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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

Původcem archivního  souboru  jsou  Místní  správní  komise  Kočov a  Místní  národní 
výbor Kočov, které vykonávaly správu obce mezi  zářím 1945 a 30.  červnem 1980. Obec 
Kočov včetně osad Janov, Svatý Jan a Ústí patřila od r.  1945 do konce ledna r.  1949 do 
politického okresu Planá.

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně správních celků. Nahradily tak od r. 1850 fungující obecní úřady, resp. vyšší územně 
správní  celky.  Právní  základ  jejich  existence  byl  položen  ústavním  dekretem  presidenta 
republiky  ze  dne  4.  prosince  1944,  o  národních  výborech  a  prozatímním  Národním 
shromáždění,  na  nějž  navazovalo  vládní  nařízení  č.  4/1945  Sb.,  o  volbě  a  pravomoci 
národních  výborů.  Poté  následovaly  stovky  dalších  norem,  které  určovaly  podmínky  a 
pravidla  pro  fungování  národních  výborů,  jejich  složek,  zřizovaných  organizací  atd.  Éra 
národních výborů byla uzavřena v roce 1990, kdy došlo ke znovuobnovení obecních úřadů, 
resp. zřízení dalších úřadů pro správu vyšších územně správních celků zák. č. 367/1990 Sb.

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  má  ustavit  místní  národní  výbor.  Vnitřní  složení, 
pravomoci,  hospodaření,  vedení  a  podepisování  některých  druhů  písemností  národních 
výborů konkretizovala Směrnice ministerstva vnitra č. 6 ze dne 19. května 1945 uveřejněná v 
Úředním listu  republiky Československé a navazující  Prozatímní  organizační  řád místních 
národních výborů z roku 1947. Tyto dokumenty rozlišovaly národní výbory na volený sbor 
složený z členů  národního  výboru,  jeho  složky (rada,  předseda,  referenti,  komise)  a úřad 
národního výboru.

Národní  výbory byly definovány jako orgány zastupitelské  a orgány veřejné správy, 
které v obvodu své působnosti spravují všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány 
jiným veřejným orgánem. Ve věcech státní  správy byly národní výbory podřízeny vládě a 
zároveň  byla  uplatněna  podřízenost  národního  výboru  nižšího  stupně  národnímu  výboru 
vyššího  stupně.  Stanovení  vnitřní  organizace  a  způsobu,  jakým  mají  národní  výbory 
vykonávat  svou  působnost,  byly  v  pravomoci  ministra  vnitra.  Dnem  ustavení  místního 
národního  výboru  zaniklo  obecní  zastupitelstvo,  obecní  úřad  se  stal  úřadem  místního 
národního výboru a prováděl veškerá jeho rozhodnutí a opatření.

Pro  dočasnou  správu  obcí,  v  nichž  pro  převážnou  většinu  obyvatelstva  státně 
nespolehlivého, tj. zejména v pohraničí, nemohl být ustaven místní národní výbor, byly podle 
§ 6 vládního nařízení č. 4 ze dne 5. května 1945 jmenovány okresními národními výbory, 
resp. okresními správními komisemi místní  správní komise,  jejichž pravomoci byly stejné 
jako  pravomoci  místních  národních  výborů.  Místní  správní  komise  měly  mít  3  až  6 
jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise byl jmenován, nikoliv volen.

Ve smyslu výše uvedených předpisů byl v září r. 1945 v Kočově jmenován místním 
správním komisařem Miloš Bučil. O dalších členech komise není nic bližšího dochováno.

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 
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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.,  o organisaci 
místních národních výborů, přeměněna na místní národní výbor.

V r. 1946 bylo v Kočově (spočteno společně s Klíčovem) usídleno 137 oprávněných 
voličů, proto bylo možné, aby došlo 20. června k volbě 9členného národního výboru a 29. 
června  byli  do  jednotlivých  funkcí  zvoleni:  předseda  Matěj  Sedláček,  místopředseda 
František  Bučil,  pokladník  Jaroslav  Žák,  člen  rady  Demeter  Jurista,  členové  pléna: 
zapisovatel Ferdinand Gruntorád, Josef Hora, František Jaroš, Josef Karlík a Jan Zamberský.

Místo tajemnice zastávala od 1. září 1947 do 30. dubna 1948 Božena Dvorská.

K 18.  lednu 1948 složili  funkce:  Josef  Hora za něhož  obratem do řad členů MNV 
nastoupil František Krejsa a také Josef Karlík, které ještě téhož dne nahradil Stanislav Šetina 
a Jan Zamberský, za kterého byl dosazen KSČ předseda její místní organizace, Václav Vrba. 
Za blíže nejasných okolností se stal členem MNV a v červnu 1948 složil slib Jan Purdeš.

Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., z 9. května 1948, jímž byla schválena 
ústava Československé republiky, měly dosavadní právní normy týkající se národních výborů 
prozatímní charakter. V Ústavě 9. května byly NV definovány jako „nositelé a vykonavatelé 
státní moci v obcích, okresích a krajích“ a jejich existence byla právně zakotvena jako nedílná 
součást státního zřízení ČSR. Zcela novým prvkem bylo zavedení principu volitelnosti NV; 
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, se Kočov 
včetně osad stal od 1. ledna 1949 součástí nově vymezeného Kraje Plzeňského a ve smyslu 
vládního nařízení č. 3/1949, o územní organizaci okresů v českých zemích, byl od 1. února 
1949 převeden z dosavadního okresu Planá do nově vymezeného okresu Tachov.

