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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původcem archivního fondu jsou Místní  správní  komise  Studánka a  Místní  národní 
výbor Studánka které vykonávaly správu obce od roku 1946 až do poloviny roku 1980. Obec 
Studánka patřila od r. 1945 do konce ledna r. 1949 do soudního, resp. politického okresu 
Tachov. Do r. 1948 obec existovala pod původním německým názvem Schönbrunn, teprve 
poté  byl  zaveden úřední  český název Studánka.  Součástí  obce byla místní  část  Helldroth 
následně Pastvina (viz  Vyhláška  ministerstva  vnitra  č.  22/1949  Sb.,  o  změnách  úředních 
názvů míst v roce 1948).

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně správních celků (okresy, země, od r. 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 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.

První  místní  správní  komise  začala  v  Schönbrunnu  úřadovat  po  jmenování 
uskutečněném 16. ledna 1946. Do té doby spravoval obec německý starosta Georg Sporer. 
MSK byla složena  ze  4  osob.  Předsedal  jí  bezpartijní  Jan  Matějček  a  zasedali  v  ní  též 
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bezpartijní David Marton a komunisté Adolf Janoušek a Josef Šimandl. K nim byli 25. března 
1946 jmenováni  František  Petlička  a  Tomáš  Janoušek.  V květnu  byl  za  stále  cestujícího 
Davida Martona byl doporučen Ondřej Kapitán, na jehož jmenování však dle všeho nedošlo. 
Za Františka Šimandla nastoupil  do MSK Čeněk Kučera, který 1. května 1946 nahradil  v 
předsednické židli Jana Matějčka. Dne 3. června 1946 byl jmenován Okresní správní komisí 
v Tachově. V MSK s ním tehdy zasedali František Petlička, František Bláhovec, Jan Sládek, 
Josef Blahout a Jaroslav Záhorský.

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  ve  Studánce usídleno 79  osob  s  volebním  právem,  tj.  počtem 
dostatečným k ustavení národního výboru. Po ustavující schůzi uskutečněné 30. června 1946 
16členný MNV pracoval ve složení: předseda Čeněk Kučera, místopředseda Josef Blahout, 
členové: František Petlička, František Holeček, Vojtěch Rožánek, Josef Křivanec, František 
Žejdl, Emanuel Kvěch, Adolf Škopek, Jaroslav Hubač, obecní pokladník František Šimek, 
František  Bláhovec,  Adolf  Janoušek,  Vojtěch  Machník  a  Bohumil  Nový.  Při  následující 
schůzi konané 3. července 1946 byla zvolena rada MNV ve složení: Josef Blahout, František 
Bláhovec, František Petlička a Adolf Škopek. Všichni členové MNV byli členy komunistické 
strany.  Za blíže  neznámých okolností  skončil  ve funkci  předsedy Čeněk Kučera a v  čele 
MNV stanul od 1. prosince 1946 František Holeček.

V následujícím roce postupně docházelo  ke změnám ve složení  MNV. Nejprve 29. 
ledna 1947 nahradil předsedu Františka Holečka František Petlička. V hlášení z 12. května 
1947  vyplývá,  že  12členný  MNV  pracoval  ve  složení:  předseda  František  Petlička, 
místopředseda  Čeněk Kučera,  František  Žejdl,  Josef  Drnec  (nastoupil  28.  února 1947 po 
Josefu  Blahoutovi),  Josef  Vítovec,  Bohumil  Křivohlavý  (kooptován  28.  února  1947  po 
Františku  Holečkovi),  František  Bláhovec,  Jaroslav  Hubač,  Vojtěch  Machník,  Adolf 
Janoušek,  František  Šimek  a  František  Nikodem (povolán  28.  února  1947  po  Emanuelu 
Kvěchovi). Už 15. června téhož roku se členství vzdal Josef Drnec a členem se toho dne 
naopak  stal  Václav  Drnec,  který  dne  25.  června  1947  zaujal  funkci  předsedy  MNV. 
Dosavadní předseda František Petlička se následně stal místopředsedou a členem rady. Ode 
dne 1. července 1947 se stal členem rady MNV Vladimír Janča, původně zemědělec, později 
cestář, z čp. 34.

Od 10. dubna 1948 vystupoval jako třináctý člen MNV Studánka i Josef Novohradský. 

