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Úvod
I. Vývoj původce  archivního souboru

 Původcem archivního souboru je Místní správní komise Láz a Místní národní výbor 
Láz vyvíjející svou činnost od 14. října 1945 do 31. prosince 1963. Obec spadala v letech 
1945 – 1960 do politického okresu Stříbro  a od 1.  července 1960 do politického okresu 
Tachov. 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 Láz.

Podle vládního nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, částečně 
pozměněného vládním nařízením č. 44/1945 Sb., o rozsahu působnosti národních výborů, se 
v každé obci měl ustavit místní národní výbor. Jejich 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.

Pro  dočasnou  správu  obcí,  kde  pro  převážnou  většinu  obyvatelstva  státně 
nespolehlivého,  tj.  zejména  v  pohraničí,  nemohl  být  ustaven  místní  národní  výbor,  byly 
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.

K volbě Místní správní komise v Lázu došlo již 15. září 1945. Volba členů proběhla 
následovně: předsedou se stal Petr Linhart, místopředsedou Stanislav Šedivý a členy Josef 
Mařík a Josef Koudelka. Avšak o měsíc později dne 14. října 1945 proběhla nová volba MSK 
(údajně z  morální  povinnosti  vůči úřadům).  Předsedou MSK byl zvolen Josef Macháček, 
místopředsedou Josef  Benedikt,  předsedou rolnické  komise  František  Herejk a  předsedou 
mléčné komise Stanislav Šedivý. Již  2.  února 1946 žádala  MSK v Lázu Okresní správní 
komisi ve Stříbře o povolení volby místního národního výboru, neboť počet Čechů v obci se 
zvýšil na 83. Volba MNV se konala dne 10. března 1946 a složení bylo následovné: předseda 
Václav  Bůcha,  místopředseda  Josef  Macháček,  předseda  rolnické  komise  Josef  Mašát 
a členové  Václav  Jirgl,  František  Janoušek,  Josef  Mařík,  Václav  Chum,  František  Voják 
a Josef Prantl. OSK ve Stříbře takto zvolený MNV jmenovala dne 17. března 1946.

Místní  správní  komise  měly  být  nahrazeny místními  národními  výbory na  základě 
výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění podle § 1 a § 11, odst. 2 vládního 
nařízení  č.  120/1946  Sb.,  o  obnovení  národních  výborů  na  podkladě  výsledků  voleb  do 
ústavodárného Národního shromáždění ze dne 27. května 1946. Hlavním kriteriem pro vznik 
místního  národního  výboru  byl  počet  50  platných voličských hlasů  v  obci.  Pokud  počet 
platných  hlasů  nedosáhl  tohoto  počtu,  fungovala  v  obci  i  nadále  místní  správní  komise 
nejdéle do roku 1950, kdy byla na základě vládního nařízení č. 14/1950 Sb., přeměněna na 
místní národní výbor. V Lázu se voleb zúčastnilo 51 oprávněných voličů, takže v obci působil 
i nadále místní národní výbor.

Na základě výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění dne 26. května 
1946 došlo ke změnám ve složení MNV v Lázu. Předsedou MNV byl 25. června 1946 zvolen 
Václav  Bůcha,  dalšími  členy MNV pak:  Josef  Mašát  –  předseda  rolnické  komise,  Josef 
Mařík, František Rubáš, Václav Jirgl, František Janoušek, Josef Macháček – místopředseda 
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MNV, Václav Chum, Josef Prantl – pokladník.

Ze zápisu ze schůze MNV ze dne 12. června 1949 vyplývá, že na návrh MAV NF byl 
novým předsedou MNV zvolen Josef Mařík, který funkci začal vykonávat od 1. července 
1949. Místopředsedou i nadále zůstal Josef Macháček a dosavadní předseda Václav Bůcha 
zůstal nadále členem MNV. Ostatní členové zůstali beze změn.