V souvislosti  s  realizací  zákona  č.  268/1949  Sb.,  o  matrikách,  byla  v  jednotlivých 
okresech Plzeňského (nebo Karlovarského) kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven 
jejich územní rozsah. Obec Kočov připadla do matričního obvodu Tachov.

Další  doložená reorganizace MNV v Kočově proběhla podle § 27 odst.  1,  vládního 
nařízení č. 14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů, na základě návrhu MAV NF 
a  MO  KSČ.  Dne  3.  května  1950  pak  složili  slib:  předseda  Ferdinand  Gruntorád, 
místopředseda  a  současně  zemědělský referent  Matěj  Sedláček,  finanční  referent  Jaroslav 
Gušlbauer,  školský  a  osvětový  referent  František  Jaroš,  zásobovací  referent  Josef  Valtr, 
členové pléna Demeter Jurista, Josef Kratochvíl, Marie Malátová, Josef Poslední, Bronislav 
Sichevič,  Václa  Šilhan  a  Julie  Žižáková.  Z neznámých důvodů však  předseda  Gruntorád 
skončil v čele MNV po necelých třech týdnech a předsednickou funkci 21. května 1950 zaujal 
Josef Valtr. 

Vládním nařízením č.  119/1951 Sb.,  o tajemnících  místních národních výborů,  byla 
upravena působnost tajemníků MNV jako jejich plně uvolněných funkcionářů; ustanovit  a 
odvolat je mohlo plénum na návrh ONV. Tajemník byl výkonným orgánem MNV a za svou 
činnost odpovídal jeho předsedovi a radě, řídil se jejich pokyny a současně byl odpovědný 
radě,  předsedovi  a  tajemníkovi  nadřízeného  ONV,  kteří  rovněž  usměrňovali  jeho  práci. 
Zúčastňoval se všech schůzí pléna a rady a působil také jako politický a odborný poradce i 
pomocník  MNV,  a  to  zejména  v  oboru  zemědělské  výroby;  podrobnější  popis  jeho 
působnosti  je uveden v ustanoveních písm. a) – f ) odst.  1 § 3 výše uvedeného vládního 
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nařízení.

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,  č.  16/1954  Sb., 
o změnách  územních  obvodů  některých  národních  výborů  a č.  23/1954  Sb.,  o organisaci 
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 vnitřní organizace větších národních 
výborů  (obce  nad  6000  obyvatel)  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., o národních výborech, se volil do místních 
národních výborů 1 člen nejméně na 100 obyvatel a nejvýše na 200 obyvatel podle velikosti 
obce.  V obcích do 900 obyvatel  se volilo  9  členů.  Místní  národní  výbory se měly scházet 
ke svým zasedáním nejméně jedenkrát za měsíc (§10).  Rada národního výboru se skládala 
z předsedy NV, jeho náměstka,  popř. náměstků,  tajemníka a ostatních členů rady. Všichni 
členové rady byli voleni národním výborem na jeho prvním zasedání. Národní výbor mohl 
svou radu i její jednotlivé členy kdykoli odvolat.

Podle zákona č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, byly 16. května 1954 
uskutečněny první  volby členů národních  výborů  všemi  občany,  majícími  volební  právo. 
Volební období bylo stanoveno na tři roky.

V Kočově byl zvolen 9členný MNV ve složení:  Jaroslav Gušlbauer, Josef Poslední, 
Bronislav Sichevič, Václav Malát, Josef Hampl, František Jaroš, Demeter Jurista a dodatečně 
30. května Jan Šugl za odstoupivšího Jaroslava Žáka. Ve dvojích doplňovacích volbách pak 
MNV posílili Jaroslav Pešek (22. května 1956) a Antonín Pokorný. Staronovým předsedou se 
stal Josef Valtr, úřad tajemníka zaujal Demeter Jurista. 

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.  Tímto  zákonem  byl 
pozměněn a doplněn zák. č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, jehož úplné znění 
bylo vyhlášeno ministrem spravedlnosti  dne 16. března 1957 vyhláškou č. 12/1957 Sb., o 
úplném znění zákona o volbách do národních výborů.

Po volbách konaných 19. května 1957 složili zvolení kandidáti 27. května poslanecké 
sliby a 11členný MNV nadále pracoval ve složení:  předseda Josef Valtr,  tajemník Ludvík 
Ráž, členové rady Antonín Vaněk, Matěj Sedláček a Václav Malát. Plénum utvořili František 
Mareš, Jaroslav Zukal, Josef Burian, Růžena Winterová, Jaroslav Pešek a Josef Poslední. Až 
na předsedu, který býval v aktivním věku příslušníkem SNB, tajemníka, jenž se původně živil 
jako  stavební  dělník,  a  člena  rady  Maláta,  provozního  elektrikáře,  byli  všichni  ostatní 
reprezentanti  MNV zaměstnáni v zemědělství.  Na rozdíl  od okolních obcí se v Kočově v 
tomto roce nepodařilo ustavit výbor žen.

