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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původci archivního fondu jsou Místní  správní komise a Místní národní výbor Nahý 
Újezdec, které vykonávaly správu obce mezi 10. říjnem 1945 a 30. červnem 1980. Obec Nahý 
Újezdec patřila  od r.  1945 do konce ledna r.  1949 do soudního,  resp.  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. úřady vyšších 
územně  správních  celků.  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 místní správní 
komise, resp. 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 Nahém Újezdci došlo na ustanovení místní správní komise 10. října 1945. Místní, 
převážně národní správci, oznámili Okresní správní komisi v Plané, že se předsedou stal Jan 
Šváb, bezpečnostní záležitosti měli na starosti Josef Janda a Josef Šváb, zemědělství Václav 
Důra, Jan Hes a Josef Pýcha, vyživovací věci Jiří Mácha a finance František Šváb. S ohledem 
na náročnost spravování obecních financí fungoval i nadále jako účetní bývalý německý učitel 
Wenzel Pank. 
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Ovšem již 11. listopadu 1945 byla v Nahém Újezdci ustanovena nová, 14členná místní 
správní komise dle zastoupení jednotlivých politických stran. V jejím čele stanul komunista 
Václav Důra. Místopředsedou se stal příslušník České strany lidové Jaroslav Paulus a členy 
převážně komunisté  Gustav  Omcirk,  František  Hanus,  Václav Černík,  Jan  Hes,  František 
Kopenec, Josef Mikeš, Josef Vlček, Josef Janda, Josef Kužel, Jiří Mácha (ČSSD), Jan Šváb 
(ČSL) a Josef Vaněček. Jako náhradníci byli  stanoveni Josef Pýcha, Ondřej Kubašta (oba 
KSČ) a Růžena Hazuková (ČSSD).

Podle  dochovaných  zpráv  přistupoval  Václav  Důra  ke  správě  obce  a  zejména 
zkonfiskovaného  majetku,  poněkud  osobitě  bez  vědomí  ostatních  představitelů  obce. 
Všeobecná nespokojenost vyvrcholila na jaře 1946 a 29. května zaslali stížnost na předsedovo 
nezodpovědné jednání Okresní správní komisi v Plané místopředseda místní správní komise 
Jan Paulus a členové Jiří Mácha, Jan Hes, Josef Mikeš a František Hanus. Současně se pod 
stížnost podepsalo deset členů nahoújezdecké obce. Z plánské okresní správní komise byla 
stížnost postoupena k vyšetření Sboru národní bezpečnosti velitelství stanice Svatý Kříž (nyní 
Chodský Újezd).

Václav Důra téhož  dne 29.  května 1946 požádal  Okresní  správní  komisi  v  Plané o 
uvolnění z funkce. Dopis mimochodem potvrdil velkým kulatým razítkem s opisem Místní 
národní výbor Nahý Újezdec okr. Planá u Mar. Lázní, ačkoliv MNV v obci tehdy neexistoval.

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

V r. 1946 bylo v obci usídleno jen 35 oprávněných voličů, proto bylo zřízení MNV 
odloženo. Patrně v návaznosti na odchod Václava Důry z funkce předsedy MSK došlo 30. 
června  1946  na  jmenování  nové  komise  ve  složení:  předseda  František  Kopenec, 
místopředseda a zásobovací referent Václav Černík (jediný sociální demokrat mezi ostatními 
komunisty),  člen  rady  František  Homolka,  člen  rady  Jan  Hes,  člen  rady  a  předseda 
zemědělské  komise  Josef  Vlček,  pokladník  Arnošt  Kubašta,  člen  mimořádné  vyživovací 
komise  Josef  Mikeš,  člen  zemědělské  komise  Vojtěch  Rýva,  bezpečnostní  referent  Karel 
Svoboda a osídlovací referent Josef Vaněček.

Arnošt Kubašta, obecní pokladník, se však v r. 1947 odstěhoval a jako první náhradník 
byl místo něj ve funkci člena MSK 3. září 1947 potvrzen Josef Pýcha. Z hlášení zaslaného z 
MNV Nahý Újezdec ONV v Plané 28. listopadu 1947 je známo složení finanční komise v 
Nahém Újezdci: Josef Pýcha, Jan Hes, Josef Vlček, Jan Paulus a František Našinec.

