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Úvod

I. Vývoj původce archiválií
Původcem archiválií je:
Místní národní výbor Cebiv, 26. červen 1946 – 24. listopad 1990 IČO 259 748.
Obec Cebiv se nachází 11 km na sever od Stříbra. Od roku 1945 do konce ledna roku
1949 patřila do soudního okresu Bezdružice a správního okresu Planá, od února 1949
do konce června 1960 náležela do okresu Stříbro a od 1. července 1960 spadá do okresu
Tachov.
Původní sídlo národního výboru není doloženo. Po zrušení místní školy v roce 1978
proběhla rekonstrukce školní budovy čp. 74 a MNV se pak do ní přestěhoval.
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 č. 18 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. 4/1945 Sb. 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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Místní správní komise byla v Cebivi ustavena 20. srpna 1945. Do jejího čela byl
Okresní správní komisí v Plané jmenován Jaroslav Čabrada. Byla pověřena i vedením obecní
agendy v okolních obcích: Bezemíně (do 5. listopadu 1945), Horních Kozolupech, Očíně,
Slavicích (do 25. října 1945) a Strahově (do 8. listopadu 1945). K původním 4 členům proto
hned v září přibyli další dva. Seznamy členů MSK a MNV viz příloha č. 3.
Výše jmenované obce v okolí Cebivi postupně získaly vlastní samosprávy a v Cebivi
pak byla k 7. listopadu 1945 jmenována nová MSK pod předsednictvím Františka Kobyláka,
která spravovala pouze obecní záležitosti Cebivi.
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.
V roce 1946 bylo v obci evidováno 99 oprávněných voličů, proto zde po volbách do
Ústavodárného národního shromáždění od 26. června 1946 spravoval obecní věci 9členný
MNV. Předsedou se stal Antonín Sýkora (KSČ), I. místopředsedou František Šváb (ČSNS) a
II. místopředsedou Václav Knedlík (KSČ). Z komisí jsou doloženy: rolnická, stavební,
trestní, zásobovací, osvětová, silniční, školská a bytová.
Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., Ústavy 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 (naplněn 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 Cebiv. Zároveň byla vládním
nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena územní
reorganizace okresů. Okres Planá byl zrušen a od 1. února 1949 byla obec Cebiv součástí
nově ustaveného okresu Stříbro.
V souvislosti s realizací zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách, byla v jednotlivých
okresech Plzeňského kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven jejich územní rozsah.
Cebiv se stala součástí matričního obvodu Slavice.
Z důvodu pracovního vytížení při vlastním hospodářství zažádal 13. ledna 1949
předseda Antonín Sýkora o zproštění funkce. Od 25. února 1949 pak jako předseda
12členného pléna působil Karel Oktábec st.
Na základě vládního nařízení č. 14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů,
konkrétně § 18, náležela Cebiv do první kategorie MNV s počtem do 600 obyvatel. Podle §
19 a 20 mělo MNV tvořit maximálně 15 členů, z toho 5 členů mělo zasedat v radě. Podle § 27
odst. 1 výše uvedeného nařízení byl na základě návrhu MAV NF Místní národní výbor
reorganizován. Při ustavující schůzi dne 10. května 1950 bylo jmenováno 15 členů pléna
MNV. V čele MNV byli schváleni jako předseda Karel Oktábec ml. a jako místopředseda
Antonín Sýkora. Existenci případných komisí nelze zmínit pro absenci potřebných
dokumentů.
Vládním nařízením č. 119/1951 Sb., o tajemnících místních národních výborů, byla
upravena působnost tajemníků MNV jako jejich plně uvolněných funkcionářů; ustanovit a
odvolat je mohlo plénum na návrh ONV. Tajemník byl výkonným orgánem MNV a za svou
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činnost odpovídal jeho předsedovi a radě, řídil se jejich pokyny a současně byl odpovědný
radě, předsedovi a tajemníkovi nadřízeného ONV, kteří rovněž usměrňovali jeho práci.
Zúčastňoval se všech schůzí pléna a rady a působil také jako politický a odborný poradce i
pomocník MNV, a to zejména v oboru zemědělské výroby; podrobnější popis jeho působnosti
je uveden v ustanoveních písm. a) – f ) odst. 1 § 3 výše uvedeného vládního nařízení. Prvním
tajemníkem MNV Cebiv ve smyslu výše uvedeného vládního nařízení byl Jan Šůcha.
Od 4. května 1951 se předsedou MNV stal Oldřich Průcha, neboť dosavadní předseda
Karel Oktábec ml. nastoupil k výkonu základní vojenské služby. Předsedu Průchu pak od 16.
května 1952 až do konce dubna 1954 nahradil Jaroslav Soukup a ještě před koncem
funkčního období začal MNV od května 1954 předsedat Jan Bouška.
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, 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 průběhu ustavujícího plenárního zasedání byli dne 25. května 1954 z 9členného
MNV při jednání zvoleni dosavadní předseda Jan Bouška a Jan Šůcha jako tajemník. K
existenci a fungování stálých komisí při MNV nejsou dochovány potřebné dokumenty.
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 dne 28. května 1957 byl jako předseda MNV zvolen
Jan Špeta, tajemníkem se stal opětovně Jan Šůcha. O komisích činných při MNV nelze pro
nedostatek dokumentů uvést konkrétní údaje.
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 obce stávajícího okresu
Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, včetně obce Cebiv, ONV
Mariánské Lázně a ONV Horšovský Týn. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením
Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.