Krajský národní  výbor  v  Plzni  rozhodl  na  svém zasedání  dne  29.  března  1957  na 
podkladě návrhu rady KNV ze dne 19. března 1957 podle § 2 odst. 4 zák. č. 13/1954 Sb., 
o národních výborech, aby s účinností od 20. května 1957 byl zřízen společný místní národní 
výbor pro obce Klíčov a Kočov se sídlem v Kočově. Důvodem byl malý počet obyvatel obce 
Klíčov,  a  proto  nebylo  možné  sestavit  kandidátku  na  volbu  nového  MNV.  Zřízením 
společného  místního  národního  výboru  zůstaly  nedotčeny  dosavadní  úřední  názvy 
a katastrální území těchto obcí. Správa věcí každé z těchto obcí se vedla odděleně, zejména 
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sestavení samostatného plánu rozvoje hospodářství a samostatný rozpočet.

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) a volební období bylo prodlouženo z původních tří na čtyři roky.

Působnost MNV byla upravena zákonem č. 65/1960 Sb., o národních výborech, ze dne 
25. května 1960.

Dne 12.  června 1960 pak došlo na volbu nového 12členného MNV. Na následující 
čtyřleté  volební  období  se  předsedou  MNV  stal  Josef  Valtr,  předsedy  komisí:  Antonín 
Pokorný (kulturní  komise),  František  Krieger  (finanční  komise)  ,  Václav  Malát  (komise 
výstavby) a Marie Krynická (zemědělská komise).

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb. O územním 
členění  státu  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. Zároveň proběhla 
reorganizace krajů a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

Současně  byla  k  výše  uvedenému  datu  obec  zvětšena  připojením  dosavadní  obce 
Klíčova, která tak přibyla k dosavadním osadám Ústí, Janov a Svatý Jan, i když v případě 
Svatého Jana se jednalo jen o katastrální území, neboť vlastní osada zanikla krátce po r. 1945 
pro vylidněnost.

Po volbách uskutečněných v červnu 1964 vypadala situace MNV v Kočově následovně: 
předseda Josef Kotalík, tajemník Václav Malát, členové rady: Jaroslav Pešek, Rudolf Ládr, 
Josef  Fialka,  Vlasta  Sichevičová  a  Marie  Krynická,  členové pléna:  Josef  Vaniš,  Antonín 
Pokorný, Václav Hladík a Jan Kravčenko. Při MNV pracovaly stálé komise ve složení:
- zemědělská
předseda: Jaroslav Pešek, členové: Josef Burian?, Karel Drozda, Jan Šupák 
- pro ochranu veřejného pořádku
předseda: Rudolf Ládr, členové: Josef Kotalík, Václav Petrák, Václav Hladík
- finanční
předseda: Vlasta Sichevičová, členové: Václav Malát, Julie Žižáková
- pro rozvoj služeb
předseda: Josef Fialka, členové: Antonín Pokorný, Josef Vaniš, Josef Burian, Jan Kravčenko

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.

Z podzimních voleb realizovaných ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 bylo pro správu 
obce zvoleno opětovně 11 poslanců a MNV pracoval ve složení: staronový předseda Josef 
Kotalík,  tajemník  Oldřich  Hloušek,  členové  rady:  Václav  Hladík,  Josef  Fialka,  Jaroslav 
Pešek,  členové  pléna:  Ladislav  Sichevič,  František  Hrkota,  Věra  Čurlinová,  Marie 
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Kriegerová, František Kocúr, Václav Petrák. Tajemník Hloušek se však v 1. polovině roku 
1973 přestěhoval do Damnova a tajemnickou funkci převzal od dne 14. května 1973 Josef 
Fialka. Na uvolněné místo radního pak byl doplněn Ladislav Sichevič. Nový tajemník byl 
však  „...zaneprázdněn  funkcí  technika-vedoucího  ZCHPD  Velké  Dvorce.“,  proto  místo 
tajemníka převzala od 1. června 1974 Marie Bílková.

V květnu r. 1975 požádal ze zdravotních důvodů o zproštění funkce dosavadní předseda 
Josef  Kotalík.  Jeho žádosti  bylo vyhověno s  tím,  že zůstane  členem rady MNV a svými 
zkušenostmi pomůže zvládnout stávající úkoly. Od 1. června 1975 pak byl do čela MNV 
schválen Jaroslav Pešek, dosavadní člen rady.

Po  listopadových  volbách  v  r.  1976  proběhla  dne  24.  listopadu  ustavující  schůze 
12členného národního výboru ve složení:  předseda Jaroslav  Pešek,  místopředseda Václav 
Hladík, tajemník Josef Fialka, členové rady Jan Štádler a Marie Bílková, členové pléna Anna 
Tichá,  Věra Čurlinová,  Josef Pokorný, Jan Koloušek,  Ladislav Sichevič,  Jiří  Chodl  a Jan 
Voskár. Při MNV fungovaly i tři komise:
- pro ochranu veřejného pořádku
předseda: Václav Hladík, členové: Josef Pokorný, Josef Kotalík, Jiří Chodl, Alena Čurlinová
- finanční
předsedkyně: Marie Bílková, členové: Ladislav Sichevič, Jan Koloušek
- kulturní, sociální a zdravotní a pro mládež
předsedkyně: Anna Tichá, členové: Věra Čurlinová, Věra Chaloupková, Jan Voskár, Pavel 
Horák, Jan Štádler, Viktor Sichevič.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1979  začala 
projednávat  mj.  i  otázka  sloučení  obce  Kočov  s  obcí  Planá.  Integrace  byla  schválena 
usnesením plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 27. června 1980. Od 1. července 1980 
byl Kočov sloučen s  obcí Planá,  pro kterou byl stanoven název Planá,  Kočov se stal  její 
osadou a zájmy kočovských obyvatel od té doby hájil občanský výbor, případně ze vsi zvolení 
poslanci.  Toto uspořádání skončilo  24.  11.  1990, kdy došlo k opětovnému osamostatnění 
Kočova včetně jejich původních osad (dnes místních částí).

