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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Původcem archivního souboru je Místní správní komise Malé Dvorce a Místní národní 
výbor Malé Dvorce vyvíjející svou činnost od 29. října 1945 do 31. prosince 1963. Obec 
spadala v letech 1945 – 1963 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 Malé Dvorce.

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.

Okresní správní komise v Tachově jmenovala dne 29. října 1945 Jana Davida prvním 
členem  místní  správní  komise,  která  měla  převzít  správu  obce  z  rukou  dosavadního 
úřadujícího německého starosty Josefa Franka. Dne 3. prosince 1945 byla OSK v Tachově 
ustavena  regulérní  MSK  sestávající  se  z  předsedy  Jana  Davida  a  členů  Josefa  Dolejše 
a Vojtěcha  Kolmana.  V  tomto  složení  fungovala  MSK  až  do  voleb  do  Ústavodárného 
národního shromáždění v roce 1946. Ještě před nimi došlo v obci  ke zřízení místní rolnické 
komise (25. března 1946). Předsedou byl zvolen František Koten a členy Bedřich Doubek, 
Alois Jirák, Karel Jonáš.

Již v roce 1945 byl zvolen kronikář obce Karel Jonáš, který pokračoval v psaní kroniky 
(založené v roce 1927) do roku 1948. Ze zápisů v pamětní knize vyplývá, že situace v obci 
byla  na  rozdíl  od  jiných vcelku  příznivá.  Plány v  zemědělské  výrobě  a  dodávkách  byly 
plněny, lidé si dokázali pomoci, což ve většině obcí nebylo obvyklé.

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 Malých Dvorcích se voleb zúčastnilo 48 oprávněných voličů, takže 
v obci působila i nadále místní správní komise.
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Na základě výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění konaných dne 
26.  května  1946  došlo  ke  změnám  ve  složení  MSK  v  Malých  Dvorcích.  Podle  údajů 
zaznamenaných  v  kronice  obce  navrhla  místní  organizace  KSČ  4  členy MSK  a  místní 
organizace Sociálně demokratické strany Československa navrhla 2 členy MSK a dne 15. 
června 1946 byli zvoleni: Jan David, Vojtěch Kolman, Karel Jonáš, Josef Krčil, Josef Dolejš, 
Alois Jirák. Předsedou se stal opět Jan David. Oficiálně však byli jmenováni k dosavadním 
třem noví  členové  Alois  Fiala  (pověřen  funkcí  zásobovacího  referenta),  Bedřich  Doubek 
a Karel Jonáš až 23.8.1946. Předsedou zůstal i nadále Jan David, ale docházelo k obměnám 
u členů MSK.

Reorganizace  MNV proběhla  v  květnu  1950  podle  §  27  odst.  1,  vládního  nařízení 
č. 14/1950 Sb.,  o organizaci  místních národních výborů,  na návrh MAV NF. Pro absenci 
materiálů však není možné zjistit, v jakém personálním složení MNV Malé Dvorce pracoval. 
Jisté je pouze to, že nedošlo k žádné změně na postu předsedy.

Funkci tajemníka MNV v Malých Dvorcích vykonával Antonín Bleha. Okresní národní 
výbor  v  Tachově  svým usnesením  ze  dne  11.  září  1953  rozhodl  o  reorganizaci  obvodů 
místních tajemníků v okrese Tachov v rámci úspornosti ve veřejné správě, proto s účinností 
od 1. října 1953 tajemník Antonín Bleha tuto funkci vykonával současně i pro obec Jadruž. 
Jako tajemník působil Antonín Bleha v obci i v roce 1954 a zodpovídal za finanční agendu.

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.

Do voleb v květnu 1954 bylo navrženo 9 kandidátů a ze zápisů o hlasování a sčítání 
hlasů  vyplývá,  že  zvoleni  byli:  Marie  Dolejšová,  František  Koten,  Josef  Krčil,  Bohumil 
David, Alois Fiala, Jan David, Jaromír Jonáš, Alois Jirák a Josef Trupl. Předsedou MNV byl 
zvolen opět Jan David a tajemníkem Alois Fiala.  Pro absenci materiálů však není možné 
zjistit  v jakých funkcích ostatní  členové MNV Malé Dvorce pracovali a jaké komise byly 
ustaveny. Ze zápisů o výsledcích revizí prováděných ONV v Tachově vyplývá, že tajemník 
Alois Fiala skončil dne 15. března 1955 a na jeho místo byl zvolen člen MNV Jaromír Jonáš, 
který od 16. března 1955 vedl také účetní agendu. Z těchto revizí zároveň vyplývá, že činnost 
MNV a stálých komisí byla nedostačující, funkcionáři neplnili svoje úkoly a tím porušovali 
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tehdy platné zákony a nařízení.

