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I. Dějiny původce archivního souboru

Preferovaná forma jména: Obecní úřad Drozdov

Typ preferované formy jména: úřední / skutečné / světské jméno / jméno za svobodna

Obecní úřad Drozdov

Datum vzniku: 27.9.1850

Poznámka ke vzniku: typ vzniku: vznik na základě zákona

Předchůdce: Drozdov obec, Beroun, Česko

Datum zániku: 5.5.1945

Poznámka k zániku: typ zániku: nahrazení novým typem úřadu

Nástupce: Místní národní výbor Drozdov

Sídlo

Sídlo: Drozdov (Beroun, Česko)

Geografická působnost

Místo: Drozdov (Beroun, Česko)

Charakteristika:

úřad obecní a přenesené státní správy
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Dějiny původce:

Obec  Drozdov  se  nachází  v  okrese  Beroun,  zhruba  sedm  kilometrů  severozápadně  od
Hořovic.  První  písemná  sbírka  o  obci  pochází  z  roku  1368.
Počet obyvatel od roku 1850 postupně narůstal.  V roce 1857 zde žilo 602 obyvatel v 77
domech, roku 1869 pak 691 obyvatel v 84 domech. V roce 1910 vzrostl počet obyvatel na
802  (123  obydlených  domů).  V  následujících  letech  naopak  došlo  k  mírnému  poklesu
počtu trvale hlášených obyvatel, při sčítání lidu roku 1921 měla obec 786 obyvatel ve 132
domech,  v  roce 1930 pak 800 obyvatel  v  165 domech.  Většina z  nich  nacházela  obživu
jako  slévači  a  tovární  dělníci,  zejména  v  nedalekých  Hořovicích,  menší  část  obyvatel  se
živila  jako  rolníci.
Výstavba  v  obci  nebyla  nijak  intenzivní,  kromě  individuálních  staveb  rodinných  domků
stojí za zmínku především elektrifikace obce započatá v roce 1925, a postupné budování
kanalizační  sítě  (od roku 1924).Obec byla  nejprve přiškolena do Cerhovic,  od roku 1905
měl Drozdov vlastní školu, nejprve trojtřídní, později dvoutřídní. V nedalekých Cerhovicích
se nacházel také poštovní úřad a ordinace obvodního lékaře. Na životě v obci se podílelo
několik spolků a organizací, od roku 1920 zde fungovala také obecní knihovna.
Orgány místní  správy obcí  byli  do roku 1850 rychtáři  a obecní starší  (obecníci).  Rychtáři
byli až do poloviny 19. století pokládáni především za výkonné orgány vrchnosti. Podíleli
se na výkonu vrchnostenských práv,  pečovali  o  obecní  majetek a jiné obecní  náležitosti,
případně vystupovali  při  jednáních jako důvěryhodné a přísežné osoby.
Samostatnost  obcí  a  volitelnost  jejich  zástupců  byla  uzákoněna  prozatímním  obecním
zřízením  ze  dne  17.  3.  1849,  č.  170/1849  ř.  z.,  které  nahradilo  vrchnostenský  systém.
Teprve na základě říšského obecního zákona ze dne 5. března 1862, č. 18/1862 ř. z. bylo
vydáno obecní zřízení ze dne 16. dubna 1864 č. 7/1864 z. z., které platilo až do roku 1919.
Orgánem obecní samosprávy byl původně obecní výbor, který volil ze svého středu orgán
výkonný,  obecní  představenstvo  v  čele  se  starostou.  Volební  období  obecních
zastupitelstev, původně tříleté a od roku 1919 podle zákona č. 75/1919 Sb. čtyřleté, bylo
v roce 1933 na základě zákona prodlouženo na šest let.  Obecní  zastupitelstvo (původně
výbor)  bylo  orgánem  usnášecím  a  dozorčím.  Starosta  obce  (původně  též  obecní
představený) byl orgánem výkonným. Působnost obecní samosprávy se od počátku dělila
na  působnost  samostatnou  a  na  působnost  přenesenou,  vykonávanou  v  rámci
spolupůsobení s orgány státní správy. Do samostatné působnosti obcí náležely především
záležitosti hospodaření s obecním majetkem a výkon místní policie (bezpečnost, živnosti,
stavební  dohled,  hygiena,  ochrana  před  požáry,  chudinství),  působnost  přenesená  se
nejvýrazněji  uplatňovala v záležitostech všeobecné vnitřní  správy, vojenských, berních a
soudních.  Záležitosti  školské  byly  záležitostí  místní  školní  rady.  Odvolací  a  kontrolní
instancí  v  samosprávných  záležitostech  byla  okresní  a  zemská  zastupitelstva,  tedy
samosprávné orgány, od správní reformy z roku 1927 už výhradně okresní, resp. zemské
úřady,  tj.  orgány  státní  správy.  Obec  patřila  v  samosprávných  věcech  pod  pravomoc
Okresního zastupitelstva v Hořovicích, z hlediska státní správy pod Okresní úřad Hořovice.
Součástí obce byla osada Třenice, která se na základě zákona č. 46/1868 ř. z. v roce 1869
odloučila a stala se samostatnou obcí.
Od roku 1850 spravoval obec Drozdov starosta a dva radní, později od dvacátých let 20.
století  pak  pětičlenná  rada  v  čele  se  starostou  a  náměstkem,  zastupitelstvo  mělo  vždy
patnáct členů. Vzhledem k tomu, že obecní kronika neobsahuje téměř žádné informace o
správě  obce  a  chybí  protokoly  obecního  zastupitelstva  do  roku  1887,  neznáme  jména
prvních  starostů  obce.  Kromě  samotných  funkcionářů  pro  obec  pracovali  také  obecní
zaměstnanci  -  obecní  strážník,  ponocný,  polní  hlídač,  obecní  sluha.
Významnou  právní  změnu  představovala  novela  obecního  zřízení  7.  února  1919,  č.
76/1919 Sb. Mimo jiné byly zřizovány obecní komise, z nichž komise finanční a letopisecká
byly  ustavovány  povinně.  Dále  byl  v  obcích  ustavován  obecní  trestní  senát,  tvořený
starostou  a  dvěma členy  obecní  rady,  který  vykonával  trestní  působnost  obce.  Dále  byl
zrušen  dosavadní  cenzovní  volební  systém  podle  výše  odváděných  daní  a  nahrazen
rovným a všeobecným hlasovacím právem; zároveň bylo volební právo přiznáno i ženám.
Přesnější  informace  o  obecních  volbách  známe  až  od  roku  1919,  kdy  patnáctičlenné
zastupitelstvo  zvolilo  pětičlennou radu a  ustavilo  komise  finanční,  stavební  a  osvětovou.
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Stejný  počet  funkcionářů  i  tytéž  komise  volila  obec  také  v  letech  následujících.  Do  roku
1931  zde  fungovala  i  komise  lesní.  Omezení  obecní  samosprávy  nastalo  v  období
protektorátu.  Volby  zastupitelstev  se  od  roku  1938  nekonaly  a  uvolněná  místa  byla
obsazována  kandidáty,  které  schvaloval  úřad  německého  oberlandráta;  to  platilo  i  pro
volbu  starosty.  Činnost  obecního  úřadu  byla  ukončena  ustavením  místních  národních
výborů na základě vládního nařízení č.4/1945 Sb., ze dne 5. 5. 1945 o volbě a pravomoci
národních výborů.
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Funkce původce:

