, František Houska, Václav 
Kastner, Alois Baier, Karel Šimek
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změny ve složení MNV nedoloženy

Období 6. 7. 1950-červen 1954
předseda MNV Václav Vaněk, od 7. 2. 1953 Josef Bureš, před 26. 1. 1954 Klement Cízl

místopředseda MNV Václav Houdek (současně zemědělský referent), před 13. 2. 1953 ? Bradáč

tajemník (újezdní) Josef Velek, před 21. 7. 1952 Václav Kudrna 

členové MNV

Karel Šimek (člen rady, pokladník), Josef Vešta (člen rady, kulturní referent), 
Marie Cízlová (členka rady), Růžena Kuncová (vyživovací referentka), Josef 
Bureš, Jaroslav Baxa, Josef Petrák, Rudolf Vešta, Josef Baum, Rudolf Kubík, Jan 
Kolena, Čeněk Ouředník, Josef Živný

změny ve složení MNV

od 15. 2. 1951 Zdeněk Pospíšil za Marii Cízlovou, od 11. 12. 1951 Václav Štrunc 
za Rudolfa Kubíka a Otto Plechatý za Zdeňka Pospíšila, od 14. 1. 1953 doplnili 
neznámo za koho plénum Zeman, Hovorka, Košař, Lehečka, Najman Ml., od 16. 
2. 1953 Klement Cízl

Období červen 1954-31.5. 1957
předseda MNV Adolf Kolda

tajemník MNV nedoložen

členové MNV
Josef Vešta, Blahoslav Kupec, Václav Houdek, Josef Baum, Jan Lehečka, 
Miroslav Petrák, Alois Baier, Jindřich Kroc, Jaroslav Kolena, Eduard Šťastný, 
Václav Štrunc

změny ve složení MNV nedoloženy

Období 1. 6. 1957-21. 6. 1960
předseda MNV Jan Lehečka

tajemník MNV Miroslav Baum

členové MNV Miroslav Petrák (člen rady), Václav Štrunc, další nedoloženi

Období 22. 6. 1960-2. 7. 1964
předseda MNV Karel Kocourek

tajemník MNV Jan Lehečka, před 10. 8. 1960 František Lejsek

členové MNV
Josef Maršán, Věroslav Hnělica, Vlasta Rebetová, Jindřich Hubka, Jiří Kašpar, 
František Čamra, Josef Barták (člen rady), Ladislav Michal, Josef Baum

komise
MNV

zemědělská předseda: Jan Lehečka, členové: Josef Baum, Mikuláš Dostál

kulturní a 
školská

předsedkyně: Vlasta Rebetová, členové: Ladislav Michal, Vlasta Thomajerová

finanční předseda: Josef Barták, členové: Jindřich Hubka, Věroslav Hnělica

změny ve složení MNV nedoloženy
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Období 3. 7. 1964-19. 12. 1971
předseda MNV Josef Kadlec

tajemník MNV Josef Barták

členové MNV

Karel Kocourek (člen rady), Václav Maršán (člen rady), Miroslav Petrák (člen 
rady), Mikuláš Dostál, Jan Lehečka, Josef Vešta, Věroslav Knytl, Slavomír 
Kašpar, Mikuláš Jonáš, Josef Liška, František Suk, Antonín Jonáš, František 
Čamra, Antonín Suran, Jindřich Hubka, Jaroslav Lingr, Marie Ligačová

komise
MNV

KOVP
předseda: Josef Vešta, členové: Jan Kupec, Václav Štrunc, Jindřich Hubka, Josef 
Liška

sociální a 
zdravotní

předseda: Karel Kocourek, členové: Jiří Kastner, Antonín Suran

finanční předseda: František Suk, členové: Mikuláš Dostál, Antonín Jonáš, Jan Dauda

pro rozvoj 
společenské 

spotřeby

předseda: Václav Maršán, členové: Slavomír Kašpar, Mikuláš Jonáš, Marie 
Likačová

zemědělská
předseda: Jan Lehečka, členové: Miroslav Petrák, František Čamra, Jaroslav 
Lingr, Věroslav Knytl

změny ve složení MNV nedoloženy

Období 20. 12. 1971-16. 11. 1976
předseda MNV Karel Kocourek

tajemník MNV Antonín Jonáš

členové MNV
Jan Lehečka, František Suk, Miroslav Petrák (člen rady), Josef Liška, Marie 
Rybová, Věra Kašparová, Eva Vokáčová (členka rady), Josef Kadlec, Mikuláš 
Dostál, Miloslav Nedvěd, Jan Dauda (člen rady)