V následujících volbách konaných dne 19. května 1957 bylo zvoleno 9 členů do MNV 
– Jan David, Bohumil David, Jaromír Jonáš, Bohumír Kolman, Josef Krčil, František Koten, 
Josef Trupl, Alois Jirák a Jindra Vavřínková. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV dne 
30. května 1957 byl předsedou zvolen opět Jan David, tajemníkem Jaromír Jonáš a třetím 
členem  rady  Josef  Trupl.  Následně  proběhla  volba  jednotlivých  komisí.  Předsedou 
zemědělské komise byl zvolen Bohumír Kolman, předsedou finanční komise Bohumil David, 
předsedkyní kulturně–školské komise Jindra Vavřínková. V lednu 1958 odstoupil z funkce 
tajemníka Jaromír Jonáš a novým tajemníkem byl zvolen Bohumír Kolman.

V dalších volbách konaných v červnu 1960 bylo do MNV zvoleno 9 členů (pro absenci 
dochovaného materiálu  není možné zjistit  o které členy se konkrétně jednalo).  Předsedou 
MNV byl  zvolen  opět  Jan  David  a  tajemníkem  Josef  Pechan  (podle  zprávy o  výsledku 
dohlídky o finančním hospodaření  MNV v prosinci  1961,  provedené  finančním odborem 
ONV v Tachově).

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., k reorganizaci 
okresu Tachov, do něhož 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 Malé Dvorce náležela i  nadále pod správu ONV Tachov. S obcí Malé Dvorce byly 
sloučeny obce Jadruž a Kundratice, které se staly osadami. Zároveň došlo k reorganizaci krajů 
a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1963  začala 
projednávat  otázka  sloučení  obce  Malé  Dvorce  s  obcí  Velké  Dvorce.  V  listopadu  1963 
sloučení  obcí  schválily  oba  národní  výbory  a  obec  Malé  Dvorce  byla  podle  usnesení 
plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 31. ledna 1964 sloučena s účinností od 1. ledna 
1964 s obcí Velké Dvorce, pro kterou byl stanoven název Velké Dvorce. Avšak toto sloučení 
nebylo konečné, neboť při dalších územních změnách v okrese Tachov byla s účinností od 26. 
listopadu  1971  část  Malé  Dvorce  vyčleněna  z  obce  Velké  Dvorce  a  přičleněna  k  obci 
Třískolupy. Poté s účinností od 1. ledna 1980 došlo ke sloučení obce Třískolupy s částí Malé 
Dvorce s obcí Přimda v jednu obec s názvem Přimda.

Předsedové MSK a MNV v Malých Dvorcích v letech 1945 – 1963

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do
Jan David 29. 10. 1945 květen 1950 (MSK)

květen 1950 31. 12. 1963 (MNV)

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Dokumenty  MNV byly ukládány v  úřadovně  MNV.  Podle  zápisů  ze  schůzí  MNV 
(inv.č.  1)  se  jednotlivé  schůze  odbývaly u  jednotlivých členů  MNV. U MNV v  Malých 
Dvorcích byla vykonána první archivní dohlídka již v roce 1953. Při ní byly zástupcem ONV 
A. Tybitanclem prohlédnuty německé spisy bývalého obecního úřadu a spisy MNV. Veškeré 
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prohlédnuté spisy byly shledány jako nepotřebné a určeny do stoupy. Celkem se jednalo o „8 
balíků  vyřazených  zásobovacích  zpravodajů  a  úředních  listů  o  váze  59  kg,  10  svazků 
administrativních  spisů a  dokladů k zásobovací  agendě o váze  55 kg a 1  papírový pytel 
s papírovým odpadem o váze 3 kg.“ K další  prohlídce archivu, tentokrát  již pod vedením 
okresního archiváře A. Zbořila, došlo dne 19. května 1955. Při tom bylo zjištěno, že na úřadě 
nejsou uloženy žádné staré spisy, které by přicházely v úvahu pro archiv a byla nalezena 
kronika obce (inv.  č.  13).  České zápisy z  této  kroniky měly být  do konce června 1955 
kronikářem přepsány do nové kroniky české a  německá kronika měla být následně předána 
archivu.