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 
(od r. 1954); do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní 
fronty.
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Dne  7.  července  1948  podal  rezignaci  na  funkci  předsedy ze  zdravotních  důvodů 
Václav Drnec a 13. července došlo za blíže nedoložených okolností  k obnovení MNV ve 
složení: předseda Čeněk Kučera, místopředseda František Petlička, František Nikodém, Adolf 
Janoušek (člen finanční  komise),  Karel Plášil  (bytový referent),  František Žejdl,  Vladimír 
Janča (člen rady), František Šimek (pokladník), Josef Vítovec, Vojtěch Machník (předseda 
mimořádné vyživovací komise), Josef Novohradský (člen rady) a Jaroslav Hubač.

Od 1. srpna 1948 se v řadách členů MNV Studánka ocitl František Andrle, přičemž není 
jasné, zda jako třináctý člen MNV nebo za někoho z dosavadních členů.

Na  základě  reformy  provedené  zákonem  č.  280/1948  Sb.,  o  krajském  zřízení  se 
Studánka stala od 1. ledna 1949 součástí nově vymezeného kraje Plzeňského. Zároveň byla 
vládním nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena 
územní reorganizace okresů.  Od 1.  února 1949 pak byla obec součástí  nově vymezeného 
okresu Tachov.

V průběhu roku 1949 došlo ve složení  MNV k dalším změnám. V dubnu předseda 
Kučera hlásil, že radu s ním tvoří František Petlička, Vladimír Janča a Adolf Janoušek.

Dne  17.  května  1949  byla  podle  hlášení  provedena  reorganizace  MNV na  základě 
rezignace  předsedy  Čeňka  Kučery  z  pracovních  důvodů  a  zároveň  Jaroslava  Hubače, 
Františka Žejdla  a Vojtěcha Machníka.  Novým předsedou se následně stal  Josef  Blahout, 
členy MNV za odešlé členy Miloslav Zajíček, Vladimír Janča a Josef Mann.

Časté  změny  ve  složení  MNV  s  nevolí  sledoval  ONV  v  Tachově  stejně  jako 
nedostatečně vedenou evidenci členů MNV. Na základě hlášení zaslaného na základě výzvy 
ONV je k 12.  srpnu doloženo složení  12členného MNV: předseda Josef  Blahout,  Čeněk 
Kučera, František Šimek,  Tomáš Janoušek, František Nikodem, Adolf Janoušek, Miloslav 
Zajíček, Josef Mann, Josef Novohradský, Vladimír Janča (čp. 34), Vladimír Janča (čp. 50) a 
Josef Vítovec.

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. 
Studánka byla od 1. ledna 1950 natrvalo zahrnuta do matričního obvodu Tachov.

Podle návrhu MAV NF došlo na základě § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 14/1950 Sb., 
o organisaci místních národních výborů,  k reorganizaci MNV a po ustavující schůzi konané 
18. května 1950 zůstal v čele obce i nadále předseda Josef Blahout, jeho náměstkem se stal 
Miloslav Soukup. V MNV dále zasedli: František Petlička, Josef Mužík, František Nikodém, 
Josef  Novohradský, Karel  Plášil,  Julie  Zdeňková,  Josef  Mann,  František  Bláhovec,  Josef 
Drnec a Tomáš Janoušek. Jako náhradníci dostali důvěru Alois Marek, Anna Bartošová a Jan 
Lang.
Při MNV byly ustaveny tři stálé komise:
- finanční
předseda: Josef Mužík, členové: František Nikodem, Vladimír Janča (čp. 34), Václav Vaněk
- zemědělská
předseda: František Petlička, členové: Anna Votavová, Anežka Blahutová, Emil Janča
- kulturní a školská
předseda: Josef Mann, členové: Anna Bartošová, Jana Soukupová, Vladimír Janča (čp. 50)

Dne  18.  května  1950  složil  slib  člena  MNV  i  Zdeněk  Berka,  který  byl  současně 
jmenován vyživovacím a osvětovým referentem. Ve funkci vydržel jen do 31. května 1950 z 
důvodu přesídlení do Tachova.
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Už  na  jaře  následujícího  roku  došlo  k  dalším  výměnám  funkcionářů,  když  za 
odstěhovaného Josefa Drnce a schůzí se z pracovních důvodů neúčastnícího Karla Plášila 21. 
května 1951 nastoupili Miloslav Zajíček a Maxim Kaminský.

