
Státní okresní archiv Tachov

Místní národní výbor Sulislav

1945-1980 (1992)

Inventář

EL NAD č.: 96
AP č.: 454

PhDr. Markéta Novotná
Tachov 2013



Obsah
Úvod:

I. Vývoj původce archivního fondu.......................................................................3

II. Vývoj a dějiny archivního fondu.......................................................................7

III. Archivní charakteristika archivního fondu......................................................7

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu........................................................8

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky...........9

Seznam použitých pramenů a literatury................................................................10

Přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek...............................................................11

Příloha č. 2 – Předsedové MNV Sulislav v letech 1945-1980..............................12

Příloha č. 3 – Členové MNV Sulislav v letech 1945-1980...................................13

Inventární seznam...............................................................................................17

2



Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původcem archivního fondu je Místní národní výbor Sulislav, který vykonával správu 
obce od roku 1945 do konce června roku 1980. Obec Sulislav patřila do r. 1949 do soudního, 
resp. politického okresu Stříbro.

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.

Z „Protokolní  knihy N.  V: v Sulislavi“,  tj.  zápisů  ze schůzí  vedených od 20.  června 
1945, vyplývá, že samosprávný orgán rovnou fungoval v podobě  národního výboru. Pracoval 
v 10členném složení a jako předseda se podepisoval Antonín Míšek, jako místopředseda Jan 
Herian.  K 5.  lednu  1946  jsou  doloženy komise:  bezpečnostní,  bytová,  finanční,  kulturní, 
rolnická a školská. Datum zřízení stavební komise se nepodařilo zjistit.

Složení  členů  místních  národních  výborů  bylo  upraveno  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.

V r.  1946  bylo  v Sulislavi  usídleno  119  osob  s volebním  právem,  tj.  počtem 
dostatečným k ustavení národního výboru. K tomu oficiálně došlo 7. července 1946, kdy byl 
jako předseda MNV ve funkci potvrzen dosavadní předseda Antonín Míšek, místopředsedou 
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se stal Josef Černý. Národní výbor byl 12členný a skládal se z pěti členů strany lidové, pěti 
komunistů a dvou sociálních demokratů. Při MNV byly ustaveny komise: rolnická, bytová, 
finanční,  osvětová,  mimořádná  vyživovací,  stavební,  bezpečnostní, sociální,  zásobovací 
a lesní.

Při  schůzi  MNV  konané  dne  24.  dubna  1947  byl  na základě  dopisu  ONV  Stříbro 
zproštěn funkce předseda Antonín Míšek a vedení obce se dočasně ujal Josef Suda.

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.

V Sulislavi  proběhla  po zásahu  MAV  NF  nová  volba  a MNV  od 12.  května  1948 
pracoval v částečně obnoveném složení.  Předsedou se stal  Jaroslav Černý, místopředsedou 
Jan Michalec a zčásti byly obměněny i komise, resp. byla nově ustavena vyživovací komise.

Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení se Sulislav 
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 
Stříbro.

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. 
Sulislav byla od 1. ledna 1950 natrvalo zahrnuta do matričního obvodu Stříbro.

Podle návrhu MAV NF došlo na základě § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 14/1950 Sb., 
o organisaci  místních  národních  výborů,  k reorganizaci  MNV.  Z dochovaného  jmenování 
členů  z 1.  července  1950  vysvítá,  že na návrh  akčního  výboru  se členy  MNV  stalo  14 
kandidátů.  Dosavadní  předseda  Jaroslav  Černý  z důvodu  odchodu  na jiné  působiště 
rezignoval  na práci  v MNV a místo  něj  nastoupil  do čela  MNV Jan  Michalec  st.  Funkci 
místopředsedy zaujal  Václav  Flajšman.  Ze zápisu  ze schůze  rady konané 16.  dubna 1951 
vyplývá, že předseda MNV současně zastával funkci referenta pro vnitřní věci a bezpečnost, 
místopředseda byl současně zemědělským referentem a MNV měl i referenty: zásobovacího-
vyživovacího, kulturního a sociálního a finančního. Zápisy dokládají existenci dvou komisí: 
trestní a zemědělské.

Vládním nařízením č.  119/1951 Sb.,  o tajemnících  místních  národních  výborů,  byla 
upravena  působnost  tajemníků  MNV  jako  jejich  plně  uvolněných  funkcionářů;  ustavit 
a odvolat je mohlo plénum na návrh ONV. Tajemník byl výkonným orgánem MNV a za svou 
činnost odpovídal jeho předsedovi a radě, řídil  se jejich pokyny a současně byl odpovědný 
radě,  předsedovi  a tajemníkovi  nadřízeného  ONV,  kteří  rovněž  usměrňovali  jeho  práci. 
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. V Sulislavi není známo, kdo vykonával funkci tajemníka jako první. Nelze vyloučit, 
že jím byl ? Loukota, uváděný jako „místní tajemník“ od 3. března 1952.
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Od zápisu z jednání rady MNV konaného 2. ledna 1952 vystupoval jako předseda MNV 
Martin Štěrba.

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.

Předsedou MNV Sulislav byl při ustavujícím plenárním zasedání konaném 25. května 
1954  z devíti  poslanců  zvolen  Josef  Hyneš.  Ten  se však  kvůli  pracovním  povinnostem 
až v Litvínově  nemohl  naplno  věnovat  výkonu  funkce,  proto  došlo  na jeho  odvolání 
a na místo předsedy byl 16. prosince 1954 zvolen Jan Michálek. Funkci tajemníka vykonával 
Jaroslav Jirmář. Při MNV fungovaly komise: finanční, školská a zemědělská.

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 Sulislavi  byli  při  ustavujícím  plenárním zasedání  konaném dne  31.  května  1957 
zvoleni v rámci 10členného MNV: předseda Jan Michálek, tajemník Rudolf Hruška a členové 
rady Jakub Herian a Václav Štěpánek. Na ustavení komisí došlo v následujících dnech. Byly 
zřízeny: finanční, bytová a pro výstavbu, školská a osvětová, trestní a zemědělská.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění státu, k reorganizaci okresů. Sulislav byla zařazena do nově ustaveného okresu Plzeň-
sever.  Zároveň  došlo  k reorganizaci  krajů  a sloučením  Plzeňského  a Karlovarského  kraje 
vznikl kraj Západočeský.

Další volby do MNV (ale též do NS, KNV, ONV, MěNV) 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 
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pod č. 100/1960 Sb., prodloužení volebního období se týká čl. 86, odst. 3).