V rámci reorganizace byla k Cebivi už k 12. červnu 1960 integrována po zrušení
tamního MNV i dosavadní samosprávná obec Bezemín. To se ve volbách projevilo v
navýšení počtu poslanců MNV.
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
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výborech. 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 24. června 1960, byl
do funkce předsedy MNV buď opětovně zvolen Jan Špeta nebo se jím stal František Klavrza,
který podepsal zápis z 1. plenárního zasedání MNV. O ostatních poslancích a komisích
nejsou dochovány potřebné údaje.
Od 1. července 1960 došlo i ke změně v zařazení Cebivi do matričního obvodu.
Dosavadní příslušný matriční úřad ve Slavicích byl zrušen a Cebiv natrvalo připadla do
matričního obvodu Bezdružice.
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.
Po volbách proběhnuvších ve dnech 13. a 14. června 1964 se při plenárním zasedání
ocitl ve funkci předsedy Jaroslav Kratěk. Přehled ostatních poslanců, komisí (vyjma
zemědělské komise), případně občanských výborů nelze pro absenci dokumentů doložit. Z
dochovaných archiválií nelze přesně určit pro celé funkční období ani předsedu MNV, neboť
se v nich objevuje několik jmen (vedle Jaroslava Kraťka rovněž František Klavrza či Otto
Plechatý).
Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, jenž s několika změnami platil až do
zániku MNV, posiloval postavení národních výborů v jejich územních obvodech. NV byly v
tomto zákoně označeny jako „orgány socialistické státní moci a správy“, které mají ve své
činnosti samosprávný charakter. Zákon mj. zdůrazňoval organizátorskou úlohu NV při řešení
kulturní, zdravotní asociální problematiky a hospodářského rozvoje v jejich územním
obvodu. Namísto dosavadních náměstků předsedy byl zákonem zaveden nový termín
místopředseda (§ 49). Úkolem NV bylo vytvářet podmínky pro rozvoj zemědělství, byť za
něj již přímo neodpovídaly, mohly dále rozhodovat mj. o rozmístění prodejen a zabezpečovat
zásobování obyvatelstva.
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 Cebiv.
Při ustavujícím plenárním zasedání stanul v čele MNV předseda MNV František
Nevařil a práce tajemníka se ujal Jaroslav Kratěk. Kdo se stal místopředsedou, není pro
nedostatek dokumentů zřejmé. Ze stálých komisí při MNV bezpochyby fungovala povinná
KOVP, případně i další, a v integrované místní části Bezemín pak občanský výbor. Doklady z
jejich činnosti jsou však nezvěstné.
Následující volby se uskutečnily v roce 1976 a 11. listopadu proběhlo ustavující
plenární zasedání MNV Cebiv. Do čela pléna MNV byl při něm zvolen František Nevařil.
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Místopředsedou se patrně stal Jaroslav Kolesa a tajemníkem Jaroslav Kratěk. Zvoleno bylo i
osazenstvo dvou stálých komisí: KOVP a finanční. Na ustavení občanských výborů pro
místní části Horní Kozolupy, Slavice a Strahov došlo až později (viz níže), plénem byl zadán
úkol je ustavit do 28. února 1980.
Od 1. ledna 1980 byl správní obvod MNV Cebiv rozšířen, neboť do něj byla zahrnuta i
dosud samosprávná obec Horní Kozolupy (včetně místních částí Očín, Slavice a Strahov), v
níž byl k 31. prosinci 1979 zrušen národní výbor. Změna se promítla i do obsazení MNV a
dne 16. ledna 1980 byl předsedou MNV zvolen zřejmě dosavadní místopředseda Jaroslav
Kolesa, místopředsedou Václav Šůcha a tajemníkem Josef Petřina.
Neznámo přesně kdy po červnových volbách v roce 1981 proběhlo ustavující plenární
zasedání MNV Cebiv. Předsedou byl opětovně zvolen Jaroslav Kolesa, novým
místopředsedou Ján Jevčák a tajemníkem se stal Václav Skopový. Plénum tvořilo 17
poslanců. Při MNV působily 3 stálé komise: finanční, společná kulturní a sociální a KOVP.
Nejasné je postavení komise pro brannou výchovu při radě MNV doložené k roku 1984.
Krom Cebivi (volba občanského výboru měla proběhnout až v říjnu 1982) byly i v místních
částech Horní Kozolupy, Slavice a Strahov činné občanské výbory.
Poslední volby do národních výborů se uskutečnily ve dnech 23. a 24. května 1986. Po
ustavujícím plenárním zasedání konaném dne 11. června 1986 ve funkci předsedy i nadále
setrval Jaroslav Kolesa, místopředsedou byl zvolen Ján Jevčák a tajemníkem Václav
Skopový. Při MNV nadále pracovaly 3 stálé komise: finanční, společná kulturní a sociální a
KOVP. O občanských výborech v místních částech se zápis z 1. plenárního zasedání ani
následující nezmiňují a není zřejmé, zda existovaly.
Toto uspořádání trvalo do roku 1990. Na základě zákona ČNR č. 367/1990, o obcích,
zanikl i v Cebivi národní výbor. Po volbách do obecních zastupitelstev konaných 24.
listopadu 1990 se v Cebivi stal orgánem samosprávy obecní úřad. Povinnosti a práva MNV
Cebiv přešly na Obec Cebiv, která se řídila zákonem č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní
zřízení). Kompetence nadále vykonávala i v rámci místní části Bezemín. Dosavadní místní
část Horní Kozolupy se ke zmíněnému datu osamostatnila a to včetně částí Očín (pod Horní
Kozolupy připadl od 1. července 1963), Slavice a Strahov (pod Horní Kozolupy spadaly od
roku 1964).
II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MNV. Původní sídlo
národního výboru není doloženo. Po zrušení místní školy v roce 1978 proběhla rekonstrukce
školní budovy čp. 74 a MNV se pak do ní přestěhoval. Došlé písemnosti byly patrně až od
80. let 20. století označovány otiskem obdélného podacího razítka:
Místní národní výbor
CEBIV