Reorganizace MNV v Lázu proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 14/1950 
Sb., ze dne 28. února 1950 o organizaci místních národních výborů, na návrh MAV NF. ONV 
ve Stříbře dne 30. května 1950 jmenoval 11 navržených členů MNV. Na ustavující schůzi dne 
9. června 1950 bylo schváleno jmenovaných 11 členů MNV – Josef Mařík, Anna Jirglová, 
František  Janoušek,  Václav  Chum,  František  Rubáš,  Josef  Nový,  Václav  Bůcha,  Marie 
Toušová, Josef Skála, Jan Švarc, Ivan Isevič. Předsedou MNV byl opět zvolen Josef Mařík, 
místopředsedou a zemědělským referentem Václav Bůcha, finančním referentem Josef Nový, 
školským  a  zdravotnickým  referentem  Anna  Jirglová,  hospodářským  a  vyživovacím 
referentem Jan  Švarc,  pokladníkem Josef  Nový. I když  KNV v Plzni  na  návrh  ONV ve 
Stříbře  snížil  výměrem ze dne 27. června 1950 počet členů MNV a rady (podle § 19 a 20 
vládního nařízení č. 14/1950 Sb.,) na 9, resp. 3, z důvodů malého počtu obyvatel (97), přesto 
fungovalo v Lázu MNV jedenáctičlenné.

Dne 31. ledna 1952 byl pokladník Josef Nový zproštěn funkce a na jeho místo zvolen 
František Janoušek. ONV ve Stříbře v březnu 1952 navrhl obci místního tajemníka Františka 
Tolara z Kladrub a MNV s návrhem souhlasil. V červnu 1952 byl ustanoven 5-ti členný VŽ 
při MNV. Předsedkyní byla zvolena Marie Hartmanová a ostatní  členky Milada Bůchová, 
Josefa Blažková,  Anna Jirglová,  Anežka Mičová.  Na jaře 1953 došlo k výměně na postu 
tajemníka a místo Františka Tolara se stal novým tajemníkem Jan Kříž. V červnu 1953 zvolen 
novým pokladníkem František Voják.

Do struktury národních výborů pak významně zasáhl až ústavní zákon č. 12/1954 Sb., 
o národních  výborech  a  na  něj  navazující  zákony  a  vládní  nařízení  č.  13/1954  Sb., 
o národních  výborech,  č.  14/1954  Sb.,  o  volbách  do  národních  výborů,  č.  16/1954  Sb., 
o změnách  územních  obvodů některých národních  výborů a  č.  23/1954  Sb.,  o  organizaci 
výkonných orgánů národních výborů. Dosavadní struktura národních výborů zůstala těmito 
normami v podstatě nedotčena, pouze v sídlech krajských národních výborů vznikly městské 
národní  výbory.  Poměrně  zásadně  však  byla  změněna  jejich  vnitřní  organizace  zrušením 
referentského systému, jehož místo zaujaly jednotlivé odbory národních výborů, v jejichž čele 
již nestáli členové rady, nýbrž úředníci.

Podle § 3, odst. 5 zákona č. 13/1954 Sb., 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 volí 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 uskutečněny první 
volby členů národních výborů všemi občany, majícími volební právo. Volební období bylo 
stanoveno na tři roky. První volby do místních národních výborů se konaly 16. května 1954.

Jak je patrné ze zápisu o hlasování bylo v těchto volbách zvoleno 9 členů do MNV: 
Josef Mařík, František Janoušek, Jan Švarc, Ivan Isevič, František Hartmann, Anna Jirglová, 
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Václav Bůcha, Václav Touš a Josef Skála. Ze zápisu z ustavující  schůze nově zvoleného 
MNV ze dne 21. května 1954 vyplývá, že předsedou byl zvolen opět Josef Mařík, tajemnicí 
byla zvolena Anna Jirglová a třetím členem rady Josef Skála. Následovala volba jednotlivých 
komisí – předsedou zemědělské komise byl zvolen Václav Touš, předsedou finanční komise 
František Hartmann, předsedou školské a kulturní komise Jan Švarc. Účetní a pokladní služba 
byla sloučena a jejím vedením byl pověřen předseda finanční komise František Hartmann. 
Avšak hned v červnu 1954 došlo ke změnám ve složení členů MNV, neboť Josef Skála se 
odstěhoval  z  obce  a  František  Janoušek  rezignoval  na  členství  v  MNV. Ani  VŽ v  obci 
nepracoval, všechny členky rezignovaly.

Doplňovací  volby do  MNV za  dva chybějící  členy se  uskutečnily až  na jaře  1956. 
Navrženi byli František Straka a Jiří Meier, který po zvolení pracoval jako finanční referent 
za  Františka  Hartmanna,  který  tuto  funkci  nechtěl  již  vykonávat.  Jiří  Meier  převzal  od 
Františka Hartmanna vedení účetní evidence dne 16. března 1956, ale od 1. listopadu 1956 
došlo opět ke změně a účetní službou byl pověřen Antonín Ludvík, což byl  pracovník ONV 
ve Stříbře (externě pracoval pro MNV Láz).