Do MNV Sulislav bylo navrženo a zvoleno 9 kandidátů na místa poslanců. Z nich byli 
při  ustavujícím plenárním zasedání  25.  června 1960 zvoleni:  jako staronový předseda Jan 
Michálek  a jako  tajemník  Miloslav  Michalec.  Na jaře  1961  se však  předseda  MNV,  Jan 
Michálek, stal předsedou sloučených JZD a pro pracovní zaneprázdnění a přetížení požádal 
o uvolnění z funkce předsedy MNV. Místo něj byl do uvedené funkce k 1. dubnu 1961 zvolen 
dosavadní  člen  rady Rudolf  Hruška.  Při  MNV  fungovaly  komise  bezpečnostní,  finanční 
plánovací, pro výstavbu a bytová, školská a kulturní, trestní a zemědělská.

Na základě požadavku obyvatel obce Sulislav vycházejícího z hospodářských poměrů 
(sloučení JZD Sulislav s JZD Sytno, Lhota, Svinná a Vranov) došlo s platností od 1. července 
1961  k vydělení  obce  Sulislav  z území  okresu  Plzeň-sever  a jejímu  začlenění  do okresu 
Tachov.

V r. 1962 pak proběhly doplňovací volby a po ustavujícím plenárním zasedání konaném 
dne 28. 4. 1962 předsedal MNV Miroslav Hájek a ve zcela změněném obsazení fungovaly 
i komise  bezpečnostní,  finanční,  výstavby,  společná  školská,  kulturní  a sociálního 
zabezpečení a rovněž zemědělská.

Z voleb uskutečněných v červnu 1964 vzešel 13členný MNV a od veřejného plenárního 
zasedání uskutečněného 9. července 1964 zahájil činnost pod vedením staronového předsedy 
Miroslava Hájka a tajemníka  Miloslava  Michalce.  Při  MNV byly následně ustaveny čtyři 
komise: pro veřejný pořádek, pro rozvoj služeb a společenské potřeby, finanční a zemědělská.

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 11 poslanců.  Ustavující  plenární  zasedání  MNV pak proběhlo 15.  prosince 1971 
a z řad  nových  poslanců  byl  opětovně  zvolen  staronový  předseda Miroslav  Hájek. 
Tajemníkem se znovu stal Miloslav Michalec. Jedinou ustavenou komisí se stala KOVP.

Po volbách  uskutečněných  v říjnu  1976  v 12členném  MNV  zasedal  od ustavující 
schůze konané dne 12. listopadu 1976 jako předseda dosavadní tajemník Miloslav Michalec. 
Místopředsedou  byl  zvolen  Rudolf  Hruška  a tajemníkem  Svatoslav  Kracík.  Ustaveny 
následně byly dvě komise: KOVP a pro výstavbu a služby.

V rámci dalších územních změn obcí v okrese Tachov se na konci roku 1979 začala 
projednávat  mj.  i otázka  sloučení  obce  Sulislav  s městskou  obcí  Stříbro.  Integrace  byla 
schválena  usnesením  19. plenárního  zasedání  ONV  v Tachově  ze dne 27.  června  1980. 
Od 1. července 1980 byla Sulislav sloučena s obcí Stříbro,  pro kterou byl stanoven název 
Stříbro.  Sulislav  se stala  částí  obce Stříbro  a její  zájmy od té  doby hájil  občanský výbor, 
případně ze vsi zvolení poslanci. Toto územněsprávní uspořádání trvalo do konce roku 1991. 
Dne 1. ledna 1992 byla v Sulislavi obnovena obecní samospráva, která trvá doposud.
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II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty  z činnosti  původce  bývaly  ukládány  ve spisovně  MNV  sídlícího 
od 1. března 1948 až do zrušení v čp. 42. Došlé písemnosti byly zprvu označovány obdélným 
razítkem o rozměrech 7x3,2 cm s rubrikami: Došlo, Č. j., Příl., Vyřízeno, případně obdélným 
razítkem o rozměrech  5x3  cm se záhlavím Místní  národní  výbor v Sulislavi,  okr.  Stříbro 
a rubrikami:  Došlo  a Číslo  jedn.  Razítka  byla  pečlivě  vyplňována,  ukládací  znaky  však 
chybějí a není jasné, podle jakého systému byla spisovna MNV vedena.

Na první  odbornou  archivní  prohlídku  spisů  došlo  4.  února  1956  za přítomnosti 
stříbrské  okresní  archivářky  Bohuslavy  Lohrové  a tajemníka  MNV  Sulislav  Jaroslava 
Jirmáře. Ke skartaci byly předloženy: 2 knihy protokolů ze zasedání pléna a rady MNV z let 
1945-1955, 1 kniha a 1 blok jednacích protokolů z let  1950-1955 a spisy za období 1945-
1954.  Ze spisů  z doby německé  správy obce  se dle  protokolu  dochoval  nepatrný  zbytek. 
Ve spisovně  MNV  ponechány:  kniha  protokolů  o zasedání  pléna  MNV  z let  1945-1953, 
trestní  rejstřík  z přelomu  19.  a 20.  století  a obecní  rozpočet  z r.  1953.  Kromě  toho  bylo 
vyskartováno 50 kg papíru, aniž by bylo blíže zmíněno, co obsahovaly. Vybrané archiválie, 
konkrétně 6 úředních knih, 1 podací protokol a 1 karton z let 1945-1954 byly zapsány na EL 
JAF 96 založený 21. prosince 1957.

Další doložený kontakt s archivem se uskutečnil 22. října 1963 a v rámci provedeného 
„průzkumu  spisové  služby“  za účasti  tajemníka  MNV  Sulislav  Miloslava  Michalce 
a vedoucího okresního archivu Václava Kleinhampla. Pro archiv byly tehdy převzaty neúplné 
statistické přehledy z  let  1953-1960, ale také tištěné Směrnice z let  1959-1960 a Národní 
výbory za roky 1960 a 1961.

Dotazník ohledně stavu spisoven zaslaný archivem kvůli zjištění aktuálních poměrů v r. 
1966 se vrátil proškrtnutý bez jakýchkoliv konkrétních informací.

V návaznosti  na zrušení  národního výboru v Sulislavi  došlo v říjnu r.  1980 ke svozu 
dokumentů z let 1945-1980 o rozsahu 9 úředních knih (zápisy ze schůzí pléna, rady a komisí, 
podací  deník)  a 2  kartonů  (plány práce,  plenární  zasedání,  hlášení  o schůzovní  činnosti, 
agenda  předsedy,  závazky,  volby),  které  zůstaly  ve spisovně  uloženy po odvezení  živých 
a neuzavřených spisů pracovníky nástupnického MěNV Stříbro (přírůstek číslo 324 ze dne 
1. listopadu 1980).

Poslední přírůstek archiválií byl k fondu připsán po provedení mimo skartačního řízení 
na ObÚ  Sulislav,  jehož  výsledkem  bylo  mj.  i předání  archiválií  z let  1945-1980  (1992) 
o rozsahu 1 úřední knihy a 6 kartonů tj. 1,2 bm. (přírůstek číslo 10/2005 ze dne 25. července 
2005).