Čís. dopor.

Došlo

Zpracovatel

Č.j.:

Ukl. znak

Vyřízeno:

Otisky razítka bývaly převážně vyplňovány pouze datem a číslem jednacím, ostatní
rubriky zůstávaly prázdné. Ukládací znaky chybějí a není jasné, podle jakého systému byla
spisovna MNV vedena.
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První „skartace“ písemností proběhla u MNV Cebiv v roce 1953. Provedli ji pracovníci
ONV Stříbro V. Procházka a Ladislav Vyskočil. Podrobnosti o průběhu, resp. jejím výsledku
nejsou dochovány.
Nejstarší doložená spolupráce MNV Cebiv se stříbrskou okresní archivářkou,
Bohuslavou Lohrovou, je doložena k 14. únoru 1957. Okresní archivářka tehdy vyzývala
funkcionáře cebivského MNV k předání písemností vybraných v roce 1953. V SOkA Tachov
však k případné archivaci dokumentů chybí jakákoliv přírůstková agenda a není zřejmé, zda
bylo vůbec něco do archivu předáno.
Neznámo kdy a za jakých okolností se v Okresním archivu Tachov se sídlem ve Stříbře
ocitl podací protokol z let 1948-1949. Příslušná dokumentace k přírůstku sice chybí, patrně
na jeho základě však byl k 1. listopadu 1974 založen EL JAF 412 a podací protokol na něj
zaznamenán jako jediná položka. Podací protokol je aktuálně nezvěstný, nebyl dohledán již
při revizi fondů v roce 2000.
Dotazník, zaslaný i na MNV Cebiv v roce 1966, který měl mapovat poměry ve
spisovnách národních výborů, vrátil tehdejší tajemník Nevařil téměř nevyplněný, pouze s
konstatováním, že registratura zabírá 5 bm, její skladba je „různá“ a od roku 1960 spadá pod
pravomoc MNV Cebiv i Bezemín.
V roce 1975 se další dotazník z MNV vrátil s konstatováním, že úřad vede podací
deník, v průběhu roku vyřídí 250 čísel jednacích a agendu o rozsahu 3 bm má uloženu v
pořadačích ve skříni.
V roce 1992 bylo do archivu převzato a do fondu MNV Cebiv zařazeno 5 fasciklů
dokumentů („volby-zápisy aj.“) z roku 1992 o rozsahu 0,07 bm, k jejich převzetí však chybí
odpovídající agenda. Ačkoliv se jednalo o archiválie z činnosti Obecního úřadu Cebiv, nebyl
pro ně založen fond Obecní úřad Cebiv včetně vlastního EL JAF a až do inventarizace zůstaly
začleněny ve fondu MNV Cebiv (přírůstek č. 444 ze dne 05. 08. 1992).
Archiválie z činnosti MNV Cebiv, které zůstávaly ve spisovně Obecního úřadu Cebiv,
tak byly do SOkA Tachov předány až v rámci skartačního řízení v roce 2016 uskutečněného
již v průběhu inventarizace. Převzata byla agenda dokládající činnost někdejšího MNV Cebiv
z let 1950-1990 o rozsahu 0,9 bm (přírůstek č. 31/2016 ze dne 04. 11. 2016).
Okolnosti archivování 12 kartonů se stavební dokumentací (bytové jednotky, pošta,
vodovod) z let 1976-1990 nejsou zřejmé.
Ve spisovně Obecního úřadu Cebiv zůstávají z doby MNV uloženy dokumenty k
výstavbě, resp. živá evidence obyvatel, které dosud nemají prošlé ukládací lhůty.

III. Archivní charakteristika archivního fondu
Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Cebiv tvořen 21 evidenčními
jednotkami. Konkrétně 20 kartony, v nichž se nacházely i úřední knihy a fotografie na
papírové podložce, z let 1950-1990 (1992) a jednou úřední knihou datovanou rokem 1979 o
celkovém rozsahu 2,47 bm. Ve fondu nebyl nalezen podací protokol z let 1948-1949
archivovaný nejpozději v roce 1974, jehož absence byla konstatována již při vnitřní revizi
fondů v roce 2000.
Před zahájením inventarizace archivního fondu byly prověřeny archiválie
nástupnického ObÚ Cebiv, mezi nimiž však nebyly nalezeny žádné týkající se MNV Cebiv.
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Na počátku inventarizace byl archivní fond přemanipulován a správně určeny evidenční
jednotky a datace. Vytříděné úřední knihy, fotografie na papírové podložce a jiné (čestná
uznání) určeny jako samostatné evidenční jednotky. Dále byla upravena metráž na 2,64 bm.
V průběhu inventarizace byly z fondu vytříděny archiválie z činnosti původců:
1/ Obecní úřad Cebiv, EL NAD 1291
volby z roku 1992 o rozsahu 1 kartonu 0,12 bm
2/ Místní národní výbor Horní Kozolupy, EL NAD 518
přiznání k zemědělské a domovní dani z roku 1978,
archiválie byly vloženy do stávajícího kartonu MNV Horní Kozolupy č. 1/16, takže ani v
jednom z archivních fondů nedošlo ke změně v metráži ani v počtu evidenčních jednotek.
Archivní fond MNV Cebiv 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, Dodatku k němu čj.
SOAP/006-1300/2014 ze dne 15. 7. 2014 a 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.
Evidence záložníků (inv. č. 26) a fotografické archiválie (inv. č. 83-85) byly datovány
odhadem podle dobového kontextu.
S ohledem na torzovitost archivního fondu byly zinventarizovány jako archiválie i
dokumenty, původně označené vyřazovacím znakem V, avšak ucelující informace o
fungování MNV a životě obyvatel Cebivi. Čtvrtletní statistické výkazy k akcím Z (inv. č. 13),
uvádějí jednotlivé počiny v jejím rámci. Dokumenty o autobusovém spojení s místními
částmi v souvisejí s plánovaným otevřením mateřské školy v Cebivi (inv. č. 56). V případě
obchodu (inv. č. 59) dokumenty podávají přehled o fungování zdejších provozoven Lidového
spotřebního družstva Jednota. Veterinární opatření, konkrétně očkování psů proti vzteklině,
ilustruje seznam chovatelů a jejich zvířat v rámci jednotlivých místních částí obce (inv. č. 64).
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/090-0504/2017 ze dne 15. 12. 2017, posouzený čj.:
SOAP/008-0185, 0208/2018 ze dne 02. 07. 2018), při němž byly vyřazeny dokumenty v
celkovém rozsahu 0,42 bm (zprávy a informace o občanech z let 1977-1990 a multiplikáty
dokumentů, zejména další paré PD, z let 1980-1990). 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.
Konečná metráž archivního souboru po vytřídění a vyřazení dokumentů, resp. po
přemanipulování, aktuálně činí 2,1 bm.
Archivní fond MNV Cebiv náleží k torzovitě zachovalým fondům. Chybí téměř veškeré
archiválie do roku 1980. Z důležitých archiválií jsou nezvěstné zápisy pléna, rady a komisí do
roku 1979. Také veškeré podací protokoly, volby, statistické výkazy a další. Dochovány
nejsou ani účetní knihy a rozpočty a rozbory hospodaření. Zčásti je postrádán spisový
materiál ve všech jednotlivých tematických skupinách. Kronikářské zápisy za roky 19891990 jsou vedeny v kronice Obecního úřadu Cebiv (EL NAD 1291).
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Fyzický stav archiválií je dobrý.
Jazykem archiválií je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Archivní fond MNV Cebiv náleží mezi torzovitě dochované fondy národních výborů. O
aktivitách základního článku samosprávy v obci poznamenané úplnou poválečnou výměnou
obyvatelstva podávají víceméně přehlednou zprávu archiválie dochované ve všech
tematických skupinách, ale až na výjimky převážně z 80. let. Cebiv byla a zůstává
zemědělskou obcí a život místních obyvatel ovlivňovala existence odštěpného závodu
Státních statků. O snaze udržet zaměstnance statků vypovídají archiválie bytového
hospodářství.
Fond MNV Cebiv je v rámci ostatních dochovaných fondů místních původců, tj. Archiv
obce Cebiv, Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Cebiv, Mateřská škola
Cebiv, Obecní úřad Cebiv a Základní devítiletá škola Cebiv zásadním zdrojem údajů k
přehledu o minulosti obce, konkrétně od 80. let 20. století.
Některé archiválie archivního fondu (inv. č. 24, 26, 29) obsahují osobní a citlivé údaje.
Nakládání s těmito archiváliemi a jejich obsahem, zejména při jejich využívání, podléhá
omezením vyplývajícím z ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
zpracování osobních údajů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Archivní fond MNV Cebiv uspořádala, archivní pomůcku v roce 2017 sestavila a
čistopis v prosinci 2019 vypracovala PhDr. Markéta Novotná ve Státním okresním archivu
Tachov.

