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Úvod

I. Vývoj původce archiválií
Původcem archiválií je:
Místní národní výbor Svahy (17. září 1947 – 30. duben 1976) IČO 260 207
Obec Svahy, ležící 8 km jihovýchodně od Plané, náležela od roku 1945 do konce ledna
1949 do politického a soudního okresu Planá. Správní obvod MSK a MNV se shodoval
s katastrálním územím obce Svahy.
Úřadovna MNV ve Svahách bývala umístěna v čp. 25.
Až do r. 1947 nesla obec pouze původní německý název Hangendorf, ačkoliv už v
březnu 1946 byla podána žádost o změnu názvu, tehdy na Svahov. Ve smyslu vyhlášky
ministerstva vnitra č. 7/1948 Sb., o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad,
povolených v roce 1947, došlo k přejmenování na Svahy.
Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších
územně správních celků. Nahradily tak od roku 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
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jako pravomoci místních národních výborů. Místní správní komise měly mít 3 až 6
jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise byl jmenován, nikoliv volen.
V Hangendorfu byla místní správní komise ustavena při schůzi osídlenců 23. října
1945. Předsedou komise se stal Bohumil Polánka, místopředsedou Antonín Kříž. Ostatní
členové MSK a poté i MNV viz Příloha 3. Na začátku následujícího roku došlo k celkové
obměně komise a s platností k 9. únoru 1946 byl předsedou MSK Hangendorf jmenován
Jaroslav Soustružník.
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 květnu r. 1946 bylo ve Svahách usídleno pouhých 39 osob s volebním právem, tj.
počtem nedostatečným k ustavení národního výboru, proto obec i nadále spravovala místní
správní komise.
K ustavení národního výboru se přistoupilo při schůzi konané dne 17. září 1947. V čele
MNV stanul Jaroslav Soustružník, místopředsedou se stal Štefan Zemko. Ani toto uspořádání
však nemělo dlouhého trvání a na základě podnětu místního akčního výboru byl předseda
Jaroslav Soustružník odvolán, stejně tak pokladník Bohumil Polánka. Na místo předsedy
MNV pak byl povolán Josef Krutílek, pokladníkem se stal Václav Kohel. Při MNV pracovala
stálá finanční komise.
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
(naplněného ovšem až v roce 1954); do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným
ONV na návrh Národní fronty.
Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, byl od 1.
ledna 1949 zřízen kraj Karlovarský, jehož součástí se stala i obec už Svahy. Zároveň byla
vládním nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena
územní reorganizace okresů. Od 1. února 1949 byla obec součástí nově vymezeného okresu
Mariánské Lázně.
V souvislosti s realizací zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách, byla v jednotlivých
okresech Karlovarského kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven jejich územní
rozsah. Svahy, pro něž původně matriční zápisy vedli faráři ve Vysokému Sedlišti, připadly k
Plané.
V květnu roku 1950 proběhla na podnět místních komunistů jednání o obměně
národního výboru, která byla odůvodňována: „Jelikož předseda jest starý jest návrh aby byl
vyměněn, a další členové byli též vyměněni.“ Dne 24. června 1950 pak ONV v Mariánských
Lázních jmenoval 15členný MNV Svahy v čele s Karlem Šmatem. Jméno místopředsedy není
doloženo. Ojedinělé zmínky o jednotlivých referentech prozrazují, že při MNV byly činné
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komise: finanční, kulturně osvětová, mimořádná vyživovací a zemědělská.
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. Jako první tajemník je ve Svahách doložen Antonín Hodný.
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 a č. 23/1954 Sb.,
o organisaci výkonných orgánů národních výborů. Dosavadní struktura národních výborů
zůstala těmito normami v podstatě nedotčena.
Podle § 3, odst. 5 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, se volil do místních
národních výborů 1 člen nejméně na 100 obyvatel a nejvýše na 200 obyvatel podle velikosti
obce. V obcích do 900 obyvatel se volilo 9 členů. Místní národní výbory se měly scházet
ke svým zasedáním nejméně jedenkrát za měsíc (§10). Rada národního výboru se skládala
z předsedy NV, jeho náměstka, popř. náměstků, tajemníka a ostatních členů rady. Všichni
členové rady byli voleni národním výborem na jeho prvním zasedání. Národní výbor mohl
svou radu i její jednotlivé členy kdykoli odvolat.
Podle zákona č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, byly 16. května 1954
uskutečněny první volby členů národních výborů všemi občany, majícími volební právo.
Volební období bylo stanoveno na tři roky.
V čele 9členného MNV po volbách stanul při prvním plenárním zasedání konaném dne
27. května 1954 František Korous. Do funkce tajemníka byl zvolen František Slapnička. Při
MNV fungovaly komise finanční, pro hospodářskou a kulturní výstavbu obce 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.
Z voleb vzešel 9členný národní výbor, přičemž pro absenci archiválií nelze doložit
funkce jeho jednotlivých členů ani stálé komise. Předsedou se s největší pravděpodobností
stal znovu František Korous.
Na podzim následujícího roku bylo pro úbytek dvou členů MNV nezbytné přistoupit
k doplňujícím volbám, které proběhly 16. listopadu 1958. František Veverka, který byl
jedním z nově zvolených členů MNV, se následně ujal funkce tajemníka.
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. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením Plzeňského
a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.
K témuž datu byl zrušen národní výbor v dosavadní obci Zliv a tato, včetně místních
částí Boudy a Řešanov, byla připojena ke Svahům a tudíž pod pravomoc MNV Svahy.
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Současně byla ke Svahům přesunuta jako místní část Vížka, dosavadní místní část též
aktuálně rušené obce Třebel.
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
pod č. 100/1960 Sb., prodloužení volebního období se týká čl. 86, odst. 3).
Z voleb vzešel 9členný národní výbor, do jehož čela byl zvolen František Veverka,
tajemníkem se stal Petr Suchý. Při MNV fungovaly komise: zemědělská, finanční a pro
výstavbu, školská a kulturní a trestní. Na konci r. 1961 však tajemník z blíže neznámých
odchodů odešel z MNV a při schůzi pléna konané 6. prosince 1961 bylo jednohlasně
schváleno, aby se funkce předsedy od následujícího roku ujal Václav Nečil. Dosavadní
předseda MNV, František Veverka, byl schválen jakožto tajemník.
Další změna ve vedení obce se uskutečnila na přelomu února a března r. 1963.
Dosavadní předseda MNV Václav Nečil se odstěhoval do Horní Jadruže a od 1. března 1963
byla ve funkci předsedkyně MNV schválena Helena Krutílková.
Na základě ústavního zákona č. 75/1963 Sb., o skončení volebního období Národního
shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů, bylo ukončeno volební období
orgánů zvolených v roce 1960 k 12. červnu 1964.
Po následujících volbách byl při plenárním zasedání konaném 13. července 1964 zvolen
předsedou Jiří Mácha. Do funkce tajemníka byl navržen Karel Basák, který to však ze
zdravotních a pracovních důvodů odmítl a tajemníkem se po dohodě dočasně stal František
Veverka. Ten se v létě následujícího roku odstěhoval a při plenární schůzi konané 11.
července 1965 byla proto schválena reorganizace MNV, přičemž se tajemnicí stala Milada
Veselá. Při MNV tehdy fungovaly komise: KOVP, pro rozvoj služeb a společenské spotřeby,