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Sulislav tvořen 1 úřední knihou 
a 17 kartony, v nichž byly další úřední knihy, vše o celkovém rozsahu 2,20 bm.

Na začátku  inventarizace  archivního  fondu  byly prověřeny archiválie  nástupnického 
MěNV Stříbro, mezi nimiž však nebyly nalezeny žádné týkající se MNV Sulislav. Ve fondu 
byla z důvodu ucelenosti ponechána jako posteriorum obecní kronika (inv. č. 35), neboť je 
z převážné části vedena právě za období MNV, resp. občanského výboru, konkrétně v letech 
1957-1991 a pak návazně v roce 1992 za znovuobnovený obecní úřad. Dalším posteriorem je 
dohoda uzavřená mezi občanským výborem v Sulislavi a místní organizací SSM v roce 1985 
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a přiložená zpráva o činnosti SSM (inv. č. 51).

V průběhu inventarizace byly z fondu vytříděny archiválie z činnosti původců:
- TJ SOKOL Sulislav (zprávy o kontrole hospodaření, směrnice ČSTV aj. z let 1981-1989) 
a přiřazeny  ke stávajícímu  fondu  TJ  SOKOL  Sulislav,  EL  NAD  1014.  Archiválie  byly 
vloženy do stávajícího kartonu fondu TJ SOKOL Sulislav, proto nedošlo ke změně v metráži 
obou fondů, ani v počtu evidenčních jednotek.
- MěNV Stříbro (agenda občanského výboru, zápisy ze schůzí občanského výboru aj. z let 
1980-1988) a přiřazeny ke stávajícímu fondu MěNV Stříbro,  EL NAD 95. Přesunut byl 1 
karton o celkové metráži 0,12 bm.

Archivní  fond MNV Sulislav  byl  uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro 
uspořádání a inventarizaci archivních souborů místních národních výborů vydaného Archivní 
správou Ministerstva  vnitra  ČR.  Následně byl  inventární  seznam ještě  upraven a doplněn 
podle Metodického pokynu pro inventární  zpracování  archivních  fondů národních  výborů 
ve Státním  oblastním  archivu  v Plzni  č.  j.  SOAP/006-3120/2007.  Formální  zpracování 
inventáře  bylo  provedeno  dle  Metodického  pokynu  ředitele  SOA v Plzni  pro  zpracování 
archiválií a tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010 ze dne 1. 4. 2010.

V archivním  fondu  bylo  provedeno  vyřazení  archiválií  z evidencí  NAD  z důvodu 
přehodnocení  významu.  (Protokol  o vyřazení  archiválií  z evidencí  NAD  z důvodu 
přehodnocení  významu  č.  j.:  SOAP/090-0179/2012  ze dne  23.  4.  2012 schválený  č.  j.: 
SOAP/008-1128/2012 ze dne 18. 10. 2012), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém 
rozsahu 0,48 bm (2  úřední  knihy z let  1973-1978, krátkodobá  statistika  z let  1951-1959, 
oběžníky  a nařízení  z let  1955-1956).  Konečná  metráž  archivního  souboru  po vytřídění 
a vyřazení dokumentů, resp. po jejich následném přemanipulování aktuálně činí 1,2 bm.

Ve fondu byly ponechány pokladní deníky za roky 1945-1953 (inv. č. 26, 27), neboť 
ilustrují období, pro které chybějí účetní knihy. Hlavní kniha je dochována jen do r. 1949 
a ostatní knihy pak navazují až od r. 1954. Deníky navíc obsahují velice zajímavé položky 
dokumentující  na co  se v období  těsně  po skončení  2.  světové  války  vydávaly  obecní 
prostředky.

Archivní  fond  MNV Sulislav náleží  k uceleněji  zachovalým fondům a není  známo, 
že by  se nějaké  dokumenty  z doby do r.  1980  ještě  nacházely  ve spisovně  nástupnického 
MěNV Stříbro,  resp.  ObÚ Sulislav.  Z důležitých  archiválií  jsou  dochovány knihy zápisů 
ze schůzí  pléna  a rady z let  1945-1978,  i když  za poslední  rok  je  dochován  jediný zápis. 
Chybí zápisy ze schůzí pléna a rady za poslední přibližně dva roky existence MNV, některé 
zápisy  komisí,  podací  protokol  za roky  1949-1956, většina  finančních  knih  a také  část 
spisového materiálu (např. odsunová agenda).

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní  fond  MNV  Sulislav  náleží  mezi  poměrně  uceleně  dochované  fondy 
národních  výborů.  Zápisy  ze schůzí  rady a pléna  MNV  dochované  od začátku  úřadování 
samosprávného orgánu v r. 1945 podávají obraz aktivit základního článku samosprávy v obci 
atypicky jen zčásti  poznamenané poválečnou výměnou obyvatelstva.  Z ostatních archiválií 
jsou dochovány archiválie vpodst. ve všech tématických skupinách. Přínosné jsou zejména 
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archiválie  týkající  se bezpečnostních  poměrů,  majetku  a přídělového  řízení. V nich 
se zobrazuje  specifická  situace  obce,  která  měla  početnou  českou  národnostní  menšinu, 
a ze smíšených manželství  pak po válce vyplývala odpovídající  situace  (reakce na válečné 
postoje, konfiskace...).

Fond MNV je v rámci ostatních početných dochovaných fondů místních původců, tj. 
Archiv  obce,  Česká  obecná  škola,  Československý  červený  kříž  –  základní  organizace, 
Jednotné  zemědělské  družstvo,  Kampelička,  spořitelní  a záložní  spolek,  KSČ –  základní 
organizace, Národní jednota pošumavská, Obecná škola (německá), Obecní úřad, Osvětová 
beseda,  TJ  Sokol,  Spořitelní  a úvěrní  spolek,  Základní  devítiletá  škola  a Záložna  – 
kampelička zásadním zdrojem údajů k přehledu o minulosti obce.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní fond MNV Sulislav uspořádala a inventární pomůcku sestavila PhDr. Markéta 
Novotná v lednu – dubnu 2012 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 14. srpna 2013 PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek

Akce Z – akce zvelebování

bm – běžný metr

Čd. – číslo dokladu

ČRS – Český rybářský svaz

ČSR – Československá republika

ČSTV – Český svaz tělesné výchovy

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční

GO – generální oprava

inv. č. – inventární číslo

JEP – jednotná evidence půdy

JZD – jednotné zemědělské družstvo

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

KSČ – Komunistická strana Československa

k. ú. – katastrální území

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěNV – městský národní výbor

MěÚ – městský úřad

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NF – Národní fronta

NS – Národní shromáždění

NV – národní výbor

ObÚ – obecní úřad

ONV – okresní národní výbor

OÚNZ – okresní ústav národního zdraví

PHM – pohonné hmoty

SSM – Socialistický svaz mládeže

TJ – tělovýchovná jednota

VKV – velmi krátké vlny

VÚ – vojenský útvar
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Příloha 2 – Předsedové MNV Sulislav v letech 1945-1980

