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Úvod

I. Vývoj původce archiválií

Původci archiválií jsou:

Místní správní komise Velké Dvorce (9. únor 1946 – květen 1950)
Místní národní výbor Velké Dvorce (květen 1950 – 31. prosinec 1979) IČO 260304
Místní národní výbor Přimda (1946 – 23. listopadu 1990) IČO 260118

Obec Velké Dvorce, rozkládající se 2,9 km východně  od města Přimda, náležela od
roku 1945 do konce ledna 1949 do politického okresu Tachov a soudního okresu Přimda.
Správní obvod MSK a MNV se shodoval s katastrálním územím obce Velké Dvorce.  Od
února 1949, resp. července 1960 byla obec začleněna do nově ustaveného okresu Tachov. Od
1. července 1960 do 31. prosince 1963 zahrnoval správní obvod MNV Velké Dvorce také
Muckov. Od 1. ledna 1964 do 26. listopadu 1971 MNV spravoval i území Malých Dvorců a
Jadruže. Od roku 1964 do zrušení byla součástí obce rovněž místní část Kundratice.

Kde se v prvních letech nacházela první úřadovna MSK, není známo. Od roku 1947
sídlila v čp. 9, poté v místním zámku čp. 1. Údajně od roku 1975 MNV úřadoval v prostorách
novostavby mateřské školy.

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
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nespolehlivého, tj. zejména v pohraničí, nemohl být ustaven místní národní výbor, byly podle
§ 6 vládního nařízení č. 4 ze dne 5. května 1945 jmenovány okresními národními výbory,
resp.  okresními správními komisemi místní  správní komise, jejichž pravomoci byly stejné
jako  pravomoci  místních  národních  výborů.  Místní  správní  komise  měly  mít  3  až  6
jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise byl jmenován, nikoliv volen.

Ve Velkých Dvorcích byla tříčlenná MSK ustavena 9. února 1946, přičemž do jejího
čela byl postaven Vojtěch Plánička. Seznamy členů MSK a MNV viz příloha č. 3. Do té doby
spravoval obec dosavadní německý starosta po dohledem MSK Přimda.

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 kritériem 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  roce  1946 nebyl  v  obci  evidován  potřebný počet oprávněných  voličů  (data  byla
započtena v obci Přimda), proto zde i po volbách do Ústavodárného národního shromáždění
spravovala obecní věci MSK.

Už 8. července téhož roku však došlo k obměně MSK a v jejím čele se ocitl Bohumil
Kmínek.

Dne 8. ledna 1947 došlo k celkové obměně MSK a nadále pracovala jako šestičlenná
pod vedením Jana Vaňka, který současně vykonával funkci zásobovacího referenta. Ten ale
ve  vedení  zůstal  jen několik  měsíců  a  poté  z  rodinných  důvodů  rezignoval.  Staronovým
předsedou MSK Velké Dvorce se od 12. dubna 1947 stal opětovně Vojtěch Plánička. Post
místopředsedy zaujal Ladislav Terban.

Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., Ústavy 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.

V průběhu roku 1948 probíhala jednání ve věci reorganizace MSK a nakonec byla na
základě  návrhu  MAV  NF  1.  září  1948  schválena  pětičlenná  MSK  Velké  Dvorce  pod
předsednictvím Petra Fialy.

Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, byl od 1.
ledna 1949 zřízen kraj Plzeňský, jehož součástí se stala i obec Velké Dvorce.  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
Tachov.

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.
Velké Dvorce se staly součástí matričního obvodu Přimda a tento stav trvá doposud.
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O délce fungování MSK není známo nic bližšího, neboť nejsou dochovány potřebné
archiválie,  nicméně  Velké  Dvorce  nepochybně  náležely  mezi  obce,  v  nichž  byla  MSK
přeměněna  na MNV  až  od  roku  1950 na základě  vládního  nařízení  č.  14/1950  Sb.,  o
organisaci místních národních výborů.

Složení MNV Velké Dvorce se bezpochyby změnilo po reorganizaci na návrh MAV NF
podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 14/1950 Sb. o organizaci místních národních výborů.
V čele MNV stál nadále Petr Fiala. Konkrétní údaje o složení MNV, komisí a funkcích jeho
jednotlivých  členů,  resp.  případných  změnách,  však  nelze  pro  neexistenci  náležitých
archiválií zaznamenat.