Ze zápisů o výsledcích revizí prováděných ONV ve Stříbře zároveň vyplývá, že činnost 
MNV  a  stálých  komisí  byla  nedostačující,  funkcionáři  se  neustále  střídali  ve  funkcích, 
neplnili svoje úkoly a tím porušovali tehdy platné zákony a nařízení.

Po volbách v květnu 1957 na ustavující schůzi nově zvoleného MNV dne 28. května 
byl zvolen novým předsedou František Voják,  tajemníkem Václav Šmídl a 3 členem rady 
Václav Tauš. Následovala volba pouze zemědělské komise s předsedkyní Annou Jirglovou, 
ostatní komise byly zvoleny na další schůzi MNV dne 28. června 1957. Předsedou finanční 
komise  byl  zvolen  Josef  Mařík,  předsedou  kulturní  komise  byl  zvolen  František  Rubáš, 
předsedou  trestní  komise  byl  zvolen  František  Voják.  Tajemník  MNV  Václav  Šmídl 
rezignoval v květnu 1958 a novou tajemnicí byla zvolena Anna Jirglová. Václav Šmídl zůstal 
i  nadále členem MNV a vystřídal  Annu Jirglovou v zemědělské komisi.  V září  1958 byl 
v doplňovacích volbách na místo Václava Šmídla zvolen Jan Švarc za nového člena MNV.

V dalších  volbách  konaných v  červnu  1960  byli  do  MNV zvoleni  –  Josef  Mařík, 
František Janoušek st., Jan Švarc, Josef Mašát, František Hartmann, František Voják, Anna 
Jirglová, Václav Touš a František Jánský. Ze zápisu z veřejné schůze nově zvoleného MNV 
ze  dne  23.  června  1960 vyplývá,  že  předsedou MNV byl  zvolen  Jan  Švarc,  tajemníkem 
František  Janoušek  st.  a  členy rady František  Janský a  Václav  Touš.  Následovala  volba 
zemědělské komise, jejímž předsedou byl zvolen Václav Touš, předsedou finanční komise 
František Jánský, předsedou kulturní a školské komise František Voják.

Ze zprávy o provedené prověrce u MNV v Lázu tehdy již ONV v Tachově též vyplývá, 
že  činnost  funkcionářů  byla  nedostačující.  Na  MNV  v  době  prověrky  byl  obrovský 
nepořádek,  spisy špinavé,  roztrhané,  naházené  ve  skříni  atd.  Výbor  žen  byl  v  obci  Láz 
ustanoven několikrát, naposledy 8. června 1962, ale nevykonával žádnou činnost.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., k reorganizaci 
územního členění státu. Do nově reorganizovaného okresu Tachov byly zahrnuty nejen obce 
stávajícího okresu Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, ONV 
Mariánské Lázně a ONV Horšovský Týn. Obec Láz se stala od 1. července 1960 součástí 
okresu Tachov. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením Plzeňského a Karlovarského 
kraje vznikl na kraj Západočeský.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1963  začala 
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projednávat  otázka  sloučení  obce  Láz  s  obcí  Kladruby.  V  listopadu  1963  sloučení  obcí 
schválily oba  národní  výbory a  obec  Láz  byla  podle  usnesení  plenárního  zasedání  ONV 
v Tachově ze dne 31. ledna 1964 sloučena s účinností od 1. ledna 1964 s obcí Kladruby, pro 
kterou byl stanoven název Kladruby.

Předsedové MSK a MNV v Lázu v letech 1945 – 1963

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do
Petr Linhart 15. 9. 1945 14. 10. 1945 (MSK)
Josef Macháček 14. 10. 1945 březen 1946 (MSK)
Václav Bůcha 10. 3. 1946 30. června 1949 (MNV)
Josef Mařík 1. 7. 1949 květen 1957
František Voják 28. 5. 1957 červen 1960
Jan Švarc 23. 6. 1960 31. 12. 1963

