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Úvod 

 

I. Vývoj původce archiválií 

 

Původcem archiválií archivního fondu je Místní národní výbor Rovná (1. 7. 1969 – 

24. 11. 1990), IČO 259560. 

Obec Rovná se nachází přibližně 15 km jižně od města Sokolov na území Slavkovského 

lesa.  

Vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, stanovilo, že 

v obcích a okresech s většinou státně nespolehlivého obyvatelstva budou jmenovány jako 

dočasné správní orgány místní a okresní správní komise. Pro okres jmenovalo okresní správní 

komisi ministerstvo vnitra, pro obce jmenovala místní správní komise okresní správní komise. 

Vedle místních správních komisí působili v roce 1945 v obcích, v nichž nemohly být vytvořeny 

místní správní komise, obvodoví (okrskoví) starostové, od roku 1947 nazývaní obvodoví 

tajemníci. Otázka, kým byli do funkce jmenováni a míra jejich kompetence, není zcela 

vyjasněna. Zdá se však, že obvodový starosta měl původně z titulu své funkce provádět 

především dozor nad vedením veškeré agendy několika obcí, které tvořily obvod jeho působnosti 

a spolupracovat s místními správními komisemi. V roce 1945 byli na Sokolovsku jmenováni 

zprvu Okresním národním výborem v Plzni, později Okresní správní komisí v Sokolově 

a Okresním národním výborem v Sokolově. 

V letech 1945–1948 byla Rovná samostatnou obcí a byla spravována obvodovým 

starostou. Bohužel se z těchto let nedochovaly žádné dokumenty, neboť byly svezeny na zámek 

v Kamenném Dvoře, kde byly poté zničeny. V roce 1946 byl proveden odsun většiny německého 

obyvatelstva z okresu Sokolov. Patrně již v roce 1946 bylo na území Slavkovského lesa 

rozhodnuto o vytvoření vojenského pásma, do kterého byla začleněna spolu s jižní částí okresu 

Sokolov i obec Rovná. Od 1. 1. 1949 připadlo nově vytvořené vojenské pásmo, později 

nazývané vojenský újezd Prameny, k okresu Mariánské Lázně. Vojenský újezd Prameny byl 

zrušen k 15. 8. 1954 a hranice mezi okresy Sokolov a Mariánské Lázně byly obnoveny podle 

původních hranic před jeho vznikem. Území, které dříve patřilo do okresu Loket, bylo připojeno 

v roce 1954 k okresu Sokolov. Dále bylo rozhodnuto, že na území, jež ze zrušeného vojenského 

pásma připadlo k okresu Sokolov, bude vytvořen MNV v Kostelní Bříze, který bude spravovat i 

území některých zaniklých obcí, a to i bývalé obce Rovná. 

Rozhodnutí o výstavbě obce Rovná jako vzorové socialistické vesnice bylo vydáno 
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na základě studie o rozvoji zemědělské výroby ve Slavkovském lese a vládního usnesení 

č. 914/1959. Odbor výstavby ONV Sokolov vydal 11. 12. 1961 územní rozhodnutí č. 2854 

o umístění nové obce a zemědělského celku Sdruženými zemědělskými a lesními závody Lázně 

Kynžvart v k. ú. Rovná (č. j. výst-2943/61). Stavba bytových, občanských a zemědělských 

objektů měla proběhnout v k. ú. dřívější obce Rovná, která byla beze zbytku zdemolována 

pro vytvoření výcvikového vojenského pásma. Odbor výstavby ONV Sokolov vydal 13. 4. 1965 

rozhodnutí o přípustnosti stavby Socialistické vesnice Rovná č. 3080 (č. j. 909/65). Tato obec 

měla mít v roce 1969 celkem 194 bytových jednotek, cca 800 obyvatel, kompletní občanskou 

vybavenost, vybudované moderní inženýrské sítě, základní devítiletou školu, zemědělskou 

učňovskou školu s internátem, školku a moderní zemědělský závod. 

