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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původcem archivního fondu jsou Místní správní komise Labuť a Místní národní výbor 
Labuť, které vykonávaly správu obce mezi květnem 1945 a 31. prosincem 1979. Obec Labuť 
patřila od r. 1945 do konce ledna r. 1949 do soudního okresu Přimda a politického okresu 
Tachov. 

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.

Shora uvedené vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, 
částečně  pozměněné  vládním  nařízením  č.  44/1945  Sb.,  o  rozsahu  působnosti  národních 
výborů,  určovalo,  že  se  v  každé  obci  měl  ustavit  místní  národní  výbor.  Vnitřní  složení, 
pravomoci,  hospodaření,  vedení  a  podepisování  některých  druhů  písemností  určovala 
Směrnice  ministerstva  vnitra  č.  6  ze  dne  19.  května  1945  uveřejněná  v  Úředním  listu 
republiky Československé a navazující Prozatímní organizační řád místních národních výborů 
z  roku 1947.  Tyto  dokumenty rozlišovaly národní  výbory na volený sbor  složený z členů 
národního výboru, jeho složky (rada, předseda, referenti, komise) a úřad národního výboru.

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

Pro  dočasnou  správu  obcí,  kde  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.

V Labuti došlo na jmenování 4členné MSK 21. března 1946, přičemž předsedou byl 
jmenován Antonín Hoskovec a členy Josef Krejča, Josef Havel a ?. Bína. 

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 
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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.

Od 1. srpna 1946 pak byla MSK rozšířena na 6členný zastupitelský orgán, v jehož čele 
stanul jako předseda František Dvořák, jako 1. náměstek Jan Ranke, jako 2. náměstek Josef 
Havel  a  jako členové Josef  Kos,  Josef  Kuchyňka a Josef  Krejča,  jediný bezpartijní  mezi 
komunisty.

V  r.  1946  žilo  v  obci  Labuť  neznámo  kolik oprávněných voličů,  neboť  obec  byla 
započtena (společně s Mlýncem) v Újezdu pod Přimdou, což dohromady představovalo 88 
oprávněných voličů. Tento stav přetrval ještě další čtyři roky, než byla MSK přeměněna na 
MNV.

Nejpozději 9. ledna 1947 byla k obci Labuť administrativně přičleněna jihozápadně se 
rozkládající Bohuslav. Do konce 2. světové války byla tato poměrně velká ves samostatnou 
obcí,  v  posledních  válečných  dnech  však  byla  zásadně  poznamenána  ostřelováním 
postupujících amerických jednotek. V důsledku toho nedošlo k jejímu dosídlení, na začátku 
roku 1950 se zdejší nemovitosti staly přídělem vojenské správy a prostor někdejší obce začal 
sloužit jako střelnice.

V červnu roku 1947 se místa předsedy MSK vzdal František Dvořák a jeho místo zaujal 
na delší dobu Jan Ranke.

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 Labuť 
stala od 1. ledna 1949 součástí nově vymezeného Kraje Plzeňského. Od 1. února 1949 pak 
obec byla součástí nově vymezeného okresu Tachov.

V souvislosti  s  realizací  zákona  č.  268/1949  Sb.,  o  matrikách,  byla  v  jednotlivých 
okresech Plzeňského kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven jejich územní rozsah. 
Labuť se tímto stala součástí matričního obvodu Přimda.

Ustavení MNV v Labuti proběhlo na jaře r. 1950 podle § 27 odst. 1, vládního nařízení 
č. 14/1950 Sb. o organizaci místních národních výborů, na základě návrhu MAV NF a MO 
KSČ.  Při  veřejné  schůzi  byli  dne  4.  května  1950  navrženi: Jan  Ranke  jako  staronový 
předseda, Jan  Dvořák  jako místopředseda  a  současně  hospodářský referent,  finanční  věci 
dostal na starost František Švarzberger, zásobování ? Šmídt, kulturní život v obci ? Malecha, 
dalšími  členy  pléna  byli  navrženi:  Orensteinová,  Havel,  Paťha,  Hoskovec,  Štefek, 
Chotěšovský, Novák, Šedivý, Pavel Kuban a Josef Kos.

Vládním nařízením č.  119/1951 Sb.,  o tajemnících místních  národních výborů,  byla 
upravena  působnost  tajemníků  MNV  jako  jejich  plně  uvolněných  funkcionářů;  ustavit  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. 
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Zúčastňoval se všech schůzí pléna a rady a působil také jako politický a odborný poradce i 
pomocník  MNV,  a  to  zejména  v  oboru  zemědělské  výroby;  podrobnější  popis  jeho 
působnosti  je uveden v ustanoveních písm. a) – f ) odst.  1 § 3 výše uvedeného vládního 
nařízení.

Funkci  tajemníka  pro MNV Labuť a  současně také pro MNV Mchov vykonával  ?. 
Šilhan.

Dne 18. listopadu 1952 byl ustaven Výbor žen, jehož první předsedkyní se stala Marie 
Kosová a o pokladnu se začala starat Amálie Orensteinová.