Antonín Míšek 10. 5. 1945 24. 4. 1947
Josef Suda (pověřený) 25. 4. 1947 11. 5. 1948
Jaroslav Černý 12. 5. 1948 12. 7. 1950
Jan Michalec st. 13. 7. 1950 před 2. 1. 1952
Martin Štěrba 2. 1. 1952 24. 5. 1954
Josef Hyneš 25. 5. 1954 15. 12. 1954
Jan Michálek 16. 12. 1954 31. 3. 1961
Rudolf Hruška 1. 4. 1961 27. 4. 1962
Miroslav Hájek 28. 4. 1962 11. 11. 1976
Miloslav Michalec 12. 11. 1976 30. 6. 1980
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Příloha č. 3: Členové MNV Sulislav v letech 1945-1980

období  před 10. 5. 1945-6. 7. 1946
předseda MNV Antonín Míšek

místopředseda MNV Jan Herian

členové MNV
Antonín Fína (zapisovatel), František Gabriel (od 29. 9. 1945 zapisovatel, školní 
referent), Martin Štěrba (od 8. 8. 1945 policejní referent, od 17. 10. 1945 bytový 
referent),  Josef  Štyrc  st.,  Václav  Gebert,  Josef  Štyrc,  Karel  Gebert  (bytový 
referent), Krištof Řezníček, František Fína, Josef Nový (členové)

komise
MNV

bezpečnostní Od 5. 1. 1946 – Antonín Dietl, Martin Štěrba, Václa Gebert

bytová Od 5. 1. 1946 – Jan Michalec, František Císler, Bedřich Gernt

finanční Od 5. 1. 1946 – předseda: Antonín Míšek, pokladník: Alois Fína, členové: Jakub 
Herian, Josef Vágner

kulturní Od 5. 1. 1946 – Josef Nový, František Lobenstein, Alois Fína

rolnická Od 5. 1. 1946 – Josef Suda, Jakub Herian, František Gabriel

stavební Martin Štěrba, Karel Gebert, Václav Štěpánek

školská Od 5. 1. 1946 – František Gabriel, Krištof Řezníček, Josef Štyrc

změny ve složení MNV od 8. 8. 1945 živnostenský referent Václav Štěpánek, od 23. 9. 1945 školský 
referent František Gabriel, od 13. 11. 1945 bytový referent Jan Michalec

Období  7. 7. 1946-12. 7. 1950
předseda MNV Antonín Míšek, Josef Suda (od 25. dubna 1947), Jaroslav Černý (od 12. 5. 1948)

místopředseda MNV Jaroslav Černý,, Jan Michalec (od 12. 5. 1948)

členové MNV
Jan Michálek (vyživovací referent), Martin Štěrba (bezpečnostní referent), Josef 
Poslední (bezpečnostní referent), Jakub Herian (člen rady), Josef Suda (člen rady), 
František Gabriel (školní referent), Alois Fína (pokladník), Petr Gebert, František 
Lobenstein, František Hakr

komise
MNV

rolnická
Předseda: Josef Suda, od 10. 3. 1948 Vojtěch Michálek, členové: František 
Gabriel, Jakub Herian, František Hůla, Václav Gebert, František Hanžlík, Josef 
Štyrc, Alois Fína, František Lobenstein, František Hacker

bytová Jan Michalec, František Císler, Bedřich Gernt

finanční Jakub Herian, František Gabriel, Petr Gebert

osvětová Jaroslav Černý, Miloslav Michalec, Hilda Cízlerová

mimořádná
vyživovací

Od 12. 5. 1948 – Josef Černý, Jan Michalec, Jan Štrunc, Josef Wágner, Jan 
Herian, Kateřina Gerntová

stavební Jan Michalec, Karel Gebert, František Hacker, Martin Štěrba, Václav Gebert

zásobovací Jan Michalec, Josef Nový

lesní Josef Suda, František Štěrba

bezpečnostní Martin Štěrba, Josef Poslední

sociální Petr Gebert, Josef Hájek
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změny ve složení MNV

od 16. 2. 1948 Jaroslav Černý (pokladník), Antonín Dietl, Rudolf Hruška a Václav 
Štěpánek (doplňují finanční komisi), od 10. 3. 1948 zvoleni noví členové MNV: 
Jan Herian, Václav Štěpánek, Ladislav Eiselt, Vojtěch Michálek (rada: Jan 
Michalec, Vojtěch Michálek, Jakub Herian, pokladník Václav Štěpánek), od 16. 4. 
1948 Alois Fína,

Období  13. 7. 1950-24. 5. 1954
předseda MNV Jan Michalec st., Martin Štěrba (od 2. 1. 1952)

místopředseda Václav Flajšman

tajemník MNV ? Loukota

členové MNV

Jan Michálek, Jakub Herian, Jan Michalec st., Božena Járová (členka rady), Marie 
Herianová, František Lobenstein, Ladislav Eiselt, Josef Wágner, Alois Fína, 
Václav Flajšman, Václav Štěpánek, Rudolf Hruška (člen rady), dr. Bohumil 
Neumann, Martin Štěrba

komise
MNV

trestní Předseda: Martin Štěrba, místopředseda Jakub Herian, členové: Jaroslav Jirmář, 
František Němeček (od 2. 1. 1952)

zemědělská Řezníček, František Lobenstein, Václav Gebert, Kracík, Václav Štěpánek, 
Vladimír Albrecht, Václav Flajšman (od 23. 11. 1951)

změny ve složení MNV
od 21. 3. 1951 uváděn Jaroslav Jirmář (člen rady), od 9. 5. 1951 Josef Štyrc (člen 
rady), od 23. 11. 1951 místopředseda Jakub Herian, od 2. ledna 1952 Martin 
Štěrba (předseda), Vladimír Albrecht, František Němeček, Ladislav Nový

Období 25. 5. 1954-30. 5. 1957
předseda MNV Josef Hyneš, Jan Michálek (od 16. 12. 1954)

tajemník Jaroslav Jirmář

členové MNV
Josef  Poslední  (člen  rady),  Jaroslav  Jirmář  (tajemník),  Jakub  Herian,  Martin 
Štěrba, Jan Michálek, Marie Herianová, Josef Hyneš, Vladimír Albrecht, Marie 
Míšková.