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.

Ve Studánce není zřejmé, kdo se stal  prvním tajemníkem. Nelze vyloučit,  že to byl 
Jaroslav Cirman, který byl v této funkci poprvé uváděn v r. 1952.

V průběhu funkčního období dle všeho došlo k dalším změnám v obsazení MNV. Ze 
zápisů  ze  schůzí  rady MNV uskutečněných v průběhu r.  1952 vyplývá,  že v ní  zasedali: 
předseda Blahout, tajemník Cirman a členové Rožánek, Zámečník, Zajíček a Langová. Na 
začátku října byly ustaveny komise ve složení:
- zemědělská
předseda: Tomáš Janoušek, členové: Jindřich Lipchavský, Jan Janča
- finanční
předseda: František Nikodem, členové: Josef Mužík, Vladimír Janča
- kulturní
předseda: Jan Lang, členové: Josef Mužík, Marie Jančová
- osvětová
předseda: Josef Mužík, členové: Jan Lang, Anna Bartošová

V listopadu byl při veřejné schůzi navržen a schválen výbor žen ve složení: Bartošová, 
Janečková, Sedláková, Lipavská, Šimková, Jančová a Vacková.

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.
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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.

Ve volbách kandidovali a posléze byli do 9členného MNV zvoleni: Ondřej Kapitán, 
Jindřich Lipchavský, Miloslav Chaloupka, Miloslav Andrle, Marie Jančová, Josef Blahout, 
Růžena Hubačová, František Bláhovec a Jaroslav Cirman. Předsedou MNV byl tehdy zvolen 
Josef Blahout, tajemníkem Jaroslav Cirman. Z důvodu jeho přeložení na MNV Doly v srpnu 
1954 proběhla 15.  srpna doplňovací  volba,  z  níž  vzešel  jako nový člen MNV a zároveň 
tajemník František Petlička, který pak tuto funkci vykonával ještě v r. 1960, ačkoliv jeho dům 
ve Studánce v r. 1959 vyhořel a jmenovaný se dočasně přestěhoval do Tachova.

Další  údaje  a  podrobnosti  k  existenci  stálých  komisí  a  jejich  obsazení  nelze  pro 
nedostatek potřebných dokumentů doložit.

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.

Ve  Studánce  byli  zvoleni  v  rámci  11členného  MNV  jako  členové  rady: staronoví 
předseda Josef Blahout a tajemník František Petlička. V plénu dále zasedli: Tomáš Janoušek, 
Václav  Struček,  Jan  Janča,  Blažena  Kofroňová,  Miloslav  Andrle,  Jindřich  Lipchavský, 
František Bláhovec, Oldřich Hnízdo a Julie Zdeňková. Podrobnější údaje k funkcím, resp. 
zvoleným komisím, nejsou dochovány.

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 (včetně Studánky), 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 fakticky zanikla místní  část  Studánky, Pastvina, oficiálně uváděná ještě v 
lexikonu z r. 1955.

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 
prodlouženo  z  původních  tří  na  čtyři  roky.  Působnost  MNV  byla  upravena  zákonem  č. 
65/1960 Sb., o národních výborech, ze dne 25. května 1960.

Do MNV Studánka bylo navrženo a zvoleno 9 kandidátů na místa poslanců. Z nich byli 
při ustavujícím plenárním zasedání 21. června 1960 zvoleni: jako předseda Miloslav Zajíček 
a  jako  tajemník František  Petlička.  Složení  pléna,  rady  a  případných  komisí  nelze  pro 
nedostatek příslušných dokumentů uvést.

