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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původcem archivního fondu je Místní správní komise Slavice a Místní národní výbor 
Slavice vyvíjející svou činnost od 25. října 1945 do 31. prosince 1963. Obec spadala v letech 
1945-1949 pod politický okres Planá, který byl však k 31. lednu 1949 zrušen podle vládního 
nařízení č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích. Obec Slavice se stala v 
letech  1949-1960  součástí  okresu  Stříbro.  Na  základě  reformy  provedené  zákonem  č. 
280/1948 Sb., o krajském zřízení, byl od 1. ledna 1949 zřízen kraj Plzeňský, jehož součástí se 
stala i obec Slavice. Při dalších územních změnách v roce 1960 byla obec Slavice přiřazena s 
účinností od 1. července 1960 do okresu Tachov.

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně  správních  celků  (okresy,  země,  od  roku  1949  kraje).  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  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.
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K ustavení Místní správní komise ve Slavicích došlo dne 24. října 1945. Předsedou byl 
navržen František Vrátný, místopředsedou Karel Haidinger, členy František Čámský, Antonín 
Kohout a Vojtěch Staněk. Okresní správní komise v Plané jmenovala Místní správní komisi 
ve Slavicích v navrženém složení dne 25. října 1945. Členové MSK se dne 22. prosince 1945 
rozhodli pro volbu místního národního výboru z důvodu nárůstu počtu českého obyvatelstva 
v obci Slavice (v té době více než 30%). Volba MNV proběhla dne 6. ledna 1946 a zúčastnilo 
se 67 voličů (2 hlasovací lístky byly neplatné). Obyvatelé Slavic si zvolili devítičlenný MNV 
ve složení: František Vrátný, Vojtěch Staněk, Jan Nový, Václav Zieman, Josef Sosna, Václav 
Lener, Antonín Kohout, Karel Pacourek, Karel Heidinger a 4 náhradníky (František Lacman, 
Václav  Končel,  František  Kubař,  Josef  Škopek).  Předsedou  MNV  byl  zvolen  František 
Vrátný, místopředsedou Jan Nový a třetím členem rady Vojtěch Staněk. Nově zvolený MNV 
žádal dne 22. ledna 1946 OSK v Plané o schválení této volby a přeměny MSK na MNV. Zda 
tuto volbu OSK schválila, není z dostupných archiválií jasné, ale k oficiální přeměně patrně 
nedošlo. Podobná praxe byla u všech obcí tehdejšího okresu a k oficiální přeměně na MNV 
docházelo všude až po volbách do ústavodárného Národního shromáždění. Další volba MNV 
proběhla údajně dne 19. května 1946. Zvoleni měli být: Antonín Budka, František Čámský, 
Antonín Kohout, Václav Končel, František Kubař, František Lacman, Václav Lener, Karel 
Pacourek, Josef Sosna, Josef Škopek, František Vlček, František Vrátný. Novým předsedou 
MNV se stal František Lacman.

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.  Ve  Slavicích  se voleb 
zúčastnilo 76 oprávněných voličů, takže v obci mohl být ustanoven místní národní výbor.

Z protokolu ze schůze MSK a rolnické komise ze 6. července 1946 vyplývá, že byla 
provedena obnova MNV. Zvoleni byli: Antonín Budka, František Čámský, Antonín Kohout, 
Václav Končel,  František Kubař,  František Lacman, Václav Lener,  Karel  Pacourek,  Josef 
Sosna, Josef Škopek, František Vlček, František Vrátný a 4 náhradníci:  Jan Nový, Václav 
Zieman,  Vojtěch  Staněk,  Václav  Turek.  Předsedou  MNV  byl  zvolen  František  Lacman, 
místopředsedou Antonín Kohout. Následovala volba jednotlivých komisí: rolnické (předseda 
František Vrátný), mléčné (předseda Antonín Budka), finanční (předseda Jan Nový). Funkci 
obecního tajemníka vykonával Miroslav Šetina.

Předseda MNV František Lacman z důvodu nemoci rezignoval dne 7. prosince 1946 a 
ve  funkci  předsedy ho nahradil  dosavadní  místopředseda  Antonín  Kohout  od 8.  prosince 
1946.  Novým  místopředsedou  byl  zvolen  Václav  Lener.  Funkcionáři  ve  Slavicích 
nedodržovali nařízení ONV a změny ve funkcích nehlásili včas, tím došlo například k situaci, 
že tyto změny předsedů byly schváleny ONV až 29. července 1947.

Již v roce 1947 MNV ve Slavicích žádal o vyloučení obce z plánského okresu a jejímu 
přesunutí k okresu Stříbro. To bylo ministerstvem vnitra zamítnuto a k přesunu došlo až po 
zániku plánského okresu.