S  účinností  od  1.  července  1953  došlo  k  definitivnímu  připojení  dosavadní  obce 
Bohuslav k Labuti, a to Výměrem Okresního národního výboru v Tachově ze dne 16. ledna 
1953, který byl vydán na základě usnesení rady ONV ze dne 16. ledna 1953 podle § 18. odst. 
2 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945 č. 121/1945 Sb. 

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 Labuti  bylo  zvoleno  9  zástupců  zdejších  obyvatel: jako  předseda  se  funkce  ujal 
Oldřich  Novák,  tajemníkem  byl  zvolen  František  Švarzberger,  předsedkyní  zemědělské 
komise  se  stala  Marie  Kosová.  Dalšími  členy,  u  nichž  však  není  funkční  zařazení  pro 
nedostatek  dokumentů  zřejmé,  se  stali  Amalie  Orensteinová,  Jan  Čurka,  Štefan  Šulan, 
Bronislav Bláha, Jan Horváth a Marie Paťhová.

V doplňovací volbě uskutečněné 23. ledna 1955 kvůli odstěhování Jana Čurky se stal 
členem MNV dlouholetý představitel obce, Jan Ranke.

V  r.  1955  rovněž  došlo  ke  změně  matričního  obvodu  a  místo  dosavadní  Přimdy 
vykonával  v  následujících  pěti  letech  matriční  agendu  Místní  národní  výbor  ve  Starém 
Sedlišti.

Z blíže neznámých důvodů došlo k další změně ve složení MNV volbou provedenou 
22. ledna 1956, při níž byl do MNV zvolen Josef Šedivý.
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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.

Jako  nový předseda  MNV vyšel  z  voleb  při  plenárním  zasedání  uskutečněném 29. 
května 1957 František Zelený, tajemníkem se stal František Švarzberger a členy rady Marie 
Tichá,  Jaroslav  Tomášek  a  Jaroslav  Květ.  Předsedkyní  výboru  žen  byla  zvolena  Růžena 
Hoskovcová.  Z pléna vzešly i  stálé komise,  které byly od 15.  listopadu 1957 rozšířeny o 
odborníky:
- pro zemědělství a výkup
předseda: Pavel Moravčík, členové: František Hruška, Josef Havel, odborníci: Stanislav Kos, 
Antonín Hoskovec, O. Koscelnik
- školská a tělovýchovná
předsedkyně:  Věra  Miškovská,  členové:  Libuše  Tremlová,  Štefan  Šulan,  odborníci:  M. 
Žítková, Jiří Hoskovec, V. Turek
- finančně rozpočtová
předseda:  Jan  Horvath,  členové:  Vlastimil  Sobotka,  Amalie  Ornsteinová,  odborníci:  K. 
Tomášková, Josef Šedivý, M. Mičková
- výbor žen byl zvolen na schůzi konané 19. června 1957
předsedkyně:  Drahomíra  Hoskovcová,  místopředsedkyně:  Marie  Míčková,  zapisovatelka: 
Libuše  Tremlová,  pokladnice:  Růžena  Nováková,  členky:  Růžena  Hoskovcová,  Anna 
Koscelníková,  Zdenka Rösslerová,  Věra  Miškovská,  Květa  Tomášková,  Marie  Paťhová a 
Marie Kosová

Vedení výboru žen se z  blíže  neurčených důvodů často měnilo.  Už 7.  ledna 1958 
došlo k volbě nové předsedkyně, jíž se stala Růžena Hoskovcová, která se však následujícího 
roku funkce  vzdala  a  následně někdy před  12.  říjnem 1959 se  předsednictví  ujala  Marie 
Tichá.

Na další volby do MNV došlo 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 proběhla volba nového MNV. Při  jeho prvním plenárním 
zasedání  23.  června  1960 byli  z  řad  poslanců zvoleni:  předseda  Jaroslav  Květ,  tajemník 
František Švarzberger. V radě se sešli: ?. Rašková, ?. Tomášek a Josef Šedivý. 

Při MNV byly ustaveny čtyři stálé komise: 
- zemědělská 
předseda: ?. Tomášek, členové: ?. Hruška, Štefan Šulan, ?. Nystli a Ondřej Koscelník
- finanční 
předseda: Josef Šedivý, členové: ?. Škovran, ?. Moravčík, Josef Žalud, Květa Tomášková
- kulturně-osvětová
předsedkyně: ?. Rašková, členové: Libuše Tremlová, ?. Blejštil, ?. Wasková, Rudolf 
- trestní
předseda: Josef Šedivý, ?. Tomášek, ?. Blejštil, ?. Horvát a ?. Kašpárek
- pro místní bezpečnost
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předseda: Jaroslav Květ, Štefan Šulan, ?. Hruška, ?. Moravčík, František Švarzberger

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. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením 
Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

V r. 1960 se uskutečnilo i přeřazení Labutě do matričního obvodu Bor.