Co se stalo ze zbývajícími spisy MNV není jasné. Po zrušení MNV v Malých Dvorcích 
bylo 31. ledna 1964 MNV Velké Dvorce do archivu předáno 6 kartonů spisů z let  1945 – 
1960. Podle tématického popisů na EL JAF se jednalo o dokumenty dokladující „činnost NV 
z let 1945 – 1960“. Na EL JAF je ještě tužkou připsána 1 kniha zasedání rady z let 1946 – 
1948, není však jasné, kdy tato kniha měla být do archivu předána a o jakou knihu se vlastně 
mělo jednat (v té době působilo v obci pouze MSK, které radu nezřizovalo). Při generální 
inventuře  provedené  v  roce  2001  byla  do  archivního  souboru  přiřazena  ještě  v  archivu 
dochovaná razítka MNV Malé Dvorce.

Při inventarizaci archivního souboru AO Malé Dvorce, provedené v roce 2007, z něj 
byla vyjmuta a následně převedena do archivního souboru MNV Malé Dvorce EL NAD 294 
pamětní kniha obce z let 1927 – 1948, neboť v jejím vedení pokračovala česká samospráva 
v letech 1945 – 1948.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před  zahájením  pořádání  byl  archivní  soubor  MNV  Malé  Dvorce  tvořen  1  úřední 
knihou, 6 kartony a 13 razítky z let (1927) 1945 – 1963. Při inventarizaci archivního souboru 
byly prověřeny archiválie  nástupnických  MNV Velké  Dvorce,  MNV Třískolupy a  MNV 
Přimda, kde nebyly nalezeny žádné písemnosti týkající se MNV Malé Dvorce.

Při inventarizaci archivního souboru AO Malé Dvorce, provedené v roce 2007, z něj 
byla vyjmuta a následně převedena do archivního souboru MNV Malé Dvorce pamětní kniha 
obce z let 1927 – 1948, neboť v jejím vedení pokračovala česká samospráva v letech 1945 – 
1948.

V archivním souboru MNV Malé Dvorce byla  provedena vnitřní  skartace (Protokol 
o vyřazení dokumentů ve vnitřní skartaci č. j.: SOAP/090-0458/2008-40.02 z 20. 06. 2008 
a schválený č. j.: SOAP/008 – 2315, 2316/2008 ze dne 28. 11. 2008), při níž byly vyřazeny 3 
deníky z let 1954, 1957 a 1958, 2 pokladní knihy z let 1954 a 1957, 3 knihy pohledávek a 
dluhů z let 1954 – 1957, 2 knihy dlužníků z let 1958 – 1960, 1 kniha hotově placených příjmů 
a peněžních zásilek z roku 1954 a 1 kniha materiálových zásob, které jsou však bez zápisů, 
1 kniha inventární z roku 1954, 3 deníky SBČS z let 1951 – 1953, spisy (účetní doklady, 
faktury,  platební  příkazy,  dodací  listy,  stvrzenky,  převodní  poukázky,  duplicitní  statistiky, 
prázdné formuláře) z let 1946 – 1963 a 13 razítek z let [1945 – 1963] (viz otisky) v celkovém 
rozsahu 0,45 bm.

Při  inventarizaci  byl  archivní  soubor  přemanipulován  a  v  současnosti  je  tvořen  13 
úředními knihami, 1 podacím protokolem a 3 kartony.

Archivní soubor byl uspořádán podle Metodického pokynu pro inventární zpracování 
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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.  kategorie  (kniha  zápisů  ze  schůzí  pléna  a  rady MNV 
a pamětní kniha) a II. kategorie.

