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Úvod

I. Vývoj původce archiválií

Původcem archivního fondu je:

Místní správní komise Vížka (1946-25. února 1950).

Obec  Vížka,  nacházející  se asi  8 km jihovýchodně  od Plané,  náležela  od roku  1945
do konce  ledna  1949 do politického  a soudního  okresu  Planá.  Správní  obvod  MSK
se shodoval s katastrálním územím obce Vížka.

Úřadovna MSK ve Vížce byla umístěna v domě čp. 14. Po předání celé agendy MSK
Vížka MNV Svahy v roce 1948 odvezl celou obecní agendu včetně pokladny do svého domu
čp. 15 bývalý předseda František Burda (*1920).

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.

Kdy přesně došlo k ustavení Místní správní komise ve Vížce, není zcela jasné, známé je
pouze jméno prvního předsedy Roberta Kovalčíka.

Místní  správní  komise  měly  být  nahrazeny  místními  národními  výbory  na základě
výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění podle § 1 a § 11, odst. 2 vládního
nařízení  č.  120/1946  Sb.,  o obnovení  národních  výborů  na podkladě  výsledků  voleb
do ústavodárného Národního shromáždění, ze dne 27. května 1946. Hlavním kriteriem pro
vznik místního národního výboru byl počet 50 platných voličských hlasů v obci. Pokud počet
platných  hlasů  nedosáhl  tohoto  počtu,  fungovala  v obci  i nadále  místní  správní  komise
nejdéle do roku 1950,  kdy byla na základě  vládního nařízení  č.  14/1950 Sb.,  o organisaci
místních národních výborů, přeměněna na místní národní výbor. Ve Vížce se voleb zúčastnilo
13 oprávněných voličů, takže v obci i nadále působila místní správní komise.

Na základě  výsledků  voleb do Ústavodárného národního shromáždění,  konaných dne
26. května 1946, došlo ke změnám ve složení MSK ve Vížce. Po volbách byl nejprve navržen
místní národní výbor, ale vzhledem k velmi malému počtu dosídlenců, došlo pouze ke změně
členů  MSK. Na ustavující  schůzi konané 25. června 1946 byl předsedou zvolen František
Burda (* 1920). Přesto situace v obci byla neuspokojivá. Bývalý předseda R. Kovalčík odmítl
předat úřední agendu MSK nově zvolenému předsedovi, proto byl v červenci a srpnu 1946
ONV v Plané opakovaně vyzýván, aby tak učinil. Ani poté se situace nezlepšila a docházelo
k rozepřím a stížnostem na úřadování předsedy F. Burdy. A to i přesto, že v obci žilo v září
1946  pouhých  27  obyvatel  (z toho  19  zletilých,  13  voličů  z 8  rodin). Dne 6.  října  1946
se obyvatelé  obce  jednomyslně  usnesli  na zbavení  funkcí  v MSK  předsedy  F.  Burdy
a Emanuela Stehlíka (náměstka a předsedy rolnické komise). Na jejich místa navrhli F. Burdu
(*1891) a Ladislava Dlabáčka. Dosavadní předseda F. Burda (*1920) sepsal šestistránkové
vyjádření  svého pohledu na celou situaci,  ve kterém označil  nově  navrhovaného předsedu
spolupracovníkem fašistů a zlodějem. Kritiky neušetřil ani ostatní členy MSK. ONV v Plané
všechna  nařčení  a napadání  vyšetřoval  a následně  jmenoval  novou  MSK  s předsedou
L. Dlabáčkem.

Ani poté neustalo napadání bývalého předsedy a MSK podala 25. června 1947 k ONV
v Plané návrh na vyhoštění F. Burdy (*1920) z obce „pro nepřípustné chování vůči druhým
osídlencům  a předsedovi  MSK“.  Po prošetření  ONV  tuto  žádost  zamítl  pro  nedostatečné
důvody s tím, že „jde o osobní spory“.