Na zasedání rady 3. září 1961 bylo konstatováno, že stávající předseda MNV, Jaroslav 
Květ, odchází na roční studium zemědělské školy do Stříbra, a proto se rada jednomyslně 
usnesla,  aby  předsednickou  funkci  od  následujícího  dne  převzal  Josef  Šedivý.  Ten  pak 
úřadoval jako předseda MNV do 29. září 1962, kdy se do funkce vrátil Jaroslav Květ.

Ve výboru žen (před 6. únorem 1962) obsadila předsednický post Libuše Tremlová.

Po následujících volbách uskutečněných v červnu 1964 vzešel v průběhu ustavujícího 
plenárního  zasedání  konaného 3.  července  1964 MNV  ve  složení:  staronový  předseda 
Jaroslav Květ a staronový tajemník František Švarzberger, s nimiž radu MNV utvořili: Josef 
Šedivý, Libuše Tremlová, Stanislav Kos, Štefan Šulan a Pavel Škovran.

Současně byly ustaveny 4 stálé komise a do nich byli zvoleni:
- zemědělská
předseda: Štefan Šulan, členové: Rudolf Mráz, Marie Paťhová, Josef Havel, Josef Nystli 
- finanční:
předseda:  Stanislav  Kos,  členové:  Julie  Zelená,  Karel  Kuhaňák,  Václav  Kašpárek,  Jan 
Matocha
- pro ochranu veřejného pořádku:
předseda: Jaroslav Květ, členové: Josef Šedivý, Štefan Šulan, Bartoloměj Koscelnik, Josef 
Žalud
- školská:
předsedkyně:  Libuše  Tremlová,  členové:  Bartoloměj  Koscelník,  Josef  Žalud,  Marie 
Nystliová, Margita Kosová.

Výbor  žen  pracoval  ve  složení:  předsedkyně  Marie  Květová,  místopředsedkyně 
Miloslava  Žaludová,  zapisovatelka:  Anežka  Matochová,  pokladnice:  Růžena  Nováková, 
revizorka pokladny: Anděla Květová, členky: Jiřina Medvíďová, Marie Paťhová.

Národní výbor v Labuti v průběhu volebního období ztratil dva z poslanců (František 
Švarzberger zemřel a ? Juhaňák se odstěhoval), takže fungoval v 11členném obsazení. Nelze 
vyloučit, že právě z těchto důvodů došlo již brzy po volbách ke změnám ve složení MNV. Na 
schůzi rady MNV konané dne 23. října 1964 bylo na programu projednání návrhu na nového 
předsedu a tajemníka. Předsedou byl jednohlasně schválen dosavadní člen rady Josef Šedivý a 
tajemníkem se stal, za zemřelého Františka Švarzbergera, Jaroslav Květ.

V  obsazení  výboru  žen  došlo  ke  změně  na  schůzi  18.  května  1965,  kdy  bylo 
konstatováno, že dosavadní předsedkyně Marie Květová nemůže funkci vykonávat a místo ní 
byla navržena a schválena Margita Kosová.

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.
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Složení MNV Labuť ovlivnilo úmrtí předsedy Josefa Šedivého dne 19. dubna 1969. V 
mezidobí  do  zvolení  nového  předsedy  pak  byla  plénem  MNV  do  předsednické  funkce 
navržena a vzápětí schválena dne 21. dubna 1969 první členka rady, Libuše Tremlová. Na 
plenárním  zasedání,  které  proběhlo  5.  května  1969,  zvolili  poslanci  ze  svých  řad  jako 
předsedu Josefa Žaluda.

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  vzešel  jako 
předseda Josef Žalud,  tajemníkem i nadále zůstal Jaroslav Květ. Radu doplňovali František 
Zelený a Stanislav Kos. K dalším členům pléna, rozdělení funkcí, existenci komisí a složení 
chybějí konkrétní údaje.

K poslední změně ve správním uspořádání obce došlo v r. 1973. Na žádost ministerstva 
vnitra ze září 1969, aby ONV v Tachově prověřil zánik osady Bohuslav a po zjištění, že v 
uvedené osadě byly již všechny objekty zbourány a území osady bylo ve vlastnictví MNO 
používané pro vojenské účely, bylo doporučeno, aby osada Bohuslav byla zrušena s tím, že 
katastrální území bude přičleněno k obci Labuť. Plenární zasedání ONV v Tachově konané 
26. října 1973 schválilo návrh rady ONV na zrušení místní části Bohuslav v obci Labuť a v 
rámci Labutě se od toho data vyskytovalo pouze katastrální území Bohuslav.

Po podzimních volbách v r. 1976 proběhla dne 17. listopadu plenární ustavující schůze 
13členného  národního  výboru,  jemuž  začal  předsedat  Štefan  Šulan.  Místopředsedou  byl 
zvolen dosavadní  předseda  MNV  Josef  Žalud,  tajemníkem  zůstal  Jaroslav  Květ  a  radu 
doplnili: Rudolf Mráz, Stanislav Kos, Libuše Tremlová a Jan Matocha. Kromě jmenovaných 
funkcionářů  tvořili  plénum:  František  Zelený,  Marie  Blejštilová,  Pavel  Škovran,  Jaroslav 
Standfest, Emil Lastomírský a Josef Cudrák.