ONV Sokolov usnesením plenárního zasedání ze dne 24. 11. 1967 ve smyslu § 16 zákona 

č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, a §§ 1–3 vyhlášky č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, 

označování ulic a číslování domů, schválil územní změnu k vytvoření katastrálního území nové 

obce Rovná s účinností ke dni voleb v roce 1968. ONV Sokolov vyčlenil z obce Krásno k. ú. 

bývalé části Čisté, z obce Horní Slavkov k. ú. bývalé části Milíře, z obce Kostelní Bříza část 

Podstrání s k. ú. bývalé části Vranov, bývalou část Rovná, část k. ú. bývalé části Bystřina a část 

k. ú. bývalé části Krásná Lípa a utvořil z těchto k. ú. novou obec s názvem Rovná s částí 

Podstrání. Usnesením rady ONV Sokolov ze dne 12. 4. 1968 podle § 5 zákona č. 268/1949 Sb., 

o matrikách, a § 2 vyhlášky MV č. 182/1959 Ú. l., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu 

o matrikách, byla obec Rovná začleněna do matričního obvodu Březová s účinností ode dne 

jejího utvoření. 

Usnesením plenárního zasedání ONV Sokolov z 10. 4. 1969 byl zřízen k 1. 7. 1969 MNV 

v obci Rovná. Volby do MNV Rovná se konaly 15. 6. 1969. Dne 1. 7. 1969 se konalo první 

ustavující plenární zasedání MNV Rovná, které zahájil předseda MNV Kostelní Bříza Zdeněk 

Bezděkovský. Předsedou MNV Rovná byl zvolen Zdeněk Mensa a tajemníkem Jiří Kamenický. 

Plénum mělo 15 poslanců a rada 7 členů. První schůze rady se konala 21. 7. 1969. 

Od roku 1967 až do 31. 8. 1969 byla vedena účetní evidence společně na účtu MNV 

Kostelní Bříza. Bylo stanoveno, že veškeré účetní operace týkající se MNV Rovná, musí být 

vyčleněny z účetní evidence MNV Kostelní Bříza. Dne 15. 9. 1969 se na plenárním zasedání 

projednávalo ustanovení komise pro ochranu veřejného pořádku a rozluka obcí Kostelní Bříza a 

Rovná z hlediska majetkoprávního a administrativního. Došlo k finančnímu vypořádání, předání 

přihlašovací, majetkové a administrativní agendy mezi obcemi. V následujících měsících se 

často měnilo složení a počet členů rady, pléna a komise pro ochranu veřejného pořádku. 

Na plenárním zasedání, které se konalo 16. 2. 1970, byla ustavena školská a kulturní 
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komise. Plénum mělo 12 poslanců. Rada MNV přidělila 16. 3. 1970 čísla popisná budovám 

v Rovné. Šlo o panelové domy, celý areál družstva Včela, základní devítiletou školu, zemědělské 

odborné učiliště, mateřskou školu, hospodářské středisko oborového podniku Statky a lesy Lázně 

Kynžvart, místní národní výbor a poštovní úřad. 

Na mimořádné schůzi rady 26. 10. 1970 byl předseda Zdeněk Mensa vyškrtnut z řad 

členů KSČ a odvolán z funkce předsedy MNV na základě jeho rezignace k 26. 10. 1970. 

Od tohoto data nebyla funkce předsedy MNV obsazena a všechnu práci zastával tajemník MNV 

Jiří Kamenický. Dne 26. 10. 1970 požádaly dvě poslankyně o zproštění funkcí, tudíž z 12 

poslanců zbylo 10 poslanců. Na plenárním zasedání konaném 23. 2. 1971 došlo k volbě dalších 5 

poslanců. Byl zvolen nový předseda MNV Karel Vojč. Plénum MNV zřídilo dvě komise, a to 

komisi pro zemědělství a výstavbu a komisi školskou a kulturní. Na plenárním zasedání 

konaném 21. 9. 1971 rezignoval tajemník MNV Jiří Kamenický. 