Po volbách uskutečněných v červnu 1964 vzešel z veřejného plenárního zasedání jako 
předseda Vojtěch Rožánek, o ostatních poslancích a jejich funkčním zařazení není nic známo, 
protože chybějí odpovídající dokumenty. Pouze z knihy zápisů ze schůzí komise pro ochranu 
veřejného pořádku dochovaných od 17. 7. 1964 je zřejmé, že jí předsedal Vojtěch Rožánek, 
členy byli:  Miloslav Zajíček, Josef Blahout,  ?  Vítek, Rostislav Struček, ?  Nikodém a Jan 
Lang. V zápisech ze schůzí dochovaných od r. 1968 vystupují  jako členové pléna a rady: 
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předseda  Vojtěch  Rožánek,  Václav  Sedláček,  ?  Dvořák,  ?  Nikodemová,  Milan  Heinzl, 
Rostislav Struček, František Bláhovec, ? Vítek, Josef Novohradský, Josef Lipchavský.

V roce 1968 došlo ústavním zákonem č. 83/1968 Sb., o skončení volebního období 
národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady ke kodifikaci změny v 
tom smyslu, že volby budou provedeny nejpozději do konce roku 1969.

Ústavní  zákon č.  117/1969 Sb.,  o  prodloužení  volebního období  národních  výborů, 
národních  rad  a  Federálního  shromáždění,  Nejvyššího  soudu,  krajských,  okresních  a 
vojenských soudů pak prodloužil stávající volební období do 31. prosince 1971. Ústavním 
zákonem č.  43/1971,  kterým se  mění  čl.  86  Ústavy a  čl.  30  a  103  ústavního  zákona  o 
československé federaci pak bylo volební období trvale stanoveno na pět let.

Z podzimních voleb realizovaných ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 bylo do MNV 
zvoleno  13  kandidátů:  Richard  Volka,  Vojtěch  Rožánek,  Marie  Pintířová,  Josef  Tejml, 
Vladimír Žejdl, Josef Turčín, Milan Heinzl, Julie Zdeňková, Josef Duchoň, Helena Mannová, 
Jana Kašová, Václav Sedláček a Josef Novohradský. Při ustavujícím plenárním zasedání byli 
z řad nových poslanců zvoleni jako staronový předseda Vojtěch Rožánek a jako tajemník 
Richard  Volka.  V  radě  současně  zasedli  Josef  Novohradský,  František  Bláhovec,  Marie 
Pintířová,  Helena Mannová a  Milan  Heinzl.  Ten byl  pro  neúčast  na schůzích  a  nezájem 
nahrazen Josefem Duchoněm. Funkční zařazení dalších poslanců, resp. existence a složení 
stálých komisí není známo, neboť zápisy ze schůzí rady pocházejí z 8. 11., tj. před volbami a 
pak  až po volbách 29. 12. 1971 s lapidárním konstatováním: „Volby proběhly správně, s 
výsledky bylo  seznámeno  plenární  zasedání  při  ustavující  schůzi.“  Pouze  obecní  kronika 
obsahuje  nedopsaný záznam ohledně existence  komise  pro  ochranu veřejného  pořádku a 
komise výstavby.

Po  volbách  uskutečněných  v  listopadu  1976  byl  do  čela  MNV Studánka  opětovně 
zvolen Vojtěch Rožánek, tajemníkem se stal Josef Novohradský a s nimi členy rady: Helena 
Mannová,  Marie  Pintířová,  Josef  Tejml,  Marie  Prášková  a  Milan  Hainzl.  V  plénu  dále 
zasedali: Jana Kašová, Helena Řasová, Bohumír Vítovec, Ladislav Žejdl, Rostislav Struček, 
Josef Lipchavský a Richard Volka.

V rámci MNV byly činné 4 stálé komise:
- ochrany veřejného pořádku
předseda:  Vojtěch  Rožánek,  tajemník:  Milan  Hainzl,  členové:  Tomáš  Janoušek,  Miloslav 
Zajíček a Václav Janča ml.
- finanční
předseda: Bohumír Vítovec, tajemník: Helena Mannová, členka: Helena Řasová
- stavební
předseda:  Ladislav  Žejdl,  tajemník:  Josef  Lipchavský,  členové:  Rostislav  Struček,  Josef 
Zajíčkovský 
- sociální, zdravotní a kulturní 
předseda: Bohumír Vítovec, tajemník: Helena Mannová, členka: Helena Řasová