Při MNV byly zřízeny dvě stálé komise ve složení:
- pro ochranu veřejného pořádku
předseda: František Zelený, tajemník: Rudolf Mráz, členové: Stanislav Kos, Pavel Škovran, 
Štefan Šulan
- finanční
předseda:  Josef  Cudrák,  tajemník:  Jaroslav  Květ,  členové:  Marie  Blejštilová,  Jaroslav 
Standfest a Václav Kašpárek.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1979  začala 
projednávat mj. i otázka sloučení obce Labuť s obcí Staré Sedliště. Sloučení bylo projednáno 
a schváleno na plenárním zasedání MNV Staré Sedliště dne 20. listopadu 1979. Integrace 
byla schválena 16. plenárním zasedáním ONV v Tachově konaným dne 14. prosince 1979. 
Od 1. ledna 1980 byla Labuť sloučena s obcí Staré Sedliště, pro kterou byl stanoven název 
Staré  Sedliště  a Labuť se  stala  osadou obce Staré  Sedliště  a  její  zájmy od té  doby hájil 
občanský výbor, případně ze vsi zvolení poslanci.
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II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně národního výboru v čp. 63, 
později (před 1957) v čp. 68 a nakonec od r. 1974 v budově zrušené školy. Písemnosti byly až 
do konce existence MNV opatřovány obdélným podacím razítkem o rozměrech 5 x 1,8 cm, 
které obsahovalo pouze rubriky Došlo dne, Čj. a Příl., tj. bez jmenného označení původce. 
Ukládání probíhalo dle všeho jen chronologicky, spisovenskému systému nic nenasvědčuje. 

První doložená archivní  prohlídka,  ovšem pod dohledem zástupce ONV v Tachově, 
byla uskutečněna již v r. 1953. Ze zápisu z 18. listopadu t. r. vyplývá, že kromě vybraných a 
do  archivu  určených dokumentů  z  činnosti  někdejšího  Obecního  úřadu  do  r.  1945  bylo 
vytříděno ke zničení 125 kg spisů a písemností z období po r. 1945. Lze jen odhadovat, co se 
mj. v 15 kg „jednoduché administrativní korespondence“ a 10 kg „zásobovací agendy“ mohlo 
nacházet za archiválie.

K první  spolupráci  zástupce  MNV Labuť,  konkrétně  předsedy a  tajemníka  MNV a 
tehdejšího  Okresního  archivu  Tachov,  došlo  až  v  r.  1956.  Stručný  Zápis  o  provedené 
prohlídce archivu obsahuje konstatování, že: „Vybrané archiválie písemnosti pro arch. ONV 
nachází  se  uloženy  na  MNV  a  jsou  v  pořádku.“  Okresní  archivář  tehdy  odvezl  blíže 
nespecifikované  německé  knihy  vybrané  z  obecní  knihovny(?)  a  německou  kroniku 
Bohuslavi vedenou v l. 1935-1939, která je nyní součástí fondu Archiv obce Bohuslav EL 
NAD 117 (inv. č. 2).

Další zásah do spisovny MNV byl dne 13. května 1966 proveden opět bez přítomnosti 
archiváře,  jen za účasti  pracovníka organizačního odboru ONV a byla  při  něm schválena 
likvidace následujících písemností: běžná písemná agenda národního výboru za roky 1946-
1959,  soupis  hospodářského  zvířectva  za  roky  1948-1959,  běžné  soupisy  a  výkazy  o 
zemědělské výrobě za r. 1947-1959. Archivně nekvalifikovaný pracovník ONV pojal skartaci 
příliš rozsáhle a původce tímto přišel o důležité dokumenty ke svým hospodářským dějinám.

Dotazník  zaslaný v  r.  1975  MNV archivem se  vrátil  vyplněný předsedou  Josefem 
Žaludem se stručným konstatováním, že za kalendářní rok se vyřizuje 450 ks pošty, archivní 
kniha vedena není a spisy o rozsahu 1,5 metru jsou uloženy „v pořadačích ve skříni“. Lze se 
jen dohadovat, co všechno mohla spisovna národního výboru obsahovat. 

K  prvnímu  předání  archiválií  pak  došlo  až  po  zrušení  MNV  Labuť  při  svozu 
uskutečněném dne 2. června 1980 (číslo přírůstku 295), kdy bylo do archivu převzato 17 
úředních knih a 3 kartony písemného materiálu o celkovém rozsahu 0,4 bm. Následně byl pro 
původce založen EL JAF 528.

Dne  11.  července  1988  následovalo  předání  další  agendy  o  rozsahu  1  kartonu 
prostřednictvím  nástupnického  MNV Staré  Sedliště  (číslo  přírůstku  419),  v  rámci  tohoto 
přírůstku měly být předány i kniha zápisů rady a pléna MNV Labuť z let 1966-1971 a kniha 
zápisů komise ochrany veřejného pořádku, které jsou však nezvěstné.