Vládním nařízením č.  119/1951 Sb.,  o tajemnících místních národních výborů,  byla
upravena působnost tajemníků  MNV jako jejich plně  uvolněných funkcionářů; ustanovit a
odvolat je mohlo plénum na návrh ONV. Tajemník byl výkonným orgánem MNV a za svou
činnost odpovídal jeho předsedovi a radě, řídil se jejich pokyny a současně byl odpovědný
radě,  předsedovi  a  tajemníkovi  nadřízeného  ONV,  kteří  rovněž  usměrňovali  jeho  práci.
Zúčastňoval se všech schůzí pléna a rady a působil také jako politický a odborný poradce i
pomocník  MNV,  a  to  zejména  v  oboru  zemědělské  výroby;  podrobnější  popis  jeho
působnosti  je uveden v ustanoveních písm. a) – f )  odst. 1 § 3 výše uvedeného vládního
nařízení.  Prvním tajemníkem MNV Velké  Dvorce  byl  zřejmě  od  1.  ledna  1953 Antonín
Slapnička,  který měl  jako újezdní tajemník v kompetenci  i  Kundratice.  Na kundratickém
MNV sídlil a následně se stal tajemníkem MNV v Boru. Po něm nastoupil Bedřich Pešta,
který funkci (opět i na MNV Kundratice) vykonával od 15. září 1953.

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 průběhu ustavujícího plenárního zasedání konaného neznámo kdy po volbách byli z
9členného MNV při jednání zvoleni Petr Fiala jako staronový předseda a Vojtěch Kofl jako
tajemník.  Počet,  resp.  složení  stálých  komisí  nelze,  až  na  bytovou  komisi,  uvést  pro
nedostatek příslušných archiválií. K roku 1954 je doložen i výbor žen.

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.

Při ustavujícím plenárním zasedání konaném neznámo kdy přesně po volbách byl jako
předseda 9členného MNV zvolen opětovně Petr Fiala, tajemníkem se stal Jaroslav Sedlák. O
počtu a složení stálých komisí nejsou dochovány potřebné archiválie.
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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 obce stávajícího okresu
Tachov včetně Velkých Dvorců, 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.

Další volby do MNV (ale též do NS, KNV, ONV, MěstNV) se konaly na území celého
státu dne 12. června 1960 podle nového územního uspořádání.  V souladu se zákonem č.
39/1960 Sb., o volbách do národních výborů, se do národních výborů poprvé volili poslanci
(dříve  členové).  Působnost  MNV  byla  upravena  zákonem  č.  65/1960  Sb.,  o  národních
výborech,  ze  dne  25.  května  1960.  Zároveň  bylo  Ústavou  Československé  socialistické
republiky volební období prodlouženo z původních tří na čtyři roky (ústava byla publikována
pod č. 100/1960 Sb., prodloužení volebního období se týká čl. 86, odst. 3).

Od 1. července 1960 přešla pod pravomoc MNV Velké Dvorce osada Muckov, do té
doby náležející k obci Vysočany. 

Během ustavujícího plenárního zasedání, které po volbách proběhlo, byl po volbách do
funkce předsedy MNV zvolen opět Petr Fiala. Tajemníkem zůstal Jaroslav Sedlák. Počet a
složení stálých komisí nelze doložit pro absenci potřebných archiválií.

Od  1.  ledna  1964  byla  pod  správu  MNV  Velké  Dvorce  zahrnuta  dosavadní
samosprávná obec Malé Dvorce s místními částmi Kundratice a Jadruž. Naopak Muckov byl
od Velkých Dvorců oddělen a připojen pod MěstNV Bor.

Na základě ústavního zákona č. 75/1963 Sb., o skončení volebního období Národního
shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů, bylo k 12. červnu 1964 ukončeno
volební období orgánů zvolených v roce 1960.

Ustavující plenární zasedání proběhlo 3. července 1964, přičemž ve funkci předsedy
zůstal Petr Fiala. Tajemníkem byl zvolen opětovně Jaroslav Sedlák. Při MNV bezpochyby
působily stálé komise, pro uvedení jejich počtu a složení však nejsou dochovány potřebné
dokumenty.