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.
Při plenární schůzi konané 13. srpna 1970 bylo na programu i projednání a schválení
žádosti Jiřího Máchy o zproštění funkce předsedy MNV. Při následujícím hlasování byl na
jeho místo potvrzen Jaroslav Soustružník.
V souladu se zákonem č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v ČSR, se ve
dnech 26. a 27. listopadu 1971 uskutečnily i volby do MNV Svahy.
Při ustavujícím plenárním zasedání konaném 17. prosince 1971 byl ve funkci předsedy
opětovně potvrzen Jaroslav Soustružník. Tajemníkem byl zvolen Bohuslav Polánka. Dne 3.
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září 1975 proběhla mimořádná schůze rady MNV, neboť předseda MNV Jaroslav
Soustružník zemřel a bylo nezbytné funkci nově obsadit. Při plenárním zasedání dne 24. září
1975 byla jako předsedkyně MNV odhlasována Milada Veselá.
Na jaře r. 1976 se, kvůli nemožnosti sestavit v obci národní výbor, začala projednávat
otázka sloučení obce Svahy včetně místních částí Boudy, Řešanov, Vížka a Zliv s městskou
obcí Planá. V průběhu plenárního zasedání MNV Svahy konaném 21. dubna 1976 byla změna
akceptována a na integraci k Plané došlo s platností od 30. dubna 1976 na základě schválení
29. plenárním zasedáním ONV v Tachově ze dne 23. dubna 1976. Tento stav platí doposud.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MNV sídlícího v čp. 25
(od 1954, předtím nezjištěno). Došlé písemnosti byly zprvu (do r. 1959 včetně) označovány
otiskem obdélného podacího razítka o rozměrech 5,1 x 1,5 cm s rubrikami: Došlo dne, Č. j.,
od r. 1960 pak otiskem podacího obdélného razítka o rozměrech 7 x 2,5 cm se záhlavím
Místní národní výbor Svahy a rubrikami: Došlo dne, č. j., Vyřízeno dne. Otisky razítek byly
pečlivě vyplňovány, ukládací znaky však chybějí a není jasné, podle jakého systému byla
spisovna MNV vedena.
O stavu spisovny k r. 1954, resp. 1962 vypovídají zápisy o předávání úřední agendy
mezi odstupujícím a nastupujícím vedením MNV. Z nich je zřejmé, že agenda byla vedena a
ukládána v souladu s platnými předpisy.
První doložený kontakt s archivem se uskutečnil až v r. 1975. Dotazník ohledně stavu
spisoven zaslaný archivem kvůli zjištění aktuálních poměrů obsahuje sdělení, že písemnosti
jsou tajemníkem ukládány do pořadačů, je veden podací deník, za rok se vyřídí přibližně 250
spisů, které jsou ukládány v kanceláři MNV a aktuálně je jich uloženo cca 4 metry.
Následujícího roku pak proběhlo zrušení národního výboru ve Svahách a teprve v
návaznosti na něj se uskutečnil svoz torzovitě dochovaných dokumentů (volby, plány práce,
vojenské záležitosti a CO, matriční věci, výstavba, zemědělství, sociální věci, doprava,
zdravotnictví, školství, kultura, dosídlení, památky a další) z let 1954-1976 o celkovém
rozsahu 3 kartonů (přírůstek č. 175 ze dne 7. června 1976).
V r. 1980 pak do fondu přibyl karton archiválií (rozpočet, výkazy, výstavba,
inventarizace) z let 1960-1974 předaný z nástupnického MěNV Planá (přírůstek č. 277 ze dne
21. července 1980).
Při vnitřní revizi fondů provedené v případě archivního fondu MNV Svahy v roce 2001
byla do archivního fondu přesunuta kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV Svahy z let
1960-1976. Ta byla do archivu předána v r. 1985 po provedení skartačního řízení na MěNV
Planá (přírůstek č. 372/1985 ze dne 4. července 1985).
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III. Archivní charakteristika archivního fondu
Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Svahy tvořen 4 kartony o
celkovém rozsahu 0,53 bm.
Na začátku inventarizace archivního fondu byly prověřeny archiválie nástupnického
MěNV Planá, mezi nimiž však nebyly nalezeny žádné týkající se MNV Svahy.
Archivní fond MNV Svahy 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 čj. 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 s přihlédnutím k
Metodickému návodu č. 1/2013 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra
čj. MV-46913/AS-1/AS-2013 ze dne 17. 4. 2013.
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 čj. SOAP/090-0250/2013 ze dne 14. 06. 2013 schválený čj.
SOAP/008-0667/2014 ze dne 15. 08. 2014), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém
rozsahu 0,16 bm (objednávky z let 1959-1974, krátkodobá statistika z let 1958-1971,
oběžníky a nařízení z let 1959-1971). Konečná metráž archivního souboru po vytřídění a
vyřazení dokumentů, resp. po jejich následném přemanipulování aktuálně činí 0,37 bm.
Vyřazení archiválií bylo provedeno s přihlédnutím k instrukci pro ukládání a vyřazování
(skartaci) písemností u výkonných orgánů národních výborů čj. NV/3-10262/1958 ze dne 4.
ledna 1959. S ohledem na torzovitost archivního fondu byly ponechány i některé archiválie,
které byly v této směrnici označeny vyřazovacím znakem V.
Archivní fond MNV Svahy náleží k torzovitě zachovalým fondům, není však známo, že
by se nějaké dokumenty z doby do r. 1976 ještě nacházely ve spisovně nástupnického MěNV,
resp. MěÚ Planá. Z důležitých archiválií je dochována kniha zápisů ze schůzí pléna a rady z
let 1960-1976 i když zápisy nebyly zaznamenávány pravidelně a po obsahové stránce je jejich
výpovědní hodnota sporná. Zcela chybí zápisy ze schůzí pléna a rady za prvních 15 let
existence MSK a MNV, zápisy komisí kromě KOVP, veškeré podací protokoly, finanční
knihy a také většina spisového materiálu (např. odsunová agenda). Uvedené dokumenty byly
s největší pravděpodobností ztraceny či zničeny již před r. 1976 než proběhlo první předání
dokumentů do archivu. Ve fondu chybí obecní kronika, přestože se dochovala zpráva o
jmenování kronikáře v roce 1953. Stručné a neúplné kronikářské záznamy za roky 19451947, ovšem zpětně zapsané dalším kronikářem jmenovaným v r. 1965, jsou uvedeny na
konci německé kroniky. Ta obsahuje zápisy z let 1927-1938 (do r. 1945 chybějí), proto
zůstala ve fondu Archiv obce Svahy EL NAD 1104 (inv. č. 1).
Fyzický stav archivního fondu je dobrý.
Jazykem archivního fondu je čeština.
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IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Archivní fond MNV Svahy náleží mezi torzovitě dochované fondy národních výborů.
Zápisy ze schůzí rady a pléna MNV od začátku r. 1960 podávají obraz aktivit základního
článku samosprávy v obci poznamenané poválečnou kompletní výměnou obyvatelstva. Z
ostatních archiválií jsou z období od r. 1954 více či méně dochovány archiválie ve všech
tematických skupinách. Přínosné jsou zejména archiválie týkající se zemědělství (inv. č. 4858), neboť se jednalo o typicky zemědělskou obec. Dále jsou poměrně přehledně dochovány
archiválie z činnosti komise pro ochranu veřejného pořádku (inv. č. 15-18), majetková
agenda přibližuje proměnu obce, konkrétně místní části Vížka v rekreační chalupářskou
oblast (inv. č. 33). Doklady o pohybu obyvatelstva (inv. č. 56) dokazují, jak velká byla v obci
v dobách dosídlování fluktuace a odkud se lidé do Svahů přistěhovávali, resp. se odtud za
prací či z jiných důvodů odstěhovávali.
Fond MNV je v rámci ostatních dochovaných fondů místních původců, tj. Archivu
obce Svahy a Jednotného zemědělského družstva Svahy zásadním zdrojem údajů k přehledu
o minulosti obce.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Archivní fond MNV Svahy uspořádala a inventární pomůcku sestavila PhDr. Markéta
Novotná v listopadu 2012 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově 22. července 2016