V Tachově 9. prosince 2019

PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek
Akce „Z“ – akce zvelebování
bm – běžný metr
čj. – číslo jednací
ČNR – Česká národní rada
ČOV – čistička odpadních vod
čp. – číslo popisné
ČR – Česká republika
ČSD – Československé dráhy
ČSNS – Česká strana národně sociální
ČSR – Československá republika, Česká socialistická republika
EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu
EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví
evid. – evidenční
fas – fascikl
fsn – fotografický snímek
FSÚ – Federální statistický úřad
GO – generální oprava
HTÚP – hospodářsko-technické úpravy pozemků
inv. č. – inventární číslo
IPCHO – individuální prostředky protichemické ochrany
JP KVČ – jednotný plán kulturně výchovné činnosti
kar – karton
KNV – krajský národní výbor
KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku
KSČ – Komunistická strana Československa
ktt – kartotéka
k. ú. – katastrální území
kV – kilovolt
LSD Jednota – lidové spotřební družstvo Jednota
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MěstNV – městský národní výbor
ml. – mladší
MNV – místní národní výbor
MO KSČ – místní organizace Komunistické strany Československa
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MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS – myslivecké sdružení
MSK – místní správní komise
MŠ – mateřská škola
NAD – národní archivní dědictví
NF – Národní fronta
NS – Národní shromáždění
NSR – Německá spolková republika
NV – národní výbor
ObÚ – obecní úřad
ONV – okresní národní výbor
PHM – pohonné hmoty
PD – projektová dokumentace
p. p. č. – pozemková parcela číslo
Sb. – sbírka
SOA – státní oblastní archiv
SOkA – státní okresní archiv
st. p. č. – stavební parcela číslo
ukn – úřední kniha
VTS – veřejná telefonní stanice
ZVS – základní vojenská služba
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Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK a MNV Cebiv v letech 1945-1990
jméno předsedy

ve funkci od

ve funkci do

Jaroslav Čabrada

20. 8. 1945 (MSK)

6. 11. 1945

František Kobylák

7. 11. 1945 (MSK)

25. 6. 1946

Antonín Sýkora

26. 6. 1946

24. 2. 1949

Karel Oktábec st.

25. 2. 1949

9. 5. 1950

Karel Oktábec ml.

10. 5. 1950

3. 5. 1951

Oldřich Průcha

4. 5. 1951

15. 5. 1952

Jaroslav Soukup

16. 5. 1952

30. 4. 1954

Jan Bouška

1. 5. 1954

27. 5. 1957

Jan Špeta

28. 5. 1957

23. 6. 1960

Jan Špeta nebo
František Klavrza

24. 6. 1960

1964

Jaroslav Kratěk (František
Klavrza?, Otto Plechatý?)

1964

1971

František Nevařil

1971

15. 1. 1980

Jaroslav Kolesa

16. 1. 1980

24. 11. 1990
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Příloha č. 3: Seznam členů MSK a MNV Cebiv v letech 1945-1990

Období 20. 8. 1945-6. 11. 1945
předseda MSK

Jaroslav Čabrada

členové MSK

Václav Baloun, František Kobylák (poradce), Bohumil Šašek, od 7. 9. 1945
Jindřich Bízek, Jaroslav Fryček

Období 7. 11. 1945-25. 6. 1946
předseda MSK

František Kobylák

místopředseda MSK

Josef Straka (referent samosprávy)

členové MSK

Karel Oktábec (referent zemědělství), Bohumil Šašek (referent dopravy),
neznámo kdy i Václav Baloun (referent zásobování)

Období 26. 6. 1946-9. 5. 1950
předseda MNV

Antonín Sýkora, od 25. 2. 1949 člen rady a místo něj Karel Oktábec st.