Jazykem archivního souboru je čeština a němčina.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

Významnou částí archivního souboru MNV Malé Dvorce je dochovaná pamětní kniha 
z  let  1927  –  1942,  1945  –  1948 (inv.  č.  13),  která  vypovídá  o  dění  v  obci  v  prvních 
poválečných letech. Kniha obsahuje situační plán obce z roku 1945. Za zmínku stojí též kniha 
zápisů ze schůzí MNV z let 1957 – 1960, ze které si lze udělat obraz o fungování tehdejší 
státní správy v Malých Dvorcích (i když zápisy ze schůzí jsou v některých letech torzovité). 
Zajímavé jsou i dobře dochované materiály vztahující se k zemědělské výrobě (zemědělské 
statistiky, dodávky aj.).

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archivní soubor MNV Malé Dvorce uspořádala a inventární pomůcku sestavila Jana 
Zímová v červenci 2008 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 22. prosince 2008 Jana Zímová
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

I. Prameny

Státní okresní archiv Tachov

Archivní soubory:

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21/ D8, Obecní záležitosti jednotlivých obcí, 1945 – 
1952 (Malé Dvorce)

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21, 1945 – 1947 (Malé Dvorce)

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21, Evidenční lístky členů MSK / MNV 1946 – 1949 
(Malé Dvorce)

Okresní národní výbor Tachov, sign. 53, Zápisy z porady vedoucích oddělení ONV, seznamy 
tajemníků 1953 – 1954 

Okresní národní výbor Tachov, sign. 52, Reorganizace MNV 1950 – 1953

Okresní národní výbor Tachov, sign. 129, Zápisy z revizí zrušených MNV, Malé Dvorce 
1955 – 1962

Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Zprávy o volbách do MNV 1954

Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Konečné výsledky voleb do MNV, obce K – V, 
1957

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

Prameny tištěné

Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1950, 1954

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1945, 1948

Sbírka zákonů Československé socialistické republiky – ročník 1960

Úřední list republiky Československé – ročník 1945

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

II. Literatura

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – JANÁK, Jan – DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : od 
počátků státu po současnost. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

Akce 5M, akce Z – dobrovolná bezplatná pracovní činnost obyvatelstva (např. zvelebování 
obcí svépomocí)

AO – archiv obce

bm – běžný metr

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČR – Česká republika

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční

inv. č.  – inventární číslo

JAF – jednotný archivní fond

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kart. – karton

KSČ – Komunistická strana Československa

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NF – národní fronta

NS – Národní shromáždění

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

PS VB – pomocná stráž veřejné bezpečnosti

Sb. – sbírky

SBČS – státní banka Československá

sign. – signatura
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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 pléna a rady MNV 1957 – 1960 K 1
a veřejných schůzí

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy
A. Účetní knihy

2 Hlavní kniha 1948 – 1949 K 2

3 Hlavní kniha 1952 K 3

4 Kniha příjmů 1954 K 4

5 Kniha příjmů 1955 K 5

6 Kniha příjmů 1957 K 6

7 Kniha příjmů 1958 K 7

8 Kniha výdajů 1954 K 8

9 Kniha výdajů 1957 K 9

10 Kniha výdajů 1958 K 10

11 Kniha výdajů 1962 K 11

12 Deník 1959 – 1960 K 12

B. Pamětní knihy

13 Pamětní kniha (1927) 1945 – 1948 K 13

II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky

14 Podací protokol 1953 R 1

B. Spisy

Statutární záležitosti organizace, kontrola

15 Volby (voličské seznamy, zápis o volbě NS) 1948 – 1954 N 1
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

16 Organizace činnosti národního výboru (vyhlášky, 1948 – 1962 N 1
oběžníky, hodnocení soutěže NV obcí Malé Dvorce
a Třískolupy)

17 Funkcionáři (členové MSK a MNV, žádost 1948 – 1961 N 1
o zbavení členství v MNV)

18 Kontrolní činnost (zprávy o výsledku dohlídek 1958 – 1961 N 1
o finančním hospodaření MNV a revizí)

Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku

19 Spolupráce s organizací NF (přihláška do soutěže 1963 N 1
sběru šrotu)

20 Bezpečnost a ochrana veřejného pořádku (seznam 1960 N 1
členů PS VB v obci)

21 Požární ochrana (reorganizace hasičských sborů, 1951 – 1960 N 1
zápis o požárně bezpečnostní kontrole)

22 Vojenské záležitosti (evidenční a kontrolní výkazy 1945 – 1958 N 1
koní, péče o vojenské a válečné hroby a pomníky,
seznam vojáků v záloze)