Komise 
MNV

finanční Předseda: Jan Michálek, členové: Martin Štěrba, Rudolf Hruška

školská Předseda: Vladimír Albrecht, členové: Jaroslav Jirmář, Marie Míčková

zemědělská Předseda: Jakub Herian, členové: Marie Herianová, Alois Fína

Období 31. 5. 1957-24. 6. 1960
předseda MNV Jan Michálek

tajemník MNV Rudolf Hruška

členové MNV
Vladimír Albrecht, Alois Fína, Ema Flajšmanová, Jakub Herian (člen rady), 
Rudolf Hruška, Jan Michálek, Josef Poslední, Vlasta Řezníčková, Václav 
Štěpánek (člen rady), Martin Štěrba

Komise 
MNV finanční Předseda: Alois Fína, členové: Miroslav Hájek, František Sedláček, Josef 

Poslední, Martin Štěrba

bytová a pro 
výstavbu

Předseda: Martin Štěrba, členové: Václav Gebert st., Vítězslav Chládek, Josef 
Strohschneider, Jakub Herian, Miloslav Michalec

osvětová Předsedkyně: Ema Flajšmanová, členové: Miloslav Michalec, Jiří Liška, František 
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a školská Svoboda, Karel Gebert čp. 39

trestní Jakub Herian, Karel Gebert čp. 39, Eduard Brada, Josef Poslední, Václav 
Flajšman, Miroslav Hájek

zemědělská Předseda: Vladimír Albrecht, členové: Josef Kracík, Václav Štěpánek, Josef 
Herian, Vlasta Řezníčková

Období 25. 6. 1960-27. 4. 1962
předseda MNV Jan Michálek, Rudolf Hruška (od 1. 4. 1961)

tajemník Miloslav Michalec

členové MNV Rudolf Hruška, Dobroslav Ježil, Václav Štěpánek, Alois Fína

komise
MNV

bezpečnostní/
KOVP

Předseda: Josef Poslední, členové: Karel Gebert ml., Emanuel Míčka, Josef 
Herian, Josef Strohschneider st.

finanční 
plánovací

Předseda: Rudolf Hruška, členové: František Gabriel, Jaroslava Lišková, Miroslav 
Hájek, Alois Fína

pro výstavbu 
a bytová

Předseda: Václav Štěpánek, členové: Svatopluk Kracík, Jakub Herian, Josef 
Poslední, Martin Štěrba, Václav Gebert st.

školská 
a kulturní

Předseda: Dobroslav Ježil, členové: František Gabriel, Jaroslava Lišková, 
František Fretschner, Vladimíra Řezníčková

trestní Předseda: Jan Michálek, členové: Dobroslav Ježil, Bohumil Sedláček, Karel 
Gebert ml., Jiří Liška

zemědělská Předseda: Miloslav Michalec, členové: Jakub Herian, Vladimír Albrecht, 
Vítězslav Chládek, Josef Řezníček, František Svoboda

změny ve složení MNV Od 1. 4. 1961 předseda Rudolf Hruška

Období 28. 4. 1962-8. 7. 1964 (po doplňovacích volbách)
předseda MNV Miroslav Hájek

tajemník MNV Miloslav Michalec

členové MNV Václav Štěpánek, Rudolf Hruška, Dobroslav Ježil (členové rady),

komise
MNV

bezpečnostní Předseda: Josef Poslední, členové: Miloslav Michalec, Karel Gebert, Josef Herian, 
Emanuel Míčka

finanční Předseda: Rudolf Hruška, členové: Alois Fína, Vladimír Albrecht, Vladimíra 
Řezníčková, Jaroslav Soldát

výstavby Předseda: Václav Štěpánek, členové: Jakub Herian, Svatoslav Kracík, Martin 
Štěrba, Václav Gebert ml.

školská, 
kulturní 

a sociálního 
zabezpečení

Předseda: Dobroslav Ježil, členové: Josef Poslední, Rudolf Hruška, František 
Frečner, Jiří Liška

zemědělská Předsedkyně: Jaromíra Lišková, členové: Miloslav Michalec, Svatoslav Kracík, 
František Svoboda, Vítězslav Chládek
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Období  9. 7. 1964-14. 12. 1971
předseda MNV (MNV) Miroslav Hájek

tajemník Miloslav Michalec

členové MNV
Dobroslav Ježil, Rudolf Hruška, Václav Štěpánek (členové rady), Josef Poslední, 
Jaromíra Lišková, Svatoslav Kracík, Vladimír Albrecht, Alois Fína, František 
Frečner, Jana Herianová, Ladislav Kaiser

komise
MNV

KOVP Předseda: Dobroslav Ježil, členové: Josef Poslední, Ladislav Kaiser, Karel Gebrt 
čp. 39, Jiří Liška

pro rozvoj 
služeb 

a společenské 
potřeby

Předseda: Miloslav Michalec, členové: Jaromíra Lišková, František Frečner, 
František Svoboda, Arnošt Ira, Josef Strohschneider

finanční Předseda: Rudolf Hruška, členové: Jana Herianová, Alois Fína, František Korbel, 
František Štěrba

zemědělská
Předseda: Václav Štěpánek, členové: Vladimír Albrecht, Svatoslav Kracík, Jakub 
Herian, Václav Gebert ml.

Období  15. 12. 1971-11. 11. 1976
předseda MNV Miroslav Hájek

místopředseda MNV Rudolf Hruška

tajemník Miloslav Michalec

členové MNV Vítězslav Chládek, Dobroslav Ježil (členové rady), Václav Štěpánek, Svatoslav 
Kracík, Josef Poslední, Vladimír Albrecht, Miroslav Řezníček, Vladimír Kaiser

komise
MNV KOVP

Předseda: Miloslav Michalec, místopředseda: Ladislav Kaiser, tajemník: Miroslav 
Řezníček, členové: Josef Poslední, Karel Gebert čp. 39

Období  12. 11. 1976-30. 6. 1980
předseda MNV Miloslav Michalec

místopředseda MNV Rudolf Hruška

tajemník Svatoslav Kracík

členové MNV
Vlasta Řezníčková, Miluše Nová (členky rady), Ivana Dědková, Václav Gebert, 
Dobroslav Ježil, Vladislav Kaiser, Zdeněk Hájek, Josef Strohschneider, Václav 
Štěpánek

komise
MNV

KOVP Předseda: Vladislav Kaiser, tajemník Dobroslav Ježil, členové: Ivana Dědková, 
Zdeněk Hájek, Miroslav Mička

výstavba 
a služby

Předseda: Josef Strohschneider, tajemník: Václav Štěpánek, členové: Václav 
Gebert, Karel Javorský, Václav Capouch
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Orgány národního výboru

1 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1945-1953 ukn 1
(20. 6. 1945-12. 12. 1953)

2 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1954-1956 ukn 2
(1. 1. 1954-31. 12. 1956)