I. místopředseda MNV

František Šváb, od 25. 2. 1949 František Švihlík

II. místopředseda MNV

Václav Knedlík, od 19. 3. 1948 František Opava

tajemník

Jan Šůcha

členové MNV

Blažena Andělová, František Kobylák, František Novák (ČSNS), Bohuslav
Oliberius (finanční referent), Oldřich Průcha, Jan Špeta, Jan Šůcha (člen rady,
pokladník)

komise
MNV

rolnická

předseda: Oldřich Průcha, členové: Jaroslav Čabrada, Jaroslav Fencl, Václav
Knedlík, Josef Kohout, František Novák, Karel Oktábec, Bohumil Šašek, Jan
Špeta, Jan Šůcha

stavební

František Kobylák, Václav Machník, Bohuslav Oliberius, Jan Šůcha

trestní

Jaroslav Čabrada, František Kobylák, Karel Oktábec, František Šváb

zásobovací

Václav Baloun

osvětová

Václav Baloun, Václav Knedlík, František Kobylák, Bohuslav Oliberius

silniční

Jaroslav Čabrada, Václav Knedlík, František Kobylák, František Novák

školská (školní Václav Baloun, Bohumil Šašek, Václav Šůcha
rada)
bytová
změny ve složení MNV

Jindřich Bízek, Jan Bouška, Bohuslav Oliberius, Jan Šůcha
neznámo odkdy Karel Zeman za Františka Nováka, od 11. 2. 1948 Jan Bouška za
Františka Kobyláka, od 19. 3. 1948 Vojtěch Veselý za Bohumila Šaška, František
Opava, od 25. 2. 1949 Karel Oktábec st., František Švihlík, František Prokop,
Josefa Šašková, Jan Špeta
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Období 10. 5. 1950-24. 5. 1954
předseda MNV

Karel Oktábec ml., po jeho odchodu na ZVS od 4. 5. 1951 Oldřich Průcha, od 16.
5. 1952 Jaroslav Soukup, od 1. 5. 1954 Jan Bouška

náměstek předsedy
MNV

Antonín Sýkora (současně zemědělský referent)

tajemník MNV

Jan Šůcha

členové MNV

Karel Bednář, Marie Bělohlavová, Jan Bouška (hospodářský a technický
referent), Bohuslav Kostka (školský, kulturní a sociální referent), Růžena
Kurzová (vyloučena z KSČ, odvolána), Bohuslav Oliberius (zásobovací referent),
František Prokop, Oldřich Průcha (bezpečnostní referent), Jan Špeta ml., Jan
Šůcha (finanční referent odvolán MO KSČ, odstěhoval se), Josefa Šůchová,
Vojtěch Veselý, Marie Vokounová

změny ve složení MNV

neznámo kdy Jan Bouška (zásobovací referent) místo Bohuslava Oliberiuse (+
1950), od 4. 6. 1951 Jaroslav Vladař (bezpečnostní referent) místo Oldřicha
Průchy, Jaroslav Kratěk (nastoupil ZVS), František Opava, Stanislav Špeta – od
16. 5. 1952 Jaroslav Soukup, Božena Oktábcová, František Švihlík, Anna
Zemanová, není známo, zda za některé z dosavadních členů MNV nebo přibyli
jako noví

Období 25. 5. 1954-27. 5. 1957
předseda MNV

Jan Bouška

tajemník MNV

Jan Šůcha

členové MNV

Hilda Kohoutová, Karel Kovář, Jaroslav Kratěk, František Novák, Dana
Pecháčková, František Švihlík, Anna Zemanová

Období 28. 5. 1957-23. 6. 1960
předseda MNV

Jan Špeta

tajemník MNV

Jan Šůcha

Období 24. 6. 1960-červen/červenec 1964
předseda MNV

Jan Špeta nebo František Klavrza

tajemník MNV

Jan Šůcha

Období červen/červenec 1964-listopad/prosinec 1971
předseda MNV

Jaroslav Kratěk nebo František Klavrza nebo Otto Plechatý

komise
zemědělská předseda: František Švihlík
MNV (zrušena 1970)
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Období listopad/prosinec 1971-10. 11. 1976
předseda MNV

František Nevařil

tajemník MNV

Jaroslav Kratěk

rada MNV

Jan Jevčák (finanční pracovník), Blažena Heringová, František Krajíc (za
Bezemín), Václav Milota

členové MNV

Alois Link, Anna Michalíková, Antonie Polanská, Miloslav Sýkora, Václav Šůcha

Období 11. 11. 1976-červen/červenec 1981
předseda MNV

František Nevařil, od 16.1.1980 Jaroslav Kolesa

místopředseda MNV

Jaroslav Kolesa, od 16. 1. 1980 Václav Šůcha

tajemník MNV

Jaroslav Kratěk, od 16. 1. 1980 Josef Petřina

rada MNV

Blažena Heringová, Marie Heringová, František Krajíc, Vladimír Krajíc, Václav
Šůcha

členové MNV

Ján Jevčák, Milan Hromka, Jana Hromková, Jiřina Klinerová, Vladimír Krajíc
ml., Marie Pokorná, Antonie Polanská, Josef Vladař

finanční

KOVP
komise
a aktivy
MNV

předseda: Ján Jevčák, Václav Oliberius (od 16. 1. 1980)
tajemník: Josef Vozka (od 16. 1. 1980)
členové: Jana Hromková, Vladimír Krajíc ml., místo nich od 16. 1. 1980 Jan
Jevčák, Jindřich Londa, František Podráský
předseda: Václav Šůcha (od 16. 1. 1980)
tajemník: Vladimír Krajíc (od 16. 1. 1980)
členové: František Havlíček ml. (od 16. 1. 1980), Milan Hromka, Jana Hromková
(od 16. 1. 1980), Jiřina Klinerová, Milena Milotová, Antonie Polanská, Josef
Vladař ml.

občanský
předseda: Václav Skopový
výbor Horní členové: Vlastimil Harvila, Karel Lindauer, Milena Vilímová
Kozolupy
(od roku 1980)
občanský
předseda: Jiří Vlček
výbor Slavice členové: Vlasta Havlíčková, Jaroslav Kohout, Marie Šindelářová, Marta
(od roku 1980) Wurmová
občanský
předseda: Josef Hlaváč
výbor Strahov členové: František Plášil, Josef Vozka
(od roku 1980)

změny ve složení MNV

od 16. 1. 1980 Jaroslav Kratěk, František Nevařil, Václav Oliberius, Josef Petřina