V rámci dalších územních změn obcí v okrese Tachov se na začátku roku 1980 začala 
projednávat mj.  i  otázka sloučení  obce Studánka s městskou obcí Tachov.  Integrace byla 
schválena usnesením 19. plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 27. června 1980. Od 1. 
července 1980 byla Studánka sloučena s  městskou obcí  Tachov,  pro kterou byl  stanoven 
název Tachov a Studánka se stala částí obce Tachov a její zájmy od té doby hájil občanský 
výbor,  případně  ze  vsi  zvolení  poslanci.  Toto  územněsprávní  uspořádání  trvalo  do  24. 
listopadu 1990. Od toho dne byla ve Studánce obnovena samospráva, která trvá dosud.
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II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MSK, později národního 
výboru  v  čp.  78,  od  r.  1976  pak  v  čp.  170.  Došlé  písemnosti  byly  označovány pouze 
pořadovým číslem, v 70. letech je doloženo i používání obdélného razítka o rozměrech 5,4 x 
1,6  cm  s  nápisem  Rada  MNV  ve  Studánce  a  rubrikou  Došlo  dne.  Ukládání  dle  všeho 
probíhalo pouze chronologicky za jednotlivé roky, spisovenskému systému nic nenasvědčuje.

Na první „odbornou archivní prohlídku spisů“ ve spisovně MNV Studánka došlo za 
účasti tehdejšího předsedy Josefa Blahouta, tajemníka Jaroslava Cirmana a zástupce ONV v 
Tachově Šíla, 9. října 1953. Výsledkem byl Zápis, v němž bylo konstatováno, že německá 
agenda představovala přílohy ke stavebním plánům a byla předána na ONV. Do stoupy bylo 
vyřazeno 150-180 kg spisů z let 1945-1953 (úřední listy, zásobovací agenda, porážkové listy 
a volné prodeje prasat, závodové a soupisové listy, zpravodaje, oběžníky, časopisy a pokyny). 
V závěru bylo připojeno: „Výběrové spisy byly jednotlivě neroztříděny uloženy do skříně.“

První doložený kontakt s archivem pochází z r. 1966, kdy tehdejší funkcionář MNV 
(podpis nečitelný) do dotazníku zaslanému Okresním archivem Tachov se sídlem ve Stříbře 
zřejmě  zapomněl  vyplnit  veškeré  rubriky týkající  se  množství,  stavu  rozsahu,  skladby a 
ukládacího systému spisovny.

Pravděpodobně v 60.  letech  proběhlo  první  předání  archiválií  z  MNV Studánka do 
archivu, nebyla o tom však pořízena odpovídající dokumentace. Až dnem 31. prosince 1968 
je datován EL JAF 306 s prvním přírůstkem, kartonem archiválií z let 1945-1950. O jaké 
archiválie se jednalo, není jasné, neboť EL JAF neobsahoval žádné údaje. Mohlo se jednat o 
seznamy obyvatel (inv. č. 18) a finanční doklady (inv. č. 21), ale zcela jasné to není.

V souvislosti  se  zrušením národního  výboru  ve  Studánce  došlo  s  ohledem na  stav 
spisovny MNV v průběhu r. 1980 k provedení svozu archiválií,  které zůstaly ve spisovně 
uloženy po odvezení živých a neuzavřených spisů pracovníky nástupnického MěNV Tachov . 
V archivu byl následně proveden soupis 4 úředních knih z let 1968-1979, jednoho podacího 
deníku z let 1972-1975 a dokumentů (plány práce, posudky a přestupky, akce Z – závazky, 
schůzovní činnost a rozpočty) z let 1965-1979 o rozsahu 1 kartonu (přírůstek číslo 323 ze dne 
1. listopadu 1980).

Další přírůstek do fondu MNV Studánka byl zaznamenán v r. 2000, kdy byly do archivu 
z  nástupnického  MěÚ  Tachov  předány:  kniha  zápisů  ze  schůzí  rady  z  let  1976-1980, 
rozpočet, volby, plány práce, smlouvy a podklady pro obecní kroniku, vše z let 1975-1990 
(přírůstek číslo 23/2000 ze dne 23. října 2000).

Okolnosti archivování 25 kartonů se stavební dokumentací k bytovým domům nejsou 
zřejmé.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Studánka tvořen 31 kartony z let 
1964-1990, v nichž byly i úřední knihy, o celkovém rozsahu 3,65 bm. 