A) Samostatná působnost
1. Vlastní správa obce
-  stanovení  názvů  ulic  a  prostranství,  rozhodování  o  změně  názvu  obce,  označení  obcí
místními  tabulkami,  provádění  číslování  domů,
- evidence obecních příslušníků, společníků a přespolních, vystavování domovských listů,
- organizace voleb obecního zastupitelstva, sestavování voličských seznamů,
- jmenování, odvolávání a odměňování zaměstnanců obce,
-  povinnost  informovat  obyvatele  o  důležitých  otázkách  a  rozhodnutích  zastupitelstva  a
starosty  obce,
- vedení zápisů ze zasedání obecních orgánů a dalších dokladů organizační povahy,
- spolupráce s finančními ústavy,
- právo obcí konat smírčí narovnání stran prostřednictvím volených důvěrníků,
- dobrovolné dražby movitých věcí,
- vedení pamětní knihy.
2. Správa obecního majetku a finanční hospodaření obcí
-  nabývání,  pozbývání,  pronájem,  evidence  a  údržba  obecního  majetku  movitého  i
nemovitého,
-  sestavování  rozpočtu,  hospodaření  podle  rozpočtových  pravidel,  sledování  výsledků
rozpočtového  hospodaření,
- vedení účetní agendy.
3. Péče o pořádek, bezpečnost a veřejné potřeby obyvatel (místní policie)
- dohled nad vnitřním pořádkem a bezpečností,
- spolupráce při konání policejních prohlídek,
-  dohled  nad  pobytem  cizích  osob,  potulnými  osobami,  osobami  připadajícími  na  obtížn
veřejnosti  nebo  těmi,  kteří  vedli  neřádný  život,
- evidence cizinců,
- vydávání zákazu vstupu na nebezpečná místa,
-  zákazy  zacházení  s  nebezpečnými  látkami  nebo  zákazy  nebezpečných  veřejných
produkcí,
- opatření k zabránění živelním pohromám, péče o oběti živelních pohrom,
- opatření proti rušení držby majetku, polní a lesní policie,
- stavba a údržba obecních komunikací,
- vybírání silničního a mostního mýta,
- dohled nad silničním provozem,
- podíl na budování veřejné infrastruktury.
- dohled na užívání platných měr a vah, zřizování veřejných vah,
- zásobování potravinami, dodržování tax a cen,
- dohled nad prodejem potravin,
- spolupůsobení v zásobovací agendě především v systému přídělového hospodářství a v
době hospodářských krizí,
- dohled nad evidencí zásob a zveřejňováním ceníků,
- vedení evidence konzumentů, samozásobitelů a potřebných osob,
- distribuce přídělových lístků,
- dozor nad lichvou a černým obchodem,
- povolování a evidence domácích porážek,
- svépomocné zásobovací akce,
- podíl na organizaci mimořádných dodávek a výkupu zemědělských produktů,
- potravní policie,
- působení komisí pro zkoumání půdy,
- působení zemědělské komise,
- boj proti epidemiím,
- hlášení výskytu nakažlivých nemocí,
- realizace protiepidemických opatření,
- spolupráce při organizaci očkování,
- dohled nad postiženými osobami,
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- péče o úpravu hygienických poměrů,
- dohled nad čistotou veřejných prostranství a budov a odklízením odpadků,
- budování kanalizace,
- dohled nad hřbitovy a zřizování nekonfesijních hřbitovů,
- péče o zdravé bydlení,
- zajištění zdrojů pitné vody,
- dohled na dodržování hygienických předpisů ve stavebnictví,
- úřední prohlídky dobytka a masa,
- boj proti zvířecím nákazám, budování obecních mrchovišť,
- dohled nad čeledními a zaměstnaneckými poměry,
- dohled nad veřejnými produkcemi, dodržováním nedělního a svátečního klidu,
- dohled nad zákazem hazardních her,
- dohled nad prodejem lihovin,
- dodržování veřejné mravnosti,
- osvědčování mravů a zachovalosti,
- dohled nad týráním zvířat,
- dohled nad bezpečností staveb a dodržováním stavebních předpisů,
- schvalování polohopisných a parcelačních plánů obcí,
- preventivní opatření proti vzniku požárů,
-  zajištění  vodních  zdrojů  a  hasičského  nářadí  a  pomoc  při  likvidaci  požárů  a  jejich
následků,
- zpracování požárních řádů,
- povinnosti při zřizování hasičských sborů,
- plnění úkolů v rámci protiletecké ochrany obyvatelstva.
4. Péče o veřejné ústavy a zařízení
- péče o chudé, potlačení žebroty,
- zakládání a správa obecních ústavů (sociální a humanitní ústavy),
- vybírání školného, delegování zástupců do školních rad, příspěvky do rozpočtu školních
rad,
- péče o zajištění škol,
- vybírání příspěvků pro potřeby církví,
- spolupráce se spolky,
B) Přenesená působnost
5. Spolupůsobení ve státních, všeobecně správních a bezpečnostních záležitostech
- podíl na publikaci všeobecně platných norem,
-  pomoc při  organizaci  místních šetření  sčítání  lidu,  sestavování  voličských seznamů pro
volby do vyšších orgánů,
- spolupráce při evidenci osob bez vyznání,
- provádění ohlášek civilních sňatků,
- sledování cizinců,
- konání policejních hlídek,
- spolupůsobení při organizaci hnanectví,
- pomoc při stíhání zločinců a dezertérů,
- spolupůsobení při provádění dalších bezpečnostních opatření,
- vojenská konskripce,
- podíl na vybírání vojenské taxy,
- organizace povolávání branců a záložníků na cvičení a mobilizaci,
- spolupůsobení při ubytování vojska a organizaci vojenských přípřeží,
- spolupráce při místních šetřeních a shromažďování údajů pro pozemkový katastr,
- šetření o důsledcích živelních pohrom,
- vymáhání nedoplatků včetně exekučního řízení,
- podíl na vybírání daně pozemkové, domovní, živnostenské i daně z příjmu a přirážek,
- poskytování informací a spolupůsobení při vymáhání nedoplatků,
- pomoc při soudních úkonech sepisování úmrtních protokolů a pozůstalostí a dohledu nad
sirotky,
- oznamování narození nemanželských dětí a mladistvých provinilců,
- vyšetřování zločinů a přečinů,
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- provádění soudních odhadů a dražeb,
- sestavování seznamů pro volby soudních porotců,
- předávání poručnických a opatrovnických dekretů,
- přijímání slibů a doručování soudních zásilek,
- činnost obecního trestního senátu,
- vyjádření k žádostem o povolení živností,
- účast na kolaudaci živnostenských provozoven,
- možnost požádat o zákaz podomního obchodu,
- účast na akcích k ochraně rostlin proti škůdcům, chorobám a plevelům,
- boj proti nákazám hospodářského zvířectva,
- vydávání dobytčích pasů,
- provádění soupisů hospodářských zvířat,
- spolupůsobení při zkvalitňování stavu hospodářského zvířectva,
- ochrana lesů před lesním pychem,
- dohled nad dodržováním pravidel rybolovu,
- spolupůsobení při organizaci honebních společenstev,
- organizace pronájmu honiteb,
-  povinnost  sledovat  sociální  poměry  dětí  v  pěstounské  péči,  nemocných  a  invalidních
osob  a  válečných  poškozenců,
- poskytování darů z prostředků obce a zřizování stravoven, ohříváren a útulen,
- úkoly v péči o nezaměstnané,
- organizace veřejných prací,
- spolupůsobení při státní stravovací akci,
- vyplácení podpor a evidenci nezaměstnaných a válečných poškozenců,
-  spolupůsobení  v  záležitostech  státních  starobních  podpor,  nemocenského  a  úrazového
pojištění,
- spolupůsobení v zásobovací agendě především v systému přídělového hospodářství a v
době hospodářských krizí (viz též bod 3.).
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Normy konstitutivní:

Stadionovo  prozatímní  obecní  zřízení  ze  dne  17.  března  1849  (publikováno  v  příloze
císařského  patentu  ze  dne  17.  března  1849,  č.  170/1849  ř.  z.)
Výnos  ministerstva  vnitra  ze  dne  2.  dubna  1849  (publikován  v  Čechách  guberniálním
dekretem  č.  86/1849  z.  z.  č.)
Výnos ministerstva vnitra č. 440/1849 ř. z.
Výnos  ministerstva  vnitra  ze  dne  12.  února  1850  (publikován  vyhláškou  místodržitele  č.
51/1850  z.  z.  č.)
Instrukce č. 152/1850 ř. z. po vydání volební instrukce ze dne 8. dubna 1850 (min. nař. č.
7050)
Nařízení ministra vnitra ze dne 24. dubna 1850, č. 2132, o dohledu okresních úřadů nad
obcemi (publikováno v Čechách vyhláškou místodržitele č. 92/1850 z. z. č.)
Nařízení  ministra  vnitra  o  dohledu  politických  úřadů  nad  obcemi  v  policejních
záležitostech  č.  496/1850  ř.  z.
Nejvyšší kabinetní přípis č. 4/1852 ř. z.
Nařízení ministerstva vnitra č. 17/1852 ř. z., zastavení veřejných jednání obecních
Nařízení ministerstva vnitra č. 67/1852 ř. z., potvrzování voleb obecních představenstev
Nařízení ministra vnitra č. 46/1854 ř. z., trvání obecních zastupitelstev do vydání nového
obecního zákona
Obecní  zřízení  (vydáno v příloze císařského patentu č.  58/1859 ř.  z.,  nevešlo s  výjimkou
ustanovení  o domovském právu v platnost)
Nařízení  státního  ministerstva  č.  261/1860  ř.  z.,  provedení  nových  voleb  obecních
zastupitelstev
Nařízení státního ministerstva č. 38/1861 ř. z., obnovení veřejnosti obecních jednání
Nový říšský obecní zákon ze dne 5. března 1862, č. 18/1862 ř. z.
Obecní zřízení  a volební řády pro jednotlivé země: ze dne 16. dubna 1864 pro Čechy (č.
7/1864 z.  z.  č.)
Novely  obecního  zřízení  pro  Čechy:  zemské  zákony  č.  21/1864,  16/1866,  31/1868,
44/1869, 45/1869, 87/1874, 74/1880, 28/1889, 59/1893, 40/1897, 97/1899, 12/1901 z. z.
č.
Zákon č. 76/1919 Sb., změna a doplnění obecních zřízení a městských statutů
Zákon č. 75/1919 Sb., řád volební v obcích republiky čsl.
Zákon č. 163/1920 Sb., novela řádu volení v obcích
Zákon č. 122/1933 Sb., o změnách řádu volení v obcích
Zákon č. 329/1921 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodaření obcí a měst
Zákon č. 77/1927 Sb., o nové úpravě finančního hospodaření svazků územní samosprávy
Zákon  č.  169/1930  Sb.,  novela  zákona  o  finančním  hospodaření  svazků  územní
samosprávy
Zákon č. 69/1935 Sb., o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy

Normy působnosti:

Řád hašení ohně ze dne 15. srpna 1857
Obecní vyhláška ze dne 8. března 1894 o stavebních úpravách domů a stavbách nových
domů
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Vnitřní struktury:

V  čele  obce  stál  starosta,  dalšími  výkonnými  orgány  obce  byly  obecní  rada  a  obecní
zastupitelstvo. Od roku 1919 zde pracovaly komise finanční, stavební, osvětová, do roku
1931 též komise lesní.

Zjištění starostové obce:
František Šoltys (doložen k rokům 1888-1891)
Jan Motl (1891-1896)
Jan Palek (1896-1902)
Matěj Zítek (1902-1913)
Josef Merhaut (1913-1919)
Josef Švarc (1919-1920)
Tomáš Hnízdil (1920-1922)
František Pichlík (1922-1923)
Josef Merhaut (1923-1927)
Alois Cibulka (1927-1928)
Jan Šustera (1928)
Karel Lisý (1928-1931)
Josef Mašek (1931-1945)

Zdroje informací:

Státní okresní archiv Beroun, Archiv obce Drozdov, ref. ozn. 1/4/3//1, ukl. č. ukn 3.
Státní okresní archiv Beroun, Archiv obce Drozdov, ref. ozn. 1/4/3//2, ukl. č. ukn 4.
Státní okresní archiv Beroun, Archiv obce Drozdov, ref. ozn. 1/4/3//3, ukl. č. ukn 5.
Státní okresní archiv Beroun, Archiv obce Drozdov, ref. ozn. 1/4/3//4, ukl. č. ukn 6.
Státní okresní archiv Beroun, Archiv obce Drozdov, ref. ozn. 1/4/3//5, ukl. č. ukn 7.
Státní okresní archiv Beroun, Archiv obce Drozdov, ref. ozn. 1/4/3//6, ukl. č. ukn 8.
Státní okresní archiv Beroun, Archiv obce Drozdov, ref. ozn. 1/4/5//1, ukl. č. ukn 13.
Jiřina Leitnerová, Drozdov. Střípky z historie 1368-1993. Drozdov 1993.
Mgr. František Rejzek, 650 let obec Drozdov. Drozdov 2019.

Preferovaná forma jména: Drozdov obec, Beroun, Česko

Typ preferované formy jména: úřední / skutečné / světské jméno / jméno za svobodna

Drozdov obec, Beroun, Česko

Datace použití jména od-do: - 1850

Rychtářský úřad DrozdovVariantní forma jména:

Poznámka  ke  vzniku:  typ  vzniku:  rozšíření  kompetencí  původního  úřadu  místního
konšela

Působnost do: 1850

Poznámka k zániku: typ zániku: ze zákona

Nástupce: Obecní úřad Drozdov
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Sídlo

Sídlo: Drozdov (Beroun, Česko)

Geografická působnost

Místo: Drozdov (Beroun, Česko)

Podřízenost jiné korporaci

Nadřízená entita: Velkostatek Hořovice

Datace:  - 1850

Charakteristika:

rychtářský úřad

Funkce původce:

správa obce a přenesená působnost panství a státu

Preferovaná forma jména: Místní národní výbor Drozdov

Typ preferované formy jména: úřední / skutečné / světské jméno / jméno za svobodna