PhDr. Markéta Novotná
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Seznam použitých pramenů a literatury
I. Prameny
Státní okresní archiv Cheb
Okresní národní výbor Mariánské Lázně, F 248, Zápisy ze schůzí rady + různé 1945 - 1951,
inv. č. 55 (Svahy).
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek
Akce Z – akce zvelebování
b. j. – bytová jednotka
bm – běžný metr
CO – civilní obrana
Čd. – číslo dokladu
čj. – číslo jednací
čp. – číslo popisné
ČSR – Československá republika
EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví
Evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo
GO – generální oprava
Inv. č. – inventární číslo
IPCHO – individuální protichemická obrana
JEP – jednotná evidence půdy
JZD – jednotné zemědělské družstvo
kar – karton
KNV – krajský národní výbor
KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku
k. ú. – katastrální území
kV – kilovolt
MěNV – městský národní výbor
MNV – místní národní výbor
MPPR – majetková podstata pozemkových reforem
MSK – místní správní komise
NS – Národní shromáždění
NSR – Německá spolková republika
NV – národní výbor
ONV – okresní národní výbor
ppr – podací protokol
roč. – ročník
Sb. – sbírka
str. – strana
ukn – úřední kniha
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Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK Hangendorf a MNV Svahy v letech 1945-1976
jméno předsedy