K ustanovení 10členného národního výboru pak došlo až na jaře 1948 a jednalo se jen o 
změnu úředního označení, neboť k personálním změnám nedošlo. Z 1. dubna 1948 se totiž 
dochovalo hlášení zaslané z MSK Nahý Újezdec ONV v Plané, jehož přílohou je seznam 
členů  obrozeného  MNV,  který zůstal  po  přezkoušení  Místním akčním výborem Národní 
fronty v nezměněném složení (od června 1946).

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 
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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 
(od r. 1954); do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní 
fronty.

Dne  10.  listopadu  1948  však  došlo  ke  změně  ve  složení  MNV,  neboť  za  Josefa 
Vaněčka, který rezignoval pro nemoc, byl kooptován Václav Pýcha.

Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení se Nahý 
Újezdec stal od 1. ledna 1949 součástí Kraje Karlovarského. Zároveň byl na základě vládního 
nařízení  č.  3/1949 Sb.,  o územní organisaci  okresů v českých zemích,  zrušen okres Planá 
a obec Nahý Újezdec se od 1. února 1949 stala součástí nově vymezeného okresu Mariánské 
Lázně.

Kvůli  odstěhování z obce rezignoval na funkci člena MNV Václav Pýcha a na jeho 
místo byl navržen a 17. června 1949 schválen bezpartijní Jiří Mácha. Tuto změnu 18. června 
1949 oznamoval ONV Mariánské Lázně ještě předseda František Kopenec, který neznámo 
kdy a proč poté ve funkci skončil.

V souvislosti  s realizací zákona č. 268/1949 Sb.,  o matrikách, byla i  v jednotlivých 
okresech  Karlovarského  kraje  určena  sídla  matričních  obvodů  a  stanoven  jejich  územní 
rozsah. Nahý Újezdec náležející do té doby do farního obvodu Brod nad Tichou, měl pak 
matriku  vedenu  při  MNV Svatý Kříž  (dnes  Chodský Újezd).  Tento  stav  platil  až  do  1. 
července 1960, kdy byl Nahý Újezdec zahrnut do matričního obvodu Planá.

Reorganizace MNV v Nahém Újezdci  proběhla 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. Dne 19. července 1950 byl předsedou ONV v Mariánských Lázních 
jmenován  15členný MNV  v  Nahém Újezdci  ve  složení:  Gustav  Omcirk  (předseda),  Jiří 
Mácha (zemědělský referent), Josef Vlček (člen), Jaroslav Paulus (finanční referent), Josef 
Šváb (člen),  František Našinec (předseda MAV NF), Jan Hes (agronom MNV), František 
Hanus (člen),  Marie  Randáková (člen),  Věra Konstantinovičová (kulturní  referent),  Marie 
Svobodová  (pokladník  MNV),  Josef  Kotyza  (člen),  Václav  Důra  (člen),  Josef  Vaněček 
(školský referent) a Václav Kroupa (člen).

Gustav Omcirk funkci předsedy MNV musel zastávat již před touto reorganizací, neboť 
v zápisu z veřejné schůze MAV NF konané 10. července 1950 je v rámci jeho sebekritického 
vystoupení mj. zaznamenáno: „...Sebekryticky přiznává, že to nedělá dobře, jako předseda“. 
Navzdory tomuto přiznání byl schválen všemi přítomnými a MNV předsedal i nadále.

Neznámo přesně jak krátce po reorganizaci opustil řady MNV Josef Šváb a jeho místo 
zaujal první náhradník Josef Mikeš.

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 
nařízení.
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Prvním uvolněným tajemníkem u MNV Nahý Újezdec se stal ?. Pavelka.

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.

Na prvním plenárním zasedání  v  Nahém Újezdci  konaném 27.  května 1954 byla z 
9členného  pléna  zvolena  3členná  rada  ve  složení:  staronový  předseda  Gustav  Omcirk, 
tajemník Josef Mikeš a člen Josef Kotyza. Do čela zemědělské komise byl určen Jaroslav 
Homolka,  členy se  stali  Jiří  Mácha  a  Josef  Kotyza.  Finanční  komisi  začala  vést  Marie 
Svobodová, jíž pomáhala Ludmila Paulusová a jako předseda komise pro hospodářskou a 
kulturní výstavbu obce byl zvolen ? Benda, s nímž zadané úkoly plnily Ludmila Paulusová 
a ?. Randáková.

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.