komise
MNV

KOVP předseda: Josef Liška, členové: Antonín Jonáš, Miroslav Petrák

finanční předseda: František Suk, členové: Mikuláš Dostál, Miloslav Nedvěd

školská, 
kulturní, 

zdravotně 
sociální

předsedkyně: Věra Kašparová, členové: Eva Vokáčová, Jan Dauda

změny ve složení MNV nedoloženy

Období 17. 11. 1976-31. 12. 1979
předseda MNV Karel Kocourek

místopředseda nedoložen

tajemník MNV nedoložen

členové MNV
Antonín Jonáš, Josef Liška, Eva Vokáčová, Marie Rybová, Jan Dauda, Miroslav 
Petrák, Jiří Kubík, Markéta Motyčáková, Věra Kašparová, Marie Paurová, Josef 
Šafránek, Miloslav Nedvěd, Mikuláš Dostál

Komise 
MNV

sociální
předsedkyně: Věra Kašparová, členové: Mikuláš Dostál, Marie Paurová

změny ve složení MNV nedoloženy
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Příloha č. 4: Struktura archivního fondu

1 Orgány národního výboru

2 Úřad národního výboru

2/1 Úřední knihy

2/1/1 Evidenční knihy

2/1/2 Účetní knihy

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Registraturní pomůcky

2/2/2 Spisy

2/2/2/1 Statutární záležitosti

2/2/2/2 Volby

2/2/2/3 Organizace činnosti národního výboru

2/2/2/4 Funkcionáři

2/2/2/5 Kontrolní činnost

2/2/2/6 Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní 
 fronty a spolky

2/2/2/7 Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

2/2/2/8 Požární ochrana

2/2/2/9 Vojenské záležitosti, civilní obrana

2/2/2/10 Evidence obyvatelstva

2/2/2/11 Evidence a správa majetku

2/2/2/12 Finanční hospodaření

2/2/2/13 Místní daně a poplatky

2/2/2/14 Výstavba

2/2/2/15 Bytové hospodářství

2/2/2/16 Doprava a spoje

2/2/2/17 Obchod

2/2/2/18 Zemědělství

2/2/2/19 Zemědělská výroba

2/2/2/20 Zemědělská půda

2/2/2/21 Myslivost

2/2/2/22 Vodní hospodářství

2/2/2/23 Zdravotnictví

2/2/2/24 Sociální péče
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2/2/2/25 Školství

2/2/2/26 Kultura, sport a tělovýchova

2/2/2/27 Ochrana přírodních a kulturních památek
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

1 Orgány národního výboru

1 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1960-1964 ukn 1
28. 6. 1960-8. 9. 1964

2 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1964-1970 ukn 2
26. 6. 1964-15. 12. 1970