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; 
do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní fronty.

I nadále docházelo ke změnám ve složení MNV. V dubnu 1948 byli odvoláni z členství 
v  MNV František  Lacman a František  Čámský a  nově jmenováni  Jan  Nový (zásobovací 
referent) a Václav Zieman. Proti předsedovi Antonínu Kohoutovi bylo vedeno trestní řízení z 
důvodu „veřejné mravopočestnosti“(v podnapilém stavu se dobýval do stanice SNB). Situace 
v obci byla neuspokojivá a MAV NF žádal po ONV v Plané povolení pro další nové volby do 
MNV z důvodu neplnění povinností některých funkcionářů. ONV tuto žádost zamítl a vydal 
pokyny jak situaci v obci řešit. Ta se však i nadále vyhrocovala a předseda Antonín Kohout 
zažádal 1. února 1949 o zproštění funkce předsedy z důvodu přetížení (byl předsedou MNV, 
předsedou MO KSČ, místopředsedou MAV NF, předsedou honebního výboru, členem MRK, 
členem AV NF v Kampeličce v Horních Kozolupech). Dále byli odvoláni na návrh MO KSČ 
a  MAV  NF  z  MNV  z  politických  důvodů  Václav  Končel  a  František  Kubař.  Novým 
předsedou byl zvolen dosavadní místopředseda Václav Lener, místopředsedou Josef Sosna, 
pokladníkem Josef  Šmídl,  zásobovacím referentem Václav  Turek.  Všechny tyto  změny a 
nově zvolené členy ONV ve Stříbře schválil v únoru a březnu 1949.

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. 
Obec Slavice se stala od 1. ledna 1950 sídlem matričního obvodu, který dále zahrnoval obce 
Bezemín, Cebiv, Horní Kozolupy, Lomy, Očín, Strahov a Záchlumí. Po územních změnách v 
roce 1960, kdy došlo také k novému uspořádání matričních obvodů v okrese Tachov, byl 
tento matriční obvod zrušen a obec Slavice připojena k matričnímu obvodu Stříbro.

Reorganizace  MNV ve Slavicích  proběhla  podle  §  27  odst.  1,  vládního  nařízení  č. 
14/1950  Sb.,  o organisaci  místních  národních  výborů.  MAV  NF bylo  navženo  15  členů 
MNV: Václav Lener, František Vrátný, Josefa Kohoutová, Antonie Ředinová, Václav Tauš, 
Václav  Vrátný,  František  Lacman,  František  Vlček,  Václav  Zieman,  František  Havlíček, 
Matěj  Cuhra,  Jaroslav  Faukner,  František  Čámský,  Josef  Šmídl  a  Karel  Pacourek.  Na 
ustavující schůzi reorganizovaného MNV konané dne 10. května 1950 došlo dodatečně ke 
změně dvou členů MNV. Vzhledem k tomu, že se nedostavili Karel Pacourek a Josef Šmídl, 
rozhodly MAV NF a MO KSČ o jejich vyloučení a nově navrhly Josefa Sosnu a Stanislava 
Vurma na jejich místa. Předsedou MNV byl zvolen Václav Lener, místopředsedou František 
Vrátný,  pokladníkem  František  Čámský,  zásobovacím  referentem  Jaroslav  Faukner, 
zemědělským referentem František Vrátný a kulturním referentem František Vlček. Zřejmě 
ani  toto  nebylo  konečné složení  MNV, neboť  již  v  roce  1952 byli  někteří  výše uvedení 
členové opět jmenováni do MNV a jiní, kteří podle dostupných archiválií jmenováni nebyli, 
byli odvoláni.

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. Prvním tajemníkem se stal František Chmelík.
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Dne 27. června 1952 byla provedena nová reorganizace MNV (po dohodě s MO KSČ a 
MAV NF) v následujícím složení: Václav Lener (předseda), František Vrátný (zemědělský 
referent),  Václav Vrátný (finanční  referent),  František Vlček (zdravotní  referent),  Vojtěch 
Staněk  (bezpečnostní  referent),  Růžena  Ziemanová  (školská  referentka),  Karel  Pacourek, 
Josef  Sosna,  Matěj  Cuhra,  František  Lacman,  Václav  Zieman,  Julie  Končelová,  Božena 
Průchová, Marie Šuchová. Funkci tajemníka vykonával František Chmelík, kterého neznámo 
kdy vystřídal František Kesl, který funkci tajemníka zastával až do 15. června 1954.

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.