V  Nahém  Újezdci  došlo  ke  změně,  neboť  k  6.  červnu  1957  předával  dosavadní 
předseda Gustav Omcirk podací protokol a jako přejímající jsou zachyceni nová předsedkyně 
MNV Ludmila Paulusová a Jiří Mácha, který tehdy vykonával funkci tajemníka. Ze zápisů ze 
schůzí rady z r. 1960 vyplývá, že radu dále tvořili Marie Svobodová, ?  Mikuš (nebylo to 
Josef Mikeš?), Josef Vlček a Josef Kotyza.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění  státu,  k reorganizaci  okresu  Tachov.  Do něj  byly zahrnuty nejen  obce  stávajícího 
okresu Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, ONV Mariánské 
Lázně (včetně Nahého Újezdce) a ONV Horšovský Týn. Zároveň došlo k reorganizaci krajů 
a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský. 

Další  volby do MNV 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 
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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 23. června 1960 pak při prvním zasedání došlo v rámci nového 11členného pléna 
na  volbu  funkcionářů.  Z řad  poslanců byli  zvoleni  staronový předseda  Gustav  Omcirk  a 
tajemník Michal Očenáš. Z dalších členů MNV je doložen pouze Jiří Mácha, jména a funkce 
ostatních poslanců nejsou známa z důvodu nedochování základních dokumentů z činnosti 
MNV.

Z následujících voleb uskutečněných v červnu 1964 vzešel 11členný MNV ve složení: 
opětovný předseda Gustav Omcirk,  staronový tajemník Michal  Očenáš, předseda finanční 
komise Jaromír  David,  předseda  zemědělské  komise  Ondřej  Bučan,  člen  Alex  Belický, 
předseda  komise  pro  ochranu  veřejného  pořádku  Jaroslav  Paulus  (jediný  lidovec  mezi 
komunisty, resp. bezpartijními), člen Stanislav Dušek, členka komise pro ochranu veřejného 
pořádku  Vlasta  Mikušová,  členka  finanční  komise  Marie  Svobodová,  členka  Naděžda 
Kotyzová a člen Antonín Vích.

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.

Od r. 1969 vykonávala funkci tajemnice MNV Nahý Újezdec Helena Kroupová.

V podzimních volbách realizovaných ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 bylo pro správu 
obce zvoleno 11 poslanců: Jaromír David (předseda), Jan Drobňák (tajemník), Ondrej Bučan, 
Rudolf  Omcirk  a  Ladislav  Ország utvořili  radu  MNV. Společně  s  nimi  Bohuslav  Pirko, 
Vlasta Mikušová, Helena Kroupová, Naděžda Kotyzová, Josef Vích a Miloš Jeřábek se stali 
členy  pléna.  Při  MNV  fungovala  komise  pro  ochranu  veřejného  pořádku,  jíž  předsedal 
Ladislav  Ország  a  členkami  byly  zvoleny  Vlasta  Mikušová  a  Helena  Kroupová  (provd. 
Diartová).

Po listopadových volbách v r. 1976 proběhla dne 15. listopadu ustavující schůze pléna 
národního výboru, jemuž i nadále předsedal Jaromír David. Tajemníkem zůstal Jan Drobňák. 
Jména,  resp.  funkční  zařazení  ostatních  poslanců,  nejsou  kvůli  absenci  potřebných 
dokumentů známa.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1979  začala 
projednávat  mj.  i  otázka  sloučení  obce  Nahý  Újezdec  s  obcí  Chodský  Újezd.  Dne  20. 
listopadu  1979  bylo  sloučení  odsouhlaseno  plénem  MNV  Nahý Újezdec.  Integrace  byla 
schválena usnesením 16. plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 13. a 14. prosince 1979. 
Od 1. ledna 1980 byl Nahý Újezdec sloučen s obcí Chodský Újezd, pro kterou byl stanoven 
název Chodský Újezd a Nahý Újezdec se stal částí obce Chodský Újezd a jeho zájmy od té 
doby hájil občanský výbor, případně ze vsí zvolení poslanci. Toto uspořádání dosud trvá.
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II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty z  činnosti  původce bývaly zpočátku ukládány v usedlosti  čp.  41,  v  níž 
sídlila úřadovna MSK a později MNV. Později se agenda stěhovala po jednotlivých domech 
podle toho,  kdo zrovna stál  v čele obce.  V r.  1961 byly pro MNV vyhrazeny prostory v 
objektu místního zámku, který byl zrekonstruován pro úřední a kulturní potřeby. Po požáru v 
listopadu  1962  byla  úřadovna  MNV  dočasně  umístěna  v  jedné  z  místností  někdejšího 
učitelského bytu v objektu zrušené školy čp. 45. Nakonec až do uzavření existence MNV se 
úřadovna nacházela v čp. 24 společně s místní lidovou knihovnou.