3 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1957-1959 ukn 3
(1. 1. 1957-31. 12. 1959)

4 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1960-1963 ukn 4
(1. 1. 1960-20. 12. 1963)

5 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1964-1966 ukn 5
(7. 1. 1964-24. 10. 1966)

6 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1967-1971 ukn 6
(6. 1. 1967-6. 10. 1971)

7 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1971-1978 ukn  7
(28. 10. 1971-7.8.1978)

8 Zápisy ze schůzí zemědělské komise 1959-1963 ukn 8
(30. 1. 1959-22. 1. 1963)

9 Zápisy ze schůzí školské a kulturní komise 1959-1979 ukn 9
(27. 8. 1962-24. 11. 1963)
komise pro služby a společenskou spotřebu
(14. 8. 1964-18. 6. 1969)
komise bytové a pro výstavbu
(29. 6. 1959-8. 10. 1979)

10 Zápisy ze schůzí finanční komise 1960-1962 ukn 10
(19. 8. 1960-23. 11. 1962)

11 Zápisy ze schůzí komise pro ochranu 1962-1975 ukn 11
veřejného pořádku
(29. 8. 1962-29. 4. 1975)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy

A. Evidenční

12 Výkaz domovských listů 1945-1951 ukn 12

13 JEP – vložky k evidenčním listům parcel 1951 ukn 13

14 JEP – soupis parcel 1958 ukn 14

15 JEP – soupis parcel 1962 ukn 15

16 JEP – soupis parcel 1969 ukn 16

17 JEP – soupis parcel 1974 ukn 17

18 Seznam uživatelů a vlastníků 1966 ukn 18

19 Seznam a rejstřík uživatelů a vlastníků v obci 1977 ukn 19

20 Seznam domů a soupis parcel v k. ú. 1977 ukn 20

21 Evidenční listy v k. ú. 1977 ukn 21

B. Účetní

22 Hlavní kniha 1945-1946 ukn 22

23 Hlavní kniha II. 1947 ukn 23

24 Hlavní kniha 1948 ukn 24

25 Hlavní kniha 1949 ukn 25

26 Pokladní deník 1945-1946 ukn 26

27 Pokladní deník 1947-1953 ukn 27

28 Peněžní deník 1973-1975 ukn 28

29 Kniha příjmů 1963-1976 ukn 29

30 Kniha výdajů 1973-1976 ukn 30

31 Inventární kniha 1954-1955 ukn 31

32 Inventární kniha 1956-1959 ukn 32

33 Inventární kniha 1960-1966 ukn 33

34 Inventární kniha 1967-1978 ukn 34
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

C. Pamětní

35 Obecní kronika 1957-1980 (1992) ukn 35

II. Spisový materiál

A. Registraturní pomůcky

36 Podací protokol 1946-1949 ppr 1
(28. 12. 1946-12. 12. 1949)

37 Podací protokol 1957-1962 ppr 2
(3. 1. 1957-17. 12. 1962)

38 Podací protokol 1963-1980 ppr 3
(5. 1. 1963-4. 6. 1980)

B. Spisy

Statutární záležitosti

39 Přechod obce z okresu Plzeň-sever do 1960-1961 kar 1
okresu Tachov

40 Popis obecních hranic Heřmanova Huť-Sulislav 1973 kar 1

Volby

41 Volby do místního národního výboru 1946 kar 1
(zápis o schůzi místního volebního výboru)

Volby do Národního shromáždění 1948 kar 1
(vyhláška o vypsání voleb, vyrozumění členů
volebního výboru, žádosti o vydání voličských
průkazů – rodina Hůlových)

Volby do místního národního výboru 1954 kar 1
(schválení volební komise)

Volby doplňovací do místního národního výboru 1955 kar 1
(prohlášení kandidáta, zápis o registraci kandidáta,
zápis o sčítání hlasů, zápis o hlasování, hlasovací
lístek)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Volby doplňovací soudců z lidu Lidového 1956 kar 1
soudu ve Stříbře
(návrh kandidátů)

Volby do KNV, ONV a místního národního výboru 1957 kar 1
(vyhláška o stanovení volebních obvodů pro
volby do ONV ve Stříbře, vyhláška o stanovení
volebního obvodu Sulislav, schválení obvodní
a okrskové volební komise, vyhláška o zřízení
volební komise, návrh kandidátů do MNV,
vyhlášky o registraci kandidátů do ONV, KNV
a MNV, vyhláška o vyložení seznamu voličů,
objednávka hlasovacího lístku, seznam voličů,
zápis o přepočítávání hlasovacích lístků, zápis
o hlasování, slib poslanců)

Volby do Národního shromáždění, KNV, ONV 1960 kar 1
a místního národního výboru
(vyhláška o registraci kandidáta do KNV, vyhláška
o vytvoření obvodní volební komise, vyhláška
o stanovení volebního obvodu, jmenování členů
volebních komisí, zpráva místní volební komise
o návrhu kandidátů do MNV, zpráva pro předvolební
schůzi, přihlášky kandidátů k registraci, objednávka
hlasovacích lístků, zápisy o registraci kandidátů do
MNV, vyhláška o registraci kandidátů, seznam voličů,
zápis o převzetí hlasovacích lístků, zápis o sčítání
hlasů, zápis o hlasování, vyhláška o ustavujícím
plenárním zasedání, sliby zvolených poslanců)

Volby do  Národního shromáždění, KNV, ONV 1964 kar 1
a místního národního výboru
(zpráva mandátové komise, projevy na ustavujícím
plenárním zasedání, slib poslanců)

Volby do Federálního shromáždění, KNV, ONV 1971 kar 1
a místního národního výboru
(přihlášení kandidátů za jednotlivé složky NF,
prohlášení kandidátů o přijetí kandidatury,
přihláška kandidátů k registraci, pověření
volebního zmocněnce, vyhlášky o registraci
kandidátů do Sněmovny lidu, Sněmovny národů,
České národní rady a KNV, zpráva o provedení
registrace, zápis o hlasování, výsledky hlasování)

Volby doplňovací do KNV 1972 kar 1
(vyhláška k volebnímu obvodu č. 100-Kladrubsko,
vyhláška o registraci kandidáta, vyhláška
o stanovení volebního obvodu, seznam voličů)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Volby do Federálního shromáždění, KNV, ONV 1976-1980 kar 1
a místního národního výboru
(návrhy kandidátů do do Sněmovny lidu,
Sněmovny národů, České národní rady a KNV,
směrnice pro stanovení poslanců, návrh na 
poslance MNV, přihláška kandidátů k registraci,
ustavení okrskové a místní volební komise,
prohlášení kandidátů, vyhláška o registraci
kandidátů, projev na předvolební schůzi, seznam
voličů, zápis o hlasování, výsledky hlasování,
osvědčení o zvolení poslancem, sliby poslanců,
ustavující plenární zasedání)