Na konci ledna 1968 skončil ze zdravotních důvodů ve funkci dlouholetý předseda Petr
Fiala a od 1. února 1968 se jí ujal Miroslav Kunt, který obec vedl až do konce volebního
období.

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,  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, bylo volební období trvale stanoveno na pět let.

Ke  dni  26.  listopadu  1971  došlo  ke  změně  správního  obvodu  obce  Velké  Dvorce
přeřazením  místních  částí  Malé  Dvorce  a  Jadruž  pod  Třískolupy.  Místní  částí  Velkých
Dvorců tak zůstaly pouze Kundratice.

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 Velké Dvorce.

6



Při ustavujícím plenárním zasedání byl patrně na konci listopadu 1971 zvolen do čela
11členného  MNV  jako  předseda  MNV  Vojtěch  Kofl.  Práci  tajemníka  převzal  Josef
Aschenbrenner. Jako jediná stálá komise fungovala při MNV pouze KOVP, jejíž složení však
není doloženo.

Po  dalších  volbách  v  listopadu  1976  byl  do  čela  MNV zvolen  jako  předseda  Jiří
Altman, tajemníkem se stal znovu Josef Aschenbrenner. Ze stálých komisí je doložena znovu
pouze KOVP, i když není známo její složení.

Na podzim roku 1979 se začala projednávat otázka sloučení obce Velké Dvorce s obcí
Přimda.  Na integraci  Velkých  Dvorců,  včetně  místní  části  Kundratice,  k  Přimdě  došlo  s
platností od 1. ledna 1980 na základě usnesení 16. plenárního zasedání ONV v Tachově ze
dne 14. prosince 1979. Toto uspořádání trvá dosud.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MSK a MNV sídlícího od
roku 1947 v čp. 9, poté v místním zámku a od roku 1975 ve vedlejších prostorách novostavby
mateřské školy. Došlé písemnosti  byly označovány otiskem obdélného podacího razítka o
rozměrech 5,3 x 2,5 cm se záhlavím Místní národní výbor Velké Dvorce a rubrikami: Příloh,
Došlo dne, Č. J. a Vyřízeno. Otisky razítka bývaly běžně vyplňovány, ukládací znaky však
chybějí a není zřejmé, podle jakého systému byla spisovna MNV vedena.

Nejstarší doložená prohlídka spisů vzniklých do roku 1949 byla realizována pověřenou
zástupkyní ONV v Tachově F. Mayovou 20. listopadu 1953. Výsledkem provedené skartace
bylo vytřídění německých spisů z let 1906-1945 k archivaci a dalších německých a českých
dokumentů a zejména tiskovin (cca 100 kg) do stoupy. K osudu české poválečné agendy na
MNV Velké Dvorce bylo zaznamenáno: „...veškerý spisový materiál z pozdějších ročníků
(předseda) s  tajemníkem roztřídí  podle spisového plánu, doposud mu toto nebylo možno,
ježto se teprve nyní zařizuje pořádná úřadovna MNV“.

V následujícím Zápise o prohlídce archivu ze dne 26. července 1955 bylo tachovským
okresním archivářem Aloisem Zbořilem krom jiného konstatováno odebrání dříve vybraných
německých spisů k archivaci a ohledně  české agendy pouze: „Pokud se týče vedení české
kroniky,  tato  není  vedena,  ač  kronikáře obec má.  O tom, že  by byla  obci  zaslána česká
kronika, tvrdí, že nebyla a žádá, by byla obci Velké Dvorce zaslána a jakož žádá i by byla
udělena  instruktáž  kronikáři,  by byl  si  vědom předpisů,  jak  kroniku  vést.“  O případných
archiváliích po roce 1945 není v zápisu žádná konkrétní zmínka.

K dalšímu kontaktu s Okresním archivem Tachov se sídlem ve Stříbře došlo až v roce
1970,  kdy byl  12.  března  z  MNV odeslán  návrh  na  skartaci.  Dne 16.  března  1970 byly
archivem převzaty 3 balíky neuspořádaného materiálu, následně v archivu uspořádány a 31.
března 1970 vyhotoven jejich seznam (přírůstek č. 94 z 16. března 1970). Ke dni 30. června
1970 byl založen EL JAF č. 345, na nějž byly zapsány archiválie z let 1948-1967 o rozsahu
0,5 bm.