17

Období červen/červenec 1981-10. 6. 1986
předseda MNV

Jaroslav Kolesa

místopředseda MNV

Ján Jevčák

tajemník MNV

Václav Skopový

rada MNV

František Krajíc, ing. Jana Vlčková, Josef Hlaváč, Bohumil Oliberius

členové MNV

Jaroslav Kohout, Vlasta Končelová, Jana Kostková, Zdeněk Kovář, Karel
Lindauer, Antonie Polanská, František Podráský ml., Bohumil Šůcha, Milena
Vilímová, Pavel Wurm

finanční
kulturní a
sociální
KOVP
občanský
komise
výbor Cebiv
a aktivy
(od října 1982)
MNV
občanský
výbor Horní
Kozolupy

předsedkyně: Jana Kostková
členové: Jaroslav Kohout, Milena Vilímová
předseda: Karel Lindauer
členové: Vlasta Končelová, Zdeněk Kovář, Pavel Wurm
předseda: Bohumil Oliberius
členové: František Podráský, Antonie Polanská
předseda: Jan Jevčák
členové: František Krajíc, Jaroslav Krajíc, Alois Link, Antonie Polanská,
Stanislav Sak, Bohuslav Šůcha
předseda: Bohumil Oliberius
členové: nedoloženi

občanský
předseda: Jiří Vlček
výbor Slavice členové: nedoloženi
občanský
předseda: Václav Vrkoč
výbor Strahov členové: nedoloženi
změny ve složení MNV

Období 11. 6. 1986-24. 11. 1990
předseda MNV

Jaroslav Kolesa

místopředseda MNV

Ján Jevčák

tajemník MNV

Václav Skopový

rada MNV

Josef Hlaváč, Vlasta Končelová, František Krajíc, Marie Štěpánková, Bohumil
Šůcha, Pavel Wurm

členové MNV

nejsou doloženi

komise
MNV

finanční

předsedkyně: Vlasta Končelová, tajemnice: Ludmila Šůchová, členové: Josef
Hlaváč, Anna Michaláková, Josef Petřina

kulturní a
sociální

předseda: Pavel Wurm, tajemnice: Jana Kolesová, členové: Julie Hromková,
Bohumil Šůcha, Marie Vávrová

KOVP

předseda: Václav Skopový, tajemnice: Vlasta Štěpánková, členové: František
Podráský, Antonie Polanská, Stanislav Sak
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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 Účetní
2/1/2 Pamětní
2/2 Spisový materiál
2/2/1 Spisy
2/2/1/1 Volby
2/2/1/2 Organizace činnosti národního výboru
2/2/1/3 Funkcionáři
2/2/1/4 Kontrolní činnost
2/2/1/5 Číslování domů
2/2/1/6 Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi
Národní fronty a spolky
2/2/1/7 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
2/2/1/8 Požární ochrana
2/2/1/9 Vojenské záležitosti, civilní obrana
2/2/1/10 Evidence obyvatelstva
2/2/1/11 Evidence a správa majetku
2/2/1/12 Finanční hospodaření
2/2/1/13 Místní daně a poplatky
2/2/1/14 Plánování
2/2/1/15 Výstavba
2/2/1/16 Bytové hospodářství
2/2/1/17 Doprava a spoje
2/2/1/18 Obchod
2/2/1/19 Zemědělská výroba
2/2/1/20 Zemědělská půda
2/2/1/21 Lesy
2/2/1/22 Myslivost
2/2/1/23 Vodní hospodářství
2/2/1/24 Zdravotnictví
2/2/1/25 Sociální péče
2/2/1/26 Kultura
19

2/2/1/27 Ochrana kulturních památek
2/3 Ostatní materiál
2/3/1 Fotografické archiválie
2/3/2 Jiné
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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 MNV
16. 1. 1980-29. 12. 1982

1980-1982

kar 1

2

Zápisy ze schůzí pléna MNV
23. 2. 1983-17. 6. 1990

1983-1990

ukn 1

3

Zápisy ze schůzí rady
8. 7. 1981-27. 11. 1985

1981-1985

kar 1

4

Zápisy ze schůzí rady MNV
19. 2. 1986-12. 11. 1990

1986-1990

ukn 2

1985-1990

ukn 3

1974-1988

ukn 4

2 Úřad národního výboru
2/1 Úřední knihy
2/1/1 Účetní
5

Inventární kniha základních prostředků

2/1/2 Pamětní
6

Obecní kronika

22

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2 Spisový materiál
2/2/1 Spisy
2/2/1/1
7

Volby

Volební programy a jejich plnění

2/2/1/2

1974-1985

kar 2

Organizace činnosti národního výboru

8

Hlášení o politické situaci a schůzové činnosti

1982-1985

kar 2

9

Situační zprávy, výkazy, rozbory
(Národní směny NF, Leninský subotnik,
Hovory s mládeží, Tachovská výzva
péče o zeleň)

1980-1989

kar 2

10

Plány práce pléna, rady, komisí
a občanských výborů

1981-1989

kar 2

11

Pozvánky, prezenční listiny, zprávy pro
zasedání MNV, usnesení pléna

1980-1985

kar 2

12

Veřejné obecní vyhlášky a řády
(o místních poplatcích, o poplatcích
ze psů, o zákazu pobíhání drobného
hospodářského a domácího zvířectva,
požární řád, hřbitovní řád)

1981-1987

kar 2

13

Statistické výkazy FSÚ:
- čtvrtletní o zvelebování měst a obcí
občanskou svépomocí, 1981-1990
- šetření o zařízení občanské vybavenosti
sídel, 1987

1981-1990

kar 2

14

Závazkové hnutí, socialistická soutěž

1970-1988

kar 2

1974-1985

kar 2

2/2/1/3
15

Funkcionáři

Seznamy, hodnocení, odměňování
poslanců MNV a členů občanských výborů

2/2/1/4

Kontrolní činnost

16

Kontroly prováděné MNV

1982-1985

kar 2

17

Kontroly MNV prováděné nadřízenými orgány
(prověrky, revize hospodaření, dohlídky)

1980-1989

kar 2

18

Stížnosti občanů

1990

kar 2
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Inv. č. Obsah

2/2/1/5

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

Číslování domů

19

Evidence číslování domů
(v k. ú. Bezemín, Cebiv, Horní Kozolupy,
Očín, Slavice, Strahov),
hlášení o změně údajů v číslování domů

[1970]-1982

kar 3

20

Přidělení čísel popisných novostavbám

1979-1990

kar 3

21

Rekreační objekty
(rozhodnutí o změně užívání, přidělení
evidenčních čísel novostavbám)

1978-1990

kar 3

2/2/1/6

Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní
fronty a spolky

22

Český svaz žen – základní organizace
(zápisy ze schůzí)

1982

kar 3

23

Socialistický svaz mládeže – základní organizace
(plán činnosti, žádost o zapůjčení předsálí
na pořádání schůzí, sběr šrotu)