Počátkem roku 1948 byl předseda MSK L. Dlabáček odsouzen k pokutě  1500,- Kčs
za neohlášení  černé  porážky  u F.  Burdy  (*1891)  a byl  poměry  v obci  tak  znechucen,
že rezignoval. Již tak dost napjatá situace v obci se ještě více vyhrotila. Proto ONV v Plané
pověřil  dne  2.  února  1948,  z důvodu  zabezpečení  řádného  chodu  obecní  agendy,  Místní
národní  výbor  ve Svazích  v souladu  s §  94  českého obecního  zřízení  prozatímní  správou
a vedením  obce.  Obyvatelé  Vížky  sice  s tímto  rozhodnutím  nesouhlasili,  přesto  předání
a převzetí  agendy MSK ve Vížce proběhlo dne 6.  února  1948.  Tento prozatímní  stav ale
netrval dlouho, neboť MAV NF ve Vížce navrhl 6. dubna 1948 ONV v Plané novou MSK
v čele s F. Burdou (*1920). ONV s návrhem na nové ustavení MSK souhlasil a ke jmenování
došlo 16. dubna 1948. MSK sice fungovala nadále ve stejném složení, ale obec se postupně
vylidňovala.

Až do vydání  ústavního  zákona č.  150/1948  Sb.,  Ústavy Československé  republiky,
měly dosavadní právní normy týkající se národních výborů prozatímní charakter. V Ústavě
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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  Plzeňský,  jehož  součástí  se stala  i obec Vížka.  Zároveň  byla
vládním nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena
územní reorganizace okresů. Okres Planá byl zrušen a obec Vížka se stala od 1. února 1949
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.
Obec  Vížka  spadala  od 1.  ledna  1950  do matričního  obvodu  Damnov.  V roce  1951
po připojení  obce k okresu Stříbro,  byla Vížka přeřazena do matričního obvodu Černošín.
K 1. červenci 1960 proběhla poslední změna a Vížka byla přeřazena do matričního obvodu
Planá. Tento stav platí doposud.

V listopadu 1949 proběhla ještě změna na postu předsedy MSK ve Vížce. Dosavadní
předseda F. Burda (*1920) se vzdal k 13. listopadu 1949 funkce z důvodu nástupu k SNB.
Na jeho  místo  byla  ONV  v Tachově  jmenována  jeho  manželka  Anna  Burdová.  I přesto,
že A. Burdová  složila  předepsaný  slib  do rukou  předsedy  ONV  24.  ledna  1950,
na předávacím protokolu z 25. února 1950 je jako předseda MSK opět uveden její manžel.

Postupně došlo ve Vížce k úplnému vysídlení obyvatelstva, proto bylo počátkem roku
1950  navrženo,  aby obec  Třebel  spravovala  obecní  majetek  a vyřizovala  obecní  agendu
i za MSK Vížka. Administrativní spojení bylo realizováno Výměrem ONV v Tachově ze dne
28.  února  1950 (čj.  172/V-14/2-1950).  K předání  obecní  agendy i majetku  došlo dne 25.
února 1950.  V dochovaných protokolech jsou pečlivě  uvedeny nejen všechny dokumenty,
které MSK Vížka předávala do Třebele, ale i kancelářské zařízení, stav obecního jmění aj.

