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Úvod

I. Vývoj původce archiválií

Původci archiválií jsou:

Gemeindeamt Wranowa (1850-10. květen 1945)
Místní národní výbor Vranov (11. květen 1945-29. duben 1976) IČO 260317.

Obec Vranov, rozkládající se 5,7 km severovýchodně od Stříbra, náležela od roku 1945
do konce ledna 1949 do politického a soudního okresu Stříbro. Od února 1949 patřila do nově
ustaveného okresu Stříbro a od července 1960 do nově ustaveného okresu Tachov. Správní
obvod  MNV  se  shodoval  s katastrálním  územím  obce  Vranov.  Od  poloviny  roku  1960
zahrnoval i místní části Butov a Svinnou.

Úřadovna MNV ve Vranově bývala umístěna v budově někdejší německé (a od r. 1919
i české) obecné školy čp. 35.

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.

Ve  Vranově  sídlila  početná  česká  menšina  (obec  náležela  k  tzv.  sulislavskému
národnostnímu ostrůvku), proto bylo možné hned v roce 1945 ustavit místní národní výbor
namísto místní správní komise. Devítičlenný národní výbor vznikl již 11. května 1945 pod
vedením Josefa Pilouse a místopředsednictvím Jana Weschty. V následujících měsících došlo
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k vyloučení, resp. doplnění o další členy. Při MNV působily finanční komise, hospodářská
komise a rolnická komise. Seznamy členů MNV viz příloha č. 3.

V  roce  1946  bylo  v  obci  evidováno  62  oprávněných  voličů  a  po  volbách  do
Ústavodárného národního shromáždění spravoval od 1. července 1946 obecní věci personálně
obměněný MNV. Při něm pracovaly komise finanční, mimořádná vyživovací a rolnická.

Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky, z 9.
května  1948,  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 Plzeňský, jehož součástí se stala i obec Vranov. 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 Stříbro.

Pouze podle zpětných kronikářských záznamů lze zjistit, že od 8. 3. 1948 byl předsedou
František Soukup st. a opětovně došlo k obměně členů MNV. Z komisí je zmiňována pouze
osvětová, resp. nepřímo finanční (jsou dochována jména některých jejích členů). K ostatním
případným komisím,  jejich předsedům a členům chybějí  jakékoliv  informace,  ačkoliv  lze
jejich existenci reálně předpokládat.

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.
Vranov připadl natrvalo do matričního obvodu Stříbro.

Složení MNV Vranov se změnilo po reorganizaci na návrh MAV NF podle § 27 odst. 1,
vládního nařízení č. 14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů, kdy bylo do MNV
21. 6. 1950 jmenováno 15 členů zastupujících jak Vranov, tak i Butov a Svinnou. Stalo se tak
proto, že představitelé dosavadních MSK Butov a Svinná požádali o sloučení obcí s obcí
Vranov a z  toho důvodu v nich ONV Stříbro neprováděl  v  roce 1950 reorganizaci.  Jako
předseda MNV Vranov byl schválen František Soukup st. a jako místopředseda Václav Plocar
ml. O případných komisích při MNV nelze pro nedostatek archiválií uvést nic konkrétního.

Složení MNV vydrželo jen do následujícího roku a k 16. březnu 1951 bylo odvoláno
sedm členů  z důvodu reorganizace, resp. zřízení samostatných MNV ve Svinné a Butově.
Tyto MNV nakonec vznikly na základě oběžníku ministerstva vnitra o zastavení slučování
obcí.  Výkonem  funkce  předsedy  reorganizovaného  MNV  Vranov  byl  místo  Františka
Soukupa  st.  pověřen  dosavadní  místopředseda  Václav  Plocar  ml.  Není  jasné,  proč  jeho
předsednictví  skončilo  ještě  před  koncem funkčního  období,  ale  od  3.  8.  1953  byl  jako
předseda znovu uváděn František Soukup st.

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
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působnosti je uveden v ustanoveních písm. a) – f ) odst.  1 § 3 výše uvedeného vládního
nařízení. Prvním tajemníkem MNV Vranov byl ? Stehlík, který funkci vykonával nejpozději
od 13. 11. 1952.

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  byli  podle  kroniky údajně  z  9členného
MNV zvoleni Václav Hudec jako předseda a František Heller jako tajemník. Počet,  resp.
složení  stálých  komisí,  nelze  uvést  pro  nedostatek  příslušných  archiválií.  Z  neznámých
důvodů se následně stal tajemníkem František Soukup st.

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 dne 31. května 1957 byl jako předseda
9členného MNV zvolen František Soukup st., tajemníkem se stal Antonín Sýkorovský. Počet,
resp. složení stálých komisí, nelze uvést pro nedostatek příslušných archiválií.

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).