V roce 1971 byl zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, doplněn novými zákony 

č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, a č. 57/1971 Sb., 

kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech. Podle těchto zákonů se ve dnech 

26. a 27. 11. 1971 uskutečnily volby do národních výborů, které ukončily období spojené 

s politickými událostmi konce 60. let. Na ustavujícím plenárním zasedání, jež se konalo 20. 12. 

1971, měla rada MNV 7 členů a plénum 15 poslanců, kteří byli zvoleni nově na pětileté volební 

období. Předsedou byl zvolen Karel Vojč a tajemnicí Anna Koláriková. Ustaveny byly 3 komise, 

kterým byla schválena pracovní náplň a pravomoc. Byly to komise finanční a plánovací, komise 

pro ochranu veřejného pořádku a komise pro obchod a služby. 

Na plenárním zasedání, které se konalo 28. 12. 1973, podal rezignaci předseda MNV 

Karel Vojč a na jeho místo byl nově zvolen Josef Kolář. Dále bylo po konaných doplňovacích 

volbách doplněno složení a počet členů rady, pléna a komisí MNV. Rada měla 10 členů a 

plénum 20 poslanců. Dne 17. 9. 1974 byl na plenárním zasedání ustaven sbor pro občanské 

záležitosti v Rovné a občanský výbor v osadě Podstrání. V Rovné se mezi jednotlivými 

volebními obdobími často se měnilo složení a počet členů rady, pléna a komisí MNV. Na 

plenárním zasedání konaném 10. 6. 1975 byla ustavena komise pro výstavbu. 

Po volbách, které se uskutečnily ve dnech 22. a 23. 10. 1976, se konalo ustavující 

plenární zasedání 16. 11. 1976. Rada měla 7 členů a plénum 20 poslanců. Předsedou MNV se 

stal Jaroslav Dvořák, místopředsedou Jaroslav Valenta a tajemníkem Milan Lokaj. Komisí MNV 

bylo ustaveno celkem 5: komise finanční, komise výstavby, komise pro ochranu veřejného 

pořádku, komise školská a kulturní a komise pro obchod a služby.  

Dne 12. 6. 1978 došlo na plenárním zasedání k výměně členů rady, pléna a komisí MNV. 
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Místopředseda Jaroslav Valenta byl uvolněn z funkce a na jeho místo byl zvolen Cyril Pizůr. 

Další volby do národních výborů se konaly ve dnech 5. a 6. 6. 1981. Ustavující plenární 

zasedání se uskutečnilo 29. 6. 1981. Předsedou MNV zůstal Jaroslav Dvořák a tajemníkem 

Milan Lokaj. Novou místopředsedkyní MNV byla zvolena Jana Liďáková. Rada MNV měla 7 

členů a plénum 20 poslanců. Při MNV bylo i nadále 5 komisí. Byly to komise pro plán a 

rozpočet, komise pro výstavbu a životní prostředí, komise pro ochranu veřejného pořádku, 

komise školská a kulturní a komise pro obchod a služby. 

Na plenárním zasedání konaném 14. 12. 1981 byl ustaven aktiv péče o matku a dítě 

(pozdější aktiv péče o rodinu a mládež). 

Poslední řádné volby do MNV Rovná se konaly ve dnech 23. a 24. 5. 1986. Ustavující 

plenární zasedání bylo 16. 6. 1986. Předsedou MNV zůstal i nadále Jaroslav Dvořák a 

tajemníkem Milan Lokaj. Novým místopředsedou MNV byl zvolen František Michalík. Rada 

měla 8 členů a plénum 20 poslanců. Na tomto zasedání bylo zřízeno 5 komisí: komise pro plán a 

rozpočet; komise pro výstavbu, životní prostředí, zemědělství a dopravu; komise pro ochranu 

veřejného pořádku; komise pro mládež, tělesnou výchovu, školská a kulturní; komise pro obchod 

a služby a místní hospodářství. Zápisy ze schůzí komisí však ukazují výraznou variabilitu v praxi 

užívaných názvů komisí. 