V roce 1975 předseda MNV Velké Dvorce vyplnil dotazník zaslaný archivem a sdělil,
že spisy z činnosti MNV a KOVP jsou podle povahy ukládány do rychlovazačů, finanční věci
do šanonů, podací deník je veden a ročně se vyřídí cca 600 čísel jednacích, archivní kniha
vedena není, písemnosti jsou ukládány ve skříni v kanceláři MNV, spisového materiálu se
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ukládá 30 rychlovazačů ročně.

V návaznosti  na zrušení národního výboru ve Velkých Dvorcích se 11.  února 1980
uskutečnil  svoz dokumentů  s  prošlými ukládacími  lhůtami a po jejich proskartování  byly
zaevidovány archiválie pouze z let  1978-1979, konkrétně  1 karton (přírůstek č.  271 z 11.
února 1980).

Další přírůstky archiválií byly do SOkA Tachov převzaty v rámci skartačních řízení u
nástupnického Městského úřadu Přimda.

Nejprve v roce 2001 jeden karton archiválií (zápisy ze schůzí, volby a soutěže) z let
1976-1979 o rozsahu 0,11 bm (přírůstek č. 3/2001 z 15. ledna 2001).

Následně v roce 2010 tři kartony archiválií (inventarizace, ovocné plantáže, výstavba,
místní komunikace aj.) z let 1965-1978 (1984) o rozsahu 0,35 bm (přírůstek č. 4/2010 ze 14.
dubna 2010).

Okolnosti archivování 12 kartonů se stavební dokumentací (ČOV, bytové jednotky) z
let 1985-1990 nejsou zřejmé.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Velké Dvorce tvořen 20 kartony,
v nichž byly kromě  spisů  zabaleny i  úřední knihy, a  6  razítky z let  1945-1979 (1984) o
celkovém rozsahu 2,4 bm.

Na začátku  inventarizace archivního fondu byly prověřeny archiválie  nástupnického
MNV Přimda, mezi nimiž však nebyly nalezeny žádné týkající se MNV Velké Dvorce.

V rámci  inventarizace  byl  archivní  fond  přemanipulován,  správně  určeny evidenční
jednotky, jejich datace a následně byla upravena celková datace na 1946-1979 (1990).

Archivní fond MNV Velké Dvorce 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 podle Metodického pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování
archiválií a tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010 ze dne 1. 4. 2010, Dodatku
k němu čj. SOAP/006-1300/2014 ze dne 15. 7. 2014 a 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.

Z fondu byly vyřazeny archiválie původců:

1/ MNV Přimda EL NAD 303
11 kartonů projektové dokumentace (rekonstrukce vodovodu, bytových jednotek a ČOV z let
1985-1990) o rozsahu 1,3 bm, neboť od roku 1980 jsou Velké Dvorce místní částí Přimdy,

2/ MNV Malé Dvorce EL NAD 294
1 karton agendy (všechny skupiny spisů) z let 1948-1963 o rozsahu 0,11 bm,

3/ MNV Kundratice EL NAD 1276
kniha zápisů pléna a rady z let 1957-1960 (1962) a seznam zemědělských závodů JZD, jejich
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členů,  jednotlivě  hospodařících  rolníků  a  ostatních  osob  podléhajících  povinné  dodávce
zemědělských výrobků z roku 1953 o rozsahu 0,04 bm,

4/ Základní organizace KSČ Velké Dvorce EL NAD 1277
kniha zápisů ze schůzí z let 1950-1951 a torzo korespondence z roku 1959 o rozsahu 0,04
bm.

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/090-0287/2014  ze  dne  30.  05.  2014  schválený  čj.:
SOAP/008-1650/2014 ze dne 17. 02. 2014), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém
rozsahu 0,27 bm (krátkodobá statistika z let 1966-1979, oběžníky a nařízení z let 1969-1979 a
6 razítek z let ([1946]-[1979]). 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.

Konečná  metráž  archivního  fondu  po  správném  určení  evidenčních  jednotek,  jejich
následném přemanipulování, po vytřídění a vyřazení dokumentů aktuálně činí 0,73 bm. Tvoří jej
6 úředních knih a 6 kartonů.