3 Zápisy ze schůzí komise sociálního 1965-1979 ukn 3
zabezpečení
5. 2. 1965-22. 8. 1979

4 Zápisy ze schůzí finanční komise 1966-1972 ukn 4
21. 2. 1966-25. 1. 1972

2 Úřad národního výboru

2/1 Úřední knihy

2/1/1 Evidenční 

5 Evidence domovských listů ([1918]) 1946-1947 ukn 5

2/1/2 Účetní

6 Peněžní deník 1956 ukn 6

7 Peněžní deník 1957 ukn 7

8 Peněžní deník 1958 ukn 8

9 Peněžní deník 1958-1959 ukn 9

10 Peněžní deník 1959-1967 ukn 10

11 Peněžní deník 1968-1974 ukn 11

12 Kniha příjmů 1956 ukn 12

13 Kniha příjmů 1957 ukn 13

14 Kniha příjmů 1958 ukn 14

15 Kniha příjmů 1961-1974 ukn 15

16 Kniha příjmů (od října do konce roku) 1974 ukn 16

17 Kniha výdajů 1956 ukn 17

18 Kniha výdajů 1957 ukn 18
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah    Evid. jedn. č.

19 Kniha výdajů 1958-1962 ukn 19

20 Kniha výdajů 1963 ukn 20

21 Kniha výdajů 1964 ukn 21

22 Kniha výdajů 1965-1966 ukn 22

23 Kniha výdajů 1967 ukn 23

24 Kniha výdajů 1968 ukn 24

25 Kniha výdajů 1968 ukn 25

26 Kniha výdajů 1969 ukn 26

27 Kniha výdajů 1970 ukn 27

28 Kniha výdajů 1971 ukn 28

29 Kniha výdajů 1972 ukn 29

30 Kniha výdajů 1973-1974 ukn 30

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Registraturní pomůcky

31 Podací protokol 1953-1954 ppr 1
9. 11. 1953-27. 12. 1954

32 Podací protokol 1957-1967 ppr 2
31. 5. 1957-21. 9. 1967

33 Podací protokol 1962-1972 ppr 3
20. 12. 1962-28. 12.1972

34 Podací protokol 1973-1976 ppr 4
2. 1. 1973-20. 12. 1976

2/2/2 Spisy

2/2/2/1 Statutární záležitosti

35 Jmenování dobrovolníka pro soupis 1975 kar 1
pomístních jmen – Jan Lehečka
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah     Evid. jedn. č.

2/2/2/2 Volby

36 Volby do KNV, ONV a MNV 1957 kar 1
(seznam voličů)

36 Volby do Národního shromáždění, KNV, ONV 1960 kar 1
a MNV
(jmenování volebních komisí, vyhláška o zřízení
volební komise, vyhlášky o registraci kandidátů,
seznam voličů)

36 Volby doplňovací do KNV, MNV a volby soudců 1962 kar 1
(zápis o registraci kandidátů na soudce z lidu,
vyhláška o registraci kandidáta, seznam voličů)

36 Volby do Národního shromáždění, KNV, ONV, 1964 kar 1
MNV a soudců z lidu
(přihlášky kandidátů k registraci, vyhláška 
o registraci kandidátů, objednávka hlasovacího
lístku, seznam voličů, výsledky hlasování)

36 Volby do KNV, ONV a MNV 1968 (nerealizované) 1967-1968 kar 1
(návrhy kandidátů na poslance, hodnocení
kandidátů, zpráva o zvolení místní volební
komise, oběžníky na veřejné předvolební schůze)

36 Volby do Federálního shromáždění, KNV, ONV 1971 kar 1
a místního národního výboru
(ustavení obvodní a okrskové volební komise,
návrhy na poslance, podklady pro přihlášení
kandidátů k registraci, prohlášení kandidátů
o přijetí kandidatury, přihláška kandidátů 
k registraci, vyhlášky o registraci kandidátů
do MNV, zpráva o provedení registrace a o počtu
a složení zaregistrovaných kandidátů, seznam
voličů, výsledky hlasování v okrsku, zápis okrskové
volební komise o hlasování, zápis obvodní volební 
komise o výsledku hlasování, konečné hlášení
o výsledcích voleb do MNV)

36 Volby do ONV 1976 kar 1
(kádrová hodnocení kandidátů členů stranické
skupiny a dosavadních poslanců, přihláška 
kandidátů k registraci, prohlášení kandidátů,
sliby poslanců)

37 Volební programy, Programové plány 1967-1979 kar 1
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/3 Organizace činnosti národního výboru 

38 Plány práce pléna a rady MNV, výboru žen, 1964-1979 kar 1
občanských výborů Otročín a Víchov

39 Hlášení o politické situaci a schůzové 1964-1979 kar 1
činnosti, pozvánky a prezenční listiny,
zprávy k tezím k výkonu státní správy,
veřejné schůze

40 Vyznamenání 1965-1975 kar 1
(za činnost v odboji k 20. výročí osvobození,
Budovatel Tachovska, uznání za plnění
volebního programu)

41 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1965-1979 kar 1

2/2/2/4 Funkcionáři

42 Evidence členů MNV a stálých komisí, 1960-1975 kar 1
hodnocení jejich činnosti

2/2/2/5 Kontrolní činnost

43 Dohlídky a periodické revize finančního 1957-1975 kar 2
hospodaření, zprávy o plnění nápravných
opatření

44 Stížnosti 1969-1975 kar 2

2/2/2/6 Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní fronty
            a spolky

45 Místní organizace Českého svazu žen 1975-1976 kar 2
(plány činnosti, příspěvek na akce)

46 Základní organizace Socialistického 1974-1976 kar 2
svazu mládeže
(hodnocení činnosti, pořádání akcí)

47 Odbočka Svazu československo- 1975 kar 2
sovětského přátelství
(plán činnosti)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/7 Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