Poslední přírůstek (číslo přírůstku 14/2009) do fondu byl zapsán dne 8. června 2009 po 
uskutečněném skartačním řízení na MNV Staré Sedliště. Jednalo se o 1 karton a 6 úředních 
knih agendy MNV Labuť z let 1959-1979.
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III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením inventarizace měl fond oficiálně evidováno 8 kartonů, z nichž některé 
obsahovaly rovněž úřední knihy, 8 úředních knih a 3 razítka, o jejichž archivování chybějí 
doklady.  Vše  o  celkové  metráži  1,2  bm.  Při  vnitřní  revizi  provedené  v  r.  2000  nebyla 
dohledána kniha účtů z r. 1948 převzatá při svozu v r. 1980.

V r. 2006 byly do fondu přeřazeny z inventarizovaného fondu MSK Bohuslav účetní 
písemnosti (4 hlavní knihy obecní z let 1948 – 1950, pokladní deník z let 1946 – 1950, účetní 
závěrky obecní a rozpočty obce z let 1945, 1947 – 1950) o celkové metráži 0,13 bm, které pro 
obec Bohuslav vedla Místní správní komise v Labuti.

Na  začátku  inventarizace  MNV  Labuť  byl  prověřen  nástupnický fond  MNV  Staré 
Sedliště, v němž byla identifikována a následně do fondu MNV Labuť přesunuta Přiznání k 
domovní dani z let 1953-1967. Tyto archiválie o rozsahu 0,05 bm byly do archivu předány v 
rámci  skartace  uskutečněné  na  Obecním úřadu  Staré  Sedliště  na  konci  roku  1995  (číslo 
přírůstku 456 ze dne 15. 12. 1995).

Mezi archiváliemi fondu MNV Labuť byla ponechána pamětní kniha inv. č. 30, která 
byla  německými obecními  kronikáři  vedena v l.  1923-1939,  ze  496 stránek však popsali 
pouhých 79. Čeští dosídlenci ji pak začali znovu používat v r. 1947 a zápisy dovedli až do r. 
1955.

Ve fondu se téměř nedochovaly registraturní pomůcky,  nicméně záznamy o došlé a 
odeslané  poště  za  část  r.  1954  jsou  zlomkovitě  uvedeny v  knize,  původně  vedené  jako 
„Seznam inventáře obecního úřadu obce“. Inventárních záznamů z let 1947-1950 je jednak 
méně (na jediné straně), jednak jsou okrajové důležitosti,  proto byla kniha zařazena mezi 
registraturní pomůcky jako inv. č. 31.

Ve fondu byl  rovněž  ponechán pokladní  deník pro Bohuslav (inv.  č.  29),  který byl 
připsán do knihy původně vedené v l. 1939-1943 bohuslavskou německou obecní správou pro 
zaznamenávání rodinných příspěvků.

Archivní  fond  MNV  Labuť  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. Formální zpracování inventáře 
bylo provedeno dle Metodického pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování archiválií a 
tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010 ze dne 1. 4. 2010.

V  archivním  fondu  bylo  provedeno  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu 
přehodnocení  významu (Protokol  o  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu 
přehodnocení  významu č.  j.:  SOAP/090-0490/2010  ze  dne  06.  09.  2010 schválený č.  j.: 
SOAP/008-2144/2010 ze dne 21. 12. 2010), při němž byla vyřazena 3 razítka v celkovém 
rozsahu 0,1 bm. Konečná metráž archivního fondu po vyřazení archiválií z evidencí NAD z 
důvodu přehodnocení významu, resp. po přemanipulování, činí 0,9 bm.

Archivní fond MNV Labuť není úplný a není ani známo, že by se nějaké dokumenty 
MNV ještě nacházely ve spisovně nástupnického Obecního úřadu Staré Sedliště. Z důležitých 
archiválií chybějí knihy zápisů ze schůzí pléna a rady do r. 1953, zápisy ze schůzí většiny 
komisí, až na okrajovou výjimku podací protokoly, převážná část finančních knih, všechny 
inventární knihy a část spisového materiálu.
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Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1-3, 30) a II. kategorie.

Jazykem archivního fondu jsou němčina (inv. č. 29 a 30) a čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní  fond  dokumentů  z  činnosti  MNV  Labuť  náleží  mezi  podprůměrně 
dochované fondy národních výborů. Problémem jsou zejména chybějící zápisy ze zasedání 
pléna a rady pro první roky existence MNV a rovněž některých komisí.  Archiválie pouze 
okrajově  podávají  obraz  aktivit  základního  článku samosprávy.  Relativně  vypovídající  je 
konfiskační a přídělová agenda, přičemž nejužitečnější jsou dokumenty ohledně zániku obce 
Bohuslav, resp. dalšího využití  jejího katastrálního území pro vojenské účely. Fond MNV 
může být užitečný při propojení s informacemi uloženými v ostatních fondech labuťských 
původců (tj. Archiv obce, Základní devítiletá škola, Obecná škola (německá), Místní školní 
rada a Dobrovolný hasičský spolek).