Ve fondu byla jako posterius z činnosti MNV Přimda ponechána inventární kniha (inv.
č. 9), která byla vedena pro Velké Dvorce i po zrušení MNV jako místní část Přimdy do roku
1984.

Archivní fond MNV Velké Dvorce náleží k mezerovitě zachovalým fondům, není však
známo,  že  by  se  nějaké  dokumenty  z  doby do  roku  1979  ještě  nacházely ve  spisovně
nástupnického Městského úřadu Přimda. Chybí téměř veškeré dokumenty z let 1946-1948 a
převážná  část  dokumentů  z  období  1967-1978,  včetně  podacích  protokolů.  Z  důležitých
archiválií jsou zčásti dochovány knihy zápisů pléna, rady a komisí z let 1954-1959 a 1976-
1979  a  spisový  materiál  v  jednotlivých  tematických  skupinách  (např.  volby,  statistika,
výstavba,  atd.).  Obecní  kronika,  ač  podle  zmínek  v  minulosti  a  svědectví  pamětníků
prokazatelně existovala, je nezvěstná. O událostech z doby MNV částečně, i když bez záruky,
informuje kronika občanského výboru Velké Dvorce vedená v letech 1982-1990, která je
uložena ve fondu MNV Přimda, EL NAD 303.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní fond MNV Velké Dvorce náleží mezi mezerovitě dochované fondy národních
výborů.  O  aktivitách  základního  článku  samosprávy  v  obci  poznamenané  poválečnou
kompletní výměnou obyvatelstva podávají spíše ilustrativní zprávu archiválie dochované v
podstatě ve všech tematických skupinách. Pro zemědělské sídliště je směrodatné dochování
zemědělské agendy včetně dokumentace staveb státních statků.

Fond MNV je v rámci ostatních dochovaných fondů místních původců, tj. Archivu obce
Velké Dvorce, Dobrovolného hasičského spolku Velké Dvorce a Základní devítileté školy
Velké Dvorce, zásadním zdrojem údajů k přehledu o minulosti obce.
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V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní fond MNV Velké Dvorce uspořádala a inventární pomůcku sestavila  PhDr.
Markéta Novotná v květnu a červnu 2014 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově 16. května 2017 PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

akce „M“ – akce miliarda

akce „Z“ – akce zvelebování

AP – archivní pomůcka

bm – běžný metr

čd. – číslo dokladu

čj. – číslo jednací

ČOV – čistička odpadních vod

čp. – číslo popisné

ČR – Česká republika

ČSR – Česká socialistická republika, Československá republika

evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

HTÚP – hospodářsko-technická úprava pozemků

inv. č. – inventární číslo

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kar – karton

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

KSČ – Komunistická strana Československa

k. ú. – katastrální území

LSD – lidové spotřební družstvo

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěstNV – městský národní výbor

MNV – místní národní výbor

MPPR – majetková podstata pozemkových reforem

MSK – místní správní komise

NS – Národní shromáždění

NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor

PD – projektová dokumentace

roč. – ročník

Sb. – sbírka
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sign. – signatura

SOA – státní oblastní archiv

SOkA – státní okresní archiv

ukn – úřední kniha
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Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK a MNV Velké Dvorce v letech 1946-1979

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Vojtěch Plánička (MSK) 9. 2. 1946 7. 7. 1946

Bohumil Kmínek (MSK) 8. 7. 1946 7. 1. 1947

Jan Vaněk (MSK) 8. 1. 1947 11. 4. 1947 

Vojtěch Plánička (MSK) 12. 4. 1947 31. 8. 1948

Petr Fiala (MSK) 1. 9. 1948 květen 1950

Petr Fiala (MNV) květen 1950 31. 1. 1968

Miroslav Kunt 1. 2. 1968 listopad 1971

Vojtěch Kofl listopad 1971 listopad 1976

Jiří Altman listopad 1976 31. 12. 1979
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Příloha č. 3: Seznam členů MSK a MNV Velké Dvorce v letech 1946-1979

Období 9. 2. 1946-7. 1. 1947
předseda MSK Vojtěch Plánička, od 8. 7. 1946 Bohumil Kmínek