Na plenárním zasedání, které se konalo 22. 6. 1987, se řešila rezignace předsedy MNV 

Jaroslava Dvořáka k 30. 6. 1987. Zároveň došlo ke změnám ve složení členů rady, poslanců a 

komisí MNV. Do funkce předsedy MNV byl zvolen František Michalík s platností od 1. 7. 1987, 

místopředsedou se stal Jaroslav Parůžek. Počet poslanců klesl v letech 1987–1989 na 14 

poslanců. Po událostech v listopadu 1989 bylo v Rovné podobně jako v jiných obcích založeno 

Občanské fórum. 

Dne 11. 12. 1989 podal na schůzi rady MNV rezignaci na funkci předsedy MNV a člena 

rady MNV František Michalík, jehož příkladu následovalo dalších 5 členů rady a poslanců 

MNV. Na plenárním zasedání, jež se konalo 18. 12. 1989, byl zvolen nový předseda Jaroslav 

Parůžek. Tajemníkem dále zůstal Milan Lokaj. Plénum mělo 8 poslanců. Došlo také ke změnám 

ve složení komisí. Rada měla od 1. 1. 1990 5 členů. 

Na plenárním zasedání konaném 26. 2. 1990 byly zrušeny v důsledku snížení počtu 

poslanců tyto komise MNV: komise pro ochranu veřejného pořádku, komise školská a kulturní a 

komise pro obchod a služby. Úkoly těchto komisí převzala rada MNV. Ponechány byly komise 

pro plán a rozpočet a komise pro výstavbu, životní prostředí, zemědělství a dopravu. Zůstal také 

sbor pro občanské záležitosti a aktiv péče o rodinu a mládež. Měnilo se složení členů těchto 

komisí a aktivů. 
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Činnost MNV Rovné ukončil zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, který s účinností 

od 24. 11. 1990 nově zorganizoval územní správu a samosprávu státu. V tento den se konaly i 

volby do obecních zastupitelstev. Poslední dochovaný zápis z plenárního zasedání MNV Rovná 

je z 25. 6. 1990. Poslední schůze rady se uskutečnila 22. 11. 1990. Tato schůze stanovila termín 

konání ustavujícího zasedání nového obecního zastupitelstva na 26. 11. 1990. 

Orgány MNV byly tvořeny plénem, radou, komisemi a aktivy. Plénum se na svých 

schůzích zabývalo stěžejními otázkami a úkoly obce – např. schvalovalo rozpočet a projednávalo 

výsledky hospodaření, zřizovalo a rušilo komise či aktivy a volilo a odvolávalo jejich členy. 

V plénu byli voleni předseda, místopředseda, tajemník a ostatní členové rady. 

Rada MNV řešila všechny závažnější otázky širšího dosahu, pokud nebyly vyhrazeny 

plénu – především rozpracovávala a zabezpečovala plnění úkolů, jež vyplývaly z usnesení pléna 

národního výboru, zabývala se řízením a koordinováním činnosti komisí, hodnotila výsledky 

činnosti organizací řízených národním výborem, připravovala plenární zasedání a organizovala 

práce na přípravě plánu a rozpočtu národního výboru. V radě MNV byli zastoupeni předseda, 

místopředseda, tajemník a další členové, kteří byli zvoleni z poslanců na ustavujícím zasedání 

MNV na celé volební období. 

Komise, jejichž působnost se vztahovala na celou obec, byly zřizovány podle potřeby 

plénem MNV jako iniciativní, kontrolní a výkonné orgány. Za svou činnost byly odpovědny 

přímo plénu. Komise se zabývaly otázkami rozvoje na svém úseku, předkládaly své návrhy radě 

a plénu MNV a vyjadřovaly se k návrhům připravovaným pro plenární zasedání národního 

výboru. Vycházely přitom ze znalosti místních podmínek, potřeb a zájmů občanů. Komise 

dohlížely na činnost organizací založených, řízených nebo spravovaných národním výborem, 

nezasahovaly však do otázek jejich operativního řešení. Komise byly ve své činnosti řízeny a 

kontrolovány národním výborem, jejich činnost usměrňovala a koordinovala rada MNV. 