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, včetně Vranova,
ONV  Mariánské  Lázně  a ONV  Horšovský  Týn.  Zároveň  došlo  k reorganizaci  krajů
a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

V rámci reorganizace byly k Vranovu k témuž datu integrovány po zrušení tamních
MNV i dosavadní samosprávné obce Butov a Svinná.

V  průběhu  ustavujícího  plenárního  zasedání  byl  do  funkce  předsedy MNV  zvolen
Antonín Sýkorovský. Tajemníkem plénum 10členného MNV zvolilo E. Šimůnka (doložen v
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kontrolním zápisu z 28. 6. 1961), pak (před únorem 1964) z neznámých důvodů působil jako
tajemník František Soukup st. Při MNV pracovaly komise: KOVP, finanční, pro výstavbu,
školská a kulturní, zemědělská. Ve Svinné fungoval 3členný občanský výbor v čele s Karlem
Demuthem.

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.

Ustavující plenární zasedání třinácti poslanců proběhlo 9. července 1964, přičemž do
funkce předsedy byl zvolen Josef Fojtík. Tajemníkem zůstal František Soukup st. Při MNV
působily stálé komise: KOVP, stavební, zemědělská, finanční, kulturní a školská a sociální.

Před rokem 1965 místní část Butov z důvodu budování Hracholuské přehrady zanikla a
Vranov se od té doby skládal pouze z obce Vranov a místní části Svinná.

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.

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 Vranov.

Při  ustavujícím  plenárním  zasedání  proběhnuvším  17.  prosince  1971  byl  do  čela
11členného MNV zvolen jako předseda MNV opětovně Josef Fojtík. Práci tajemníka nadále
zastával  František Soukup st.  Jako jediná povinně  zřizovaná komise fungovala při  MNV
bezpochyby KOVP, i když není doložena. Doložena je naproti tomu stavební komise.

Na podzim roku 1975 se začala projednávat otázka sloučení obce Vranov s obcí Stříbro.
Na integraci Vranova, včetně místní části Svinná, ke Stříbru došlo s platností od 30. dubna
1976 na základě usnesení 29. plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 23. dubna 1976.

Toto uspořádání trvalo do konce roku 1991, od 1. ledna 1992 má Vranov opětovně
samosprávu a do kompetence tamního obecního úřadu staronově spadá i místní část Svinná.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MNV sídlícího v někdejší
školní budově čp. 35. Došlé písemnosti byly označovány otiskem podacího obdélného razítka
o rozměrech 6,3 x 3,2 cm se záhlavím Místní národní výbor Vranov a rubrikami: Došlo, Čís.
jedn., Počet příl. a Vyřízeno. Razítka bývala běžně vyplňována, ukládací znaky však chybějí a
není jasné, podle jakého systému byla spisovna MNV vedena.

Nejstarší  doložená spolupráce MNV Vranov se zástupci  okresní  archivní  služby ve
Stříbře je doložena k 2. únoru 1954. Odborná archivní prohlídka spisů do roku 1952 byla
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realizována pověřeným zástupcem ONV ve Stříbře Jaroslavem Šeflem. Výsledkem provedené
skartace bylo vytřídění části spisů  z  let 1843-1945, resp.  1945-1949 k archivaci  a dalších
německých  a  českých  dokumentů  a  zejména  tiskovin  (cca  100  kg)  do  stoupy.  Vybrané
archiválie  byly dány do  jednoho fasciklu  (sic!)  a  ponechány v úřadovně  MNV s tím,  že
okresní archivář zajistí jejich přepravu do archivu. Ohledně stavu agendy na MNV Vranov
pověřenec mj. zaznamenal, že „Spisy do r. 1951 včetně nejsou uloženy ve fasciklech podle
věci neb spisové značky, příp. podle čísel jednacích, nýbrž libovolně podle vlastních hledisek
referentů.“ Doporučil proto aplikaci spisových značek a současně roztřídění a odpovídající
uložení agendy. 

Okolnosti převzetí archiválií jsou nejasné, neboť chybí příslušná dokumentace. V EL
JAF 104, zavedeném k 9. lednu 1958, je uvedeno, že archivní fond MNV Vranov (5 knih a 1
balík z let  1926-1954) byl oddělen od fondu AO Vranov. Záznam o zaevidování v knize
přírůstků neexistuje.

Z dokumentace ve spisu o fondu vyplývá, že 3. února 1964 rada MNV žádala „o vyslání
pracovníka pro skartaci starých spisů,  jež se nalézají jednak v úřadovně Vranov, jednak v
bývalé úřadovně  ve Svinné a to ve značném množství od roku 1945. Na reakci ze strany
archivu podle všeho nedošlo, neboť 22. října 1966 tajemník MNV archiv opětovně vyzýval k
převzetí blíže neurčených dokumentů.