Na začátku inventarizace  archivního fondu byly prověřeny archiválie  nástupnického 
MěÚ Tachov, mezi nimiž však nebyly nalezeny písemnosti týkající se MNV Studánka.
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V průběhu inventarizace bylo z fondu vytříděno 25 kartonů stavební dokumentace o 
rozsahu 2,75 bm. Jednalo se o projektovou dokumentaci bytových domů a ČOV postavených 
mezi roky 1986-1988, tj. v době, kdy Studánka náležela pod správu MěNV Tachov. Z toho 
důvodu byly archiválie přeřazeny do fondu Městský národní výbor Tachov, EL NAD 449.

Až v průběhu inventarizace se stala předmětem mimo skartačního řízení obecní kronika 
vedená v l. 1973-1999. Převážná část kroniky byla psána po zrušení MNV ve Studánce, proto 
bylo rozhodnuto o jejím zaevidování do nově založeného fondu Obecní úřad Studánka EL 
NAD 1222.  Z fondu MNV Studánka byly následně vyděleny a  do  fondu ObÚ Studánka 
přesunuty 2 kartony příloh k obecní kronice z let 1975-1990 o rozsahu 0,23 bm.

Archivní fond MNV Studánka 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 nebylo provedeno vyřazení archiválií  z evidencí NAD z důvodu 
přehodnocení významu.

Konečná metráž archivního souboru po vytřídění dokumentů, resp. po jejich následném 
přemanipulování aktuálně činí 0,24 bm.

Archivní fond MNV Studánka je sice zachován neuceleně, není však známo, že by se 
nějaké  dokumenty  z  doby  do  r.  1980  ještě  nacházely  ve  spisovně  nástupnického  MěÚ 
Tachov, resp. ObÚ Studánka. Z důležitých archiválií jsou dochovány knihy zápisů ze schůzí 
pléna, rady a některých komisí z let 1964-1980, i když výpovědní hodnota zápisů je velmi 
rozdílná. Chybějí zápisy ze schůzí pléna a rady do r. 1967, části komisí, až na jednu výjimku 
jsou nezvěstné podací protokoly, veškeré finanční a inventární knihy, a také převážná část 
spisového materiálu.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Jazykem archivního fondu jsou čeština a němčina (inv. č. 18, 21).

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní  fond  MNV  Studánka  náleží  mezi  torzovitě  dochované  fondy národních 
výborů. Dochované zápisy ze schůzí pléna, rady a komisí MNV od r. 1964 podávají obraz 
aktivit základního článku samosprávy v obci poznamenané kompletní výměnou obyvatelstva. 

Fond MNV je v rámci  ostatních dochovaných fondů místních  původců, tj.  Archiv 
obce, Jednotné zemědělské družstvo a Mateřská škola spíše ilustrativním zdrojem údajů k 
základnímu přehledu o minulosti obce Studánka.
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V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní  fond  MNV  Studánka  uspořádala  a  inventární  pomůcku  sestavila  PhDr. 
Markéta Novotná v prosinci 2011 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 8. srpna 2013 PhDr. Markéta Novotná
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Seznam použitých pramenů a literatury

I. Prameny

Státní okresní archiv Tachov

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21/ O 3, Obecní záležitosti jednotlivých obcí 1945 – 
1952

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21, Seznamy členů MSK 1945 – 1947

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

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

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

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

Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Volby do MNV, obce B – Ž, 1954 – 1956

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

Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Volby, 1960, 1971

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

Okresní národní výbor Tachov – MPPR, k. ú. Studánka

Obecní úřad Studánka, kronika obce z let 1973-1999

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
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Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek

Akce Z – akce zvelebování

bm – běžný metr

ČSR – Československá republika

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční

inv. č. – inventární číslo

KNV – krajský národní výbor

KSČ – Komunistická strana Československa

k. ú. – katastrální území

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí

NF – Národní fronta

NS – Národní shromáždění

NV – národní výbor

OAV – okresní akční výbor

ONV – okresní národní výbor

Sb. – sbírka

SOkA – státní okresní archiv
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Příloha 2 – Předsedové MSK a MNV Studánka v letech 1945-1980

Jan Matějček 16. 1. 1946 (MSK) 30. 4. 1946
Čeněk Kučera 1. 5. 1946 (MSK) 29. 6. 1946