Do voleb v květnu 1954 bylo  navrženo a zvoleno 9 členů MNV – Vojtěch Staněk, 
František Vlček, Václav Lener, Václav Šůcha, Václav Vrátný, Josef Sosna, Jan Nový, Matěj 
Cuhra, Václav Kudrna. Vzhledem k tomu, že ve fondu MNV Slavice chybí zápisy ze schůzí 
MNV, jsou informace o jednotlivých funkcionářích čerpány převážně ze zpráv o výsledcích 
revizí prováděných ONV u MNV ve Slavicích. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV 
konané 25. května 1954, byl předsedou MNV zvolen Vojtěch Staněk a tajemníkem Václav 
Kudrna, který současně obstarával účetní a pokladní službu. Třetím členem rady byl zvolen 
Václav  Lener.  V srpnu 1954 byl  v  obci  sestaven výbor žen  ve složení:  Julie  Končelová 
(předsedkyně),  Marie  Ziemanová,  Marie  Havlíčková,  Marie  Uhlíková,  Božena  Průchová, 
Vlasta  Lenerová a Julie  Šindelářová.  Výbor žen měl  aktivně  pomáhat  MNV hlavně plnit 
plány, úkoly a závazky vyplývající z práce v zemědělství, ale aktivně se podílet i na dalších 
veřejných činnostech v obci.

Tajemník Václav Kudrna funkci vykonával do 15. června 1956 a po té odešel pracovat 
na ONV ve Stříbře. Dále byl z MNV odvolán František Vlček, který se od svého zvolení v 
roce  1954  nedostavil  ani  jednou  na  schůzi  MNV.  Proto  došlo  dne  20.  května  1956  k 
provedení  doplňovacích  voleb  do  MNV.  Nově  zvolenými  členy  se  stali  Václav  Král  a 
Jaroslav Kolesa. Následně byl Václav Král zvolen novým tajemníkem.

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 zákon č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, jehož úplné znění 
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bylo vyhlášeno ministrem spravedlnosti  dne 16. března 1957 vyhláškou č. 12/1957 Sb., o 
úplném znění zákona o volbách do národních výborů.

Do voleb v roce 1957 bylo navrženo 11 členů MNV – Vojtěch Staněk, Anna Vlčková, 
Oldřich  Průcha,  Josef  Sosna,  Jaroslav  Kolesa,  Matěj  Cuhra,  Miloslav  Prášek,  Stanislav 
Wurm,  Antonín  Lacina,  Kristina  Lenerová  a  Anna  Duštírová.  Jak  vyplývá  ze  zápisů  o 
hlasování a sčítání hlasů, byli všichni kandidáti zvoleni. Na ustavující schůzi nově zvoleného 
MNV konané v květnu 1957 byl  zvolen  předsedou Jaroslav Kolesa,  tajemníkem Antonín 
Lacina  a  třetím  členem rady Josef  Sosna. Podle  zápisů  z  revizí  prováděných kontrolním 
odborem ONV ve Stříbře je zřejmé, že činnost MNV, stálých komisí a VŽ byla nedostačující, 
funkcionáři neplnili svoje úkoly a tím porušovali tehdy platné zákony a nařízení.

Již v únoru 1960 se začala projednávat otázka zániku okresu Stříbro a přiřazení obce 
Slavice k okresu Tachov. S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 
Sb., o územním členění státu, k reorganizaci okresu Tachov, do něhož byly zahrnuty nejen 
obce stávajícího okresu Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, 
ONV Mariánské Lázně a ONV Horšovský Týn. Po této reorganizaci obec Slavice náležela 
pod  správu  ONV v Tachově.  Zároveň  došlo  k reorganizaci  krajů  a sloučením Plzeňského 
a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

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).  Působnost  MNV  byla  upravena  zákonem  č.  65/1960  Sb.,  o  národních 
výborech,  ze  dne  25.  května  1960.  Zároveň  bylo  Ústavou  Československé  socialistické 
republiky volební období prodlouženo z původních tří na čtyři roky (ústava byla publikována 
pod č. 100/1960 Sb., prodloužení volebního období se týká čl. 86, odst. 3).

Ve volbách konaných dne 12.  června 1960 bylo do MNV ve Slavicích  navrženo a 
zvoleno 9 členů: Vojtěch Staněk, Josef Sosna, Jaroslav Kolesa, Stanislav Wurm, František 
Havlíček, František Vrátný, Miloslav Končel, Václav Dudl a Jindřich Londa. Na ustavující 
schůzi  nově zvoleného MNV konané dne 21.  června 1960 byl předsedou zvolen Jaroslav 
Kolesa,  tajemníkem František Havlíček  a  členy rady Stanislav Wurm a Miloslav  Končel. 
Následovala  volba  jednotlivých  komisí  –  zemědělské  (předseda  Josef  Sosna),  finanční 
(předseda  Stanislav  Wurm),  kulturně  školské  a  komise  pro  ochranu  veřejného  pořádku. 
Účetní  evidencí  a  pokladní  službou  byl  pověřen  Josef  Kočí.  Předseda  Jaroslav  Kolesa  i 
tajemník František Havlíček ve svých funkcích působili až do zániku MNV ve Slavicích.