Mezi úkoly k zajištění voleb v roce 1971 bylo pod bodem 7 uvedeno: „Do 31. 10. 1971,
aby byla postupně provedena skartace spisů, uspořádání a založení veškeré spisové agendy.“
O realizaci skartace, pokud vůbec proběhla, se však nedochovalo žádné písemné svědectví.

V roce 1975  tajemník MNV Vranov, František Soukup st., stručně  vyplnil  dotazník
zaslaný archivem, přičemž sdělil, že spisy z činnosti MNV a KOVP ukládají „dle pokynů
ONV Tachov jednací čísla jak jdou za sebou“, podací deník vedou, ročně se vyřídí cca 500
čísel jednacích, archivní kniha vedena není a písemnosti jsou ukládány v pořadačích.

V návaznosti na zrušení národního výboru ve Vranově se 7. července 1976 uskutečnil
svoz  dokumentů  s  prošlými  ukládacími  lhůtami  a  po jejich zpracování  byly zaevidovány
archiválie (torza všech spisových skupin) z let 1957-1975, konkrétně 4 kartony (přírůstek č.
176 ze 7. července 1976).

Ve  spisu  o  fondu  je  založen  rovněž  nedatovaný  list  nadepsaný  MNV  Vranov  a
obsahující soupis 8 položek archiválií z let 1975-1976. Bližší okolnosti onoho „přírůstku“
nejsou zřejmé.

Při revizi fondů, která byla v případě MNV Vranov provedena 10. dubna 2001, fond
obsahoval  4  kartony z  let  (1926)  1945-1976 a 6  razítek  z let  1945-1976.  Tento  stav  byl
potvrzen i následnou generální inventurou. Razítka, která byla součástí fondu, archiv převzal
neznámo kdy z Okresního národního výboru v Tachově.

Poslední  přírůstek  archiválií  do  fondu  MNV  Vranov  se  uskutečnil  až  v  průběhu
inventarizace, kdy byla v rámci skartačního řízení u Obecního úřadu Vranov mj. převzata i
pamětní kniha za roky 1971-1976 s retrospektivními zápisy za roky 1945 až 1960 včetně
studií k dějinám Vranova a Svinné, sepsaná kronikářem v roce 1976 (přírůstek č. 26/2014 ze
13. listopadu 2014).
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III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Vranov tvořen 4 kartony, v nichž
byly kromě spisů zabaleny i úřední knihy, a 6 razítky z let (1926) 1945-1976 o celkovém
rozsahu 0,55 bm. Přírůstkem kroniky v průběhu inventarizace se metráž zvýšila o 0,06 bm. 

Na začátku inventarizace archivního  fondu byly prověřeny archiválie  nástupnického
MěNV Stříbro, mezi nimiž však byly nalezeny rovněž archiválie provenienčně náležející do
archivního fondu MNV Vranov. Konkrétně se jednalo o majetkoprávní spisy z let 1971-1975
týkající se převážně rekreačních objektů v okolí Hracholuské vodní nádrže. Archiválie byly
vyjmuty z kartonu MěNV Stříbro a byly včleněny do stávajícího kartonu MNV Vranov. Proto
ani u jednoho z fondů nedošlo k žádné změně v počtu evidenčních jednotek ani metráže.

Archivní  fond  MNV Vranov 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.

V průběhu inventarizace došlo k přemanipulování fondu, správnému určení evidenčních
jednotek a jejich datace. V důsledku toho došlo ke zvětšení metráže fondu na 1 bm.

Ve fondu byla ponechána kniha zápisů  ze schůzí  obecního zastupitelstva (inv. č.  1)
vedená v letech 1928-1942, v níž však bylo pokračováno i v letech 1945-1949. Na dvou
listech na počátku knihy jsou zaznamenána vydání za stavbu silnice a obecní výdaje z roku
1926, což je zároveň prius archivního fondu.

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/090-0385/2014  ze  dne  14.  08.  2014  schválený  čj.:
SOAP/008-1650/2014 ze dne 17. 02. 2015), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém
rozsahu 0,30 bm (objednávky, pomocné záznamy o ovocnářství, pastvinách, vybírání dávek z
piva  a  limonád a  6  razítek)  z  let  1932-[1976].  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.

V rámci  vyřazení archiválií  z  evidencí NAD z důvodu přehodnocení  významu bylo
vyřazeno rovněž 1 razítko MNV Lučina, které bylo omylem evidováno v archivním fondu
MNV Vranov. Protože razítka evidovaná v archivním fondu MNV Lučina byla vyřazena již v
roce 2008, resp. 2011, bylo upuštěno od přesunu razítka z archivního fondu MNV Vranov a
následnému vyřazení archiválie z evidencí NAD z důvodu přehodnocení významu ve fondu
MNV Lučina.