V komisích byli zastoupeni jak poslanci národního výboru, tak nadále i aktivisté z řad občanů. 

K řešení společensky naléhavých záležitostí a aktuálních hospodářských a kulturně 

výchovných úkolů zřizoval MNV různé poradní, pracovní a kontrolní sbory, občanské komise a 

aktivy – např. sbor pro občanské záležitosti a aktiv péče o rodinu a mládež. 

Sbor pro občanské záležitosti se snažil formovat vztah obyvatel k místu, kde žijí, 

zaměřoval se na rodinu a manželství a na péči o starší spoluobčany. Sbor spoluorganizoval 

občanské obřady (např. vítání občánků), pravidelně vyhodnocoval jejich úroveň a podával radě 

podněty ke zlepšování jejich společenské úrovně. 

Navenek zastupoval národní výbor předseda, který řídil schůze pléna a rady MNV. 

Dohlížel nad prováděním směrnic a pokynů nadřízených orgánů a směrnic, na nichž se usneslo 
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plénum. Předseda společně s tajemníkem podepisoval obecně závazná nařízení a jiná usnesení 

národního výboru a jeho rady. 

Místopředseda jako člen rady zastupoval předsedu MNV a pomáhal mu při výkonu 

funkce. 

Dalším orgánem národního výboru byl tajemník. Zúčastňoval se všech schůzí pléna a 

rady MNV. Tajemník byl volen plénem MNV a jeho povinností bylo pomáhat předsedovi MNV 

při organizování činnosti národního výboru. Dále např. zajišťoval část administrativních prací. 

Dokumenty původce byly uloženy v úřadovně a později ve spisovně MNV v budově 

č. p. 40. 

 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu 

 

O způsobu vedení spisové služby MNV Rovná vypovídají kompletně dochované podací 

protokoly, ve kterých jsou evidovány došlé i odeslané dokumenty. Nejsou v nich však řádně 

vyplněny všechny rubriky. Mnohdy chybí údaje o způsobu vyřízení a spisové znaky. Došlé 

dokumenty byly jen občas opatřovány prezentačním razítkem, na němž bylo vyznačeno číslo 

jednací a datum přijetí dokumentu. 

V letech 1976–1987 pravidelně kontroloval stav spisové služby u MNV Rovná odbor 

vnitřních věcí ONV Sokolov a Okresní archiv Sokolov, který vedle kontrol působil také 

metodicky na úroveň činnosti MNV na tomto úseku. Celkem bylo provedeno 7 kontrol spisové 

služby. 

V zápisu z kontroly spisové služby z 6. 10. 1976 bylo konstatováno, že podatelnu a 

výpravnu zajišťovala tajemnice úřadu Anna Koláriková. Vyřízené dokumenty byly ukládány 

v příruční spisovně v kanceláři MNV. Pro ukládání dokumentů nebylo užíváno jednotného 

ukládacího systému. Centrální spisovna zřízena nebyla, dokumenty byly ukládány 

v uzamykatelné místnosti úřadu. Účetní dokumenty byly také uloženy v uzamykatelné místnosti 

úřadu odděleně od ostatních dokumentů. Účetní archiv zřízen nebyl. Nebyla vedena archivní 

kniha ani žádná jiná evidence dokumentů. 

Při kontrole 19. 6. 1985 bylo zjištěno, že byla zřízena spisovna a účetní archiv. 

Dokumenty byly uloženy společně ve zvláštní místnosti, avšak byly uloženy zvlášť účetní 

dokumenty a dokumenty spisovny v pořadí, v jakém byly zapsány v již zavedené archivní knize. 