V rámci  dalších  územních změn  obcí  v  okrese Tachov se  v listopadu  1963 začala 
projednávat otázka sloučení obce Slavice s obcí Horní Kozolupy a sloučení obcí schválily oba 
místní  národní  výbory.  Obec  Slavice  byla  podle  usnesení  plenárního  zasedání  ONV 
v Tachově  ze  dne  31.  ledna  1964  sloučena  s  účinností  od  1.  ledna  1964  s  obcí  Horní 
Kozolupy, pro kterou byl stanoven název Horní Kozolupy a Slavice se staly místní částí obce 
Horní Kozolupy. Toto sloučení však nebylo konečné, neboť s účinností  od 1. ledna 1980 
došlo ke sloučení obce Horní Kozolupy s místními částmi Očín, Slavice a Strahov s obcí 
Cebiv. Od 24. listopadu 1990 spadají Slavice pod Obecní úřad Horní Kozolupy.
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II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Písemnosti  původce byly ukládány ve spisovně MNV. Ve které budově bylo MNV 
umístěno však jasné není. V roce 1950 bylo MNV přestěhováno (odkud a kam není uvedeno) 
a v jeho budově byla zřízena družstevní prádelna. Při volbách do Národního shromáždění je 
uváděno jako sídlo MNV čp. 1.

K první a jediné archivní odborné prohlídce spisů MNV Slavice došlo již 13. října 1953 
zaměstnanci  ONV Stříbro pověřenými provedením skartace (Vyskočil,  Procházka).  Tehdy 
byly ke skartaci předloženy protokoly ze schůzí pléna a rady MNV do roku 1951, jednací 
protokol od roku 1945 a spisy z let 1945-1952. Spisy z období německé správy obce byly v 
roce 1950 spáleny při stěhování MNV. Během této skartace bylo vyskartováno cca 20 kg 
papíru a na MNV byly ponechány písemnosti vybrané k trvalé archivní úschově. Jednalo se 
pouze  o protokoly ze  schůzí  pléna a  rady MNV do roku 1951 (dnes  nezvěstné),  jednací 
protokol od roku 1949 (dnes inv. č. 18), závazky občanů obce a členů JZD z roku 1949 (dnes 
inv. č. 44) a vzorový plán podzimních prací JZD Slavice z roku 1950 (dnes zřejmě inv. č. 44).

K další potřebě byly MNV ponechány zejména protokol rady MNV a kontrolní záznam 
o došlých spisech z roku 1952 (dnes inv. č. 19). Dále byly ponechány spisy z let 1950-1953, 
ale zároveň bylo tajemníkovi nařízeno jejich uspořádání podle platných spisových značek.

K předání vybraných dokumentů však, stejně jako jinde, hned nedošlo, protože v roce 
1957 žádala B. Lohrová zaslání vybraných úředních písemností. Všechny vybrané písemnosti 
již nalezeny nebyly a archivu byl zaslán pouze „podací protokol a rozsyp spisů“ z let 1949-
1950  (č.  přírůstku  3  z  20.  června  1958)  Podle  přírůstkové  knihy se  jednalo  o  1  podací 
protokol a „svazeček spisů“. Datace zaslaných písemností byla jiná, než která byla zanesena 
do přírůstkové knihy, protože v EL JAF byly evidovány 1 podací protokol z let 1949-1951 a 1 
balík z let 1947-1951 (stav k 12. červenci 1958).

K dalšímu kontaktu s okresním archivem již  do zrušení MNV nedošlo. Po sloučení 
MNV  byl  dne  31.  ledna  1964  sepsán  Protokol  o  převzetí  (likvidaci)  MNV,  kterého  se 
zúčastnil za MNV Slavice tajemník František Havlíček, zástupce organizačního odboru ONV 
Tachov  Emil  Šimůnek,  zástupce  odboru  vnitřních  věcí  ONV Tachov  František  Lejsek  a 
zástupce  okresního  archivu  Václav  Kleinhampl.  I  přes  to,  že  protokol  byl  zapsán  velmi 
nečitelně,  je  z  něj  patrné,  že  většinu  spisů rušeného MNV převzal  okresní  archiv.  Takto 
převzatých neuspořádaných spisů mělo být podle protokolu cca 4 bm (č. přírůstku 22 ze dne 
31.  ledna  1964).  V rubrice počet  archivních  jednotek  přírůstkové knihy je  však  uvedeno 
pouze „balíky“. Tento údaj byl později korigován a spisy byly nakartonovány do 22 kartonů. 
Přírůstek se však nijak neodrazil  na EL JAF. Do něj byl pouze tužkou zanesen údaj o 20 
kartonech. Tajné a finanční spisy byly v době sepisování protokolu již předány MNV Horní 
Kozolupy a tam byly také předány i spisy z let 1960-1963. Razítka již dříve převzal zástupce 
ONV s. Pokorný. Sepsání protokolu se nezúčastnil zástupce MNV Horní Kozolupy, protože 
vše již bylo předáno dříve a protokol to již pouze písemně podchytil.