Konečná  metráž  archivního  fondu  po  správném  určení  evidenčních  jednotek,  jejich
následném přemanipulování, po vytřídění a vyřazení dokumentů aktuálně činí 0,7 bm.
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Archivní  fond  MNV  Vranov  náleží  k  mezerovitě  zachovalým  fondům,  není  však
známo,  že  by se  nějaké  dokumenty  z  doby do  roku  1976  ještě  nacházely  ve  spisovně
nástupnického MěÚ Stříbro. Chybí téměř veškeré dokumenty z let 1945-1948. Z důležitých
jsou nezvěstné veškeré knihy zápisů  pléna, rady a komisí  MNV od roku 1949, ačkoliv v
nejstarším zápisu o odborné archivní prohlídce z 2. února 1954 se mj. píše i o vázané knize
protokolů ze schůzí pléna a rady MNV vedené od 9. února 1949 a zápisy byly bezpochyby
vedeny až do konce existence MNV. Při přebírání archivního materiálu v rámci rušení MNV
pak bylo v protokolu bez bližšího určení konstatováno, že zápisy ze schůzí a komisí MNV
nejsou archivovány a tento materiál je od fondu odtržen. Nezvěstné jsou podací protokoly do
konce  roku  1956  a  od  poloviny  roku  1967  a  zčásti  i  spisový  materiál  v  jednotlivých
tematických skupinách (např.  volby, finanční  hospodaření atd.). Druhý díl  obecní kroniky
vedený od roku 1961 do roku 2014 přinášející informace k činnosti MNV je doposud uložen
u Obecního úřadu ve Vranově a po jeho převzetí bude zinventarizován v rámci fondu Obecní
úřad Vranov.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Jazyky archivního fondu jsou čeština a němčina (inv. č. 1).

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archiválie dochované v podstatě ve všech tematických skupinách zejména z období po
roce 1954 podávají víceméně přehlednou zprávu o aktivitách základního článku samosprávy
v obci poznamenané částečnou poválečnou výměnou obyvatelstva. Fond je specifický tím, že
obsahuje  agendu  týkající  se  rekreační  oblasti  v  okolí  přehradní  nádrže  Hracholusky  na
katastrálním území Vranova i někdejší obce Butov, konkrétně věci majetkoprávní, stavební a
cestovního ruchu.

Fond MNV je v rámci ostatních dochovaných fondů místních původců, tj. Archivu obce
Vranov, České obecné školy Vranov, Jednotného zemědělského družstva Vranov, Národní
jednoty pošumavské – místního odboru Vranov, Obecné školy (německé) Vranov a Základní
devítileté školy Vranov, zásadním zdrojem údajů k přehledu o minulosti obce.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní fond MNV Vranov uspořádala a inventární pomůcku sestavila PhDr. Markéta
Novotná v červenci a srpnu 2014 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově 14. července 2017 PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

akce „Z“ – akce zvelebování

AO – archiv obce

AP – archivní pomůcka

bm – běžný metr

čj. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČR – Česká republika

ČSČK – Český svaz červeného kříže

ČSD – Československé státní dráhy

ČSPO – Československý svaz požární ochrany

ČSR – Československá republika, Česká socialistická republika

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo

IČO – identifikační číslo organizace

inv. č. – inventární číslo

kar – karton

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

k. ú. – katastrální území

kV – kilovolt

LSD – lidové spotřební družstvo

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěNV, MěstNV – městský národní výbor

MěÚ – městský úřad

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

ppr – podací protokol
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SA – Sturmabteilung

Sb. – sbírka

sign. – signatura

SOA – státní oblastní archiv

SOAP – Státní oblastní archiv v Plzni

SOkA – státní okresní archiv

ukn – úřední kniha
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Příloha č. 2: Seznam předsedů MNV Vranov v letech 1945-1976

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Josef Pilous 11. 5. 1945 nejdéle do 7. 3. 1948

František Soukup st. nejpozději 8. 3. 1948 15. 3. 1951

Václav Plocar ml. 16. 3. 1951 2. 8. 1953

František Soukup st. 3. 8. 1953 květen 1954

Václav Hudec květen 1954 květen 1957

František Soukup st. květen 1957 20. 6. 1960

Antonín Sýkorovský 21. 6. 1960 8. 7. 1964

Josef Fojtík 9. 7. 1964 29. 4. 1976
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Příloha č. 3: Seznam členů MNV Vranov v letech 1945-1976