Místní národní výbor Drozdov

Datum vzniku: 5.5.1945

Poznámka ke vzniku: typ vzniku: na základě zákona

Předchůdce: Obecní úřad Drozdov

Datum zániku: 27.11.1990

Poznámka k zániku: typ zániku: nahrazení novým typem úřadu
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Sídlo

Sídlo: Drozdov (Beroun, Česko)

Geografická působnost

Místo: Drozdov (Beroun, Česko)

Charakteristika:

úřad místní lidové správy a přenesené státní správy

Funkce původce:

správa obecní a přenesené působnosti
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II. Dějiny archivního souboru
Dějiny jednotky popisu:

Obecní úřad Drozdov v minulosti pro evidenci spisů nepoužíval žádný spisový plán. Spisy
byly  evidovány  v  podacích  denících  a  ukládány  víceméně  chronologicky  podle  čísel
jednacích.  Všeobecná spisovna byla  umístěna přímo v úředních místnostech obce,  které
jsou  suché,  takže  degradace  spisů  nehrozila.  Materiály  byly  do  berounského  okresního
archivu převzaty v roce 1978, šlo o celkem 14 balíků písemností a knih z let 1804-1971.
Část materiálu pocházela z činnosti Místního národního výboru Drozdov z let 1945-1971 a
byla  zařazena  do  příslušného  fondu.  Přebírané  materiály  se  ukládaly  do  depozitáře  Na
Vinici  v  Berouně  2,  odkud  byly  s  ostatními  fondy  obcí  roku  1996  přestěhovány  do  nové
archivní  budovy.

Skartační řízení dne 13. 5. 1978, Kniha přírůstků č. 5/78, čj. 92/78 - 3.1/23.

Přímý zdroj akvizice:

III. Archivní charakteristika archivního souboru
Způsob uspořádání:

Písemnosti,  zpracované  v  tomto  fondu,  pocházejí  převážně  z  činnosti  Obecního  úřadu
Drozdov z let (1804) 1850-1945 (1959). K uvedenému časovému přesahu došlo na jedné
straně  zařazením  kroniky  obce,  která  obsahuje  titulní  list  z  roku  1804,  na  straně  druhé
rozsahem matriky  zemřelých z  let  1931-1959.  Po zpracování  fond obsahuje  69 úředních
knih (0,80 bm), 15 podacích protokolů (0,35 bm), 3 kartotéky (0,29 bm), 6 kartonů spisů
(0,66 bm) a 2 fascikly (0,10 bm), celkem 2,20 bm archiválií.
Podle Metodického pokynu OAS MV k pořádání fondů typu Archiv obce č. 1/2017, Příloha
č. 2, byl fond rozčleněn na tyto hlavní série:
1) Obec a její správa,
2) Správa obecního majetku
3) Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
4) Působení obce ve veřejném zájmu
5) Spolupůsobení ve státních, všeobecně správních a bezpečnostních věcech.

Během pořádání se zjistilo, že zcela chybí zápisy obecního zastupitelstva do roku 1887 a
obecní  rady  do  roku  1927.  Zcela  na  konci  této  série  se  nachází  kronika  obce,  psaná
retrospektivně  od  roku  1817  do  roku  1919,  opatřená  titulním  listem  z  roku  1804.
Archivní fond je mezerovitý. Vnitřní skartace fondu nebyla provedena.

Budoucí přírůstky již nelze očekávat.

Budoucí přírůstky:

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání:

Fyzický stav archivního fondu je nepoškozený.

Státní okresní archiv Beroun, Místní národní výbor Drozdov 1945-1990.
Státní okresní archiv Beroun, Okresní zastupitelstvo Hořovice 1865-1927.
Státní okresní archiv Beroun, Okresní úřad Hořovice 1850-1945.
Státní okresní archiv Beroun, Archiv obce Třenice 1891-1945.

Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky:
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Základní pravidla pro zpracování archiválií (2015) a Metodický pokyn OAS MV k pořádání
fondů typu Archiv obce č. 1/2017, Příloha č. 2.

Pravidla zpracování:

IV. Tematický popis archivního souboru
Tematický popis jednotky popisu:

Z hlediska badatelského využití jsou významné zejména knihy zápisů ze schůzí obecního
zastupitelstva  a  obecní  rady,  stejně  jako  kronika  obce  do  roku  1919  (série  Všeobecná
správní  činnost  obce).  Přehled  o  složení  místního  obyvatelstva  nám  dávají  například
matrika příslušníků obce z let 1935-1945 či knihy vydaných domovských listů (Domovské
právo).  Záznamy  o  počtech  obyvatel  poskytnou  spisy  ze  sčítání  lidu  z  roku  1890
(Všeobecně  správní   a  bezpečnostní  záležitosti).
Představu o majetku obce a jejím hospodaření získáme jednak díky parcelnímu protokolu
či  pozemkovým  archům  obce  a  veřejného  statku  z  let  1880-1939  (Záležitosti  daňové  a
katastrální),  jednak  díky  dochovaným  účetním  knihám,  rozpočtům  a  účetním  závěrkám
obce  (Rozpočtové  hospodaření  obce).  O  stavu  bezpečnosti  a  veřejného  pořádku  v
Drozdově nás informují především knihy evidence pobytu cizích v obci (Bezpečnost osob a
majetku), a seznamy pracovních a čeledních knížek (Čelední a pracovní záležitosti). Spisy
týkající se stavebního ruchu v obci nalezneme v sérii Stavební a požární záležitosti, stejně
jako  písemnosti  o  péči  o  chudé  a  provozu  ústavu  chudých  v  sérii  Chudinství  a  sociální
péče  (včetně  účetních  knih,  rozpočtů  a  závěrek  chudinského  ústavu).