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Dokumenty MNV Láz byly uchovávány ve spisovně původce. Jediná odborná archivní 
prohlídka spisů u MNV Láz se uskutečnila 30. ledna 1956. Při této dohlídce byly k trvalé 
archivní úschově vybrány a ve spisovně MNV prozatím ponechány: kniha zápisů ze schůzí 
MNV 1947 – 1955, záznamy o došlé poště 1947 – 1949, 1953 – 1955, 4 hlavní knihy   1946 – 
1949, pokladní kniha 1946 – 1947, rozpočet obce 1950 – 1952, seznam voličů 1954, zápis 
z voleb 1948 a trestní listy 1952. O dalších písemnostech MNV není v zápise žádná zmínka. 
Dne 15. února 1957 vyzývala okresní archivářka MNV Láz k odeslání uvedených písemností 
do archivu. K tomu zřejmě došlo, i když údaj o převzetí chybí i na EL JAF, který zachycuje 
stav ke 6.  prosinci 1957. Jak se do archivu dostaly zbylé písemnosti  není  jasné.  K jejich 
předání zřejmě došlo až po zrušení MNV Láz nástupnickým MNV Kladruby.

Budova MNV se nacházela v čp. 21.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením pořádání byl archivní soubor MNV Láz tvořen 8 kartony a 9 razítky 
z let  1945  –  1964.  Při  inventarizaci  archivního  souboru  byly  prověřeny  archiválie 
nástupnického  MNV  Kladruby,  kde  nebyly  nalezeny žádné  písemnosti  týkající  se  MNV 
v Lázu.

V archivním souboru MNV Láz byla provedena vnitřní skartace (Protokol o vyřazení 
dokumentů ve vnitřní skartaci č. j.: SOAP/090-0513/2007-40.02 z 22. 08. 2007 a schválený č. 
j.:  SOAP/008-3398/2007  ze  dne  7.  2.  2008),  při  níž  byly  vyřazeny  2  deníky  poštovní 
spořitelny z let 1950 – 1951, spisy (účetní doklady, faktury, platební příkazy, dodací listy, 
stvrzenky, převodní poukázky,  duplicitní  statistiky,  prázdné formuláře)  z  let  1946 – 1963 
(1964) a 9 razítek z let [1950 – 1960] (viz otisky) v celkovém rozsahu 0,55 bm.
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Kniha zápisů ze schůzí MSK, MNV (1945 – 1955) obsahuje 1 krátký zápis z roku 1945, 
2 krátké zápisy z roku 1946, následuje 1 zápis z veřejné schůze MNV z roku 1953, dále 
4 zápisy z roku 1947, 11 zápisů z roku 1948, 6 zápisů z roku 1949 a dále  nepravidelné zápisy 
v různých časových odstupech. V knize jsou vytrhány některé listy, zápisy jsou někdy zcela 
nečitelné, psané pouze tužkou a obsahově chudé.

Při  inventarizaci  byl  archivní  soubor  přemanipulován  a  v  současnosti  je  tvořen 
10 úředními knihami, 4 podacími protokoly a 3 kartony.

Archivní soubor byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro uspořádání a 
inventarizaci  archivních  souborů  místních  národních  výborů  vydaného  Archivní  správou 
Ministerstva  vnitra  ČR.  Následně  byl  inventární  seznam  ještě  upraven  a  doplněn  podle 
Metodického  pokynu  pro  inventární  zpracování  archivních  fondů  národních  výborů  ve 
Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/006-3120/2007.

Fyzický stav archivního souboru je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. a II. kategorie.

Jazykem archivního souboru je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

Archivní  soubor  MNV  Láz  patří  mezi  lépe  dochované  archivní  soubory  místních 
národních  výborů  zrušených v  roce  1963.  Přínosem pro  studium  historie  obce  Láz  jsou 
zejména knihy zápisů ze schůzí MSK, pléna a  rady MNV a veřejných schůzí z let 1945 – 
1963 (1964) (inv. č. 1 – 3), které jsou vedeny někdy sice stroze, v některém období podrobně, 
avšak vypovídají o činnosti MSK a MNV, volbě různých komisí, výborů, ale i celkové situaci 
v obci. Tímto si lze alespoň částečně utvořit obraz o tehdejším fungování správy v obci.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archivní soubor MNV Láz uspořádala a inventární pomůcku sestavila Jana Zímová v 
září 2007 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 3. března 2008 Jana Zímová
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

Jan Janák-Zdeňka Hledíková-Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po 
současnost, Praha 2005

Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1950, 1954

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1945, 1948

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 29 Seznamy 
členů MSK (MNV) 1945 – 1947, obce B – Z

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 30 Seznamy 
členů MSK (MNV) 1945 – 1949

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 31 Evidence 
MNV 1946 – 1953, obce B – M