V únoru 1950 se KNV v Plzni zabýval žádostí obcí Třebele, Vížky a sousedního Záhoří
(rovněž v té  době  spravovaného z Třebele)  o přičlenění  k okresu Stříbro.  ONV v Tachově
doporučil  všechny  3  obce  přesunout  do okresu  Stříbro,  avšak  ONV  ve Stříbře  s tímto
návrhem nesouhlasil  a navrhoval,  aby obce Třebel  a Záhoří  byly přesunuty do stříbrského
okresu, ale Vížka do okresu Mariánské Lázně. K připojení obce Vížka (spravované v té době
MNV Třebel)  k okresu  Stříbro  došlo definitivně  až od 1.  ledna 1951 na základě  vládního
nařízení č. 199/1950 Sb., o změnách hranic krajů, okresů a obcí. Na základě dohody ONV
v Tachově a Stříbře z června 1950 však ONV ve Stříbře prozatímně všechny obce již od léta
1950 spravoval. Dne 6. července 1950 byl dokonce vyhotoven Zápis o předání agendy obce
Třebel,  jehož  sepsání  se zúčastnili  mimo  zástupců  obou  zúčastněných  ONV  i zástupci
OV KSČ Tachov i Stříbro a samozřejmě zástupce MNV Třebel.

V roce 1953 došlo konečně ke sloučení do té doby fakticky samostatných obcí. Okresní
národní výbor ve Stříbře sloučil s účinností od 9. května 1953 obce Třebel, Vížka a Záhoří
do jedné  samostatné  obce,  pro  níž  ministerstvo  vnitra  stanovilo  název  Třebel.  Informace
o sloučení byla publikována v Úředním listu až v roce 1955.

V dubnu  1960  se začala  projednávat  otázka  sloučení  obce  Třebel  s obcí  Černošín
a většina obyvatel s tímto návrhem souhlasila. K definitivnímu zániku MNV v Třebeli došlo
sloučením obce Třebel s obcí Černošín s účinností od 1. července 1960 v souvislosti s územní
reorganizací okresu Tachov, provedené na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění
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státu.  S Černošínem byla sloučena i místní část Třebele Záhoří,  zatímco druhá místní část
Vížka se dostala  do správy MNV Svahy a po jeho zrušení  v roce 1976 se stala  částí  obce
Planá, což platí doposud.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty MSK byly ukládány ve spisovně úřadovny MSK v domě čp. 14. Po předání
celé  agendy MSK  Vížka  MNV  Svahy v roce  1948  odvezl  celou  obecní  agendu  včetně
pokladny  do svého  domu  čp.  15  bývalý  předseda  František  Burda  (*1920).  Po novém
jmenování  MSK  byly  spisy  patrně  do spisovny  opět  vráceny.  Další  spisy  se pak  jistě
nacházely u funkcionářů  MSK, jak bylo v té době  zvykem. Z dochovaných archiválií  není
vůbec zřejmé, podle jakého systému byly ukládány písemnosti MSK. Lze usuzovat, že praxe
byla stejná jako u srovnatelných MSK, u nichž rovněž nefungovala spisová služba ani žádný
systém ukládání dokumentů.

Díky  pečlivě  sepsanému  protokolu  o předání  agendy  MSK  Vížka  MNV  Třebel
z 25. února 1950 je možné si udělat představu o dokumentech uložených ve spisovně MSK.
Do Třebele byly předsedou MSK F. Burdou (sic!) mimo jiné předány: pokladní deníky z let
1946-1949, hlavní knihy z let 1946-1948, účetní doklady za léta 1946-1949, účetní závěrka
za rok 1948, kniha zápisů ze schůzí MSK, podací protokol, policejní přihlášky a odhlášky,
rozpočty  na roky 1947-1950.  Vedle  toho  byl  předán  i zbytek  registratury  MSK  a obecní
knihovna (protokol o předání obsahuje 45 položek).

Spisy MSK Vížka byly pro archiv vybrány 10. ledna 1956 v rámci archivní odborné
prohlídky  spisů  MNV  Třebel  stříbrskou  okresní  archivářkou  Bohuslavou  Lohrovou.  Při
odborné dohlídce byly vybrány tyto písemnosti:  pokladní  deník z let  1947-1948, rozpočty
obce z let 1946-1949 a protokol ze schůzí MSK z let 1948-1949.