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a
sestavení archivní pomůcky

Zpracovatel jednotky popisu: Kopečková Eva

Datum popisu: 2020
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Použité zkratky  

 

fas –  fascikl 

kar  –  karton  

ktt – kartotéka 

NAD  –  Národní archivní dědictví  

ppr – podací protokol 

SOA  –  státní oblastní archiv  

SOkA  –  státní okresní archiv  

ukn  –  úřední kniha 



Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

221202010/90 1

Archiv obce Drozdov
čeština
počet ej: fas 2, kar 6, ktt 3, ppr 15, ukn 69

1 2

Obec a její správa

1/1 3

Registraturní pomůcky

1/1//1 ppr 14

Podací protokol 1904-1915

1/1//2 ppr 25

Podací protokol 1915-1929

1/1//3 ppr 36

Podací protokol 1929-1930

1/1//4 ppr 47

Podací protokol 1930-1931

1/1//5 ppr 58

Podací protokol 1931

1/1//6 ppr 69

Podací protokol 1932-1933

1/1//7 ppr 710

Podací protokol 1933-1934

1/1//8 ppr 811

Podací protokol 1934-1935

1/1//9 ppr 912

Podací protokol 1935-1937
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

1/1//10 ppr 1013

Podací protokol 1937-1938

1/1//11 ppr 1114

Podací protokol 1938-1939

1/1//12 ppr 1215

Podací protokol 1940

1/1//13 ppr 1316

Podací protokol 1941

1/1//14 ppr 1417

Podací protokol 1941-1943

1/1//15 ppr 1518

Podací protokol 1944

1/2 19

Domovské právo

1/2/1 20

Domovská příslušnost

1/2/1//1 ktt 121

Matrika příslušníků obce 1935-1945
počet ej: 1

1/2/1//2 ukn 122

Kniha vydaných domovských listů 1863-1939

1/2/1//3 ukn 223

Kniha vydaných domovských listů 1939-1948

1/2/1//4 kar 124

Domovské listy 1919-1944
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

1/2/1//5 kar 125

Domovská příslušnost 1914-1944

1/3 26

Obecní funkcionáři a zaměstnanci

1/3//1 kar 127

Funkcionáři obce: starosta, odvolání komunistických
zastupitelů apod.

1908-1939

1/4 28

Všeobecná správní činnost obce

1/4/1 29

Vyhlašování zákonů a nařízení

1/4/1//1 kar 130

Obecní vyhlášky a pozvání do schůzí 1922-1941

1/4/2 31

Informace pro nadřízené orgány a jiné subjekty, kontrola obce

1/4/2//1 kar 132

Revize obecních účtů 1913-1940

1/4/3 33

Organizace činnosti obecní samosprávy

1/4/3//1 ukn 334

Zápisy ze schůzí obecního výboru a obecního
zastupitelstva

1888-1902

1/4/3//2 ukn 435

Zápisy ze schůzí obecního výboru a obecního
zastupitelstva

1903-1922
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

1/4/3//3 ukn 536

Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva, finanční
komise, lesní komise

1922-1926

1/4/3//4 ukn 637

Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva, finanční
komise, lesní komise

1926-1931

1/4/3//5 ukn 738

Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva a finanční
komise

1932-1938

1/4/3//6 ukn 839

Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva, finanční
komise a zápisy MNV

1938-1945

1/4/3//7 ukn 940

Zápisy ze schůzí obecní rady 1928-1931

1/4/3//8 ukn 1041

Zápisy ze schůzí obecní rady 1931-1935

1/4/3//9 ukn 1142

Zápisy ze schůzí obecní rady, rady MNV a finanční
komise

1935-1948

1/4/3//10 ukn 1243

Zápisy ze schůzí stavební komise 1921-1933

1/4/4 44

Smírčí a dražební pravomoc

1/4/4//1 kar 145

Veřejné dražby obecních pozemků a ovoce 1901-1940

1/4/4//2 kar 146

Nucená dražba, exekuce 1914-1935
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

1/4/5 47

Pamětní knihy a další dokumentace života obce

1/4/5//1 ukn 1348

Kronika obce 1804-1919
Pamětní kniha obce Drozdov
čeština; originál; šířka 230 mm, výška 350 mm, hloubka 23 mm; 92 folií, z toho 42
popsaných; vázáno do kůže; ruční papír; titulní strana kolorována a zdobena kresbami
českého lva a habsburského orla

2 49

Správa obecního majetku

2/1 50

Evidence a ochrana obecního majetku

2/1/1 51

Evidence

2/1/1//1 kar 152

Zápisy do pozemkové knihy 1895-1942

2/1/1//2 ukn 1453

Hospodářský plán obecního lesa 1925-1934

2/2 54

Jednotlivé části obecního majetku

2/2/1 55

Obecní pozemky a vody

2/2/1//1 kar 156

Obecní pozemky: prodej, pronájem apod. 1924-1932

2/2/1//2 ukn 1557

Kniha nájmu pozemků 1929-1947
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