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní fond MNV Labuť uspořádala a inventární pomůcku sestavila  PhDr. Markéta 
Novotná v srpnu 2010 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 18. února 2011 PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

bm – běžný metr

Čd – číslo dokladu

č(ís). j(edn). – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČSL – Česká strana lidová

ČSM – Český svaz mládeže

ČSR – Československá republika

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. – evidenční

inv. č. – inventární číslo

IPCHO – individuální protichemická ochrana

JEP – jednotná evidence půdy

JZD – jednotné zemědělské družstvo

LZ – lesní závod

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MK – místní komunikace

MNO – ministerstvo národní obrany

MNV – místní národní výbor

MO KSČ – místní organizace Komunistické strany Československa

MSK – místní správní komise

n. p. – národní podnik 

NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor

OSP – okresní stavební podnik

SOkA – státní okresní archiv

TJ – tělovýchovná jednota

VDPS – vesnický dobrovolný požární sbor

ZO – základní organizace
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Příloha č. 2: Předsedové MSK a MNV v Labuti v letech 1945-1979

Antonín Hoskovec květen 1945 (MSK) 31. 7. 1946 (MSK)
František Dvořák 1. 8. 1946 (MSK) červen 1947 (MSK)
Jan Ranke červen 1947 (MSK) 3. 5. 1950
Jan Ranke 4. 5. 1950 (MNV) květen 1954
Oldřich Novák květen 1954 29. 5 1957
František Zelený 30. 5.1957 23. 6. 1960
Jaroslav Květ 24. 6. 1960 3. 9. 1961
Josef Šedivý 4. 9. 1961 29. 9. 1962
Jaroslav Květ 30. 9. 1962 23. 10. 1964
Josef Šedivý 24. 10. 1964 19. 4. 1969
Libuše Tremlová 21. 4. 1969 5. 5. 1969
Josef Žalud 6. 5. 1969 17. 11. 1976
Štefan Šulan 18. 11. 1976 31. 12. 1979
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Orgány národního výboru

1 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1966-1971 K 1
15.2.1966-14.12.1971

2 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1979 K 2
11.6.1979-22.12.1979

3 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1953-1979 N 1
11. 12. 1953-20. 11. 1979
jednotlivé zápisy (neúplné)

4 Zápisy ze schůzí komise pro ochranu 1959-1963 N 1
veřejného pořádku
jednotlivé zápisy (neúplné)

5 Zápisy ze schůzí výboru žen 1957-1966 N 1
jednotlivé zápisy (neúplné)

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy

A. Evidenční

6 Jednotná evidence půdy Labuť 1959 K 3

7 Jednotná evidence půdy Labuť 1959 K 4

8 Jednotná evidence půdy Labuť 1964 K 5

9 Jednotná evidence půdy Bohuslav 1959 K 6

10 Jednotná evidence půdy Bohuslav 1964 K 7

11 Soupis parcel pro MNV Labuť (včetně Bohuslavi) sine dato K 8

B. Účetní 

12 Hlavní kniha 1947 K 9

13 Hlavní kniha 1948 K 10

14 Hlavní kniha 1949 K 11
1.1.1949-15.9.1949

15 Hlavní kniha 1949 K 12
16.9.1949-31.12.1949
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16 Hlavní kniha 1950 K 13

17 Hlavní kniha 1951 K 14

18 Účetní deník 1946 K 15

19 Účetní deník 1947-1949 K 16

20 Účetní deník 1961-1967 K 17

21 Kniha příjmů 1961-1966 K 18

22 Kniha výdajů 1961-1964 K 19

23 Kniha výdajů 1965 K 20

24 Hlavní kniha Bohuslav 1948 K 21

25 Hlavní kniha Bohuslav 1949 K 22
1.1.1949-30.9.1949

26 Hlavní kniha Bohuslav 1949 K 23
1.10.1949-31.12.1949

27 Hlavní kniha Bohuslav 1950 K 24

28 Pokladní deník Bohuslav 1946-1950 K 25

29 Pokladní deník Bohuslav (1939) 1950-1951 K 26

C. Pamětní

30 Pamětní kniha obce (1923) 1947-1955 K 27

II. Spisový materiál

A. Registraturní pomůcky

31 Podací protokol 1954 1947-1954 R 1
(Seznam inventáře obecního úřadu 1947-1950)

B. Spisy

Statutární záležitosti

32 Protokoly o předání národního majetku 1979 N 1
a písemné agendy nástupnickému MNV
Staré Sedliště
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Volby

33 Legitimační lístky pro volbu Národního 1948 N 1
shromáždění

Volby do MNV 1954 N 1
(Osvědčení o zvolení Františka Švarzbergera,
sliby nově zvolených členů MNV - neúplné)

Volby do MNV 1976 N 1
(návrh kandidátky ČSL do funkce poslankyně,
podklady pro přihlášení kandidátů k registraci,
objednávka hlasovacího lístku, zápis okrskové 
volební komise o hlasování, zpráva mandátové 
komise, zpráva o výsledcích voleb, zápis obvodní
volební komise o výsledku hlasování ve volebním
obvodu, návrh stranické skupiny na složení MNV, 
projev nově zvoleného předsedy na 1. plenárním
zasedání)