Období 11. 5. 1945-30. 6. 1946
předseda MNV Josef Pilous

místopředseda Jan Weschta

členové MNV
Josef Leitl, Josef Havel, Josef Felber, Václav Motl, Rudolf Schmied (pokladník, 
1. října 1945 vyloučen pro členství v SA), Marie Pieglerová, Anna Pilwousková

komise 
MNV

finanční složení neznámo

hospodářská Josef Lajbl, Josef Havel, Václav Motl

rolnická

předseda: Vojtěcht Albl, členové: Václav Kule, Alois Polívka
od 25. 5. 1946 rozšířena: předseda: Václav Plocar ml., místopředseda: Matěj Albl,
jednatel: František Soukup st., členové: Alois Polívka, Václav Kule, František 
Hanzlík, Václav Mraček, Josef Jedlička, Josef Lajtl, Karel Průcha

změny ve složení MNV
od 1. října 1945 přibyli: Karel Mída, František Soukup st., Václav Mraček, Jan 
Líva za Rudolfa Schmieda, od 31. ledna 1946 Václav Plocar ml. za vyloučeného 
Josefa Havla

Období 1. 7. 1946-7. 3. 1948
předseda MNV Josef Pilous

místopředseda Karel Průcha

členové MNV
Jan Líva (pokladník), František Soukup st. (člen rady), Alois Polívka (člen rady), 
Václav Mraček, Václav Plocar ml., Matěj Albl, Josef Felber, Karel Mída

komise 
MNV

finanční Karel Mída, Václav Plocar ml., Václav Kule, Václav Bouše

mimořádná
vyživovací

František Pícka, Alois Polívka, Josef Pilous (ustavena 28. listopadu 1947)

rolnická předseda: Václav Plocar ml., členové: nedoloženi

Období 8. 3. 1948-20. 6. 1950
předseda MNV František Soukup st.

členové MNV
Jan Líva, Václav Plocar ml., František Hanzlík, Alois Polívka, Karel Průcha, 
Alois Krátký, Jan Mraček, František Pícka

komise
MNV

finanční Karel Mída (za něj od dubna 1948 Jan Mraček st.)

osvětová předseda: Jan Mraček, členové: nedoloženi

změny ve složení MNV Antonín Sýkorovský za Aloise Krátkého
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Období 21. 6. 1950-květen 1954

předseda MNV
František Soukup st., od 16. 3. 1951 Václav Plocar ml., k 3. 8. 1953 opět F. 
Soukup st.

místopředseda Václav Plocar ml., následně Antonín Pichl

tajemník MNV ? Stehlík (nejpozději od 13. 11. 1952), Antonín Pichl (nejpozději k 2. 2. 1954)

členové MNV
Karel Šimandl, Antonie Krátká, Antonín Novák, Anna Hrabětová, Václav 
Špatenka, Václav Šilhánek, Anna Částková, František Pícka, Václav Soukup, 
Jaroslav Mráček, Jan Líva, Gustav Vaníček, Bohumil Melichar

změny ve složení MNV

16. března 1951 byli odvoláni: Anna Částková, Václav Šilhánek, Václav Soukup, 
Bohumil Melichar, Marie Hrabětová, Antonín Nováček a Václav Špatenka, za ně 
12. dubna 1951 jmenováni Antonín Sýkorovský, Karolina Boušová, Anežka 
Kullová, Václav Hudec, Josef Havel a František Hanzlík
1. února 1952 MNV doplnili ještě Václav Mraček a Karel Průcha,
v r. 1953 byl za zemřelého Jana Lívu zvolen Karel Dunovský

Období květen 1954-květen 1957
předseda MNV Václav Hudec

tajemník MNV František Heller, následně František Soukup st.

členové MNV
Marie Hanzlíková, František Soukup st., Václav Plocar ml., Jaroslav Baxa, 
Antonín Sýkorovský, Karolina Boušová, Josef Pilwousek

Období květen 1957-20. 6. 1960
předseda MNV František Soukup st.

tajemník MNV Antonín Sýkorovský

členové MNV
Václav Hudec, Jaroslav Baxa, Václav Plocar ml., Václav Mraček, Karla Holá, 
Zdenka Pícková a Josefa Dunovská

Období 21. 6. 1960-8. 7. 1964
předseda MNV Antonín Sýkorovský

tajemník MNV E. Šimůnek, nejpozději od února 1964 František Soukup st.

členové MNV
František Soukup st., Václav Mraček, Zdenka Pícková, Jaroslav Baxa, Václav 
Plocar ml., Josef Fojtík, A. Hrabětová, P. Nováková

komise
MNV

KOVP předseda: Antonín Sýkorovský, členové: nedoloženi

finanční předseda: Karel Demuth, členové: nedoloženi

školská a
kulturní

předseda: Jaroslav Baxa, členové: nedoloženi

pro výstavbu předseda: Václav Mraček, členové: nedoloženi

zemědělská předseda: František Soukup st., členové: nedoloženi

Občanský výbor Svinná předseda: Karel Demuth, členové: nedoloženi
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Období 9. 7. 1964-16. 12. 1971
předseda MNV Josef Fojtík

místopředseda MNV Matěj Albl

tajemník MNV František Soukup st.