Předsedové MSK a MNV v Kočově v letech 1945 – 1980

Miloš Bučil září 1945 (MSK) 28. 6. 1946 (MSK)
Matěj Sedláček 29. 6. 1946 2. 5. 1950
Ferdinand Gruntorád 3. 5. 1950 20. 5. 1950
Josef Valtr 21. 5. 1950 ?.  6. 1964
Josef Kotalík ? . 6. 1964 30. 5. 1971
Jaroslav Pešek 1. 6. 1975 30. 6. 1980 
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II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Dokumenty  z  činnosti  původce  bývaly  ukládány  ve  spisovně  národního  výboru, 
zpočátku v čp. 47, později v čp. 29. Písemnosti byly opatřovány podacím razítkem a zřejmě 
zakládány  chronologicky,  neboť  ukládacímu  systému  dle   tématických  skupin  nic 
nenasvědčuje. Podací razítko o rozměrech 5 x 3,5 cm obsahovalo nápis „MÍSTNÍ NÁRODNÍ 
VÝBOR V KOČOVĚ, okres Tachov, Došlo:, Zn. a Příl.“ Od 60. let se razítko na došlých 
dokumentech  nevyskytuje,  jednotlivá  podání  jsou  označena  pouze  rukopisnými  čísly 
jednacími.

K první spolupráci zástupců MNV a pracovníka tehdejšího ONV Tachov pověřených 
provedením odborné archivní prohlídky došlo 23. října 1953. Výsledkem byl Zápis, v němž 
bylo konstatováno, že pro archiv byly vybrány: obecní kronika ze let  1930 – 1938, kniha 
zápisů ze zasedání obecního zastupitelstva z let 1933 – 1945 a exhibitní protokol (tj. kniha 
došlých podání) vedený v l. 1943 – 1950, tj. převážně archiválie z období obecního úřadu 
(nyní vše nezvěstné). Ostatní spisy pocházející již z činnosti MNV, konkrétně „jednoduchá 
administrativní korespondence, zásobovací zpravodaje do r.  1953, úřední listy do r.  1950, 
časopisy, různé tiskopisy, lidová správa, osídlování do r. 1952 a všechny písemné oběžníky a 
pokyny bývalého okresu Planá“ o  celkové váze 150 kg byly shledány nepotřebnými a určeny 
k odvozu do sběrných surovin.

Vybrané archiválie však navzdory ustanovení v Zápise z odborné archivní prohlídky 
zůstaly uloženy v úřadovně MNV, neboť při následující dohlídce spisovny MNV provedené 
13. května 1955, a to již za přítomnosti tachovského okresního archiváře Aloise Zbořila, byla 
jejich přítomnost ve spisovně opětovně potvrzena s tím, že chyběl pouze exhibitní protokol. 
Navíc bylo při  prohlídce spisovny MNV nalezeno „...  28 pozemkových německých archů 
(Grundbesitzer), 1 svazek konfiskačních výměrů, 1 svazek stavebních plánů, několik převodů 
majetků německých, 1 domovský list  Terezie Pfrötschnerové a několik seznamů uživatelů 
půdy (německých)“. V závěru zápisu o prohlídce bylo konstatováno, že „Pro archiv vyřazené 
spisy jsou  současně  odebrány okr.  archivářem.“  a  také,  že  českou kroniku  původně vedl 
František Bučil a od r. 1946 ji vede ředitel školy. Zde došlo snad z důvodu časového odstupu 
k omylu, neboť obecná škola byla v obci otevřena až 12. ledna 1947, zpočátku byla jejím 
vedením pověřena Růžena Mazurová a až od začátku školního roku 1947/48 byl jako řídící 
učitel  přikázán Jiří  Dvorský, který tudíž  mohl obecní kroniku psát nejdříve od září  1947. 
Uvedená nejstarší kronika zavedená patrně hned v r. 1945 je dosud nezvěstná.

Postrádaný exhibitní  protokol  byl  posléze  nalezen,  alespoň  to  bylo  konstatováno  v 
Zápise z další návštěvy okresního archiváře A. Zbořila na MNV uskutečněné 7. ledna 1957. 
O tom,  že  by byl  jmenovaným archivářem odvezen  do  archivu,  však  zápis  nic  neuvádí. 
Archivář Zbořil pouze připojil sdělení, že „Spisy od roku 1945 do 1950 se žádné na MNV 
nenacházejí“ a „Stará nepoužívatelná razítka nejsou“.