ve funkci od

ve funkci do

Bohumil Polánka

23. 10. 1945 (MSK)

8. 2. 1946

Jaroslav Soustružník

9. 2. 1946 (MSK)

16. 9. 1947

17. 9. 1947 (MNV)

27. 3. 1948

Josef Krutílek

28. 3. 1948

23. 6. 1950

Karel Šmat

24. 6. 1950

26. 5.1954

František Korous

27. 5. 1954

červen 1960

František Veverka

červen 1960

31. 12. 1961

Václav Nečil

1. 1. 1962

28. 2. 1963

Helena Krutílková

1. 3. 1963

12. 7. 1964

Jiří Mácha

13. 7. 1964

13. 8. 1970

Jaroslav Soustružník

14. 8. 1970

září 1975 (+)

Milada Veselá

24. 9. 1975

30. 4. 1976
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Příloha č. 3: Seznam členů MSK Hangendorf a MNV Svahy v letech 1945-1976
Období 23. 10. 1945-8. 2. 1946
předseda MSK

Bohumil Polánka

místopředseda MSK

Antonín Kříž

členové MSK

Karel Šmat (člen rady), Josef Šendera (člen rady), Miroslav Jůda ( pokladník)

komise
MSK

místní
rolnická

Václav Krejčí (předseda), Josef Šendera (místopředseda), František Slapnička,
Václav Malý, Bohumil Křivanec, Jan Machovec, Josef Krutílek, Václav Hajšman
(členové)

mléčná

František Korous

změny ve složení MSK

nedoloženy

Období 9. 2. 1946-16. 9. 1947
předseda MSK

Jaroslav Soustružník

místopředseda MSK

Josef Šendera

členové MSK

František Slapnička (pokladník), Josef Krutílek, Václav Malý, Karel Šmat, Václav
Bůžek, Jan Machovec

změny ve složení MSK

nedoloženy

Období 17. 9. 1947-23. 6. 1950
předseda MNV

Jaroslav Soustružník, od 28. 3. 1948 Josef Krutílek

místopředseda

Štefan Zemko

členové MNV

Bohuslav Polánka (pokladník a zapisovatel do 28. 3. 1948), František Korous
(jednatel), Josef Krejčí, Karel Šmat, Jan Machovec, Václav Hajšman, Václav
Bůžek

komise
MNV

finanční

změny ve složení MNV

Josef Krejčí, Karel Šmat
Václav Kohel (pokladník od 28. 3. 1948)

Období 24. 6. 1950- 26. 5. 1954
předseda MNV

Karel Šmat

místopředseda

nedoložen

tajemník

Antonín Hodný

členové MNV

Helena Krutílková, Štefan Zemko, František Slapnička (člen rady), Josef Chvojan,
Václav Heler, Petr Machovec, Václav Vališ, Josef Krejčí, Miloslav Aksamit,
Václav Bůžek, Anna Kohlová

komise
MNV

finanční

referent ani členové nedoloženi

kulturní/
osvětová

referent ani členové nedoloženi

mimořádná –
vyživovací

Jaroslav Soustružník (zásobovací referent), členové nedoloženi

14

zemědělská
změny ve složení MNV

Referent Štefan Zemko
Nejpozději 25. 10. 1952 Štefan Zemko (finanční referent), Helena Krutílková
(zemědělský referent), od 17. 2. 1953 Bohumil Polánka (zemědělský referent),
František Slapnička (kulturní referent)