Při  vnitřní  revizi  archivních  fondů,  prováděné postupně po přestěhování  archivu do 
Tachova fond obsahoval 3 úřední knihy z let 1954-1955, 1 podací protokol z let 1949-1951 a 
21 kartonů z let 1945-1963 (stav k 13. únoru 2001). V rámci generální inventury v roce 2001 
bylo  na  EL JAF zaevidováno  11  razítek,  které  do  archivu  přešly neznámo  kdy z  ONV 
Tachov.

Místní národní výbor Slavice používal podací razítko pro základní evidenci spisů (viz 
vnitřní  skartace).  Z  dochovaných archiválií  však  není  zřejmé  podle  jakého  systému  byly 
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ukládány písemnosti MNV. Lze usuzovat, že praxe byla prakticky stejná jako u srovnatelných 
MNV a spisy byly patrně ukládány pouze podle jednotlivých oborů, popř. chronologicky. Na 
špatný stav vedení spisové manipulace poukazují i  revize ONV Stříbro, resp. Tachov. Na 
některých spisech bylo uváděno pouze číslo jednací a rok. Většina písemností však nebyla 
označována  ukládacími  znaky  ani  lhůtami  a  dokumenty  nebyly  nikdy  ukládány  podle 
příslušných skupin.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením pořádání byl archivní fond MNV Slavice tvořen 3 úředními knihami z 
let  1954-1955,  1  podacím protokolem z  let  1949-1951,  11  razítky z  let  1945-1960 a 21 
kartony z let 1945-1963, v nichž se však nacházely i další úřední knihy a podací protokoly. 
Celková  metráž  činila  2,75  bm. Při  inventarizaci  archivního  fondu  byly  také  prověřeny 
archiválie nástupnických MNV Horní Kozolupy a MNV Cebiv, kde však nebyly nalezeny 
žádné archiválie týkající se MNV Slavice.

Při inventarizaci byla do fondu Okresní národní výbor Stříbro přesunuta kniha zápisů z 
okrskových rad z let  1958-1960. Tyto okrskové rady se sice konaly ve Slavicích (05. 11. 
1958-03. 02. 1960), ale s původcem nemají  nic společného a fond ONV Stříbro již  tento 
materiál obsahuje (viz inv. č. 504). Přesunuta byla tedy 1 úřední kniha o celkovém rozsahu 
0,01 bm.

V archivním fondu MNV Slavice 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/090-0225/2011 z 22. 4. 2011 a schválený č. j. SOAP/008-
1422/2011 z 20. 9. 2011), při němž byly vyřazeny: 2 knihy materiálových zásob z let 1954 a 
1956,  3  knihy  hotově  placených  příjmů  a  peněžních  zásilek  z  let  1954-1956,  3  knihy 
pohledávek a dluhů z let 1954-1956, 1 kniha pohledávek z roku 1961, 1 kniha dlužníků z 
roku 1962, 1 kniha inventární z roku 1958  (pro požární ochranu), 7 pokladních knih z let 
1954-1960, 9 peněžních deníků z let 1952-1959 a 1961, spisy (průvodní listy opravňujících k 
přemístění zvířete, dílčí sčítací listy hospodářských zvířat, stvrzenky, podací lístky, převodní 
poukázky, dodací listy, faktury, platební výměry, poukazy k výdajům) z let 1947-1963 a 11 
razítek z let [1946]-[1960] o celkovém rozsahu 1,84 bm.

Konečná metráž archivního fondu po  vyřazení  archiválií  z  evidencí NAD z důvodu 
přehodnocení významu činí 0,90 bm. V současnosti je archivní fond MNV Slavice tvořen 17 
úředními knihami, 3 podacími protokoly a 6 kartony.