42 Akční plán a volební programy 1954-1976 kar 1

Organizace činnosti národního výboru

43 Plány práce pléna, rady a komisí 1953-1979 kar 1

44 Hlášení o politické situaci a schůzové 1974-1980 kar 2
činnosti

45 Oběžníky s pozvánkami, zprávami 1950-1952 kar 2
a oznámeními

46 Dokumentace ke schůzím pléna, rady 1950-1977 kar 2
a komisí včetně veřejných a společných
s JZD, KSČ a dalších
(prezence, programy, hlášení, projevy,
zprávy o činnosti)

47 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1954-1975 kar 2

Funkcionáři

48 Návrh na jmenování nových členů MNV 1951 kar 2

49 Hlášení funkčního zařazení, seznamy členů 1955-1976 kar 2
MNV a komisí, hodnocení poslanců

Kontrolní činnost

50 Dohlídky a periodické revize finančního 1948-1977 kar 2
hospodaření, zprávy o plnění nápravných
opatření, prověrky činnosti
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Spolupráce s organizacemi Národní fronty

51 Základní organizace Socialistického svazu 1960-1979 (1985) kar 2
mládeže
(kandidátka do okresního výboru, plány
práce, hlášení o činnosti, závazky, dohody
o spolupráci s MNV)

52 Místní organizace ovocnářského 1965-1979 kar 2
a zahrádkářského svazu
(objednávka stromků a keřů, dohoda
o spolupráci s MNV)

53 Místní skupina Československého červeného 1955-1979 kar 2
kříže
(evidenční listy zdravotní hlídky, změna ve
složení, dohoda o spolupráci s MNV)

54 Tělovýchovná jednota SOKOL 1967-1979 kar 2
(zřízení hřiště a klubovny, pořizování vybavení
pro fotbalisty, závazek, dohoda o spolupráci
s MNV)

Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

55 Výkaz přestupků 1966-1973 kar 3

56 Přestupky. 1947-1980 kar 3
(oznámení, výpovědi, zápisy, posudky, rozhodnutí)

57 Posudky, zprávy a hlášení o občanech 1952-1980 kar 3

58 Prohlášení o pozvání k návštěvě ČSR 1966-1967 kar 3

Požární ochrana

59 Zápisy ze schůzí požárního sboru (torzo) 1950-1968 kar 3

60 Požární řád obce 1961 kar 3

61 Zápisy z požárních prohlídek a revizí 1961-1976 kar 3

62 Přidělování a financování výstroje 1955-1969 kar 3
a provozu techniky

63 Dohoda s MNV o plnění programu NF a NV 1979 kar 3
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Vojenské záležitosti, civilní obrana

64 Odvodní řízení, seznamy a posudky branců 1955-1980 kar 3

65 Cvičení záložníků, evidence, vojenské 1955-1980 kar 3
knížky, školení, seznamy

66 Kontroly vojenskou správou 1955-1974 kar 3

67 Patronátní smlouvy s VÚ 3263 Líně 1961-1962 kar 3

Evidence obyvatelstva, sčítání lidu

68 Seznamy, počet a pohyb obyvatel 1947-1977 kar 3

69 Oznámení narození/sňatku/úmrtí pro 1955-1963 kar 3
ohlašovací úřad

70 Sčítání lidu 1960-1970 kar 3
(nahlášení komisaře, tabulky za obec)

71 Lístky pro domácnost 1945 kar 3
(seznamy členů rodin pro přídělový systém)

Státní občanství

72 Žádosti, výměry o vrácení, osvědčení 1948-1955 kar 3
národní spolehlivosti (Albrecht-Žaloudková)

Evidence a správa majetku

73 Přídělové řízení – obecní majetek 1950-1970 kar 3
(rozhodnutí o odevzdání konfiskovaného
nemovitého majetku obci Čd. 1181/50,
usnesení Čd. 299/53, přídělová listina Čd. 300/53,
usnesení Čd. 8/55, knihovní návrh Čd. 171/56,
přídělová listina na příděl č. 39, rozhodnutí
o přídělu č. 45, žádost o zápis obecního majetku
z přídělového řízení a převodu komunikací)

74 Majetkoprávní věci 1950-1979 kar 3
(hospodářské smlouvy o převodech nemovitého
a movitého majetku v rámci národního majetku,
provoz obecního hřbitova, návrh rekreačního řádu
pro přehradu Hracholusky, dražební vyhláška,
rozpis přídělu elektřiny, sběr druhotných surovin,
dopis Wenzela Helda o nálezu diamantů)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

75 Evidenční změny 1961-1978 kar 3
(seznam osazených nivelačních značek,
aktualizace seznamu nemovitostí, založení
evidence chat, protokoly o aktualizaci souborů)

76 Inventarizace 1955-1979 kar 3

77 Rodinné domky 1951-1978 kar 4
(zacházení s osobami německé národnosti
při konfiskaci a přídělu, stanovení nájemného,
žádosti o přidělení k obývání, resp. koupi,
prodeje, zřízení práva osobního užívání
pozemků, hospodářské smlouvy o převodu
nemovitostí na MNV, souhlas se změnou
užívání, nájemní smlouvy na okolní pozemky,
dědictví)

Finanční hospodaření

78 Účetní uzávěrka obce 1945 kar 4

79 Žádost o souhlas se založením obecních 1945 kar 4
fondů

80 Roční rozpočty obce 1946-1953 kar 4

81 Komplexní rozbor hospodaření 1961 kar 4

Místní daně a poplatky

82 Přehled daní a poplatků spravovaných MNV 1945-1962 kar 4

Výstavba

83 Veřejné stavby, akce  „Z“ 1947-1976 kar 4
(opravy a úpravy: chudobinec, mateřská škola,
škola, budova MNV, prodejna čp. 51, požární
zbrojnice, hradba u poštovního úřadu, márnice,
budova MNV, veřejné prostranství, čerpací
stanice PHM, GO školy, přístavba sociálního
zařízení a sálů v pohostinství, protokoly
o ukončení akcí a předání do trvalého užívání)

84 Průmyslová a zemědělská výstavba 1954-1974 kar 4
(akce JZD – adaptace stáje na vepřín, adaptace
stáje na konírnu, kurník a přístavba kravína,
kafilerie, státní statek – drůbežárna, silážní žlaby)
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nv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

85 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1946-1976 kar 4
(elektrifikace obce, sekunderní přípojka pro
chatovou oblast, instalace a GO veřejného
osvětlení)

86 Občanské stavby 1953-1980 kar 4
(přestavby, úpravy a opravy rodinných domků,
zahradní domky a chatky, výstavba chatové
oblasti Hracholusky, demolice)