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 206 sign. I/21, kart. č. 35 Obecní věci 
1945 – 1948, obce L – S

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 425, sign. 54, kart. č. 287 Reorganizace 
MNV 1950 – 1952, L – P

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 543, sign. 603, kart. č. 706 Přehled o 
sloučení obcí

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro, sign. 129 Zápisy z revizí zrušených MNV
obce L (1957 – 1958)

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 513 Volby – 
zápisy o hlasování jednotlivých MNV 1954

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 604/1 Slučování obcí a změny hranic 
obcí 1952 – 1989

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 129 Zápisy z revizí zrušených MNV
obce K – L (1958 – 1961)

Úřední list republiky Československé – ročník 1945

Volby do ústavodárného Národního shromáždění dne 26. května 1946, část II. Volební 
výsledky podle obcí, sešit 2. Volební kraj V – VII Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, in: 
Zprávy Státního úřadu statistického, řada B, číslo 4 – 6, ročník XXVII. (1946) číslo 26 – 28
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

bm – běžný metr

CO – civilní obrana

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČR – Česká republika

DKP – drobné a krátkodobé předměty

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. – evidenční

inv. č.  – inventární číslo

JAF – jednotný archivní fond

JEP – jednotná evidence půdy

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kart. – karton

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

odst. – odstavec

OI PO – okresní inspekce požární ochrany

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

PS VB – pomocná stráž veřejné bezpečnosti

Sb. – sbírky

sign. – signatura

TBC – tuberkulóza

VŽ – výbor žen

ZP – základní prostředky
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Orgány národního výboru

1 Kniha zápisů ze schůzí MSK, pléna a rady 1945 – 1955 K 1
MNV a veřejných schůzí

2 Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV 1955 – 1959 K 2
a veřejných schůzí

3 Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV 1959 – 1963 (1964) K 3
a veřejných schůzí

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy
Účetní knihy

4 Hlavní kniha 1946 K 4

5 Hlavní kniha 1947 K 5

6 Hlavní kniha 1948 K 6

7 Hlavní kniha 1949 K 7

8 Hlavní kniha 1950 K 8

9 Hlavní kniha 1951 K 9

10 Pokladní deník 1946 – 1949 K 10

II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky

11 Podací protokol 1947 – 1950 R 1

12 Podací protokol 1951 – 1955 R 2

13 Podací protokol 1955 – 1956 R 3

14 Podací protokol 1957 – 1963 (1964) R 4
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
B. Spisy

Statutární záležitosti organizace

15 Volby (směrnice, pokyny, vyhlášky, voličské 1948 – 1960 N 1
seznamy, hlasovací lístky, doplňovací volby
1956, 1958, volby do MNV 1954, 1957, 1960,
zápisy o hlasování a sčítání hlasů)

16 Organizace činnosti národního výboru (oběžníky, 1953 – 1963 N 1
instrukce, situační zpráva o činnosti MNV, sdružené
a kolektivní závazky, VŽ)

17 Funkcionáři (návrhy na funkce, rezignace) 1954 – 1962 N 1

18 Kontrolní činnost (zprávy o provedených revizí 1946 – 1963 N 1
a pokyny k odstranění zjištěných závad, zápis
o průzkumu činnosti MNV)

Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku

19 Bezpečnost (evidence přestupků, seznam členů 1952 – 1961 N 1
PS VB v obci, posudky)

20 Požární ochrana (směrnice, nařízení, zápis 1953 – 1960 N 1
o prověrce OI PO)

21 Vojenské záležitosti (evidenční výkazy a listy koní 1946 – 1963 N 1
a majitelů, povolávací rozkazy, jmenný seznam
vojáků v záloze, vyhlášky, nařízení, školení útvarů
CO, slavnostní přísaha)

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

22 Evidence obyvatelstva (přehled počtu obyvatelstva 1950 – 1961 N 1
a počet obytných domů, přihlášky a odhlášky
trvalého pobytu občanů)

23 Matrika (nové uspořádání matričních obvodů 1954 – 1960 N 1
v okrese Tachov, zápisy a výpisy z knihy narození)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Finance a plánování

24 Evidence a správa majetku (úhrady za přidělený 1945 – 1963 N 1
zkonfiskovaný majetek,inventární soupisy,
evidence majetku ve státní správě, ustavení
národních správců, převody nemovitostí, zrušení
dekretu přídělu čp. 8)