K předání vybraných dokumentů však, stejně jako jinde, hned nedošlo, protože v roce
1957  žádala  B.  Lohrová  zaslání  vybraných  úředních  písemností.  Kdy  došlo  k předání
vybraných dokumentů okresnímu archivu není jasné, ale k 21. lednu 1958 již byly archiválie
MSK Vížka evidovány na EL JAF pojmenovaném již tehdy chybně MNV Vížka. Do EL JAF
bylo  zaevidováno 6  úředních  knih  z let  1946-1949,  1  karton  z let  1945-1949  a 1  podací
protokol z roku 1949. Předány tedy byly všechny o rok dříve vybrané dokumenty. Později
došlo na EL JAF ke změně a všechny evidenční jednotky byly sloučeny do 1 kartonu.

Při  vnitřní  revizi  archivních  fondů,  prováděné  postupně  po přestěhování  archivu
do Tachova, archivní fond MNV Vížka obsahoval 1 karton z let 1945-1949 (stav k 10. dubnu
2001). Tento stav byl potvrzen i při následné generální inventuře.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před  zahájením  inventarizace  byl  archivní  fond  MNV  Vížka  tvořen  1  kartonem
(ve kterém se nacházely úřední knihy) z let 1945-1949. Celková metráž činila 0,12 bm.

Při inventarizaci archivního fondu byly také prověřeny archiválie nástupnických MNV
Třebel, MNV Svahy a MěNV Planá. Z fondu MNV Třebel byly přesunuty: pokladní kniha
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příjmů  a vydání  z let  1945-1949  a podací  protokol  z let  1946-1948  o celkovém  rozsahu
0,03 bm.

V důsledku inventarizace došlo ke změně  názvu archivního fondu na Místní  správní
komise  Vížka  a byla  opravena  i datace.  V pokladní  knize  (inv.  č.  6)  začínají  zápisy  již
v červenci 1945. Není však jasné, kým byly zapisovány a v knize bylo normálně pokračováno
až do roku 1949.  Protože není  spolehlivě  známo,  odkdy ve funkci  působil  první  předseda
MSK, nebyla v archivním fondu vyznačována priora.

V archivním fondu MSK Vížka nebylo provedeno vyřazení archiválií z evidencí NAD
z důvodu přehodnocení významu.

Konečná metráž archivního fondu MSK Vížka je 0,15 bm.  V současnosti je archivní
fond MSK Vížka tvořen 7 úředními knihami, 2 podacími protokoly a 1 kartonem.

Archivní  fond  byl  uspořádán  podle  Návrhu  metodického  návodu  pro  uspořádání
a inventarizaci  archivních  fondů  místních  národních  výborů  vydaného  Archivní  správou
Ministerstva  vnitra  ČR  a doplněn  podle  Metodického  pokynu  pro  inventární  zpracování
archivních fondů  národních výborů  ve Státním oblastním archivu v Plzni č.  j.  SOAP/006-
3120/2007.  Formální  zpracování  bylo  provedeno  dle  Metodického  pokynu  ředitele  SOA
v Plzni pro zpracování archiválií  a tvorbu archivních pomůcek č.  j.  SOAP/006-0767/2010
s přihlédnutím k Metodickému návodu č.  1/2013 odboru archivní  správy a spisové služby
Ministerstva vnitra č. j. MV-46913/AS-1/AS-2013.

Archivní fond MSK Vížka náleží mezi mezerovitě dochované fondy národních výborů,
resp. správních komisí rušených do roku 1954. Ve fondu zřejmě chybí zápisy ze schůzí MSK
z let 1946-1948 (pokud byly vůbec vedeny) a chybí rovněž většina spisového materiálu. Není
známo, že by se nějaké dokumenty MSK Vížka nacházely ve spisovně nynějšího Městského
úřadu Planá.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní fond sice neobsahuje všechny původcem vyprodukované písemnosti, přesto je
z dochovaných archiválií možné si udělat dobrý obraz o fungování malé MSK ve vylidňující
se obci sužované stálými spory obyvatel. Upozornit je nutné na knihu zápisů ze schůzí MSK
(inv. č. 1) a téměř kompletní řadu účetních knih.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní  fond  MSK  Vížka  uspořádala  a archivní  pomůcku  sestavila  Jana  Zímová
v dubnu 2012 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 19. května 2017 Jana Zímová
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