2/2/1//3 kar 158

Seznamy nájmu pozemků 1896-1940

2/2/1//4 kar 159

Příděly z veřejného statku 1930

2/2/1//5 kar 160

Seznamy příorků od obecních pozemků 1877-1894

2/2/2 61

Obecní lesy

2/2/2//1 kar 162

Obecní lesy: lesní pozemky, těžba dřeva 1891-1937

2/3 63

Rozpočtové hospodaření obce

2/3/1 64

Rozpočty a rozpočtové hospodaření

2/3/1//1 ukn 1665

Hlavní kniha obce 1925

2/3/1//2 ukn 1766

Hlavní kniha obce 1926

2/3/1//3 ukn 1867

Hlavní kniha obce 1927

2/3/1//4 ukn 1968

Hlavní kniha obce 1928

2/3/1//5 ukn 2069

Hlavní kniha obce I. 1929
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

2/3/1//6 ukn 2170

Hlavní kniha obce II. 1929

2/3/1//7 ukn 2271

Hlavní kniha obce 1930

2/3/1//8 ukn 2372

Hlavní kniha obce 1931

2/3/1//9 ukn 2473

Hlavní kniha obce I. 1932

2/3/1//10 ukn 2574

Hlavní kniha obce II. 1932

2/3/1//11 ukn 2675

Hlavní kniha obce I. 1933

2/3/1//12 ukn 2776

Hlavní kniha obce II. 1933

2/3/1//13 ukn 2877

Hlavní kniha obce III. 1933

2/3/1//14 ukn 2978

Hlavní kniha obce 1934

2/3/1//15 ukn 3079

Hlavní kniha obce 1935

2/3/1//16 ukn 3180

Hlavní kniha obce 1936

2/3/1//17 ukn 3281

Hlavní kniha obce 1937
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

2/3/1//18 ukn 3382

Hlavní kniha obce 1940

2/3/1//19 ukn 3483

Hlavní kniha obce 1941

2/3/1//20 ukn 3584

Hlavní kniha obce 1943

2/3/1//21 ukn 3685

Hlavní kniha obce 1944

2/3/1//22 ukn 3786

Hlavní kniha obce 1945

2/3/1//23 ukn 3887

Pokladní deník obce 1893-1918

2/3/1//24 ukn 3988

Pokladní deník obce 1902-1913

2/3/1//25 ukn 4089

Pokladní deník obce 1911-1923

2/3/1//26 ukn 4190

Pokladní kniha 1861-1914

2/3/1//27 ukn 4291

Inventář pozemků a veřejného statku 1925-1937

2/3/1//28 ukn 4392

Inventář obecního jmění 1927-1929

2/3/1//29 ukn 4493

Inventář obecního jmění 1930-1932
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

2/3/1//30 ukn 4594

Inventář obecního jmění 1933-1938

2/3/1//31 ukn 4695

Inventář pozemků a veřejného statku, obecního
jmění

1940-1945

2/3/1//32 kar 596

Výpis z inventáře obce 1904-1918

2/3/1//33 kar 297

Rozpočty obce 1898-1944

2/3/1//34 98

Účetní závěrky

2/3/1//34/1 kar 399

1862-1903

2/3/1//34/2 kar 4100

1904-1944

2/3/1//35 kar 5101

Účetní spisy a přílohy: schvalování rozpočtů a
obecních účtů apod.

1920-1940

3 102

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek

3/1 103

Bezpečnost osob a majetku

3/1/1 104

Evidence pobytu, dohled nad potulnými osobami

3/1/1//1 ukn 47105

Matrika zemřelých 1931-1959
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

3/1/1//2 ukn 48106

Kniha cizích příslušníků v obci přihlášených,
kočujících a noclehářů

1927-1941

3/1/1//3 ukn 49107

Seznam cizích v obci 1941-1949

3/1/1//4 kar 5108

Seznam potulných tlup s pobytem v obci, policejní
přihlášky a odhlášky

1942

3/1/2 109

Ochrana veřejného pořádku

3/1/2//1 kar 5110

Ochrana veřejného pořádku: jednotlivé případy -
sousedské spory apod.

1920-1938

3/2 111

Čelední a pracovní záležitosti

3/2//1 ukn 50112

Seznam vydaných pracovních a čeledních knížek 1891-1920

3/2//2 kar 5113

Čelední a pracovní knížky: žádosti a potvrzení o
vydání

1900-1919

3/3 114

Stavební a požární záležitosti

3/3/1 115

Stavební záležitosti

3/3/1//1 kar 5116

Obytné stavby: žádosti o povolení, kolaudace 1901-1935
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

3/3/1//2 kar 5117

Opravy a rozšiřování silnic v obci 1897-1910

3/3/1//3 kar 5118

Stavba okresní silnice 1932-1943

3/3/1//4 kar 5119

Dopravní stavby: čekárny a zastávky státních drah,
mosty apod.

1932

3/3/1//5 kar 5120

Příprava stavby nové školní budovy 1903-1906

3/3/1//6 kar 5121

Stavba nové obecní pastoušky čp. 35 1860

3/3/1//7 kar 5122

Rozšíření hřbitova v Cerhovicích 1931-1932

3/3/1//8 kar 5123

Vodohospodářské stavby: úprava kanálu apod. 1925-1934

3/3/2 124

Požární záležitosti

3/3/2//1 kar 5125

Prohlídka požárové policie v obci 1916

3/3/3 126

Elektrifikace

3/3/3//1 kar 5127

Elektrifikace obce 1924-1936

4 128

Působení obce ve veřejném zájmu
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

4/1 129

Chudinství a sociální péče

4/1/1 130

Péče o chudé, chudinské ústavy

4/1/1//1 kar 5131

Sociální záležitosti: starobní podpory, poručnictví
apod.