Období 27. 5. 1954-květen 1957
předseda MNV

František Korous

tajemník MNV

František Slapnička

členové MNV

Štefan Zemko (člen rady), Josef Krutílek, Václav Hajšman, Bohumil Polánka,
Marie Machovcová, Jaroslav Soustružník, Karel Šmat

finanční
komise
MNV

předseda: Štefan Zemko, člen: Jaroslav Soustružník

předseda: Václav Hajšman, člen: Karel Šmat
pro
hospodářskou
a kulturní
výstavbu obce
zemědělská

změny ve složení MNV

předseda: Josef Krutílek, členové: Bohumil Polánka, Marie Machovcová
nedoloženy

Období květen 1957-listopad 1958
předseda MNV

František Korous

tajemník MNV

Nedoložen

členové MNV

František Slapnička, Štefan Zemko, Helena Krutílková, Jaroslav Soustružník,
Josef Krejčí, Bohuslav Polánka, Milada Veselá, Václav Kohel

změny ve složení MNV

nedoloženy

Období listopad 1958-červen 1960
předseda MNV

František Korous

tajemník MNV

František Veverka

členové MNV

Karel Drunecký, František Slapnička, Jaroslav Soustružník, Milada Veselá, další
členové MNV nedoloženi

změny ve složení MNV

nedoloženy

Období červen 1960-12. 7. 1964
předseda MNV

František Veverka, od 1. 1. 1962 Václav Nečil, od 1. 3. 1963 Helena Krutílková

tajemník MNV

Petr Suchý (odchod na konci r. 1961), od 1. 1. 1962 František Veverka

členové MNV

Karel Basák (člen rady), Václav Nečil (člen rady), Josef Hejlek (člen rady), Josef
Bísek, Markéta Švejdová, Martin Jedlička, Václav Pilát, Helena Krutílková, Anna
Vališová (předsedkyně výboru žen)

komise
MNV

zemědělská

předseda: Václav Nečil, členové: Václav Pilát, František Korous, Bohuslav
Polánka

finanční a pro předseda: Karel Basák, členové: Martin Jedlička, Helena Krutílková, Jaroslav
výstavbu
Soustružník
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školská a
kulturní
trestní
změny ve složení MNV

předseda: Josef Hejlek, členové: Josef Bísek, Markéta Švejdová, Milada Veselá
předseda: František Veverka, členové: Markéta Švejdová, Josef Bísek, Petr Suchý
nedoloženy

Období 13. 7. 1964-16. 12. 1971
předseda MNV

Jiří Mácha, od 14. 8. 1970 Jaroslav Soustružník

tajemník MNV

František Veverka, od 11. 7. 1965 Milada Veselá

členové MNV

Antonín Kadlec, Helena Krutílková, František Slapnička, Milada Veselá, Josef
Hejlek, Karel Basák, Ivan Popovič, Karel Němeček, Libuše Machovcová, Josef
Bísek
KOVP

komise
MNV

předseda: Jiří Mácha, členové: Karel Basák, Jan Popovič, Josef Bísek, Jaroslav
Soustružník

pro rozvoj
služeb a
společenské
spotřeby

Předseda: Ivan Popovič, členové: Karel Němeček, Libuše Machovcová, Bohumír
Klus

finanční

předsedkyně: Milada Veselá, členové: Josef Hejlek, Karel Basák, Václav Hajšman

zemědělská

změny ve složení MNV

předseda: Antonín Kadlec, členové: Helena Krutílková, František Slapnička,
František Korous, Bohuslav Polánka
11. 7. 1965 rada: Jiří Mácha, Milada Veselá, Antonín Kadlec, Ivan Popovič, Karel
Basák - zemědělská a finanční komise: předseda Antonín Kadlec, členové: Helena
Krutílková, František Slapnička, Josef Hejlek, Karel Basák – komise pro veřejný
pořádek, rozvoj služeb a kulturu: předseda Ivan Popovič, členové Karel Němeček,
Libuše Machovcová, Josef Bísek, Karel Basák

Období 17. 12. 1971-30. 4. 1976
předseda MNV

Jaroslav Soustružník, od 24. 9. 1975 Milada Veselá

místopředseda

Milada Veselá

tajemník MNV

Bohuslav Polánka

členové MNV

Karel Sedláček, Karel Basák, Ivan Popovič, Václav Pilát (Boudy 8), Karel
Semela, Libuše Machovcová, Václav Pilát (Vížka 14), Juraj Sura

komise
MNV

bezpečnostní/
KOVP

změny ve složení MNV

předseda: Karel Sedláček, člen: Ladislav Veis

nedoloženy
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Příloha č. 4: Struktura archivního fondu
1 Orgány národního výboru
2 Úřad národního výboru
2/1 Spisový materiál
2/1/1 Spisy
2/1/1/1 Volby
2/1/1/2 Organizace činnosti národního výboru
2/1/1/3 Funkcionáři, pracovníci aparátu národního výboru
2/1/1/4 Kontrolní činnost
2/1/1/5 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
2/1/1/6 Požární ochrana
2/1/1/7 Vojenské záležitosti, civilní obrana
2/1/1/8 Evidence obyvatelstva a sčítání lidu
2/1/1/9 Evidence a správa majetku
2/1/1/10 Finanční hospodaření
2/1/1/11 Místní daně a poplatky
2/1/1/12 Výstavba
2/1/1/13 Doprava, spoje
2/1/1/14 Zemědělství
2/1/1/15 Zemědělská výroba
2/1/1/16 Zemědělská půda
2/1/1/17 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů
2/1/1/18 Lesy
2/1/1/19 Myslivost
2/1/1/20 Vodní hospodářství
2/1/1/21 Zdravotnictví
2/1/1/22 Sociální péče
2/1/1/23 Školství
2/1/1/24 Kultura, sport a tělovýchova
2/1/1/25 Ochrana přírodních a kulturních památek
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Inventární seznam