Ve spisu o fondu je jako doklad dalšího kontaktu původce s tehdejším OA Tachov se 
sídlem ve Stříbře založen dotazník z r. 1966. V něm tajemník MNV Kočov, Václav Malát, ke 
stavu registratury sdělil, že „... byla vytřízena a jest připravena část ke skartaci a část, a to 
staré knihy německé do archivu....jinak se provádí pravidelné skartování ročníků“. Rubrika 
„Ukládací systém registratury“ obsahuje nekonkrétní sdělení „uložen v deskách a úřední listy, 
vyhlášky  apod.  jsou  uloženy  ve  svazcích“.  Určená  spisovenská  pravidla  tudíž  nebyla 
zodpovědnými osobami na MNV Kočov dodržována. Vybrané archiválie navíc zůstaly ležet 
na MNV a jejich předání pak urgoval archivář Okresního archivu Tachov se sídlem ve Stříbře 
21. října 1971.
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Ze Záznamu z  kontroly vedení  spisové  manipulace  vyhotoveného Josefem Sotonou 
(kontrolor?)  23.  května  1977  vysvítá,  že  úroveň  spisové  manipulace  byla  žalostná,  do 
podacího deníku byly zapisovány některé doklady, aniž by jim bylo přiděleno číslo jednací, 
podací razítko MNV nevedl a spisy byly zakládány chronologicky. Poslední skartace spisů 
měla být dle Záznamu provedena v r. 1975 po požáru budovy MNV. Z dokladů, které se o 
průběhu požáru dochovaly, vyplývá, že se spisovnu podařilo beze ztrát včas před plameny 
vystěhovat.  O skartování  písemností,  které  mělo  být následně provedeno,  však neexistuje 
žádný doklad, takže lze jen odhadovat, co všechno mohlo být zničeno.

Na první  regulérní  skartační  řízení  tedy došlo  až  v  době  likvidace  MNV. Dne 12. 
července 1980 byly do OA Tachov se sídlem ve Stříbře předány 2 kartony spisů, 11 knih 
(včetně podacího protokolu) a 1 mapa o 2 kusech (ve skutečnosti 2 různé mapy) z let 1951 – 
1980 o celkovém rozsahu 0,5 bm (číslo přírůstku 283) a následně byl pro archiválie původce 
založen EL JAF 520. 

Dne 4. prosince 1985 pak byla v rámci skartačního řízení provedeného u nástupnického 
subjektu,  tj.  MěNV Planá,  do archivu předána i  kniha  zápisů  rady a  pléna MNV Kočov 
vedená v l. 1971 – 1979, která neměla v době likvidace kočovského MNV prošlou ukládací 
lhůtu (číslo přírůstku 372).

Poslední  archiválií  předanou  do  SOkA  Tachov,  se  stala  27.  prosince  1999  obecní 
kronika psaná v l. 1957 – 1958, kterou odevzdal starosta znovuobnoveného Obecního úřadu 
Kočov, Miroslav Pešek (číslo přírůstku 25/99).

Okolnosti převzetí jednoho velkého kulatého razítka, jednoho malého kulatého razítka a 
dvou  hranatých  razítek  pro  přihlášení  a  odhlášení  pobytu  obyvatel,  která  byla  používána 
pravděpodobně již  r.  1949 až do konce existence  MNV v r.  1980, nejsou nijak písemně 
doloženy. 

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením inventarizace byl archivní soubor MNV Kočov tvořen 1 úřední knihou, 
7 kartony, v nich byly uloženy ostatní knihy, 2 mapami a 4 razítky o celkovém rozsahu 0,95 
bm. V průběhu vnitřní revize provedené v r. 2000 byl z fondu vytříděn parcelní protokol z let 
[1850] – [1880] a přeřazen do příslušného fondu AO Kočov EL NAD 134. Rozdíl v počtu 
razítek  (tj.  ve  skutečnosti  4  nikoliv  7  uvedených  na  EL NAD),  byl  způsoben  chybným 
přepisem dat z papírového formuláře pro generální inventuru na EL NAD. Při inventarizaci 
archivního souboru byly prověřeny archiválie nástupnického MěNV Planá, mezi nimiž však 
nebyly nalezeny žádné písemnosti týkající se MNV Kočov. 

Při  prověřování  archiválií  byl  v  průběhu  inventarizace  identifikován  1  karton 
písemností  týkajících se výstavby 3 rodinných domků.  Projektová dokumentace (neúplná) 
pochází  z  r.  1986,  proto  byla  z  archivního  souboru  MNV Kočov vyňata  a  přesunuta  do 
příslušného fondu MěNV Planá EL NAD 447. Metráž archivního souboru MNV Kočov tím 
tak byla zmenšena o 1 karton, tj. 0,11 bm.

Archivní soubor MNV Kočov 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.
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Formální  zpracování  inventáře  bylo  provedeno  podle  Metodického  pokynu  ředitele 
SOAP  v  Plzni  pro  zpracování  archiválií  a  tvorbu  archivních  pomůcek  čj.  SOAP/006-
0767/2010.

V  archivním  souboru  bylo  provedeno  vyřazení  duplikátů  a  jednotlivin  nearchivní 
povahy (Protokol  o  vyřazení  duplikátů  a  jednotlivin  nearchivní  povahy č.  j.:  SOAP/090-
0774/2009-40.02 ze dne 28. 12. 2009 schválený č. j.: SOAP/008-0392-0396/2010 ze dne 17. 
6.  2010),  při  němž  byly  vyřazeny  dokumenty  v  celkovém  rozsahu 0,48  bm  (2  knihy, 
krátkodobá statistika, pokyny a metodika ONV a KNV, formuláře, multiplikáty dokumentů, 
razítka). Konečná metráž archivního souboru tak po vyřazení a vynětí dokumentů, resp. po 
jejich přemanipulování aktuálně činí 0,47 bm.