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

23 Soupis osob do 30 let v obci 1958 N 1

24 Matriční záležitosti (vyhláška o zavedení 1949 – 1951 N 1
veřejných matrik, oznámení o narození)

Finance a plánování

25 Evidence a správa majetku (přihlášky k soupisu 1945 – 1962 N 1
nepřátelského majetku, přihlášky majetkové
podstaty pro Němce, generální inventarizace,
žádosti o budovu bývalé školy v Kundraticích
do nájmu)

26 Finanční hospodaření (rozpočty obce, účetní 1946 – 1963 N 1
závěrky, doplňkový rozpočet)

27 Místní daně a poplatky (přiznání k domovní dani 1953 – 1959 N 1
a místopisy budov, předpisný seznam zemědělské
daně)

28 Plánování (příprava 5 - letého plánu, hlášení 1948 – 1958 N 1
o plnění akce 5 M, 3 – letý výhledový plán)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Výstavba

29 Výstavba (územní rozhodnutí pro novostavbu 1958 – 1961 N 1
farmy JZD, adaptace budovy MNV v akci „Z“)

Místní hospodářství

30 Živnosti (zrušení kovářské živnosti) 1950 N 1

Obchod

31 Zásobování obce (projednání stížnosti na 1962 N 1
nedostatečné zásobování obce pojízdnou
prodejnou)

Zemědělství

32 Zemědělská statistika (soupisy hospodářského 1946 – 1963 N 2
zvířectva, sběrné listy, přehledy a výkazy)

Zemědělská statistika (soupisy ploch kultur a osevu, 1945 – 1963 N 2
sběrné listy, přehledy a výkazy, soupisy ovocných
stromů a keřů)

Zemědělská statistika (závodové listy a dotazníky) 1945 – 1951 N 2

Zemědělská statistika (výkazy osob trvale činných 1946 – 1963 N 2
v zemědělství, obecní výkazy o včelařství, sčítání
hospodářských strojů a nářadí)

33 Rostlinná výroba (plány zemědělské výroby, 1946 – 1952 N 3
hospodářský výkaz zemědělství, rozpisy osevních
ploch)

34 Živočišná výroba (rozpisový sumář, evidenční listy 1946 – 1954 N 3
hospodářských zvířat, domácí porážky)

35 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů 1945 – 1962 N 3
(vyhlášky a nařízení, přehledy o dodávkách,
výkazy, rozvrhy výkupů, seznamy zemědělců
a jejich předpisy dodávek)

36 Zemědělská půda (výměry zemědělské půdy, 1950 – 1963 N 3
zpráva o ukončení hospodářsko-přídělových
prací, údaje o orné a jiné zemědělské půdě,
ustavení komise pro pozemkové úpravy)

37 Lesní hospodářství (volba přípravného výboru 1949 – 1950 N 3
lesního družstva, výměr na stanovení úhrady
za lesní půdu)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Školství

38 Hygienická prověrka národní školy v Kundraticích 1961 N 3
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky 
(archivního souboru): Místní národní výbor Malé Dvorce

Značka archivního souboru: MNV Malé Dvorce

Časový rozsah: (1927) 1945 – 1963

Počet evidenčních jednotek: 17 (13 úředních knih, 1 podací protokol, 3 kartony)

Počet inventárních jednotek: 38

Rozsah bm: 0,55 (0,18 úřední knihy, 0,01 podací protokol, 0,36 
kartony)
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Archivní soubor zpracovala: Jana Zímová
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Počet stran: 15

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl

15


	Inventář
	Číslo EL NAD: 294
	Evidenční číslo pomůcky: 330
	Jana Zímová
	Tachov 2008
	Obsah
	Úvod
	I. Vývoj původce  archivního souboru
	II. Vývoj a dějiny archivního souboru
	III. Archivní charakteristika archivního souboru
	IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru
	V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky
	Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury
	I. Prameny
	II. Literatura
	Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

	Inventární seznam
	Orgány národního výboru
	Úřad národního výboru
	I. Úřední knihy
	A. Účetní knihy
	B. Pamětní knihy

	II. Spisový materiál
	A. Registraturní pomůcky
	B. Spisy
	Statutární záležitosti organizace, kontrola
	Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
	Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
	Finance a plánování
	Výstavba
	Místní hospodářství
	Obchod
	Zemědělství
	Školství