18

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

1 Orgány národního výboru
1

Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV
12. 1. 1960-21. 4. 1976

1960-1976

ukn 1

2

Zápisy ze schůzí komise pro ochranu
veřejného pořádku
27. 7. 1964-18. 5. 1972

1964-1972

ukn 2

2 Úřad národního výboru
2/1 Spisový materiál
2/1/1 Spisy
2/1/1/1 Volby
3

Volby do KNV, ONV a MNV
(schválení místní volební komise, soupisy
voličů dle jednotlivých čp., přihlášky kandidátů
k registraci, prohlášení kandidátů, zpráva o počtu
a složení zaregistrovaných kandidátů, zápisy
o registraci kandidátů, seznam voličů, zápis
o sčítání hlasů, zápis o hlasování, hlášení
konečných výsledků voleb, zpráva mandátové
komise, složení slibu členů MNV)

1954

kar 1

3

Volby do KNV, ONV a MNV
(vyhláška o stanovení volebního obvodu
a zřízení místní volební komise, voličské
průkazy, přihlášky kandidátů k registraci,
seznam voličů, zápis o hlasování, hlášení
konečných výsledků voleb)

1957

kar 1

3

Volby doplňovací do MNV
(návrh kandidátů, vyhláška o doplňovací
volbě, přihláška kandidáta k registraci,
prohlášení kandidáta, osvědčení kandidáta,
seznam voličů, zápis o sčítání hlasů, zápis
o hlasování)

1958

kar 1

3

Volby doplňovací do KNV
(vyhláška o doplňovací volbě, vyhláška
o vyložení seznamu voličů, seznam voličů,
zápis o hlasování)

1959

kar 1
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

3

Volby do Národního shromáždění, KNV, ONV
a MNV
(vyhláška o stanovení volebních obvodů
a volebních komisí, vyhláška o zřízení
volební komise, hlášení o změně kandidátky,
hlášení o volební komisi a kandidátech, zápis
o registraci kandidátů, objednávka hlasovacího
lístku)

1960

kar 1

3

Volby doplňovací do KNV, MNV a soudců
(vyhláška o provedení doplňovací volby,
vyhláška o registraci kandidáta, charakteristika
kandidáta, seznam voličů, zápis o sčítání hlasů,
zápis o hlasování)

1962

kar 1

3

Volby do Národního shromáždění, KNV, ONV,
MNV a soudců z lidu
(návrhy kandidátů a počtů poslanců, objednávka
hlasovacího lístku, zápis o hlasování, seznam
voličů, slib poslanců MNV)

1964

kar 1

3

Volby do Federálního shromáždění, KNV, ONV
a MNV
(zpráva o vytvoření volebního okrsku, ustavení
volební komise a určení volební místnosti,
hlášení o stanovení počtu poslanců, podklady pro
přihlášení kandidátů NF k registraci, prohlášení
kandidátů o přijetí kandidatury, vyhláška
o registraci kandidátů do MNV, zpráva o vyložení
seznamu voličů, zpráva o provedení registrace
a o počtu a složení zaregistrovaných kandidátů,
objednávka hlasovacího lístku, seznam voličů,
zápis o hlasování, výsledky hlasování)

1971

kar 1

3

Volby doplňovací do ONV
(ustavení místopředsedy okrskové volební komise,
vyhláška o registraci kandidáta, seznam voličů)

1975

kar 1

4

Programové plány, volební program

1961-1971

kar 1

2/1/1/2 Organizace činnosti národního výboru
5

Plány práce pléna, rady, komisí a výboru žen

1960-1974

kar 1

6

Občanské výbory Boudy, Zliv
(neúspěšný pokus o ustavení)

1960

kar 1

7

Předání úřední agendy

1954, 1962

kar 1
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Časový rozsah

Evid. jedn. č.

8

Statistika:
- Výkaz o základních prostředcích, 1968-1969
- Pololetní výkaz o motorovém parku
neplánované závodové dopravy, 1962
- Výkaz o místních komunikacích, 1961
- Výkaz o bytovém hospodářství, 1961

1961-1969

kar 1

9

Závazkové hnutí, socialistická soutěž

1961-1972

kar 1

2/1/1/3 Funkcionáři, pracovníci aparátu národního výboru
10

Evidence členů MNV a stálých komisí

1960-1971

kar 1

11

Odměňování

1959-1972

kar 1

12

Hodnocení práce tajemníka Petra Suchého

1961

kar 1

2/1/1/4 Kontrolní činnost
13

Dohlídky a periodické revize finančního
hospodaření, zprávy o plnění nápravných
opatření, prověrka činnosti KOVP

1959-1974

kar 1

14

Stížnosti

1961-1967

kar 1

2/1/1/5 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
15

Výkaz přestupků

1970

kar 1

16

Přestupky
(oznámení, výpovědi, zápisy, posudky, rozhodnutí)