členové MNV
Karel Demuth (člen rady), Josef Havel, Václav Uzel (člen rady), Václav Novák, 
Václav Plocar ml., Zdenka Pícková, Jan Mraček, Václav Mraček (člen rady), 
Marie Nováčková, Jaroslav Baxa (člen rady)

komise
MNV

zemědělská
předseda: Václav Uzel, členové: Václav Novák, František Soukup st., Václav 
Hudec

KOVP předseda: Josef Fojtík, členové: Josef Havel, František Cígler, František Hanzlík 

stavební
předseda: Václav Mraček (+) – od 3. 9.1969 Václav Uzel, členové: Jan Mraček, 
Rudolf Schmied ml., Ivan Klečanský (chatař, stavitel), Jan Zibr (geometr, stavitel)

finanční
předseda: Karel Demuth – od 1. 6. 1971 Marie Pilvousková, členové: Václav 
Plocar ml., Richard Šart?, Marie Pilvousková

sociální předseda: Matěj Albl, členové: Marie Nováčková, Rudolf Schmied st.

kulturní a
školská

předseda: Jaroslav Baxa, členové: Zdenka Pícková, Václav Uzel ml., Jaroslav 
Hanzlík 

Období 17. 12. 1971-29. 4. 1976
předseda MNV Josef Fojtík

tajemník MNV František Soukup st.

členové MNV
Václav Novák, Václav Hudec, Josef Havel (člen rady), Jiří Rébl, Václav Uzel, 
Jaroslava Maindová, Jan Mráček, Rudolf Schmied, Marie Pilvousková

komise 
MNV

KOVP členové: nedoloženi

stavební předseda: Václav Uzel, od 22. 3. 1972 Rudolf Schmied, členové: nedoloženi
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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

2/1/2 Pamětní

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Registraturní pomůcky

2/2/2 Spisy

2/2/2/1 Statutární záležitosti

2/2/2/2 Volby

2/2/2/3 Organizace činnosti národního výboru

2/2/2/4 Funkcionáři, pracovníci aparátu národního výboru

2/2/2/5 Kontrolní činnost

2/2/2/6 Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

2/2/2/7 Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní 
 fronty a spolky

2/2/2/8 Požární ochrana

2/2/2/9 Vojenské záležitosti, civilní obrana

2/2/2/10 Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti, státní občanství

2/2/2/11 Evidence a správa majetku

2/2/2/12 Finanční hospodaření

2/2/2/13 Místní daně a poplatky

2/2/2/14 Výstavba

2/2/2/15 Bytové hospodářství

2/2/2/16 Doprava a spoje

2/2/2/17 Obchod

2/2/2/18 Cestovní ruch

2/2/2/19 Zemědělská výroba

2/2/2/20 Zemědělská půda

2/2/2/21 Myslivost

2/2/2/22 Vodní hospodářství

2/2/2/23 Zdravotnictví

2/2/2/24 Sociální péče
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2/2/2/25 Školství

2/2/2/26 Kultura

2/2/2/27 Ochrana přírodních a kulturních památek
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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 obecního zastupitelstva, (1926) 1945-1949 ukn 1
pléna, rady a finanční komise MNV
15 1. 1928-14. 7. 1942
11. 5. 1945-3. 1. 1949
Vydání za stavbu silnice a obecní výdaje
2. 1.-17. 9. 1926

2 Úřad národního výboru

2/1 Úřední knihy

2/1/1 Účetní

2 Hlavní kniha 1947 ukn 2

3 Hlavní kniha 1948 ukn 3

4 Hlavní kniha 1948-1949 ukn 4

5 Pomocný deník příjmů 1948-1952 ukn 5

2/1/2 Pamětní

6 Obecní kronika 1971-1976 ukn 6

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Registraturní pomůcky

7 Podací protokol 1957-1967 ppr 1
1. 1. 1957-29. 7. 1967

2/2/2 Spisy

2/2/2/1 Statutární záležitosti

8 Jmenování dobrovolníka pro soupis 1975 kar 1
pomístních jmen – negativní hlášení
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/2 Volby

9 Volby do Národního shromáždění a MNV 1967-1968 kar 1
(kandidáti do MNV, hlášení o zvolení
volební komise)

2/2/2/3 Organizace činnosti národního výboru 

10 Plány práce pléna a rady MNV, pozvánky 1948-1975 kar 1
zápisy z různých jednání (torzo)

11 Statistické výkazy 1961-1975 kar 1
- o motorovém parku závodové dopravy, 1961-1975
- o bytovém hospodářství, 1961-1975
- o správě, provozu a údržbě vodovodů
  a kanalizací, 1969-1974
- o místních komunikacích, 1961-1968