48 Roční výkaz o přestupcích 1967-1971 kar 2

49 Přestupky 1965-1977 kar 2
(oznámení, výpovědi, zápisy, posudky, rozhodnutí)

50 Posudky, zprávy a hlášení o občanech 1965-1975 kar 2

2/2/2/8 Požární ochrana

51 Zápisy z požárních prohlídek a revizí 1968-1975 kar 2

2/2/2/9 Vojenské záležitosti, civilní obrana

52 Branci 1965-1975 kar 2
(odvodní řízení, seznamy a posudky)

53 Záložníci, vojáci z povolání 1950-1973 kar 2
(evidence, vojenské knížky, posudky)

54 Posádková střelnice vojenského útvaru 1971 kar 2
8015 Stříbro

55 Plán a plnění JSBVO, 1965-1976 kar 2
prostředky IPCHO

2/2/2/10 Evidence obyvatelstva

56 Domovský list včetně žádosti (1930) 1946 kar 3
a osvědčení národní spolehlivosti
(Franz Deimling)

57 Seznamy obyvatelstva [1960]-[1979] kar 3

58 Karty pobytové evidence A-Z 1950-1979 ktt 1
(neplatné – zemřelí, odstěhovaní)

2/2/2/11 Evidence a správa majetku

59 Inventarizace 1955 kar 3
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

60 Majetkoprávní věci [1959]-1976 kar 3
(seznamy budov, dosídlenecké domky, hlášení
o německých nápisech, základní technické údaje
vybavení obce, táboření na obecních pozemcích,
seznam rodinných domků nájemníků ČSSS Stříbro,
ozeleňovací akce, veřejné tábořiště Víchov)

61 Rodinné domky, pozemky 1962-1978 kar 3 
(prodeje, nájmy, převody, dědictví)

2/2/2/12 Finanční hospodaření

62 Roční rozpočty obce 1957-1962 kar 3
(návrhy, čtvrtletní a pololetní
výkazy o hospodaření)

2/2/2/13 Místní daně a poplatky

63 Domovní daň 1953-1967 kar 3
(přiznání, předpisy, výkaz)

64 Přiznání k dani z příjmů obyvatelstva 1957-1961 kar 3

65 Zemědělská daň soukromého hospodáře 1960-1961 kar 4
JZD Otročín
(přiznání, vymáhání nedoplatků)

66 Platební zápovědi 1963-1976 kar 4

2/2/2/14 Výstavba

67 Veřejné stavby, akce „Z“ 1964-1974 kar 4
(plány a výkazy akcí „Z“, protokoly o ukončení
a předání do trvalého užívání-hřbitov, rybníky,
rozhlas, budova MNV, zastávky ČSAD, parčíky,
kanalizace, prodejna P 60, rekonstrukce ZDŠ, aj.)

68 Komplexní bytová výstavba 1968-1972 kar 4
(4 bytové jednotky Víchov, 2 bytové jednotky
Těchlovice)

69 Průmyslová a zemědělská výstavba 1961-1976 kar 4
(velkokapacitní teletník, pastevní dojírna
Jezerce, sušička obilí, kanceláře, skladiště,
svobodárna státního statku)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah     Evid. jedn. č.

70 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1973-1976 kar 4
(tranzitní plynovod-stavba elektrických přípojek
pro trasové uzávěry, rekonstrukce vedení 22 kV
Víchov-Planá)

71 Občanské stavby 1967-1977 kar 4
(novostavby, opravy, úpravy, změna charakteru,
rekreační objekty, demolice)

2/2/2/15 Bytové hospodářství

72 Přidělování bytů, nájemné 1966-1974 kar 4

2/2/2/16 Doprava a spoje

73 Místní komunikace 1974-1979 kar 4
(výstavba, opravy, úpravy)

74 Telefonizace 1970, 1976 kar 4
(místní automatická ústředna)

75 Místní rozhlas 1970-1976 kar 4
(povolení, revize)

2/2/2/17 Obchod

76 LSD Jednota 1975 kar 4
(revize zásobování)

2/2/2/18 Zemědělství

77 Causa Krejčovi, čp. 4 1972-1973 kar 4
(nakládání s usedlostí, přikázání do užívání
JZD Chotoviny)

2/2/2/19 Zemědělská výroba

78 Statistika (neúplné): 1960, 1979 kar 4
- Sběrný list a Obecní přehled ploch osevu
zemědělských plodin, 1960
- Soupis a obecní přehled hospodářského
zvířectva, 1979
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah     Evid. jedn. č.