Fyzický stav archivního souboru je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1, 2 a 10) a II. kategorie.

Jazykem archivního souboru je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

Archivní soubor dokumentů z činnosti MNV Kočov náleží mezi torzovitě dochované 
fondy národních výborů. K poválečným dějinám lokality totiž chybějí veškeré písemnosti z 
prvních 10 let  existence MNV a ostatní  jednotlivé druhy písemností  jen okrajově ilustrují 
obraz fungování  základního článku samosprávy. Poměrně uceleně dochované archiválie  k 
zemědělskému tématu reprezentují zemědělskou problematiku a jsou důležité hlavně proto, 
že veškeré archiválie z činnosti místního JZD jsou nezvěstné. Společně s archivními soubory 
Archiv obce, Obecná škola (německá) a Základní devítiletá škola lze fond využít k doložení 
dějinného vývoje kdysi významné obce.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archivní  soubor  MNV  Kočov  uspořádala  a  inventární  pomůcku  sestavila  PhDr. 
Markéta Novotná v prosinci 2009 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 20. července 2010 PhDr. Markéta Novotná
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Seznam použitých pramenů a literatury

I. Prameny

Státní okresní archiv Tachov

Archivní soubory:

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/15, Voličské seznamy obce, 1948 – 1950 (Kočov)

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

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 MNV, Kočov 1957 – 1958

Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Zprávy o volbách do MNV 1954, 1971, 1976, 1980

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 – ročníky 1960, 1968, 1969, 1971, 
1976

Seznam matričních obvodů v českých krajích. Praha : Ministerstvo vnitra, 1950

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

ZÍMOVÁ, Jana. Místní národní výbor Klíčov, 1945 – 1957, úvod k inventáři. Tachov 2007

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

bm – běžný metr

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

čl. - článek

č. p. - číslo popisné

ČR – Česká republika

ČSD – České státní dráhy

Čsl. – Československá (ý, é)

ČSSS – Československé státní statky

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. - evidenční

FS – federální shromáždění

inv. č. – inventární číslo

IPCHO – individuální protichemická ochrana 

JZD – jednotné zemědělské družstvo

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

k. ú. - katastrální území

LSD – lidové spotřební družstvo

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěNV – městský národní výbor

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NF – národní fronta

n. p. – národní podnik

NS – národní shromáždění

NV – národní výbor

OA – okresní archiv

odst. - odstavec

ONV – okresní národní výbor

ROH – revoluční odborové hnutí

Sb. – sbírky
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sign. - signatura

SOA – Státní oblastní archiv 

SOkA – státní okresní archiv

Svazarm – svaz pro spolupráci s armádou

ZCHPD – závod chovu drůbeže a prasat

ČSM – Český svaz mládeže

ZSP – Zemědělský stavební podnik
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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 1955 K 1
(3. 1. 1955 – 16. 11. 1955)

2 Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady 1971-1979 K 2
(8. 1. 1971 – 17. 12. 1979)

3 Kniha zápisů ze schůzí výboru žen 1958-1966 K 3
(16. 2. 1958 – 16. 3. 1966)

4 Kniha zápisů ze schůzí komise pro 1970-1979 K 4
ochranu veřejného pořádku
(31. 3. 1970 – 4. 9. 1979)

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy

A. Evidenční

5 Kniha evidence usnesení pléna a rady MNV 1977-1979 K 5

B. Účetní

6 Peněžní deník 1965 K 6

7 Kniha příjmů 1974 K 7

8 Kniha výdajů 1971-1973 K 8

9 Kniha výdajů 1974 K 9

C. Pamětní

10 Pamětní kniha 1957-1958 K 10

II. Spisový materiál

A. Registraturní pomůcky

11 Podací protokol 1962-1976 R 1
(3. 1. 1962 – 27. 12. 1976)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

B. Spisy

Volby 

12 Ustanovení místní a okrskové volební komise, 1971 N 1
zápisy z předvolebních schůzí, vyhláška
o registraci kandidátů NF, prohlášení kandidátů,
zpráva o provedení registrace a o počtu a složení
zaregistrovaných kandidátů, objednávka hlasovacího 
lístku, zpráva o vyložení seznamů voličů, seznamy
voličů, zápisy okrskové a obvodní volební komise 
o výsledku hlasování, hlášení o výsledcích voleb,
zápis o převzetí osvědčení o zvolení poslancem,
vyhodnocení volební kampaně 

Prohlášení kandidátů, přihláška kandidátů NF 1976 N 1
k registraci, doporučení Fr. Bednáře za kandidáta
do ONV, vyhláška o registraci kandidáta K. Rusova
do Sněmovny národů FS, volební plakáty K. Rusova
a Fr. Exnera, zpráva o vytvoření volebních okrsků,
ustavení volebních komisí a určení volebních
místností, objednávka hlasovacího lístku, seznam
voličů, zápis obvodní volební komise o výsledku
hlasování, výsledky hlasování v okrsku, zpráva
o výsledcích voleb do MNV, písemné potvrzení
slibu poslance, osvědčení o zvolení poslancem,
rozdělení funkcí při ustavujícím plenárním zasedání