12 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1968-1975 kar 1

2/2/2/4 Funkcionáři, pracovníci aparátu národního výboru

13 Personální a mzdová agenda, 1945-1974 kar 1
změny v obsazení funkcí

2/2/2/5 Kontrolní činnost

14 Dohlídky a periodické revize finančního 1961-1972 kar 1
hospodaření, zprávy o plnění nápravných
opatření

15 Stížnosti 1964-1974 kar 1

2/2/2/6 Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

16 Roční výkazy přestupků 1964-1975 kar 1

17 Přestupky 1960-1971 kar 1
(oznámení, výpovědi, zápisy, rozhodnutí)

18 Posudky, zprávy a hlášení o občanech 1962-1975 kar 2
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/7 Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní fronty
 a spolky

19 Místní skupina ČSČK 1964-1966 kar 2
(zdravotnický materiál)

2/2/2/8 Požární ochrana

20 Místní jednota ČSPO 1961-1974 kar 2
(výzbroj a výstroj, jmenování velitele,
zapojení do soutěže obcí)

21 Organizace požární ochrany obce 1964-1974 kar 2
(požární hlídky, riziko hašení při trakčním
vedení, poplachové cvičení)

2/2/2/9 Vojenské záležitosti, civilní obrana

22 Branci 1961-1975 kar 2
(předvojenská příprava, posudky, odvody)

23 Záložníci 1961-1972 kar 2
(evidence včetně změn, cvičení)

24 Civilní obrana 1962-1967 kar 2
(školení obyvatelstva, cvičení, hlášení
o místních rozhlasech a zvonech)

2/2/2/10 Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti, státní občanství

25 Pohyb obyvatelstva, seznamy obyvatel, 1961-1975 kar 2
přihlášení, odhlášení pobytu

26 Oznámení matričních změn pro ohlašovnu 1962-1972 kar 2

27 Udělení státního občanství 1970 kar 2

2/2/2/11 Evidence a správa majetku

28 Majetkoprávní věci 1961-1976 kar 2
(seznamy obecních budov, nároky na otop,
rodinné domky v majetku MNV, údržba
a opravy nemovitostí ve správě MNV, geodézie,
žádosti o prodej vyřazeného majetku drah, 
seznam majitelů domů, šetření veřejného
osvětlení, základní technické údaje vybavení
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

obce, hospodářské smlouvy o převedení
přistávacího můstku, veřejného osvětlení,
strojovny s kompresorovnou)

29 Rekreační oblast Hracholusky 1961-1975 kar 2
(chaty – hospodářské smlouvy, notářské
záznamy, přidělení pozemků do osobního
užívání, povolování, koupě a prodeje,
souhlasy, poplatky, převody, zaměřování
a oplocení pozemků s chatami, nájemné
z pozemků v oblasti, přidělování čísel, 
studny, elektrifikace, komunikace)

30 Rodinné domky 1963-1975 kar 2
(žádosti o odprodej a užívání, kupní smlouvy,
znalecké odhady, zřízení práva osobního
užívání pozemků k domům na zahrady
a záhumenky)

31 Dědictví 1962-1970 kar 2

2/2/2/12 Finanční hospodaření

32 Účetní uzávěrky obce 1946-1947 kar 3

33 Roční rozpočty včetně podkladů (torzo) 1949-1975 kar 3

2/2/2/13 Místní daně a poplatky

34 Přehled o příjmech obyvatel ke zdanění 1965-1970 kar 3

2/2/2/14 Výstavba

35 Veřejné stavby, akce „Z“ 1964-1976 kar 3
(přístavba prodejny Vranov, stánek Vranov,
plán rekreačního areálu, kulturní dům
včetně PD, pěší lávka Butov)

36 Komplexní bytová výstavba 1966-1969 kar 3
(2 bytové jednotky pro pracovníky ČSD)

37 Průmyslová a zemědělská výstavba 1967-1969 kar 3
(provozy státního statku – opravy kravínů
skladovací a výrobní areál, kolna)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

38 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1964-1975 kar 3
(projektový úkol dálnice D5 Praha – státní 
hranice, přechodová lávka pro pěší ČSD,
napájecí kabel podél tratě, vedení 110 kV
Stříbro – Tachov, rekonstrukce elektrického
vedení a veřejného osvětlení Vranov
s prodloužením na Butov, televizní převaděč
Svinná)

39 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1969-1975 kar 4
(elektrické vedení pro chatový tábor
na Butově včetně PD)

40 Občanské stavby 1964-1974 kar 4
(opravy a úpravy domků v k. ú. Svinná
a Vranov, z toho čp. 10, 14 a 25 Svinná
a čp. 8 Vranov včetně PD)