členové MSK Josef Dufek, Bohumil Kmínek

změny ve složení MSK od 25. 7. 1946 přibyli J. Fiala a Jan Vaněk, od 23. 8. 1946 Otto Čížek

Období 8. 1. 1947-31. 8. 1948
předseda MSK Jan Vaněk, od 12. 4. 1947 Vojtěch Plánička

místopředseda MSK Ladislav Terban (zemědělský referent)

členové MSK
Václav Dufek (zapisovatel), Stanislav Jáša (zásobovací referent), Josef Jedlička a 
Bohumil Kmínek (revizoři účtů)

změny ve složení MNV neznámo odkdy ? Michálko (pokladník), za něj od 17. 9. 1947 Rudolf Bodlák

Období 1. 9. 1948-květen 1950
předseda MSK Petr Fiala

členové MSK Jaroslav Novotný, ing. Milutin Jakovljevič, Josef Jedlička, Michael Obert

Období květen 1950-květen 1954
předseda MNV Petr Fiala

tajemník MNV od 1. 1. 1953 Antonín Slapnička, od 15. 9. 1953 Bedřich Pešta

členové MNV pro absenci archiválií nelze zjistit

Období květen 1954-květen 1957
předseda MNV Petr Fiala

tajemník MNV Vojtěch Kofl

členové MNV
Jaroslav Sedlák, Stanislav Paděra, Pavla Celarová, Stanislav Braný, Rudolf 
Bodlák, Ladislav Hetnerovič, Karel Klíma

komise 
MNV

bytová
předseda: Stanislav Paděra od 14. 5. 1956
členové: Stanislav Braný, Karel Vokroj

výbor žen

předsedkyně: Dagmar Havlíková
místopředsedkyně: Helena Sedláková
jednatelka: Zdenka Klímová
pokladní: Žofie Fialová
členky: Mihalíková, Hetnerovičová, Paděrová
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Období květen 1957-červen 1960
předseda MNV Petr Fiala

tajemník MNV Jaroslav Sedlák

členové MNV
Antonín Bernášek, Karel Vokroj, Jan Matejčík, Růžena Paděrová, Vojtěch Kofl, 
Stanislav Braný, Stanislav Matoušek

Období červen 1960-2. 7. 1964
předseda MNV Petr Fiala

tajemník MNV Jaroslav Sedlák

členové MNV
Karel Vokroj (člen rady), Antonín Bernášek, Vojtěch Kofl, Antonín Machoň, 
Marie Marvanová

Období 3. 7. 1964-listopad 1971
předseda MNV Petr Fiala, od 1. 2. 1968 Miroslav Kunt

tajemník MNV Jaroslav Sedlák

členové MNV pro absenci archiválií nelze zjistit

Období listopad 1971-listopad 1976
předseda MNV Vojtěch Kofl

tajemník MNV Josef Aschenbrenner

členové MNV
Jaroslav Sedlák, Alena Horáková, Štefan Marcínek, Jaroslav Javorský, Štefan 
Valíček, Anna Veselá, Miluše Šťastná, Karel Vokroj, Štefan Živčák

komise
MNV

KOVP
složení nedoloženo

změny ve složení MNV nedoloženy

Období listopad 1976-31. 12. 1979
předseda MNV Jiří Altman

tajemník MNV Josef Aschenbrenner

členové MNV

Miloslav Kunt (člen rady), Jaroslav Sedlák (člen rady), Karel Vokroj, Josef 
Dlouhý, Milada Novohradská, Musil st., Musil ml., Milan Maxa, Vojtěch Kofl
(v kronice z let 1982-1990 uváděni i Štefan Živčák, Anna Veselá a Jaroslav 
Javorský)

komise
MNV

KOVP
složení nedoloženo

změny ve složení MNV nedoloženy
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Příloha č. 4: Struktura archivního fondu

1 Orgány národního výboru

2 Úřad národního výboru

2/1 Úřední knihy

2/1/1 Účetní knihy

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Spisy

2/2/1/1 Volby

2/2/1/2 Organizace činnosti národního výboru

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

2/2/1/4 Kontrolní činnost

2/2/1/5 Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

2/2/1/6 Požární ochrana

2/2/1/7 Vojenské záležitosti

2/2/1/8 Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti, státní občanství