Volební program (vyhodnocení) 1971-1975 N 1

Organizace činnosti národního výboru 

13 Rozdělení poukazů na textil, seznam o vydání 1951-1978 N 1
uhelných listů pro domácnost, 
postupový plán, zpráva o zabezpečení úkolů,
hlášení o odstranění nápisů a hesel z doby do
r. 1945, resp. z let 1968/69,
plán schůzí KOVP na 1. pololetí 1977, plán práce
KOVP na 1. pololetí 1978

14 Žádost o udělení odznaku Budovatel Tachovska 1970-1976 N 1
(Hladík, Pešek, Kotoun),
doporučení k vyznamenání (Hladík, Chodla,
Chaloupka, Hora, Burian)

16



Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

15 Statistické výkazy 1961-1974 N 1
(- o bytovém hospodářství v socialistickém
   sektoru
 - o základních prostředcích a jejich věkové
    struktuře
 - o technické vybavenosti obce)

16 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1959-1976 N 1

Funkcionáři, pracovníci aparátu NV, podniků a zařízení NV

17 Výplatní listina zaměstnanců, 
hodnocení činnosti a návrh na udělení pamětní 1961-1977 N 1
medaile (Malát, Kotalík), 
pověření J. Peška zastupováním předsedy J. Kotalíka, 
evidence a hodnocení poslanců za období 1964 – 1971, 
evidence poslanců po volbách 1971, 
změna tajemníka (Fialka za Hlouška), 
odchod J. Kotalíka z funkce předsedy, 
žádost o potvrzení zaměstnání B. Dvorské, 
mimořádné odměny funkcionářům,
žádost o zahrání blahopřání k 50. narozeninám
radnímu Hladíkovi, 
pověření radní Bílkové finančním hospodařením

Kontrolní činnost 

18 Kontroly daně ze mzdy a správních poplatků, 1973-1974 N 1
prověrka ohlašovny obyvatelstva

19 Stížnost V. Chodla z čp. 14 ohledně odtoku 1962-1970 N 1
močůvky ze sousední stáje státních statků

Spolupráce s organizacemi Národní fronty

20 Dohody se Svazarmem (brigády) 1971-1973 N 1

Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

21 Přestupky - oznámení, výpovědi, zápisy, 1972-1979 N 1
rozhodnutí (Karaman, Hradová, Tichých,
Rodinovi, Berkyová, Knížák)
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22 Roční výkazy přestupků, komplexní plán 1976-1979 N 1
k potlačování kriminality na r. 1976 – 1980

23 Posudky, zprávy a informace o občanech 1970-1979 N 1

Požární ochrana 

24 Požární poplachový plán obce, 1951-1976 N 1
odevzdání staré a přidělení nové stříkačky,
požár prostor MNV (usnesení o odložení
věci, poděkování radou ONV)

Vojenské záležitosti, civilní obrana 

25 Charakteristika brance, upřesnění evidence 1972 N 1

26 Soupis prostředků IPCHO před a po požáru 1970-1974 N 1
objektu MNV

Evidence a správa majetku

27 Generální inventarizace 1954 N 2

28 Náhradní přídělová listina pro MNV 1964 N 2

29 Hospodářské smlouvy o převodu správy 1974 N 2
národního majetku ze státních statků a ONV
na MNV 

30 Prodeje a koupě rodinných domků, zřizování 1969-1976 N 2
práva osobního užívání pozemků (zahrádky,
pro obyvatele bytovek), nájmy, smlouvy,
převody, změna charakteru staveb

31 Notářské záznamy (dědictví) 1972-1977 N 2

Finanční hospodaření

32 Roční rozpočty a rozbory (neúplná řada) 1959-1976 N 2

Místní daně a poplatky

33 Přiznání k domovní dani 1953-1959 N 2

34 Přehled místních daní a poplatků 1961-1963 N 2
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35 Přiznání k zemědělské dani – dani z pozemků 1967 N 2
a dani z důchodů

36 Výkaz o vyměření daní a místních 1971-1972 N 2
poplatků

Výstavba

37 Zemědělská výstavba (adaptace stodoly na 1963-1973 N 2
uskladnění hospodářských strojů, 
rekonstrukce snáškové haly,
14 bytových jednotek vystavěných ZSP)

38 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1972 N 2
(vedení dálkových kabelů ČSD – situační plány,
rekonstrukce veřejného osvětlení)

39 Občanské stavby (oznámení, žádosti o povolení 1970-1977 N 2
stavebních úprav, demolice, oprava budovy
MNV po požáru, výstavba prodejny typ P 60)

Bytové hospodářství

40 Žádosti, přidělování a výměny bytů 1960-1977 N 2

Doprava a spoje

41 Zřízení telefonní ústředny a poštovního úřadu 1959-1962 N 2

42 Zřízení a rekonstrukce místního rozhlasu 1955-1975 N 2

43 Žádosti o opravy místních komunikací 1970-1976 N 2

44 Autobusová doprava (řešení spojů) 1977 N 2

Zemědělství

45 Obecní přehled o počtu osob trvale činných 1956-1965 N 2
v zemědělství, 
Sčítací list osob trvale činných
a pomáhajících v zemědělských závodech
jednotlivě hospodařících zemědělců a JZD,
Soupis osob trvale činných v zemědělství,
Sběrný list osob trvale činných a pomáhajících
v zemědělských závodech jednotlivě hospodařících
zemědělců a JZD
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Zemědělská výroba 