Archivní  fond  byl  uspořádán  podle  Návrhu  metodického  návodu  pro  uspořádání  a 
inventarizaci  archivních  fondů  místních  národních  výborů  vydaného  Archivní  správou 
Ministerstva  vnitra  ČR  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 bylo provedeno dle Metodického pokynu ředitele SOAP v 
Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010.

Archivní fond MNV Slavice není zdaleka kompletní.  Z důležitých archiválií  chybějí 
zejména zápisy ze schůzí MSK, resp. pléna a rady MNV za celé období fungování MNV, 
jakékoliv zápisy ze schůzí  komisí,  podací  protokoly z  let  1945-1948 a 1957-1963, hlavní 
knihy do roku 1950 a větší část spisů do roku 1950. Chybí např. kompletní odsunová agenda. 
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O vedení kroniky obce po roce 1945 není nic známo.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Dochované archiválie jsou II. kategorie.

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní fond MNV Slavice sice náleží mezi lépe dochované fondy MNV zrušených do 
roku  1963,  ale  zejména  absence  zápisů  ze  schůzí  MSK,  resp.  pléna  a  rady MNV  jeho 
výpovědní hodnotu snižují. Za zmínku stojí bohatě dokumentovaná zemědělská a přídělová 
agenda.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní  fond  MNV Slavice  uspořádala  a archivní  pomůcku  sestavila  Jana  Zímová 
v dubnu-květnu 2011 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 15. prosince 2011 Jana Zímová
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

2LP – dvouletý plán

akce Z – dobrovolná bezplatná pracovní činnost obyvatelstva (např. zvelebování obcí 
svépomocí)

akce 5M – akce 5 miliard

AP – archivní pomůcka

AV – akční výbor

bm – běžný metr

CO – civilní obrana

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční

HTÚP – hospodářsko-technická úprava půdy

inv. č. – inventární číslo

JZD – jednotné zemědělské družstvo

KNV – krajský národní výbor

KSČ – Komunistická strana Československa

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěstNV – městský národní výbor

MNV – místní národní výbor

MO – místní organizace

MRK – místní rolnická komise

MSK – místní správní komise

NF – národní fronta

NS – Národní shromáždění

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

RTG – rentgen

sign. – signatura

TBC – tuberkulóza

VŽ – výbor žen
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Příloha č. 2: Předsedové MSK a MNV ve Slavicích v letech 1945-1963

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do
František Vrátný 25. 10. 1945 (MSK) 19. 05. 1946
František Lacman 19. 05. 1946 (MNV) 07. 12. 1946
Antonín Kohout 08. 12. 1946 01. 02. 1949
Václav Lener 01. 02. 1949 květen 1954
Vojtěch Staněk 25. 05. 1954 květen 1957
Jaroslav Kolesa květen 1957 31. 12. 1963
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy
A. Účetní knihy

1 Hlavní kniha 1950 K 1

2 Hlavní kniha 1951 K 2

3 Hlavní kniha 1952 K 3

4 Hlavní kniha 1953 K 4

5 Kniha příjmů 1954 K 5

6 Kniha příjmů 1955 K 6

7 Kniha příjmů 1956 K 7

8 Kniha příjmů 1957 K 8

9 Kniha výdajů 1954 K 9

10 Kniha výdajů 1955 K 10

11 Kniha výdajů 1956 K 11

12 Kniha výdajů 1957 K 12

13 Kniha výdajů 1958 K 13

14 Kniha výdajů 1959 K 14

15 Kniha výdajů 1960-1961 K 15

16 Kniha výdajů 1962 K 16

17 Kniha inventární 1955-1960 K 17

II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky

18 Podací protokol 1949-1951 R 1
02. 01. 1949-12. 08. 1951

19 Podací protokol 1952-1954 R 2
15. 05. 1952-15. 12. 1954

20 Podací protokol 1955-1956 R 3
03. 01. 1955-20. 12. 1956
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
B. Spisy

Statutární záležitosti organizace

21 Zápis z veřejného zasedání MNV ve Slavicích 1963 N 1
týkající se sloučení s MNV v Horních Kozolupech,
podpisová akce občanů ve Slavicích

Volby

22 Směrnice, pokyny, voličské seznamy, volby 1948-1960 N 1
do MNV, ONV, KNV, NS, soudců okresních
soudů, kandidátní listiny, voličské průkazy,
zápisy o hlasování a sčítání hlasů, vyhlášky,
doplňovací volby do MNV 1956

Organizace činnosti národního výboru

23 Vyhlášky, pokyny, nařízení, hlášení pro 1948-1963 N 1
ONV, plány práce MNV, finanční, kulturní,
zdravotní a zemědělské komise, zápisy o předání
a převzetí agendy MNV, celoobecní závazky,
zprávy o činnosti MNV, usnesení ze schůzí,
spolupráce s MAV NF