AP – archivní pomůcka

bm – běžný metr

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČSR – Československá republika

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční

evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo

inv. č. – inventární číslo

kar – karton

KNV – krajský národní výbor

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěNV – městský národní výbor

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

MVK – místní volební komise

NV – národní výbor

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

OV KSČ – okresní výbor Komunistické strany Československa

ppr – podací protokol

sign. – signatura

SNB – Sbor národní bezpečnosti

SOAP – Státní oblastní archiv v Plzni

ukn – úřední kniha
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Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK Vížka v letech 1946-1950

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Robert Kovalčík 1946 (?) 24. června 1946

František Burda (*1920) 25. června 1946 listopad 1946

Ladislav Dlabáček 28. listopadu 1946 23. ledna 1948

František Burda (*1920) 16. dubna 1948 13. listopadu 1949

Anna Burdová 17. listopadu 1949 25. února 1950
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Příloha č. 3: Seznam členů MSK Vížka v letech 1946-1950

Období 25. června 1946-listopad 1946
předseda MSK František Burda (*1920)

členové MSK
Emanuel Stehlík (I. náměstek), Robert Kovalčík (II. náměstek), Růžena Koubová, 
Anna Burdová, Ladislav Kouba, František Burda (*1891), Marie Burdová, Teňa 
Stehlíková, Marie Kovalčíková

komise
MSK

rolnická
E. Stehlík (předseda), F. Burda (*1891), R. Kovalčík

Období 28. listopadu 1946-leden 1948
předseda MSK Ladislav Dlabáček

členové MSK Anna Burdová (*1926), František Burda (*1891), František Janota

komise
MSK

rolnická F. Janota (předseda)

finanční F. Burda (*1891)

změny ve složení MSK nedoloženy

Období 16. dubna 1948-25. února 1950
předseda MSK František Burda (*1920), od 17. 11. 1949 Anna Burdová

místopředseda MSK František Vadlejch

členové MSK Růžena Koubová (pokladnice), František Janota, Jan Drobňák, Anna Burdová

komise 
MSK

mimořádná –
vyživovací

Anna Burdová (předsedkyně), Růžena Koubová, Marie Janotová, Anna 
Drobňáková (9. 11. 1948)

finanční Jan Drobňák, František Janota (2. 12. 1948)

změny ve složení MSK Zdeněk Kovalčík (zásobovací referent, 18. 4. 1949)
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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 Registraturní pomůcky

2/2/2 Spisy

2/2/2/1 Volby

2/2/2/2 Finanční hospodaření
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

1 Orgány národního výboru

1 Kniha zápisů ze schůzí MSK, MAV NF a MVK 1948-1949 ukn 1
04. 05. 1948-23. 07. 1949

2 Úřad národního výboru

2/1 Úřední knihy

2/1/1 Účetní knihy

2 Hlavní kniha 1946 ukn 2

3 Hlavní kniha 1947 ukn 3

4 Hlavní kniha 1948 ukn 4

5 Hlavní kniha 1949 ukn 5

6 Pokladní kniha 1945-1949 ukn 6

7 Pokladní deník 1947-1950 ukn 7

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Registraturní pomůcky

8 Podací protokol 1946-1948 ppr 1
03. 07. 1946-19. 07. 1948

9 Podací protokol 1949 ppr 2
07. 01. 1949-12. 03. 1949

2/2/2 Spisy

2/2/2/1 Volby

10 Voličský seznam 1948 kar 1

2/2/2/2 Finanční hospodaření

11 Rozpočty obce a dobrovolného hasičského 1946-1949 kar 1
sboru na roky 1946-1949, účetní závěrky obce
za roky 1945 a 1946
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