2/2/1/9 Evidence a správa majetku

2/2/1/10 Finanční hospodaření

2/2/1/11 Místní daně a poplatky

2/2/1/12 Výstavba

2/2/1/13 Bytové hospodářství

2/2/1/14 Doprava a spoje

2/2/1/15 Obchod

2/2/1/16 Zemědělská výroba

2/2/1/17 Zemědělská půda

2/2/1/18 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

2/2/1/19 Vodní hospodářství

2/2/1/20 Zdravotnictví

2/2/1/21 Sociální péče

2/2/1/22 Školství

2/2/1/23 Kultura
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

1 Orgány národního výboru

1 Zápisy ze schůzí pléna MNV 1954-1955, 1961 kar 1
(31. 3. 1954-15. 12. 1955,
27. 11. 1961)

2 Zápisy ze schůzí rady MNV 1954-1955 kar 1
(15. 6. 1954-29. 12. 1955)

3 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1956 ukn 1
(11. 1. 1956-18. 7. 1956)

4 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1956-1957 ukn 2
(13. 8. 1956-18. 1. 1957)

5 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1957-1959 ukn 3
(31. 1. 1957-12. 11. 1959)

6 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1976-1977 ukn 4
(16. 12. 1976-7. 12. 1977)

7 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1979 ukn 5
(9. 1. 1979-18. 12. 1979)

8 Zápisy ze schůzí výboru žen 1954-1956 kar 1
(26. 10. 1954-1. 2. 1956)

20



Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2 Úřad národního výboru

2/1 Úřední knihy

2/1/1 Účetní knihy

9 Inventární kniha 1977-1979 (1984) ukn 6

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Spisy

2/2/1/1 Volby

10 Volby do Národního shromáždění a MNV 1954 kar 2
(zápis o registraci kandidátů, seznamy voličů,
zápis okrskové volební komise o hlasování,
konečné hlášení o výsledcích voleb do MNV,
sliby nově zvolených členů MNV)

11 Volební program na roky 1976-1981 1976 kar 2

2/2/1/2 Organizace činnosti národního výboru 

12 Oběžníky 1954-1955 kar 2

13 Plány práce pléna a rady MNV (torzo) 1954-1979 kar 2

14 Situační zprávy (torzo) 1954-1979 kar 2

15 Závazkové hnutí, socialistická soutěž (torzo) 1954-1979 kar 2

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

16 Personální a mzdová agenda 1954 kar 2

2/2/1/4 Kontrolní činnost

17 Dohlídky a periodické revize finančního 1954-1963 kar 2
hospodaření, zprávy o plnění nápravných
opatření
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/1/5 Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

18 Přestupky 1955-1963 kar 2
(oznámení, výpovědi, zápisy, posudky, 
rozhodnutí)

19 Posudky, zprávy a hlášení o občanech 1954-1979 kar 2

2/2/1/6 Požární ochrana

20 Organizace požární ochrany obce 1960-1961 kar 2
(upozornění na protipožární opatření v době
žní, průkazy pro požární žňové hlídky)

2/2/1/7 Vojenské záležitosti

21 Branci 1946-1962 kar 2
(posudky, odvodní řízení)

22 Seznam repatriovaných příslušníků 1946 kar 2
wehrmachtu

2/2/1/8 Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti, státní občanství

23 Pohyb obyvatelstva – přihlášení, odhlášení 1954-1955 kar 2
pobytu

24 Oznámení matričních změn pro ohlašovnu 1954-1957 kar 2

25 Udělení státního občanství 1954-1955 kar 2

2/2/1/9 Evidence a správa majetku

26 Majetkoprávní věci 1948-1976 kar 2
(příděly konfiskovaného nemovitého
majetku obci, soupisy majetku po odešlých
a nezvěstných občanech, dědictví, předání
obecního vodovodu podniku Zásobování vodou
a kanalizace Plzeň, základní prostředky,
přenechání pozemku k dočasnému užívání)

2/2/1/10 Finanční hospodaření

27 Podklady k rozpočtům obce (torzo) 1954-1961 kar 2
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/1/11 Místní daně a poplatky 