1964-1975

kar 1

17

Posudky, zprávy a hlášení o občanech

1958-1975

kar 1

18

Návštěvy ze zahraničí a do zahraničí

1961-1966

kar 1

2/1/1/6 Požární ochrana
19

Ustavení požárního družstva

1959

kar 2

20

Zápisy z požárních prohlídek a revizí

1960-1975

kar 2

21

Přidělování a financování výstroje
a provozu techniky, zbrojnice

1959-1970

kar 2
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Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/1/1/7 Vojenské záležitosti, civilní obrana
22

Odvodní řízení, seznamy a posudky branců

1959-1976

kar 2

23

Cvičení záložníků, evidence, vojenské
knížky, školení, seznamy

1958-1972

kar 2

24

Posádková střelnice Lažany

1961-1972

kar 2

25

Školení instruktorů a cvičitelů CO,
prostředky IPCHO

1959-1974

kar 2

2/1/1/8 Evidence obyvatelstva, sčítání lidu
26

Hlášení počtu obyvatel

1959-1971

kar 2

27

Oznámení narození/sňatku/úmrtí pro
ohlašovací úřad

1959-1971

kar 2

28

Opatrovnictví

1960-1974

kar 2

29

Osvědčení účastníka národního boje
za osvobození

1968

kar 2

30

Vystěhování do NSR – Švejdovi

1970

kar 2

2/1/1/9 Evidence a správa majetku
31

Inventarizace

1960-1971

kar 2

32

Majetkoprávní věci
(potvrzení o vkladní knížce Osvětové besedy,
seznam obhospodařovaných objektů MNV,
příděly nábytku, pořízení lednice, motocyklu
a auta, táboření na obecních pozemcích, sběr
odpadových surovin, geodézie, dědictví)

1959-1974

kar 2

33

Prodej rodinných domků

1960-1974

kar 2

34

Rekreační objekty
(seznam, výstavba chat, pozemkové věci)

1960-1974

kar 2

1958-1974

kar 2

2/1/1/10 Finanční hospodaření
35

Roční rozpočty obce
(návrhy, rozpočtová opatření, zálohy,
finanční vypořádání, přehled aktiv a pasiv,
investiční výdaje, čtvrtletní a pololetní
výkazy o hospodaření)
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Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/1/1/11 Místní daně a poplatky
36

Výkaz o vyměření daní a místních poplatků

1963-1971

kar 2

37

Přehled daní a poplatků spravovaných MNV

1962-1970

kar 2

38

Zemědělská daň – soukromí hospodáři

1961-1969

kar 2

39

Likvidace nedoplatků, agenda domovní daně,
výpočty nájemného, seznam plátců

1960-1971

kar 2

2/1/1/12 Výstavba
40

Veřejné stavby, akce „Z“
(plán akcí, komunikace, kulturní dům,
kanalizace)

1958-1974

kar 2

41

Komplexní bytová výstavba
(3 bytové jednotky – rozhodnutí o povolení
k trvalému užívání, rozhodnutí k trvalému
užívání b. j. čp. 21 Svahy)

1967-1970

kar 2

42

Stavby dopravní, energetické, telekomunikační
(výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení
v místních částech, výstavba vedení 110 kV
Stříbro-Tachov, rekonstrukce vedení 22 kV
Víchov-Planá)

1960-1974

kar 2

43

Občanské stavby

1960

kar 2

44

Demolice

1959-1974

kar 2

45

Povolení trhacích prací malého rozsahu

1964

kar 2

2/1/1/13 Doprava a spoje
46

Místní komunikace
(seznam, opravy, úpravy)

1960-1971

kar 2

47

Dopravní obslužnost
(zřizování autobusových spojů – jízdní řády)

1959-1966

kar 2

48

Telefonizace

1959-1971

kar 2

49

Místní rozhlas
(rozpočet, oprava)

1959-1961

kar 2
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Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/1/1/14 Zemědělství
50

Jednotné zemědělské družstvo
(vstupy a výstupy družstevníků, posudky,
potvrzení o členství, zápisy z prověrek)

1958-1963

kar 3

51

Státní statek Planá
(Plán činnosti závodní školy práce
státního statku Planá včetně hospodářství
Svahy, bezpečnostní prohlídka farmy
Svahy)

1961-1962

kar 3

2/1/1/15 Zemědělská výroba
52

Statistika (neúplné):
- Sběrný list a Soupis osob trvale činných
a pomáhajících v zemědělských závodech
jednotlivě hospodařících zemědělců a členů
JZD, 1961-1965
- Sběrný list a Obecní přehled ploch osevu
zemědělských plodin, 1958-1966
- Sběrný list a Obecní přehled ovocných
stromů a keřů, 1961-1963
- Soupis a obecní přehled hospodářského
zvířectva, 1959-1971

1958-1971

kar 3

53

Rostlinná výroba
(výzva k pěstování zeleniny, závazky kombajnérů,
příděl jetelového semene, příděl hnojiv,
žádost o pomoc při sklizni, zpráva o průběhu žní)

1959-1965

kar 3

54

Živočišná výroba
(příděl krmiv, výkup ovčí vlny, domácí
porážky, kruponování)

1958-1968

kar 3

55

Ochrana proti škůdcům, veterinární opatření
(hledačky mandelinky bramborové, postřik lnu,
družstvo pro ochranu hospodářských zvířat
a polních kultur, očkování psů)

1960-1971

kar 3

1960-1963

kar 3

2/1/1/16 Zemědělská půda
56

Přídělové řízení
(knihovní návrhy a usnesení o přídělech)
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Časový rozsah

Evid. jedn. č.