Volební program na volební období 1976-1981 1976 N 1

Organizace činnosti národního výboru 

34 Plány práce pléna a rady (neúplné) 1956-1979 N 1

35 Akční a programové plány 1954-1978 N 1

36 Statistické výkazy (neúplné) 1968 N 1
- o místních komunikacích
- o základních prostředcích

37 Protokoly o předání agendy a majetku obce 1954-1957 N 1
nově nastupujícím předsedům MNV

38 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1956-1979 N 1

Kontrolní činnost 

39 Dohlídky a periodické revize finančního 1966-1979 N 1
hospodaření, prověrky činnosti komise
sociálních věcí

Spolupráce s organizacemi Národní fronty

40 Zápisy ze schůzí místní skupiny ČSM 1958 N 1
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Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

41 Změna názvu Hammerského mlýna 1950 N 1

42 Přestupky 1962 N 1
(oznámení, výpovědi svědků)
Medvíďová, Juhaňáková

43 Výkazy o přestupcích 1964-1965 N 1

44 Jednotka Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti 1963-1967 N 1
(zhodnocení práce, návrh na vyloučení
Pavla Moravčíka kvůli krádeži)

45 Posudky, zprávy a informace o občanech 1945-1978 N 1

Požární ochrana

46 Požární kontroly a dohlídky (neúplné) 1965-1979 N 1

47 Schválení velitele VDPS 1956 N 1

48 Kmenový list požárního zařízení sine dato N 1

Vojenské záležitosti, civilní obrana 

49 Odvodní řízení a vedení evidence vojáků 1970-1972 N 1

50 Seznam prostředků IPCHO skladovaných 1968 N 1
na MNV

Evidence obyvatelstva, státní občanství

51 Domovská příslušnost 1948-1956 N 1
(potvrzení: Pavel Kuban, Anna Nováková,
zrušení: rodina Ledererova jako oběť 
holokaustu, dohledání: Alfréd Grosskopf)

52 Udělení československého státního 1948-1956 N 1
občanství 
(Anna Nováková, Veronika Hečková, 
Jan Grab, Josef Nystli)
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Evidence a správa majetku

53 Evidence majetku ve správě MNV 1946-1967 N 2
(evidence nemovitostí získaných z konfiskace,
výpisy z pozemkových knih, vyhlášení
platnosti komplexního založení evidence
nemovitostí, zápisy obecního majetku do
evidence nemovitostí)

54 Pojištění proti požáru, blesku a výbuchu, 1947-1949 N 2
proti následkům zákonné odpovědnosti, 
hromadné úrazové 

55 Hospodářské smlouvy o převodu správy 1963-1976 N 2
národního majetku z ONV a státních statků
na MNV (nemovitosti), z MNV na Západočeské
státní lesy Plzeň – LZ Přimda

56 Konfiskace 1946-1967 N 2
(Výměry na mlýny Georga Angermanna
a Alfreda Tschady, celkové vyúčtování 
o konfiskované hotovosti nebo příjmech za
zkonfiskované věci pro Labuť a Bohuslav, 
vyúčtování movitých konfiskátů a nájemného,
stanovení rozsahu znárodnění elektrického
podniku obce Labuť, rozhodnutí o odevzdání 
zkonfiskovaného nemovitého majetku obci,
žádost o jeho zapsání na list vlastnictví)

57 Národní správa, přídělové řízení 1946-1956 N 2
(udělení národní správy na obytné domy,
předběžné přihlášky o konfiskovanou
majetkovou podstatu, 
protokoly o ocenění a přídělu materiálu
získaného bouráním na opravu přidělených
budov, příděly rodinných domků,
žádosti přespolních o přidělení domků,
akce osídlení neprůmyslových oblastí penzisty apod.)

58 Převody nemovitostí 1950-1979 N 2
(prodeje, koupě, nájmy, převody pozemků 
a domků - kupní a darovací smlouvy, znalecké
posudky, ocenění nemovitostí, usnesení
státního notářství, odhady, změna charakteru 
staveb - rekreační objekty, zřizování práva 
osobního užívání pozemků, dědictví)
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Finanční hospodaření

59 Roční rozpočty (neúplné) 1946-1967 N 2

60 Účetní uzávěrky 1945-1948 N 3

61 Roční rozpočty Bohuslav (neúplné) 1947-1950 N 3

62 Účetní uzávěrky Bohuslav 1947-1949 N 3

Místní daně a poplatky

63 Osvobození čp. 135, 149 a 150 od 1947 N 3
domovní daně

64 Přehled místních daní a poplatků 1965 N 3
spravovaných NV

65 Přiznání k domovní dani 1953-1967 N 3

Výstavba

66 Stavební obnova obcí Labuť a Bohuslav 1948-1949 N 4
(zápisy z jednání, agenda zmocněnce) 

67 Veřejně prospěšné stavby, akce "Z" 1972-1979 N 4
(prodejna typ RN 592/m, šatny pro sportovní
klub TJ Labuť, střelnice ZO Svazarmu Labuť)