79 Živočišná výroba [1961], 1976 kar 4
(seznam záhumenkových krav předaných 
do státního statku, přihlášení včelstev)

80 Ochrana proti škůdcům 1973-1977 kar 4
(likvidace ovocného sadu, průzkum ovocných
stromů napadených virózou)

2/2/2/20 Zemědělská půda 

81 Přídělové řízení 1966 kar 4
(Rozhodnutí o přídělu čp. 6 s příslušenstvím
v Jezercích)

82 Sektorové přehledy, seznam a rejstřík 1954-1961 kar 4
držitelů (uživatelů) v k. ú. Těchlovice, 
Jezerce, Otročín

83 HTÚP 1958-1959 kar 4
(směny, výkaz náhrad, záznam o změně
v evidenci půdy, záhumenky)

84 Jednotná evidence půdy – evidenční listy 1958-1959 kar 5
o plochách kultur dle jednotlivých držitelů,
sběrný list pro zemědělské závody

85 Meliorace 1973 kar 5

2/2/2/21 Myslivost

86 Prodlužování loveckých lístků 1971 kar 5

2/2/2/22 Vodní hospodářství

87 Ochrana vodních zdrojů 1961-1976 kar 5
(seznam veřejných a soukromých studní,
provoz rybníka ve Víchově, rozbor vody ve
studánce u Víchovského rybníka, oprava
studny a rybníků v Otročíně a Víchově)

88 Vodohospodářské investice 1973-1977 kar 5
(obecní vodovod a kanalizace, kanalizace
Otročín)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah     Evid. jedn. č.

2/2/2/23 Zdravotnictví

89 Zdravotní dohled 1967-1974 kar 5
(karantény, alkoholici, hygienické kontroly) 

2/2/2/24 Sociální péče

90 Záznamy o prověrkách činnosti 1965-1976 kar 5

91 Důchody 1967-1974 kar 5
(seznamy důchodců, úpravy důchodů)

92 Doplňková péče 1968-1979 kar 5
(návrhy, rozhodnutí)

2/2/2/25 Školství 

93 Základní devítiletá škola 1.-5. ročník 1960-1976 kar 5
(oprava školní budovy, personální věci,
docházka dětí, záškoláctví, pasport, 
čestné uznání za sběr léčivých rostlin)

94 Školní poměry po zrušení školy 1966-1974 kar 5
(prodej školní budovy v Otročíně, docházka
dětí do školy v Černošíně, jmenování
zástupců MNV do rozmísťovací komise)

2/2/2/26 Kultura, sport a tělovýchova 

95 Plány a výkazy kulturní a osvětové činnosti 1973-1976 kar 5

96 Osvětová beseda, SPOZ 1967-1975 kar 5
(jmenování členek SPOZ, rozhlasová relace
poděkování občanům, deníky pro evidování 
osvětové činnosti)

97 Místní lidová knihovna 1968-1975 kar 5
(smlouvy o převzetí knihovního fondu 
z Městské knihovny ve Stříbře, plány
činnosti, smlouvy a pracovní náplně
knihovníků pro Těchlovice, Otročín, Víchov)

98 Obecní kronika 1969, 1975 kar 5
(smlouva s kronikářkou – Jarmila Veštová)

99 Veřejné hudební produkce – povolování 1967-1974 kar 5
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/27 Ochrana přírodních a kulturních památek

100 Chráněné přírodní výtvory 1971-1977 kar 5
(pamětihodná lípa v Otročíně, příprava
rezervace „Pod Volfštejnem“)

101 Evidované nemovité kulturní památky 1964, 1975 kar 5
(vyrozumění o zápisu kulturní památky
do státního seznamu – zbytky tvrze Hrádek,
mohylové pohřebiště Víchov)

102 Evidované movité kulturní památky 1969 kar 5
(vyrozumění o zápisu kulturní památky
do státního seznamu – zvon ve věži kostela
Těchlovice)

103 Neevidované nemovité kulturní památky 1962 kar 5
(kostel P. Marie Sněžné Těchlovice – 
žádost o rekonstrukci věže)
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