28 Předpisný seznam zemědělské daně 1954 kar 2

2/2/1/12 Výstavba

29 Veřejné stavby, akce „M“ a „Z“ 1948-1978 kar 3
(požadavky, kolaudace pohostinství
a samoobsluhy, havarijní stav zámku,
mateřská škola včetně PD, prodejna
včetně PD)

30 Průmyslová a zemědělská výstavba 1961-1978 kar 4
(provozy státního statku – kravín, drůbežárna
rozhodnutí o sekunderním vedení k sušce
obilí, zemědělská servisní stanice včetně PD)

30 Průmyslová a zemědělská výstavba 1965-1978 kar 5
(ovocné plantáže včetně PD)

31 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1968-1971 kar 5
(rekonstrukce veřejného osvětlení Malé Dvorce
včetně PD, rekonstrukce veřejného osvětlení
Velké Dvorce včetně PD, rekonstrukce
sekunderního vedení Velké Dvorce včetně PD)

32 Občanské stavby 1954-1977 kar 5
(opravy a úpravy domků včetně PD) 

2/2/1/13 Bytové hospodářství

33 Žádosti, přidělování obecních a statkových 1956 kar 6
bytů

2/2/1/14 Doprava a spoje

34 Místní komunikace 1971-1977 kar 6
(úprava místní cesty, oprava zpevněné
plochy)

35 Autobusová doprava 1954-1963 kar 6
(dopravní obslužnost – žádosti o zavedení
linek a zřízení zastávek)

36 Místní rozhlas 1972-1976 kar 6
(relace)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/1/15 Obchod

37 Zásobování 1954-1963 kar 6
(LSD Jednota – hostinec, nedostatky
v zásobování – stížnost na kvalitu másla,
příděly masa a uzenin pro pojízdnou prodejnu)

2/2/1/16 Zemědělská výroba

38 Statistika: 1948-1963 kar 6
- Sběrný list a Obecní přehled ploch osevu
zemědělských plodin, 1948-1963
- Soupis a obecní přehled hospodářského
zvířectva, 1957

39 Živočišná výroba 1947, 1979 kar 6
- koně (hlášení o prodeji), 1947
- včelstva (hlášení stanovišť), 1979

40 Ochrana proti škůdcům 1954-1979 kar 6
(mandelinka bramborová, blýskáček řepkový)

2/2/1/17 Zemědělská půda 

41 Přídělové řízení 1951, 1954 kar 6
(přídělové listiny čd. 645/51 a 650/51 včetně
usnesení, čd. 648/51, výkup nemovitostí podle
zákona č. 46/1948 Sb. – Jan Votoček,
pohledávka vyúčtování čp. 1)

42 HTÚP – meliorace 1958-1973 kar 6
(odvodnění, rekultivace luk a pastvin)

2/2/1/18 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

43 Předpisy dodávek jatečných zvířat a vajec, 1948-1965 kar 6
kontingenty obilí, výkup vlny, povolení 
porážek

2/2/1/19 Vodní hospodářství

44 Vodohospodářské investice 1971-1974 kar 6
(venkovní kanalizace, rekonstrukce vodovodu)
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2/2/1/20 Zdravotnictví

45 Zdravotní dohled 1954-1964 kar 6
(očkování, osvětová činnost, organizace
zdravotní péče)

2/2/1/21 Sociální péče

46 Důchody a doplňková péče 1954-1979 kar 6
(přiznání výpomoci, úpravy důchodů)

2/2/1/22 Školství

47 Základní devítiletá škola 1.-5. ročník 1954-1963 kar 6
(přestěhování žáků, úpravy prostor zámku
pro školu, personální obsazení, hygienická
prověrka, nábor dorostu do učení)

48 Dětský útulek 1955-1978 kar 6
(žádost o zřízení mateřské školy, pěstounky,
prověrka jídelny)

2/2/1/23 Kultura

49 Plány a výkazy kulturní a osvětové činnosti 1976 kar 6

50 Osvětová beseda 1950-1979 kar 6
(statut, zřizovací listina, hodnocení vedoucího,
povolování hudebních produkcí, hodnocení 
soutěžního představení divadelního souboru
„Sluha dvou pánů“)

51 Místní lidová knihovna 1948-[1957] kar 6
(věnování knih pro založení knihovny,
objednávka razítka) 
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