Funkcionáři

24 Seznam členů MNV, výměry, jmenovací dekrety 1949-1963 N 1
a odvolávání členů MNV, jmenovité návrhy
členů jednotlivých komisí, jmenovitý seznam
VŽ, kádrové posudky

Kontrolní činnost

25 Zprávy o výsledcích revizí finančního 1949-1962 N 1
hospodaření MNV a periodické prověrky,
zprávy o nápravných opatřeních, pokyny
a nařízení k odstranění závad zjištěných při
revizi činnosti MNV, zpráva o dohlídce na
vyměření a vybírání místních daní a poplatků,
přehlídka hospodářství obce Slavice
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

26 Přestupky občanů řešené komisí pro ochranu 1952-1963 N 1
veřejného pořádku, trestní nálezy, posudky,
pokyny, nařízení, hlášení, složení členů
trestní komise

Požární ochrana

27 Nařízení k preventivním protipožárním 1953-1963 N 1
prohlídkám, požární hlídky, zápis o prohlídce
okresní inspekce státního požárního dozoru,
požárně poplachový plán obce

Vojenské záležitosti

28 Jmenné seznamy branců a vojáků v záloze, 1947-1963 N 2
nařízení, pokyny, oznámení, povolávací rozkazy,
posudky, školení CO občanů, klasifikační výkazy
koní a dopravních prostředků, souhlas se zřízením
střelnice v katastru obce

Evidence obyvatelstva

29 Policejní přihlášky a odhlášky, přihlášky trvalého 1945-1963 N 2
a přechodného pobytu, odhlášky pobytu, seznamy
obyvatelstva, hlášení pro ONV

Státní občanství

30 Žádosti o vydání osvědčení o národní a státní 1947-1948 N 2
spolehlivosti, vydaná osvědčení o státní
a národní spolehlivosti

Matriční záležitosti

31 Oznámení o narození a úmrtí, oznámení 1950-1962 N 2
o uzavření manželství, vyhláška o matričních
obvodech, pokyny, nařízení, ustanovení
a odvolání místního matrikáře, zápis o prohlídce
matrik, zpráva o provedené revizi matričního
obvodu Slavice
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Evidence a správa majetku

32 Soupisy inventáře a jiného zařízení jednotlivých 1946-1963 N 2
čísel popisných, vyúčtování odcházejících přídělců,
seznam obytných budov a bouraček, evidence majetku
ve správě MNV, nájemní smlouva mezi JZD a MNV
týkající se budovy zámku (čp. 1), dosídlování,
zrušovací výměr národní správy, převody nemovitostí,
výměr nájmu, přidělení zámecké budovy do národní 
správy Františku a Karlu Němcovým

Finanční hospodaření

33 Rozpočty obce, dobrovolného hasičského 1946-1963 N 3
sboru a školní obce, účetní závěrky, seznam
německých vkladních knížek, zpráva finanční
komise

Místní daně a poplatky

34 Předpisné seznamy daně zemědělské, 1948-1962 N 3
rozpisy o poplatcích, oznámení o dohlídce
MNV o vyměřování a vybírání místních
daní a poplatků, výměry daní a poplatků

Plánování

35 Akční programový plán obce, zprávy o plnění 1957-1960 N 3
programového plánu

Územní plánování

36 Územní plán obce Slavice 1949 N 3

Výstavba

37 Vybudování kanalizace v rámci 2LP, 1947-1963 N 3
zřízení místního rozhlasu, veřejného osvětlení
v obci, místního vodovodu, demoliční povolení,
zřízení telefonu na MNV, určení stavebního obvodu,
výměry na stavby zemědělské (drůbežárny, porodnice
prasnic, silážní jámy, adaptace kravína) plány prací
v akci 5M a akci Z včetně technické dokumentace,
oprava školy, směrnice, provádění technicko-
geologických prací, objednávka opravy střechy
na zámku ve Slavicích
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Místní hospodářství

38 Oznámení o provozování obchodní činnosti 1952-1960 N 3
bez oprávnění, nařízení, pokyny, zadávání prací
soukromým živnostníkům, dodávky elektrických
energií, rajonizace mlýnů-přiřazení Slavic do Stříbra

Živnosti

39 Žádost a povolení k zrušení živnosti krejčovské 1953 N 3

Bytové hospodářství

40 Výkaz o hospodaření s byty, vyhláška 1953-1954 N 3
o hospodaření s byty, žádost o získání bytu

Doprava

41 Výkaz o místních komunikacích, dopravní 1952-1962 N 3
obslužnost, rekonstrukce a úpravy komunikací

Obchod

42 Zřízení prodejny v obci, jmenování a zrušení 1949-1963 N 3
národní správy na obchod smíšeného zboží,
převzetí hostince ve Slavicích Jednotou Stříbro,
jmenování vedoucího prodejny, stížnosti občanů,
zásobování obce pojízdnou prodejnou, nařízení
o zásobování