Při požáru, případně následkem hašení v listopadu 1962, došlo na téměř úplné zničení 
agendy uchovávané od r. 1945. Zřejmě shořely i dokumenty z doby obecního úřadu před r. 
1945,  dle  vzpomínek  posledního  předsedy  MNV  včetně  2  svazků  německé  kroniky. 
Nejednoznačná je situace okolo první poválečné obecní kroniky, která mohla být v té době v 
úschově kronikáře. V dochovaném podacím protokolu je totiž pod čj. 81 z 31. března 1965 
evidováno hlášení zaslané z MNV odboru školství a kultury ONV v Tachově mj. o jménu 
kronikáře, Jaroslava Pauluse, takže kronika byla patrně vedena.

Funkcionáři MNV v Nahém Újezdci za celou dobu jeho existence podle všeho nebyli v 
kontaktu  s  okresním  archivem,  neboť  z  té  doby  neexistuje  žádná  agenda  dokladující 
spolupráci. Chybějí jakékoliv doklady, které by před r.  1962 svědčily o skartacích agendy 
německého  obecního  úřadu,  resp.  poválečné  dokumentace  z  činnosti  MNV  do  shoření 
spisovny.  Archiv  v  r.  1975  rozesílal  na  všechny MNV dotazník  ohledně  vedení  spisové 
služby resp. fungování spisovny, z Nahého Újezdce se podle všeho nevrátil, protože ve spisu 
o fondu není založen. Není znám ani případný seznam dokumentů v rámci svozu, který býval 
archiváři prováděn v návaznosti na rušení MNV v průběhu r. 1980 v souvislosti s integrací ke 
střediskovým obcím. Otázkou tedy zůstává, co se stalo se spisovnou vedenou za roky 1963-
1979 po zrušení MNV Nahý Újezdec. Zda a v jakém rozsahu byla předána nástupnickému 
úřadu  v  Chodském  Újezdu.  Prokazatelně  byly  ze  spisovny  MNV  Nahý  Újezdec  do 
Chodského  Újezda  předány evidence  obyvatel  a  vojáků,  stavební  dokumentace  a  agenda 
týkající se především majetkoprávních věcí (k nim viz dále). Zda byly nějaké písemnosti v 
souvislosti  s uzavřením existence MNV Nahý Újezdec nelegálně vyskartovány, se lze jen 
dohadovat.

První  archiválie  se  do archivu dostala  až v rámci  skartačního řízení  provedeného u 
Obecního úřadu Chodský Újezd v r. 2000. Konkrétně se jednalo o podací deník vedený s 
přestávkami v l.  1948-1970 (přírůstek číslo 24/2000 ze 14. listopadu 2000) a obratem byl 
založen EL JAF 804.  Dochovaný podací deník svědčí o vedení evidence došlé a odeslané 
pošty.  Zda byla  došlá  podání  označována  podacím razítkem,  lze  jen  spekulovat,  protože 
nejsou dochovány žádné písemnosti, které by podací razítko nesly.

V rámci mimoskartačního řízení byla v lednu 2011 do archivu předána obecní kronika 
MNV  Nahý  Újezdec  vedená  v  letech  1972-1976  (2000),  která  obsahuje  i  stručné 
retrospektivní zápisy od r. 1945 (přírůstek číslo 1/2011 ze dne 18. ledna 2011).

Poslední archiválie, spisy z let 1971-1979, byly do fondu MNV Nahý Újezdec získány v 
rámci  mimo skartačního řízení  provedeného v r.  2011 u Obecního úřadu Chodský Újezd 
(přírůstek číslo 25/2011ze dne 7. listopadu 2011).
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III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Nahý Újezdec tvořen 1 podacím 
protokolem o celkovém rozsahu 0,02 bm.

Na začátku inventarizace archivního fondu byly prověřeny archiválie uložené ve fondu 
nástupnického MNV Chodský Újezd, mezi nimiž však nebyly nalezeny písemnosti týkající se 
MNV Nahý Újezdec.

Následně byla v lednu 2011 v souvislosti s připravovanou skartací na ObÚ Chodský 
Újezd provedena dohlídka spisovny, při níž byly identifikovány další archiválie pocházející z 
činnosti  MNV  Nahý Újezdec.  Současně  byl  kontaktován  poslední  předseda  MNV  Nahý 
Újezdec a na základě jeho informací byla získána poslední kronika MNV ze 70. let 20. století, 
o jejíž vedení se právě poslední předseda zasloužil (viz kap. II.).