57

Správa usedlostí
(rozhodnutí, převody, vzdání se přídělu,
pronájem a prodej pozemků, záhumenky
lesních dělníků ve Vížce a Boudách)

1958-1963

kar 3

58

Dosídlování
(opravy dosídleneckých domků, převody,
přehledy dosídlenců a domků, odchody,
vybavení domů, výkaz dlužníků splátek)

1960-1965

kar 3

59

Hospodářsko technické úpravy pozemků
(sumarizace JEP, hlášení změn držby a kultur,
odvodnění pozemků JZD, soutěž v rozšíření
orné půdy, zpráva o postupu prací třetí
pětiletky, komise pro pozemkové úpravy,
půdní rezervy)

1959-1968

kar 3

60

Vynětí ze zemědělského půdního fondu
(identifikace parcel pro Státní ústav pro
projektování dopravních staveb, GO silnice
I/21 Černošín-Planá úsek II. a silnice I/21
Černošín-Třebel-Planá úsek I.)

1963-1974

kar 3

2/1/1/17 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů
61

Plány výkupu, plnění smluv a výměrů

1958-1963

kar 3

62

Živočišné produkty
(vejce, mléko)

1959-1972

kar 3

63

Rostlinné produkty
(brambory)

1960-1962

kar 3

1961-1970

kar 3

1960-1967

kar 3

2/1/1/18 Lesy
64

Správa lesních pozemků
(Výkaz ploch k zalesnění, hlášení o změně
kultur, nájem půdy Lesního závodu Planá)

2/1/1/19 Myslivost
65

Myslivecké sdružení Sokol
(posudky členů, školení ke složení
mysliveckých zkoušek, škody způsobené
zvěří na lesních kulturách v honitbě)
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Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/1/1/20 Vodní hospodářství
66

Ochrana vodních zdrojů
(technicko-bezpečnostní prohlídka
Kosového potoka)

1972

kar 3

67

Vodohospodářské investice
(program vodovodní výstavby na léta,
1960-1970, požární nádrž u objektů JZD,
limnigrafická stanice na Kosovém potoce)

1960-1974

kar 3

68

Obecní studny
(hlášení počtu, seznam všech studní v obecních
katastrech)

1959-1961

kar 3

69

Hlášení počtu rybníků k rekreaci a rybaření

1966-1974

kar 3

2/1/1/21 Zdravotnictví
70

Seznamy občanů k povinnému očkování
a snímkování

1958-1974

kar 3

71

Rozhodnutí o karanténě, dozor nad alkoholiky

1964-1970

kar 3

72

Zajištění zdravotních služeb, zdravotní obvod,
zdravotní hlídky, relace ohledně očkování

1960-1972

kar 3

73

Rozbory vody ve studních

1962-1971

kar 3

2/1/1/22 Sociální péče
74

Zprávy o činnosti MNV v péči o děti

1965-1966

kar 3

75

Návrh na udělení odznaku mateřství J. Naušové

1961

kar 3

76

Důchody
(seznamy důchodců, zvyšování důchodů)

1960-1970

kar 3

77

Doplňková péče (návrhy, rozhodnutí)

1961-1972

kar 3

1959-1962

kar 3

2/1/1/23 Školství
78

Základní devítiletá škola 1.-5. ročník
(náhradní vyučování, oprava školní budovy,
hygienická prověrka, prospěch žactva,
posudky žáků, doporučení ke studiu)
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Časový rozsah

79

1963-1974

kar 3

Školní poměry po zrušení školy
(využití školní budovy, docházka dětí do
škol v Otíně a Plané, vyjádření k pracovnímu
zařazení vycházejících žáků)

Evid. jedn. č.

2/1/1/24 Kultura, sport a tělovýchova
80

Plán kulturní a osvětové činnosti

1959-1960

kar 3

81

Výkaz o kulturně výchovné činnosti

1962-1968

kar 3

82

Osvětová beseda
(kulturní dům, hudební a filmové produkce
vybavení)

1958-1965

kar 3

83

Místní lidová knihovna
(zápis o metodické návštěvě)

1962-1963

kar 3

84

Obecní kronika
(žádost o výpis událostí za 2. světové války,
ustavení kronikáře Bohumila Polánky,
žádosti o zprávy, školení)

1963-1972

kar 3

2/1/1/25 Ochrana přírodních a kulturních památek
85

Chráněné přírodní výtvory
(Pérovník pštrosí u Kosového potoka)

1962

kar 3

86

Evidované nemovité kulturní památky
(vyrozumění o zápisu kulturní památky
do státního seznamu – tvrziště Řešanov)

1964

kar 3

87

Evidované movité kulturní památky
(vyrozumění o zápisu kulturní památky
do státního seznamu – krucifix kaple Zliv)

1968

kar 3

88

Neevidované nemovité kulturní památky
(demolice – torza křížků a božích muk,
kaple na návsi ve Svahách)

1962-1964

kar 3
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