1982-1983

kar 3

1965-1967

kar 3

1980-1988

kar 3

2/2/1/7
24

Přestupky
(vyšetřovací spis Josef Vozka)

2/2/1/8
25

Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

Požární ochrana

Svaz požární ochrany – místní jednotka
(požadavky na výstroj, PHM, hlášení
o preventivních prohlídkách, školení)

2/2/1/9

Vojenské záležitosti, civilní obrana

26

Záložníci
(evidenční karty – vojíni, poddůstojníci)

[1950]-1990

kar 3

27

Válečné hroby
(Jugoslávci – negativní šetření)

1981

kar 3

28

Místní koordinační komise pro ukrytí
obyvatel
(uložení IPCHO, plán práce, harmonogram
plánů ukrytí, jmenovací dekrety členů)

1980-1985

kar 3
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Inv. č. Obsah

2/2/1/10

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

Evidence obyvatelstva

29

Karty pobytové evidence
(odstěhovaní, zemřelí)

1950-1989

ktt 1

30

Pohyb obyvatelstva

1972-1980

kar 3

31

Seznamy obyvatel pro Polikliniku Stříbro

1984-1986

kar 3

2/2/1/11

Evidence a správa majetku

32

Inventarizace

1990

kar 3

33

Majetkoprávní věci
(hospodářské smlouvy o převodu správy
národního majetku na MNV Cebiv)

1980-1990

kar 3

34

Geodézie – výpisy pro všechna k. ú.
(přehled listů vlastnictví, výběr parcel podle
vlastnického vztahu, přehled parcel
nezemědělské půdy včetně výpisů z evidence
nemovitostí, nesoulady ve stavu pozemků)

1968-1990

kar 3

35

Převody nemovitostí z obce na občany
(prodeje, pronájmy, přidělení do osobního
užívání – žádosti, smlouvy, znalecké posudky,
výpisy z evidence nemovitostí, geometrické
plány, rozhodnutí)

1982-1990

kar 4

36

Převody nemovitostí mezi občany
(kupní aj. smlouvy)

1980-1990

kar 4

37

Dědictví

1980-1989

kar 4

2/2/1/12

Finanční hospodaření

38

Roční rozpočty včetně podkladů
(návrhy, výkazy, přehledy aktiv a pasiv,
rozpočtové změny, vypořádání přebytků,
přehledy o finančním vypořádání)

1980-1987

kar 4

39

Roční vyúčtování rozpočtu

1989-1990

kar 4

2/2/1/13

Místní daně a poplatky

40

Přiznání k dani z příjmů obyvatelstva

1985-1990

kar 5

41

Seznam poplatníků zemědělské daně

1990

kar 5
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

42

Přiznání k domovní dani
(Cebiv, Bezemín)

1966-1990

kar 5

43

Poplatky ze psů

1988-1990

kar 5

1990

kar 5

2/2/1/14
44

Plánování

Rozpis limitu bilancovaných materiálů

2/2/1/15

Evid. jedn. č.

Výstavba

45

Veřejné stavby, akce „Z“
(oprava MNV 1973, prodejna 1973
a pohostinství 1989 LSD Jednota,
projektové dokumentace: pošta 1976,
GO národní školy 1958/59, 1973,
komunikace a oplocení veřejného
prostranství 1974)

1958-1990

kar 5

46

Komplexní bytová výstavba
(16 bytových jednotek – zakázka
č. 155 703 – projektová dokumentace)

1982

kar 6

46

Komplexní bytová výstavba
(16 bytových jednotek – zakázka
č. 155 703 – ostatní dokumentace)

1982

kar 7

46

Komplexní bytová výstavba
(16 bytových jednotek – zakázka
č. 155 822 – projektová dokumentace)

1983

kar 8

46

Komplexní bytová výstavba
(16 bytových jednotek – zakázka
č. 155 822 – ostatní dokumentace)

1983

kar 9

46

Komplexní bytová výstavba
(8 bytových jednotek „A“ zakázka
č. 115 427 – projektová dokumentace
neúplná)

1985

kar 10

46

Komplexní bytová výstavba
(8 bytových jednotek „B“ zakázka
č. 155 385 – projektová dokumentace)

1985

kar 11

46

Komplexní bytová výstavba
(8 bytových jednotek „B“ zakázka
č. 155 385 – ostatní dokumentace)

1985

kar 12

47

Průmyslová a zemědělská výstavba
(silážní žlab Horní Kozolupy)

1987

kar 13
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

48

Stavby dopravní, energetické, telekomunikační
(plynovod Sviňomazy – Mariánské Lázně,
vedení 400 kV Hradec u Kadaně – NSR)

1988-1990

kar 13

49

Občanské stavby dle jednotlivých k. ú.
(rodinné domky, rekreační objekty,
novostavby, přístavby, rekonstrukce,
stavby na ohlášení)

1974-1990

kar 13

50

Demolice

1988-1989

kar 13

2/2/1/16

Evid. jedn. č.

Bytové hospodářství

51

Hodnocení stavu bytové politiky

1987-1989

kar 13

52

Byty Agrokombinátu Tachov,
(pořadníky, rozhodnutí o přidělení podnikového
– služebního bytu, dohody o přenechání bytu
do dočasného užívání, rozhodnutí o schválení
dohody o výměně bytů, hlášení volného bytu)

1986-1990

kar 13

53

Byty jiných subjektů (ČSD, Státní lesy)

1987-1989

kar 13

2/2/1/17

Doprava a spoje

54

Místní komunikace
(úpravy provozu, dopravní značení,
uzavírky, zvláštní užívání silnic:
zřízení podzemního vedení k plynovodu,
překop a uložení chráničky pro vedení
k zabezpečovacímu zařízení ČSD)

1977-1990

kar 13

55

Dopravní obslužnost – železniční
(úprava stanice a vykládací plochy,
zrušení výpravního oprávnění pro
mezinárodní přepravu na trati Pňovany
Bezdružice)

1989

kar 13

56

Dopravní obslužnost – autobusová
(úpravy linek, zřizování čekáren,
připomínky k jízdnímu řádu)

1980-1990

kar 13

57

Místní rozhlas
(revize)

1972-1974

kar 13

58

Telefony
(zřízení VTS v Bezemíně čp. 5)