25 Finanční hospodaření (rozpočty MNV a dobrovolného 1948 – 1962 N 1
hasičského sboru, rozbory a výkazy o hospodaření
MNV, zápis o provedené inventarizaci ZP a DKP)

26 Místní daně a poplatky 1954 – 1961 N 2

27 Plánování (plány práce MNV, VŽ) 1957 – 1962 N 2

Územní plánování a výstavba obce

28 Výstavba (povolení k užívání zadaptovaných 1953 – 1963 N 2
staveb: konírny, sýpky, mostní váhy, stavba
vepřína, drůbežárny, oprava budovy MNV
 a kulturního domu, demoliční akce)

Místní hospodářství

29 Bytové hospodářství (výkazy o bytovém 1961 – 1962 N 2
hospodářství)

30 Živnosti (přidělení živností, živnostenský list) 1945 – 1958 N 2

Doprava

31 Místní komunikace (oprava cesty, zřízení 1956 – 1963 N 2
dopravní linky, úprava autobusového spojení)

Obchod

32 Zásobování obce 1960 – 1963 N 2

Zemědělství

33 Zemědělské družstevnictví (seznam bývalých 1958 – 1961 N 2
členů JZD, prošetření stížnosti na rozdělení
práce v JZD, hlášení osob pracujících v
zemědělství, zpráva o prověrce u JZD v Lázu)

34 Zemědělská statistika (sběrné a sčítací listy, sčítání 1946 – 1961 N 2
hospodářských zvířat, kultur a počtu osob trvale
činných a pomáhajících v zemědělství)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

35 Zemědělská výroba (živočišná výroba, rostlinná 1956 – 1963 N 3
výroba, rozpisové sumáře a smlouvy o výrobě
zemědělských výrobků, seznam domácích porážek)

36 Ochranná opatření proti škůdcům a veterinární 1947 – 1963 N 3
opatření

37 Zemědělská půda (přídělová řízení, konfiskace 1945 – 1961 N 3
půdy, převod lesních a zemědělských pozemků,
založení JEP, kontroly hospodaření na zemědělské
půdě, dosídlování)

38 Povinné dodávky (rozpis a výměry dodávek, 1952 – 1963 N 3
dodávková povinnost, dodávkové smlouvy)

Lesní hospodářství

39 Lesy (povolení na odlesnění pozemku, vystoupení 1957 – 1960 N 3
obce z Lesního družstva Kladruby, přebrání
lesních parcel)

40 Myslivost (školení k mysliveckým zkouškám, 1954 – 1963 N 3
povolení koupě zbraně)

41 Rybářství (pronájem rybníka) 1959 – 1960 N 3

Vodní hospodářství

42 Ochrana vodních zdrojů (rozbor vody z veřejné 1954 – 1963 N 3
studny)

43 Program vodohospodářské výstavby, žádost 1954 – 1962 N 3
o zavedení vodovodu a údržba

44 Projektová dokumentace odvodnění luk 1957 N 3

Ochrana životního prostředí

45 Organizování sběru odpadových surovin 1958 – 1963 N 3
(rozpis plánu sběru)

Zdravotnictví a sociální péče

46 Zdravotnictví (očkování proti TBC, dětské obrně 1957 – 1963 N 3
a tetanu, směrnice, nařízení, seznam osob
povinných rentgenování ze štítu, poradna pro těhotné)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

47 Sociální péče (žádost pomoc v těžké životní 1958 – 1963 N 3
situaci, dětské příspěvky, důchody, důvěrník pro
sociální zabezpečení)

Školství

48 Školství (zápis žáků do 1. třídy, nábor dorostu 1957 – 1963 N 3
do učňovských škol, vyznamenání učně, žádosti
o studium)

Kultura

49 Kulturní a osvětová činnost v obci 1957 – 1961 N 3

50 Chráněné památkové objekty v obci 1962 N 3
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky 
(archivního souboru): Místní národní výbor Láz

Značka archivního souboru: MNV Láz

Časový rozsah: 1945 – 1963 (1964)

Počet evidenčních jednotek: 17 (10 úředních knih, 4 podací protokoly, 3 kartony)

Počet inventárních jednotek: 50

Rozsah bm: 0,60  (0,20  úřední  knihy,  0,04  podací  protokoly,  
0,36 kartony)

Stav ke dni: 3. března 2008

Archivní soubor zpracovala: Jana Zímová

Pomůcku sestavila: Jana Zímová

Počet stran: 16

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
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