1927-1941

4/1/1//2 ukn 51132

Pokladní deník ústavu chudých 1861-1924

4/1/1//3 ukn 52133

Pokladní deník ústavu chudých 1927

4/1/1//4 ukn 53134

Pokladní deník ústavu chudých 1928

4/1/1//5 ukn 54135

Pokladní deník ústavu chudých 1929

4/1/1//6 ukn 55136

Pokladní deník ústavu chudých 1930

4/1/1//7 ukn 56137

Pokladní deník ústavu chudých 1931

4/1/1//8 ukn 57138

Pokladní deník ústavu chudých 1932

4/1/1//9 ukn 58139

Pokladní deník ústavu chudých 1933

4/1/1//10 ukn 59140

Pokladní deník ústavu chudých 1934
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

4/1/1//11 ukn 60141

Pokladní deník ústavu chudých 1935

4/1/1//12 ukn 61142

Pokladní deník ústavu chudých 1936

4/1/1//13 ukn 62143

Pokladní deník ústavu chudých 1937

4/1/1//14 ukn 63144

Pokladní deník ústavu chudých 1940

4/1/1//15 ukn 64145

Pokladní deník ústavu chudých 1941

4/1/1//16 ukn 65146

Pokladní deník ústavu chudých 1942

4/1/1//17 ukn 66147

Pokladní deník ústavu chudých 1943

4/1/1//18 kar 5148

Rozpočty ústavu chudých 1926-1943

4/1/1//19 kar 5149

Účetní závěrky ústavu chudých 1927-1944

4/2 150

Školství

4/2//1 kar 5151

Rozpočty školní obce 1910-1930

4/3 152

Záležitosti spolkové, kulturní, tělovýchovné a sportovní
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

4/3/1 153

Spolky

4/3/1//1 kar 5154

Legitimace ochotnického spolku Mošna v Drozdově:
nevyplněná

[1908]

4/3/2 155

Tělovýchova a sport

4/3/2//1 kar 5156

Spolupráce s Dělnickou tělocvičnou jednotou
Drozdov

1922-1941

5 157

Spolupůsobení ve státních, všeobecně správních a bezpečnostních
záležitostech

5/1 158

Všeobecně správní a bezpečnostní záležitosti

5/1/1 159

Sčítání lidu

5/1/1//1 fas 1160

Sčítání lidu: soupisy obyvatel 1890

5/1/2 161

Matriční záležitosti

5/1/2//1 kar 5162

Matriční záležitosti: narození, úmrtí, rozvody,
otcovství

1922-1939

5/2 163

Vojenské záležitosti
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

5/2/1 164

Vojenské záležitosti

5/2/1//1 ukn 67165

Vojenská přihlašovací kniha 1889-1922

5/2/1//2 ukn 68166

Vojenská přihlašovací kniha 1891-1939

5/2/1//3 fas 2167

Domobranecké seznamy 1887-1940

5/2/1//4 kar 5168

Vojenské záležitosti: seznamy odvedených,
dovolenkářů, vojenská taxa, propuštění z činné
služby apod.

1899-1931

5/2/2 169

Válečná opatření

5/2/2//1 ktt 2170

Lístky pro domácnost 1940-1942
počet ej: 1

5/2/2//2 ktt 3171

Lístky pro domácnost 1945
počet ej: 1

5/2/3 172

Materiální zabezpečení vojska

5/2/3//1 kar 5173

Klasifikace koní 1920-1933

5/2/3//2 kar 5174

Výkaz dopravních prostředků, seznam přípřeží 1927-1931
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

5/3 175

Záležitosti daňové a katastrální

5/3/1 176

Daňové záležitosti

5/3/1//1 kar 6177

Místní daně, dávky a přirážky: obecní, školní,
nápojová dávka, přirážky k ostatním daním apod.

1914-1943

5/3/2 178

Katastrální záležitosti

5/3/2//1 ukn 69179

Parcelní protokol 1839-1855

5/3/2//2 kar 6180

Výtahy z gruntovní držebnosti Drozdov 1853-1880

5/3/2//3 kar 6181

Pozemnostní archy: obec Drozdov, veřejný statek 1880-1939

5/3/2//4 kar 6182

Kupní smlouva na domek čp. 80 1929

5/4 183

Soudní záležitosti

5/4/1 184

Soudní záležitosti

5/4/1//1 kar 6185

Zbavení svéprávnosti 1927-1939

5/5 186

Živnostenské záležitosti
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

5/5/1 187

Výroba, obchod a služby, cechy, živnostenská společenstva a
živnosti

5/5/1//1 kar 6188

Živnosti: povolování živností, živnostensko-právní
schválení úpravy hostince apod.

1927-1935

5/6 189

Zemědělství, lesnictví, myslivost, rybolov, vodní hospodářství

5/6/1 190

Zemědělství

5/6/1//1 kar 6191

Plochy kultur a osevu 1940-1941

5/6/1//2 kar 6192

Soupisy hospodářského zvířectva 1918-1925

5/6/1//3 kar 6193

Povinné dodávky 1944-1945

5/6/2 194

Lesnictví, myslivost

5/6/2//1 kar 6195

Honební výbor, honitba 1915-1939

5/7 196

Záležitosti státní sociální péče

5/7/1 197

Péče o nezaměstnané

5/7/1//1 kar 6198

Státní stravovací akce 1931-1939
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