Pracovní síly

43 Nábor pracovních sil, uvolňování pracovníků, 1953-1961 N 3
zajišťování brigádníků při žních, seznam pracující
mládeže

Zemědělství

44 Zemědělské družstevnictví – JZD ve Slavicích 1949-1960 N 3
(závazek k vybudování teletníku, plány práce a výroby,
kolaudace zemědělských staveb, výměra půdy
a hospodaření na pozemcích, přijímaní a propouštění
členů JZD, odvodnění pozemků, uzavřené závazky,
seznam členů JZD, návrh třetího pětiletého plánu
rozvoje zemědělské výroby v JZD v letech 1961-1965)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Zemědělská výroba

45 Zemědělská statistika (výkazy a sběrné listy 1947-1963 N 4
osob trvale činných a pomáhajících v zemědělství,
sběrné listy soupisů hospodářských zvířat, sběrné
listy a obecní přehledy o plochách osevu,
soupisy ovocných stromů a keřů, závodové
a evidenční listy)

46 Živočišná a rostlinná výroba (operativní plán 1945-1963 N 5
rostlinné a živočišné výroby, evidenční listy,
rozpisy státního plánu zemědělské výroby,
hlášení pro ONV o plnění plánu, seznam
domácích porážek, hospodářský výkaz zemědělství)

47 Včelařství (obecní výkazy o včelařství) 1950-1952 N 5

48 Ochrana proti škůdcům 1953-1955 N 5

49 Veterinární opatření 1952-1963 N 5

Zemědělská půda

50 Přídělové listiny, návrhy přídělu pozemků 1948-1963 N 5
a budov, přídělová řízení, rozhodnutí o odevzdání
konfiskovaného nemovitého majetku obci,
vyhláška o podávání přihlášek o příděl půdy
vykoupené podle zákona č. 46/1948 Sb., evidence,
převody a nájmy zemědělských a lesních pozemků,
seznam majitelů půdy, zajištění hospodaření
na zemědělské půdě, HTÚP, zřízení trigono-
metrických bodů na pozemcích

51 Pozemnostní archy [1949] N 5

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

52 Pokyny, nařízení, přehledy a výkazy plnění 1948-1963 N 5
dodávkových úkolů, dodávkové smlouvy
a výměry

Zásobovací agenda

53 Pokyny, nařízení, evidenční lístky pro 1945-1963 N 6
domácnosti, výkazy
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Lesní hospodářství

54 Zápis o převodu zkonfiskovaných lesů 1948-1959 N 6
obci Slavice, rozpisy lesnického plánu,
zápis o předání obecních lesů do správy lesního
hospodářství v Konstantinových Lázních

Myslivost

55 Myslivecká společnost ve Slavicích 1953-1962 N 6

Vodní hospodářství

56 Výkaz o rybnících, vodohospodářské akce, 1948-1963 N 6
opravy studní, protokol o výsledku místního
vodohospodářského šetření, žádost obce
o převzetí rybníků od Státního rybářství,
rozbory vod veřejných studní

Ochrana životního prostředí

57 Rozpisy plánů sběru odpadových surovin, 1953-1963 N 6
přehledy o plnění, seznam členů místní
sběrové komise

Zdravotnictví

58 Očkování proti TBC, záškrtu, neštovicím, 1952-1963 N 6
povinné RTG vyšetření obyvatel, seznamy dětí
a dospělých osob pro zdravotní účely

Sociální péče

59 Evidence neslyšících a nemluvících dětí, 1953-1963 N 6
hlášení o nevzdělavatelných osobách

Školství

60 Dekret o zřízení národní školy ve Slavicích, 1949-1963 N 6
přeměna mateřské školy na zemědělský útulek,
oznámení o uzavření zemědělského útulku,
nástup učitele M. Jůdy do školy ve Slavicích,
opravy školní budovy
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Kultura

61 Kulturní a osvětová činnost v obci 1951-1963 N 6

Ochrana přírodních a kulturních památek

62 Nařízení MNV týkající se ochrany kulturních 1962 N 6
a přírodních památek v obci Slavice (zámek,
kostel sv. Vavřince, kaple P. Marie, socha
sv. Františka a zámecký park)

Církevní záležitosti

63 Hlášení o konání bohoslužeb v místním kostele 1958-1962 N 6
a návštěvnost obyvatelstva, neúměrná odměna
kostelníka
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