Živnosti, poskytování služeb občany

87 Zastavení provozu – smíšené zboží 1949 kar 4

88 Povolení k činnosti – dámské krejčovství 1967 kar 4

Bytové hospodářství

89 Žádosti, přidělování, nájmy 1952-1980 kar 4

Doprava a spoje

90 Místní komunikace 1952-1968 kar 5
(opravy, úpravy, podklady, nerealizovaná
lávka pro chodce)

91 Investiční výstavba 1952-1975 kar 5
(silnice I/5 – přestavba mostu, úpravy terénu,
oprava opěrné zdi rybníka, chodníky, kanalizace
autobusové zastávky – nerealizovány,
radiové spojení VKV na trati Plzeň-Cheb)

92 Dopravní obslužnost 1950-1969 kar 5
(zřizování autobusových spojů – jízdní řády,
zastavování vlaků v obci, přesun zastávky
do Vranova)

93 Poštovní úřad 1955-1972 kar 5
(otevření, zřízení obvodu, telefonizace,
přeřazování obcí v obvodu)

94 Místní rozhlas 1952-1974 kar 5
(zřízení, rozpočty, plány, listiny o povolení,
generální oprava)
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Obchod

95 Přídělový systém na uhlí 1955-1980 kar 5
(seznamy domácností)

96 Družstvo Jednota 1961-1976 kar 5
(provoz samoobsluhy a pohostinství,
zásobování, personál, dohoda o spolupráci
s MNV)

Zemědělství

97 Jednotné zemědělské družstvo 1953-1961 kar 5
(pomoc v rámci plánu pomoci pohraničí,
návrh na odběr strojových hnojiv, poplatky
za inseminace, jmenování organizátora
ochrany rostlin, beseda, vstupy, výstupy
družstevníků, usedlost čp. 35, slučování
a podklady k němu – výsledky hospodaření

Zemědělská výroba

98 Statistika (neúplné): 1955-1971 kar 5
- Sběrný list osob trvale činných a pomáhajících
v zemědělských závodech jednotlivě
hospodařících zemědělců a členů JZD, 1958
- Přehled o počtu osob trvale činných
v zemědělství, 1955
- Seznam záhumenkářů a bezzemků, 1958-1959
- Závodový list pro závody zemědělské, sine dato
- Soupis a obecní přehled hospodářského
zvířectva, 1960-1971
- Výkaz a Sčítací list k soupisu ovocných
stromů a keřů, 1970

99 Rostlinná výroba 1956-1973 kar 5
(rozpis státního plánu, prohlídky jetele a brambor,
příděl hnojiv, zprávy o zajištění  úkolů, prověrky
luk a pastvin, obecní hlášení a záznam o výskytech
mandelinky a učiněných opatřeních, předání
a pronájmy silničního ovocného stromoví)

100 Živočišná výroba 1949-1967 kar 5
(chovatelské příspěvky, drnomistr, kafilerie,
zástav prasnic, připouštění klisen, vyřazení kozlů,
odstav telat, objednávky kuřic, evidence koní,
obecní výkaz o včelařství, očkování vepřů a psů)
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Zemědělská půda

101 Přídělové řízení 1948-1975 kar 5
(společné přídělové listiny Čd. 280/53,
Čd. 108/48 – pro čp. 1, 9, 13, knihování dle
jednotlivých čísel popisných včetně rozhodnutí,
usnesení, výpisů z pozemkové knihy, knihovních
návrhů, upřesnění přídělů, vyúčtování,
konfiskačních výměrů)

102 Výměr o výkupu půdy podle zákona 1949 kar 6
č. 46/1948 Sb. – církevní pozemky v obci

103 Jednotná evidence půdy – evidenční listy 1959 kar 6
o plochách kultur dle jednotlivých držitelů

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

104 Živočišné produkty 1955-1962 kar 6
(maso, mléko, vejce)

105 Rostlinné produkty 1954-1956 kar 6
(zrniny, brambory, cukrovka, ovoce)

Lesy

106 Správa obecních lesů 1955-1963 kar 6
(Lesní družstvo Stříbro, převod správy na
Státní lesy)

107 Služební objekt čp. 35 - uvolnění bytu 1955-1962 kar 6

108 Vyjádření ke stavbě polesí Sulislav 1976 kar 6

Myslivost

109 Lidová myslivecká společnost Sulislav 1951-1971 kar 6
(žádost o přenechání pozemku na remízek,
žádost Lidové myslivecké společnosti Sytno
o vyhlášení trávení škodné zvěře, jmenování
přísežného mysliveckého strážce, doporučení
k vydání nákupního povolení na loveckou zbraň)

28



Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Rybářství

110 Využívání obecních rybníků 1960-1980 kar 6
(jednání o předání správy obecních rybníků
Státnímu rybářství v Měcholupech, zajištění
hasební vody v době výlovu návesního rybníka,
provozování ČRS – místní organizací ve Stříbře)

Vodní hospodářství

111 Obecní studny 1955-1975 kar 6
(budování studní v oblasti Hracholuské
přehrady – Vranov, Butov, zásobování vodou)

112 Návesní rybník 1962-1976 kar 6
(návrh na zrušení, vybahnění, určení vlastníka)

Zdravotnictví

113 Přičlenění území bývalého okresu Stříbro 1960 kar 6
k OÚNZ Plzeň-sever

114 Komplexní plán zdravotnických opatření 1963 kar 6

115 Seznamy občanů k povinnému očkování 1951-1980 kar 6

116 Rozbory vody ve studních 1956-1978 kar 6

Sociální péče

117 Zhodnocení činnosti v péči o děti 1972 kar 6

118 Jmenování sociálního kurátora 1978 kar 6

119 Evidenční listy potřebných občanů 1973 kar 6

120 Důchody, doplňková péče (návrhy, rozhodnutí) 1955-1980 kar 6

Školství

121 Základní devítiletá škola 1953-1971 kar 6
(dekret o zřízení národní školy, závěrečné
zkoušky, doporučení ke studiu, nesouhlas
se zrušením, hodnocení školního roku 1961/62,
kooperace škol Sytno – Sulislav)
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122 Dětský zemědělský útulek 1955-1970 kar 6
(otevírání a uzavírání, personální obsazení,
hygienická prohlídka, vybavení, přehled
výchovné práce, plán práce)

Kultura, sport a tělovýchova

123 Jednotný plán kulturně výchovné činnosti 1974 kar 6

124 Osvětová beseda 1951-1967 kar 6
(plán práce, pořádání akcí)

125 Místní lidová knihovna 1965-1975 kar 6
(zápis o metodické návštěvě, převzetí
městskou knihovnou ve Stříbře)

126 Obecní kronika 1960-1976 kar 6
(pracovní smlouva, odměňování kronikáře)

127 Žádosti o povolení veřejných hudebních produkcí 1955-1970 kar 6
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