46 Statistika (neucelené výkazy) 1956-1962 N 2
- Obecní přehled o plochách kultur
- Sběrný list o plochách osevu zemědělských N 2
   plodin, 1956 – 1962
- Obecní přehled o plochách osevu zemědělských N 2 
   plodin, 1956 – 1962
- Závodový list o plochách osevu závodů, 1956 – 1959 N 2
- Soupis hospodářského zvířectva, 1974 – 1979 N 3
- Evidenční výkaz koní, oslů, mulů, mezků, 1954 – 1955 N 3
   vozů a postrojů v obcích

47 Rozpisový sumář státního plánu rozvoje 1956-1957 N 3
zemědělské výroby, evidence sadby a osevu

48 Seznam domácích porážek, stavy skotu 1957-1960 N 3
a prasat, vystavování dobytčích pasů,
povolení k nákupu selete

Zemědělská půda 

49 Evidenční listy o plochách kultur Kočov-Ústí, 1957-1966 N 3
Klíčov, Sektorový přehled o plochách kultur

50 Jednotná evidence půdy – vložky k evidenčním 1959 N 3
listům pro k. ú. Klíčov

51 Jednotná evidence půdy – vložky k evidenčním [1959] N 3
listům pro k. ú. Kočov 

52 Převod pozemků v Klíčově Uranovým dolům, 1973-1977 N 3
soupis uživatelů zemědělské půdy ve vlastnictví
Lesního závodu Přimda, změny v evidenci
nemovitostí, odvodnění pozemků Janov a Klíčov

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů 

53 Rozpis plánu dodávek, 1962-1964 N 3
seznam uživatelů půdy a chovatelů krav
a přehled dodávkových úkolů

Lesy 

54 Předání a převzetí obecních lesů do správy 1964 N 3
Státních lesů, závody Tachov a Přimda
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Vodní hospodářství 

55 Žádost Zemědělským stavbám o vybagrování 1970-1977 N 3
rýhy na položení kanalizace, souhlas s přípojkou 
od sociálního zařízení restaurace do čp. 24,
návrh termínu jednání ohledně poškození
vodního řadu v Klíčově, zápis o provedené
povodňové prohlídce, soupis vodních ploch

Zdravotnictví

56 Přidělení bytu 2+1 v čp. 56 pro dětskou poradnu, 1972 N 3
šetření ve věci močůvkové jímky u domu 
Knížákových čp. 5 v Klíčově, seznam občanů 
pro očkování proti tetanu

Sociální péče

57 Doplňková péče – přiznání, zamítnutí podpor 1967-1976 N 3
příspěvků, výpomoci (Šupáková, Hlaváček,
Markovec, Gáborovi, Nagy, Poslední, Chodlová,
Sobolíková)

58 Evidenční list potřebných občanů (Poslední, 1973 N 3
Sobolíková, Kubátová)

Školství 

59 Mateřská škola – dětský útulek 1970-1977 N 3
(žádost o otevření se seznamem dětí, žádost 
o zapůjčení statkového bytu pro útulek,
seznam dětí nepřijatých pro nedostatek míst)

60 Základní devítiletá škola 1961-1977 N 3
(inventarizace, obsazování místa učitele,
zápisy o převzetí školy, náprava závad
zjištěných při hygienických a dalších kontrolách,
opravy a rekonstrukce školní budovy, 
zrušení školy)
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Kultura, sport a tělovýchova 

61 Výkaz o osvětě 1962-1971 N 3

62 Jednotný plán kulturně - výchovné činnosti 1973-1979 N 3

63 Místní lidová knihovna (zřízení, zprávy 1972-1979 N 3
o metodických návštěvách, zpráva o činnosti,
rozvázání pracovního poměru s knihovnicí
V. Pokornou kvůli integraci národního výboru)

64 Osvětová beseda (evidenční list kulturního 1974-1978 N 3
domu, pracovní smlouva s vedoucím J. Pokorným)

65 Pořádání kulturních akcí (Místní požární sbor, 1963-1972 N 3
Svazarm, Myslivecké sdružení Lišák, Výbor žen,
Dohlížecí výbor ROH, Československý Svaz žen, 
Sokol Damnov, Dohlížecí výbor LSD Jednota,
Místní skupina ČSM)

Ochrana přírodních a kulturních památek 

66 Nechráněné kulturní památky 1974-1976 N 3
(řešení nálezu kosterních pozůstatků okolo
kostela Sv. Jana, snaha o odstranění
kapličky v Kočově kvůli prodejně)

III. Ostatní materiál

A. Mapy, plány a grafické listy

67 Generelní návrh hospodářsko-technických [1951] M 1
úprav JZD Kočov, autor nečitelný, 1 : 5 000, 
světlotisk, papír, 85 x 100 cm

68 Plán hospodářsko – technické úpravy pro 1953-1956 M 2
ČSSS Kočov, ing. Vyhnálek, 1 : 5 000,
světlotisk, papír, 127 x 97
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