Archivní fond MNV Nahý Újezdec 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.

Posteriorem fondu je pouze zápis o konání srazu někdejších žáků zdejší základní školy 
po 50 letech v r. 2000. Zápis byl do kroniky pořízen proto, že byla v té době v soukromém 
držení.

V archivním fondu nebylo provedeno  vyřazení archiválií  z evidencí NAD z důvodu 
přehodnocení významu. Konečná metráž archivního fondu tak aktuálně činí 0,17 bm.

Archivní fond MNV Nahý Újezdec je pouhým torzem původní registratury a není ani 
známo, že by se nějaké dokumenty MNV Nahý Újezdec nacházely ve spisovně nynějšího 
Obecního  úřadu  Chodský  Újezd.  Chybí  prakticky  veškeré  důležité  archiválie:  zápisy  ze 
schůzí MSK, pléna a rady MNV, komisí, podací protokoly z let 1971-1979, veškeré finanční 
knihy, inventární knihy a větší část spisového materiálu.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

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

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní  fond  dokumentů  z  činnosti  MNV  Nahý  Újezdec  náleží  mezi  torzovitě 
dochované fondy národních výborů a archiválie pocházející převážně z let 1971-1979 spíše 
jen  dokazují,  že  v  obci  existovala  po  desítky  poválečných  let  samospráva.  Poměrně 
užitečným dokumentem je podací protokol, přestože nebyl veden nepřetržitě a chybějí zápisy 
za období březen 1949 až duben 1950, srpen až prosinec 1951, duben 1955 až březen 1956 a 
září 1957 až červenec 1963. Kronika z posledních let fungování MNV obsahuje jen málo 
konkrétních údajů. Fond MNV je společně s fondy místní německé obecné školy, poválečné 
základní školy a JZD ilustrativním zdrojem údajů k minulosti obce.
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V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní fond MNV Nahý Újezdec uspořádala a inventární pomůcku sestavila  PhDr. 
Markéta Novotná v prosinci 2010 - lednu 2011 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, dne 11. listopadu 2011 PhDr. Markéta Novotná

10



Seznam použitých pramenů a literatury

I. Prameny

Státní okresní archiv Tachov

Okresní národní výbor Planá, inv. č. 152, sign. I/21, kart. č. 32 Obecní věci všeobecně, 
1945-1949

Okresní národní výbor Planá, inv. č. 152, sign. I/21, kart. č. 33 Obce seřazené podle abecedy, 
1945-1949

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

Okresní národní výbor Tachov - MPPR, Nahý Újezdec, nezpracováno

Státní okresní archiv Cheb

Okresní národní výbor Mariánské Lázně, inv. č. 57, Zápisy ze schůzí a různé zprávy MNV 
1945-1951

Okresní národní výbor Mariánské Lázně, inv. č. 61, Zápisy ze schůzí RMNV 1952

Okresní národní výbor Mariánské Lázně, inv. č. 64, Zápisy ze schůzí RMNV 1953

Okresní národní výbor Mariánské Lázně, inv. č. 66, Zápisy ze schůzí MNV 1954

Okresní národní výbor Mariánské Lázně, inv. č. 69, Zápisy ze schůzí MNV 1955

Okresní národní výbor Mariánské Lázně, inv. č. 72, Zápisy ze schůzí MNV 1956

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

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

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. 1 – Seznam použitých zkratek

Akce „Z“ – akce zvelebování

bm – běžný metr

čd – číslo dokladu

č(ís). j(edn). – číslo jednací

ČSAV – Československá akademie věd

ČSL – Česká strana lidová

ČSR – Československá republika

ČSSD – Československá sociální demokracie

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. – evidenční

inv. č. – inventární číslo

IPCHO – individuální protichemická ochrana

JZD – jednotné zemědělské družstvo

KNV – krajský národní výbor

k. ú. – katastrální území

LSD – lidové spotřební družstvo

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MO KSČ – místní organizace Komunistické strany Československa

MSK – místní správní komise

NS – Národní shromáždění

NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor

Sb. – sbírka zákonů

SOkA – státní okresní archiv
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Příloha č. 2

Předsedové MSK a MNV Nahý Újezdec v letech 1945 – 1979

Jan Šváb 10. 10. 1945 (MSK) před 29. 5. 1946
Václav Důra před 29. 5. 1946 (MSK) 29. 6. 1946
František Kopenec 30. 6. 1946 (MSK) jaro 1948
František Kopenec jaro 1948 (MNV) ještě 18. 6. 1949
Gustav Omcirk před 19. 7. 1950 5. 6. 1957
Ludmila Paulusová 6. 6. 1957 22. 6. 1960
Gustav Omcirk 23. 6. 1960 prosinec 1971
Jaromír David prosinec 1971 31. 12. 1979
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy

A. Pamětní

1 Pamětní kniha obce 1972-1976 (2000) K 1

II. Spisový materiál

A. Registraturní pomůcky

2 Podací protokol 1948-1970 R 1
(8. 12. 1948-23. 3. 1970)

B. Spisy

Organizace činnosti národního výboru 

3 Dotazník ČSAV pro MNV zjišťování spádu 1979 N 1
za občanskou vybaveností

4 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1971-1972 N 1

Kontrolní činnost 

5 Zpráva z dohlídky finančního hospodaření 1969-1979 N 1

Evidence a správa majetku

6 Hospodářské smlouvy o převodu správy 1972-1979 N 1
národního majetku z ONV a státních statků
na MNV

7 Správa majetku (údržba evidence nemovitostí, 1973-1979 N 1
revize hromosvodů, přihláška úřadovny MNV
k odběru elektřiny, pojištění odpovědnosti
za škody z provozu organizace, přidělení
klubovny v budově MNV mysliveckému
sdružení Hubertus Nahý Újezdec)

8 Prodeje, koupě a převody pozemků a domků 1971-1979 N 1
(notářské záznamy - kupní smlouvy, dědictví)

15



Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Výstavba

9 Veřejně prospěšné stavby, akce "Z" 1972-1978 N 1
(vyjádření plynáren ke stavbě požární nádrže,
rekonstrukce kulturního domu - schválení
instalací, povolení skládky odpadu v bývalé
pískovně)

10 Energetické stavby 1971-1977 N 1
(povolení k trvalému užívání sekundérních
elektrických přípojek plynovodu, rozhodnutí
o umístění neobsluhovaných zesilovacích
stanic)

11 Občanské stavby 1974-1979 N 1
(výstavba a stavební úpravy rodinných 
domků, kolaudace, změny v užívání
generální oprava budovy čp. 78)

12 Povolení trhacích prací malého rozsahu 1978 N 1

Bytové hospodářství

13 Rozhodnutí o přidělení bytů pracovníkům 1976-1979 N 1
státního statku

Doprava a spoje

14 Místní komunikace 1975-1978 N 1
(dopravní značení v obci, překop vozovky)

15 Místní rozhlas 1973-19779 N 1
(revize, obnovené povolení k provozování)

16 Pošta 1979 N 1
(zastavení doručování do hájenky)

Obchod 

17 Pohostinství LSD Jednota 1971-1979 N 1
(hospodářská smlouva o užívání čp. 82,
zrušení provozovny)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Zemědělská půda 

18 Pozemkové úpravy 1973-1977 N 1
(rekonstrukce polní cesty Brod nad Tichou - 
Nahý Újezdec - zápisy z výrobního výboru,
asanace polního hnojiště)

Vodní hospodářství 

19 Zásobování vodou 1977-1979 N 1
(povolení k nakládání s vodami Březového 
potoka pro Uranový průzkum Liberec,
souhlas s připojením čp. 41 k obecní studni)

Školství

20 Protokol o předání prostředků IPCHO 1979 N 1
Mateřské škole Planá, Smetanova ulice

Kultura, sport a tělovýchova 

21 Osvětová beseda 1976-1978 N 1
(Zřizovací listina, pracovní smlouva
s Janou Pumrovou)

22 Místní lidová knihovna 1976 N 1
(pracovní smlouva s Vlastou Kühleovou)

Ochrana přírodních a kulturních památek 

23 Evidované nemovité kulturní památky 1964 N 1
(odpamátnění zámku)

24 Nemovité památky zapsané ve státním 1972 N 1
seznamu

25 Registrace chráněných stromů a skupin stromů 1974 N 1
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Název archivní pomůcky 
(archivního fondu): Místní národní výbor Nahý Újezdec

Značka archivního fondu: MNV Nahý Újezdec

Časový rozsah: 1948-1979 (2000)

Počet evidenčních jednotek: 3 (1 úřední kniha, 1 podací protokol, 1 karton)

Počet inventárních jednotek: 25

Rozsah v bm: 0,17

Stav ke dni: 11. listopadu 2011

Zpracovatelka archivního fondu: PhDr. Markéta Novotná

Zpracovatelka archivní pomůcky: PhDr. Markéta Novotná
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