41 Demolice 1961-1970 kar 4

42 Povolení trhacích prací 1966-1976 kar 4

2/2/2/15 Bytové hospodářství

43 Žádosti, přidělování obecních 1964-1972 kar 4
a služebních bytů

2/2/2/16 Doprava a spoje

44 Místní komunikace 1961-1972 kar 4
(úprava místní cesty přes Svinnou a Vranov
do rekreační oblasti, snížení rychlosti na ní,
změny v držbě komunikací)

45 Autobusová doprava 1965-1975 kar 4
(dopravní obslužnost – žádosti o zavedení
linek a zřízení zastávek)

46 Železniční doprava 1965-1975 kar 4
(úpravy cest a okolí podél trati do Stříbra,
žádost o postavení čekárny)

47 Místní rozhlas 1967-1975 kar 4
(listina o povolení, nálezy o revizi, 
hospodářská smlouva o převodu ústředny)

48 Telefonizace 1967-1971 kar 4
(přesun linky MNV z čp. 4 do čp. 35,
převedení čísla na Jednotu)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/17 Obchod

49 Pasport obchodní sítě 1968 kar 4

50 Zásobování 1964-1975 kar 4
(LSD Jednota – hostince a prodejny Vranov,
Svinná, Butov – uvolnění prostor, stížnost na
nedostatky v zásobování stánku ve Vranově)

2/2/2/18 Cestovní ruch

51 Rekreační oblast Vranov-Butov 1964-1975 kar 5
(místní šetření k zajištění sezóny, prostředky
z fondu rozvoje cestovního ruchu, hodnocení
průběhu jednotlivých sezón, prověrka
autocampingu, kategorizace rekreačních
zařízení, stanování)

2/2/2/19 Zemědělská výroba

52 Statistika: 1945-1947 kar 5
- Závodový dotazník Sčítání ploch kultur
a osevu, 1945-1947

53 Živočišná výroba 1949-1973 kar 5
(seznam připouštějících krav a jalovic,
hlášení stanovišť včelstev)

54 Veterinární opatření 1964-1973 kar 5
(vakcinace psů, opatření proti myxomatóze)

2/2/2/20 Zemědělská půda 

55 Přídělové řízení 1966-1967 kar 5
(vzdání se a odnětí přídělů)

56 Pozemkové změny 1945-1975 kar 5
(soupisy, směny, dělení, odnětí)

2/2/2/21 Myslivost

57 Myslivecké sdružení Sytno 1967-1975 kar 5
(porušování zákona o držení psů a koček
v rekreační oblasti, prodlužování loveckých
lístků, souhlas se zřízením odchovny
bažantů na Ronšperku)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/22 Vodní hospodářství

58 Vodohospodářské investice 1945-1974 kar 5
(vodovod – Pilous, Havel, řešení užívání
vody státním statkem, seznam studní, 
biologický septik – Krejcar, zásobování
vodou Hufeisl, Svinná, kanalizace Svinná,
žumpa Butov)

2/2/2/23 Zdravotnictví

59 Zdravotní dohled 1963-1973 kar 5
(hygienické rozbory vody)

60 Preventivní péče 1947-1975 kar 5
(seznamy obyvatel k očkování a snímkování)

2/2/2/24 Sociální péče

61 Záznamy o prověrkách činnosti, 1972-1975 kar 5
výkazy o péči

62 Důchody 1964-1973 kar 5
(seznamy důchodců, úpravy důchodů)

63 Doplňková péče 1964-1975 kar 5
(evidenční listy potřebných občanů,
rozhodnutí o přiznání výpomoci)

2/2/2/25 Školství

64 Základní devítiletá škola 1.-5. ročník 1965-1974 kar 5
(personální věci, užívání objektu pro
veřejné účely – půjčení, pronájem,
určení zástupce do rozmisťovací komise)

2/2/2/26 Kultura

65 Plány a výkazy kulturní a osvětové činnosti 1961-1974 kar 5

66 Osvětová beseda 1966-1975 kar 5
(osvětové akce, povolování hudebních
produkcí)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

67 Místní lidová knihovna 1965-1975 kar 5
(zápis z metodické návštěvy, předání knižního
fondu střediskové knihovně Stříbro, pracovní
smlouvy knihovnic – Soukupová, Foitiková)

68 Obecní kronika 1968-1975 kar 5
(jmenování kronikáře, pracovní smlouva)

2/2/2/27 Ochrana přírodních a kulturních památek

69 Evidované nemovité kulturní památky 1964-1968 kar 5
(vyrozumění o zápisu do státního seznamu
nemovitých kulturních památek – kovaný 
kříž při cestě z Vranova k Butovu, kaple
P. Marie na návsi v Butově, přemístění
kovaného kříže)

70 Evidované stromy a skupiny stromů 1975 kar 5
v k. ú. Vranov, Svinná a Butov
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