30. 6. 1946 (MNV) 30. 11. 1946
František Holeček 1. 12. 1946 28. 1. 1947
František Petlička 29. 1. 1947 24. 6. 1947
Václav Drnec 25. 6. 1947 12. 7. 1948
Čeněk Kučera 13. 7. 1948 16. 5. 1949
Josef Blahout 17. 5. 1949 20. 6. 1960
Miloslav Zajíček 21. 6. 1960 červen 1964
Vojtěch Rožánek červen 1964 30. 6. 1980
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Orgány národního výboru

1 Zápisy ze schůzí pléna, rady a komisí MNV 1968-1976 ukn 1
15. 1. 1968-3. 8. 1976

2 Zápisy ze schůzí pléna, rady a komisí MNV 1976-1980 ukn 2
6. 12. 1976-10. 6. 1980

3 Zápisy ze schůzí komise pro ochranu veřejného 1964-1974 ukn 3
pořádku
17. 7. 1964-29. 10. 1974

4 Zápisy ze schůzí kulturní a sociální komise 1977-1979 ukn 4
18. 1. 1977-17. 5. 1979

5 Zápisy ze schůzí finanční komise 1977-1979 ukn 5
3. 2. 1977-20. 12. 1979

Úřad národního výboru

I. Spisový materiál

A. Registraturní pomůcky

6 Podací protokol 1972-1975 ppr 1
1. 11. 1972-10. 3. 1975

B. Spisy

Volby

7 Volby do místního národního výboru 1976 kar 1
(návrh kandidátů, přihláška kandidátů NF
k registraci, objednávka hlasovacích lístků,
seznam voličů, zápis okrskové volební komise
o hlasování, výsledky hlasování v okrsku, zápis
obvodní volební komise o výsledku hlasování
ve volebním obvodu, sliby poslanců)

8 Závěrečný protokol o plnění volebního 1973 kar 1
programu na léta 1972-1975
(plnění za část období)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Organizace činnosti národního výboru 

9 Plány práce pléna, rady a komisí (neúplné) 1964-1980 kar 1

10 Statistický výkaz o základních prostředcích 1971 kar 1

11 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1971-1975 kar 1

Funkcionáři, pracovníci aparátu NV, podniků a zařízení NV

12 Protokol o předání funkce finančního 1972 kar 1
referenta

13 Hlášení o složení pléna, rady a komisí 1976 kar 1

Kontrolní činnost 

14 Revizní zpráva o výsledku periodické revize 1972 kar 1
finančního hospodaření

Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

15 Situační zpráva, prověrka činnosti komise 1965-1973 kar 1
pro ochranu veřejného pořádku

16 Přestupky 1965-1973 kar 1
(oznámení, protokoly, výpovědi, hlášení)

Požární ochrana

17 Zápisy z požárních prohlídek a revizí 1966-1969 kar 1

Evidence obyvatelstva

18 Seznamy obyvatel 1945-1947 kar 1
(výplatní soupisy německých obyvatel,
úrazové pojištění pro obce a podnikatele
zemědělských a lesních podniků se seznamy 
německých i českých obyvatel obce)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Evidence a správa majetku

19 Hospodářské smlouvy o převodu majetku 1977-1979 kar 1
(vybavení mateřské školy, pozemky)

20 Prodeje rodinných domků podle popisných 1975-1979 kar 1
čísel (kupní smlouvy, zřízení práva 
osobního užívání, dědictví)

Finanční hospodaření

21 Roční rozpočty (neúplné), včetně 1945-1980 kar 1
účetní uzávěrky, výkazů o příjmech,
přehledu aktiv a pasiv, finančního 
vypořádání

Místní daně a poplatky

22 Přehled daní a poplatků spravovaných MNV 1972-1975 kar 1

23 Výkaz o vyměření daní a místních poplatků 1973-1975 kar 1

Výstavba

24 Akce „Z“ 1971 kar 1
(smíšená prodejna)

25 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1965 kar 1
(veřejné osvětlení)

Sociální péče

26 Záznam o prověrce činnosti komise 1973 kar 1
sociálního zabezpečení

27 Výkaz MPSV o sociální péči 1973 kar 1

Kultura, sport a tělovýchova 

28 Jednotný plán kulturně výchovné činnosti 1977-1979 kar 1
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