68 Zemědělská výstavba 1950-1977 N 4
(stáj pro hovězí dobytek, močůvková
jímka, generální oprava krytin stodoly)

69 Občanské stavby 1948-1979 N 4
(výstavba a stavební úpravy rodinných domků 
a dalších soukromých objektů, demolice)

Doprava a spoje

70 Místní komunikace 1966-1976 N 4
(škody způsobené průjezdem tanků,
most na silnici III/19850, penetrační
úpravy MK)

Obchod 

71 Pasport obchodní sítě 1968-1975 N 4
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Zemědělství

72 Předávání hospodářských usedlostí státnímu 1950-1956 N 4
statku - hospodářství Labuť
(Turek, Rössler, Šťastný, Dvořák)

73 Dohoda mezi Státním statkem n. p. Staré 1966 N 4
Sedliště a OSP v Tachově ve věci těžby
písku na farmě Labuť

74 Plán organizačních opatření MNV v Labuti 1956 N 4
k zajištění splnění plánu zemědělské výroby,
zprávy o průběhu zimní a jarní kampaně

Zemědělská výroba 

75 Obecní přehled a sčítací listy o počtu ovocných 1953 N 4
stromů a keřů k 15. srpnu 1953

Zemědělská půda 

76 Evidence a převody zemědělských a lesních 1964-1967 N 4
pozemků 
(přehlídka pozemků, hlášení změn v JEP)

77 Příděly hospodářských usedlostí 1948-1967 N 4
(přídělové listiny a usnesení Čd 13/48, 105/48, 
611/49, 1/50, 114/51, 13/56, příděl pro vojenskou
správu v Bohuslavi, upřesnění přídělů, rozhodnutí
o přídělech pro státní rybářství a státní statky)

78 Pozemkové úpravy 1978-1979 N 4
(odvodnění pozemků v rámci akce odvodnění
Nové Sedliště)

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

79 Hlášení o odmítnutí šesti hospodářů 1953 N 4
podepsat dodávkový výměr

Lesy

80 Hlášení o služebních bytech státních lesů, 1965-1974 N 4
v čp. 139, rozhodnutí o rekonstrukci čp. 49
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Vodní hospodářství 

81 Vodohospodářské investice 1973-1978 N 4
(vodovod, kanalizace a vodojem)

82 Ochrana vodních zdrojů a vodních toků 1970-1971 N 4
(úpravy místního potoka)

83 Zásobování vodou 1956-1972 N 4
(šetření o místních studních, hydrogeologický
průzkum a trubní studna)

Sociální péče

84 Rozhodnutí - důchody, doplňková péče 1954-1977 N 4
(příspěvky na výživu, pečovatelská služba,
finanční a věcné příspěvky)

85 Upřesnění seznamu občanů cikánského 1968 N 4
původu

Školství 

86 Dětský útulek 1953-1971 N 4
(zajištění provozu, přijímání pěstounek)

87 Základní devítiletá škola 1953-1975 N 4
(přesuny inventáře - převzetí ze školy
v Žebrákách, převzetí a vracení škole na Dianě, 
personální obsazení, nesouhlas s uzavřením
školy, oprava školní budovy, rozmisťovací
řízení)

Kultura, sport a tělovýchova 

88 Čtvrtletní výkaz o práci v kultuře 1969 N 4

89 Plány kulturně-výchovné činnosti (neúplné) 1950-1979 N 4

90 Místní lidová knihovna 1975-1979 N 4
(plán činnosti, statut knihovny, jmenovací
dekret knihovnice - Jana Cudráková)

91 Kino 1967-1971 N 4
(technické vybavení, delimitační dohoda
o převodu kina na Krajský podnik pro film
koncerty a estrády v Plzni, likvidace) 
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92 Pořádání kulturních akcí 1952-1958 N 4
(Sdružení žen při MNV, hodnocení 
soutěžního divadelního představení 
souboru Osvětové besedy)

Ochrana přírodních a kulturních památek 

93 Evidované nemovité kulturní památky 1964-1972 N 4
(příloha se seznamem památek chybí)

24



Název archivní pomůcky 
(archivního fondu): Místní národní výbor Labuť

Značka archivního fondu: MNV Labuť

Časový rozsah: (1923) 1945-1979

Počet evidenčních jednotek: 32 (27 úředních knih, 1 podací protokol, 4 kartony)

Počet inventárních jednotek: 93

Rozsah v bm: 0,9

Stav ke dni: 18. 2. 2011

Zpracovatelka archivního fondu: PhDr. Markéta Novotná

Zpracovatelka archivní pomůcky: PhDr. Markéta Novotná

Počet stran: 25

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
dne 18. 2. 2011 čj. SOAP/090-0094/2011

25


	Inventář
	EL NAD č.: 528
	AP č.: 416
	PhDr. Markéta Novotná
	Tachov 2011
	Obsah
	Úvod
	I. Vývoj původce archivního fondu
	II. Vývoj a dějiny archivního fondu
	III. Archivní charakteristika archivního fondu
	IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
	V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
	Seznam použitých pramenů a literatury
	I. Prameny
	II. Literatura
	Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

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

	II. Spisový materiál
	A. Registraturní pomůcky