1988

kar 13
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Inv. č. Obsah

2/2/1/18

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

Obchod

59

Lidové spotřební družstvo Jednota
(smíšená prodejna a pohostinství:
vyhodnocení úrovně zásobování, prodejní
doba, nájem nebytových prostor, odběr
vody, zákaz prodeje alkoholických nápojů
v průběhu voleb)

1980-1990

kar 13

60

Stanovisko ke „Zpracování uceleného
programu rozvoje služeb pro občany
na léta 1990-1991 a další vývoj v letech
1992-1995“

1989

kar 13

61

Podklady pro stanovení fondů tuhých
paliv, 1980
Sběr odpadových surovin, 1989

1980, 1989

kar 13

2/2/1/19

Zemědělská výroba

62

Rostlinná výroba, ovocnářství
(hlášení o sklizni sena z neskliditelných
ploch a bezztrátové sklizni ovoce)

1978

kar 14

63

Živočišná výroba
(chovatelé ovcí, skotu na výkrm, včelaři)

1979-1989

kar 14

64

Veterinární opatření
(očkování psů proti vzteklině)

1990

kar 14

2/2/1/20

Zemědělská půda

65

Jednotná evidence půdy – k. ú. Cebiv, Bezemín,
Horní Kozolupy, Očín, Slavice, Strahov
(seznamy uživatelů a vlastníků,
rejstříky uživatelů a vlastníků,
soupisy parcel, evidenční listy)

1979

fas 1

65

Jednotná evidence půdy – k. ú. Cebiv
(sektorový přehled o plochách kultur,
přehled úhrnných údajů evidenčních listů)

1965, 1970

kar 14

65

Jednotná evidence půdy – k. ú. Bezemín
(seznamy a rejstříky uživatelů a vlastníků,
soupisy parcel)

1967, 1989

kar 14

65

Jednotná evidence půdy – k. ú. Cebiv
(seznamy a rejstříky uživatelů a vlastníků
soupisy parcel, evidenční listy)

1989

kar 14
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

66

Přídělové řízení
(úhrada za čp. 58 v k. ú. Horní Kozolupy,
osvědčení o vypořádání v k. ú. Slavice)

1982-1985

kar 14

67

Rozhodnutí o odnětí půdy zemědělské
výrobě

1989-1990

kar 14

68

Rozhodnutí o přidělení pozemků
do dočasného užívání

1983-1990

kar 14

69

HTÚP
(rekonstrukce odvodnění Cebiv)

1973

kar 14

1985-1989

kar 14

1978-1989

kar 14

2/2/1/21
70

71

Lesy

Majetkoprávní změny
(využívání obecní plochy p. p. č. 144/1
jako skládky řeziva)

2/2/1/22

Myslivost

MS Ostříž Cebiv
(pronájem čp. 18 na klubovnu, žádost
o bezplatné užívání st. p. č. 23, škody zvěří
způsobené Agrokombinátu Tachov, žádost
o převedení p. p. č. 245 v k. ú. Horní Kozolupy
hospodářská smlouva o převodu čp. 18
a st. p. č. 23/2)

2/2/1/23

Evid. jedn. č.

Vodní hospodářství

72

Vodohospodářské investice
(vodovod Horní Kozolupy – smlouvy,
rekonstrukce vodovodu Cebiv, čerpací
stanice Slavice, přípojka MŠ a MNV
k ČOV Cebiv)

1984-1990

kar 15

73

Ochrana vodních zdrojů a vodních toků
(soupisy vodních nádrží k rybářskému
využití a jako požární nádrže)

1977, 1982

kar 16

1989-1990

kar 16

2/2/1/24
74

Zdravotnictví

Zápis z kontroly venkovských poraden
ve spádové oblasti obvodního zdravotního
střediska Bezdružice a Černošín,
hygienická prohlídka bytu v čp. 98
29

Inv. č. Obsah

2/2/1/25

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

Sociální péče

75

Výkazy o sociální péči MPSV

1989

kar 16

76

Komise péče o rodinu a děti
(riziková mládež, ohrožené rodiny,
náhradní rodinná péče)

1989-1990

kar 16

77

Důchodci
(seznamy, žádost o domov důchodců)

1989-1990

kar 16

78

Sociální ochrana
(rozhodnutí o příspěvku na výživu,
o dávkách sociální péče, o příspěvku
sociální potřebnosti, mateřském příspěvku,
o pečovatelské službě)

1989-1990

kar 16

2/2/1/26

Kultura

79

JP KVČ
(deník, roční plány, plán akcí ke 40. výročí
osvobození)

1963, 1980-1985

kar 16

80

Kronika
(potvrzení ročních zápisů,
Tachovská Jiskra s články o Cebivi)

1980-1982

kar 16

81

Sbor pro občanské záležitosti
(seznamy jubilantů, dárkové balíčky,
výkaz a evidence slavnostních aktů,
rozloučení s mateřskou školou)

1987 -1990

kar 16

1973-1990

kar 16

2/2/1/27

Ochrana kulturních památek

82

Evidované nemovité kulturní památky
(zámky Cebiv a Slavice – řešení havarijního
stavu, šetření, stanoviska, zápisy z jednání,
návrhy na údržbu a opravy)

2/3

Ostatní materiál

2/3/1 Fotografické archiválie
83

Vítání občánků (5 ks fotografií)

[1970]-[1990]

fsn 1-5

84

Cebiv – zámek čp. 1 (4 ks fotografií)

[1970]-[1990]

fsn 6-9

85

Cebiv – železniční skladiště čp. 65
(7 ks fotografií)

[1970]-[1990]

fsn 10-16
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Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/3/2 Jiné
86

Čestné uznání za docílené výsledky
v dlouhodobé socialistické soutěži
udělené OV KSČ, OV NF a ONV v Tachově

1979

jin 1

87

Čestné uznání za úspěšné výsledky
dosažené při plnění volebního programu
udělené ONV v Tachově

1982

jin 2

88

Čestné uznání za úspěšné výsledky
dosažené při plnění volebního programu
udělené ONV v Tachově

1984

jin 3

89

Čestné uznání za 6. místo v socialistické
soutěži v kategorii MNV za rok 1987
udělené radou ONV v Tachově

1988

jin 4
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