Spisový řád MNV Rovná byl schválen usnesením rady MNV 21. 11. 1984 a vstoupil v platnost 

1. 1. 1985. Dokumenty uložené v příručních spisovnách v kancelářích MNV byly roztříděny 

do tematických skupin a označovány skartačními znaky a lhůtami. 
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Archiválie MNV Rovná byly do Státního okresního archivu Sokolov se sídlem 

v Jindřichovicích přebírány postupně celkem v pěti přírůstcích. První přírůstek byl včetně 

předávacího protokolu do archivu podle přírůstkové knihy přijat 14. 4. 1983 pod přírůstkovým 

číslem 21. Tvořila jej dokumentace z let (1966) 1969–1977 o rozsahu 1,40 bm. Na základě 

převzetí těchto archiválií od MNV Rovná byl založen EL JAF č. 1295. 

Další předání archiválií taktéž od MNV Rovná se uskutečnilo 5. 9. 1986. Jednalo se 

o dokumenty z let 1969–1980 o rozsahu 0,27 bm. Přírůstek byl zaevidován pod přírůstkovým 

č. 41. Dále následoval přírůstek č. 51 z 18. 11. 1987 z let 1979–1983 o rozsahu 0,01 bm, který 

předal do archivu ONV Sokolov. Dne 16. 6. 1993 převzal archiv od Obecního úřadu Rovná 

pod přírůstkovým č. 11 archiválie z let 1971–1986 o rozsahu 0,78 bm. 

Z archivního fondu ONV Sokolov byly do archivního fondu MNV Rovná delimitovány 

v letech 1981 a 2006 ve dvou delimitacích zápisy ze schůzí pléna a rady MNV z let 1971–1990 

o celkovém rozsahu 4 kartony (0,49 bm). 

Během zpracování archivního fondu byl do archivu přijat od Obecního úřadu Rovná 

20. 10. 2017 poslední přírůstek č. 33 z let (1967) 1969–1990 o rozsahu 1,26 bm.  

Ztráty dokumentů před převzetím do archivu nebyly zaznamenány. Dne 21. 6. 2017 

vypukl požár na střeše Obecního úřadu v Rovné. Spisovna obecního úřadu se skládá ze dvou 

oddělených místností. První místnost byla zasažena požárem, prošla rekonstrukcí a dokumenty 

v ní byly zaprášené sazemi. O zničení dokumentů není žádný záznam. Dne 5. 12. 2017 proběhla 

kontrola výkonu spisové služby na Obci Rovná, kde je v kontrolním zjištění pod bodem 2 a) a 

2 c) zmínka o požáru v Rovné. Bližší informace o kontrole v Rovné jsou v protokolu o kontrole 

č. j.: SOAP/080-0258/2017-40.05 z 13. 12. 2017. 

 

III. Archivní charakteristika archivního fondu 

 

Před zahájením inventarizace obsahoval archivní fond MNV Rovná 8 úředních knih 

(0,08 bm), 2 podací protokoly (0,04 bm), 22 kartonů (2,83 bm), tedy celý fond měřil celkem 

2,95 bm. Během zpracování byl do archivního fondu přijat ještě 1 přírůstek, který obsahoval 

1 úřední knihu (0,01 bm), 1 podací protokol (0,04 bm) a 11 kartonů (1,21 bm), což je celkem 

1,26 bm archiválií. Tím vzrostla celková metráž zpracovávaného archivního fondu na 4,21 bm. 

Pořádání a inventarizace proběhly na základě Metodického pokynu pro inventární 

zpracování archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni (č. j. 

SOAP/006-3120/2007), Metodického pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování archiválií a 

tvorbu archivních pomůcek (č. j. SOAP/006-0767/2010), jeho dodatku (č. j. SOAP/006-
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1300/2014) a informace k tomuto dodatku (č. j. SOAP/006-0813/2015), Metodického návodu 

č. 1/2013 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra (č. j. MV-46913/AS-1/AS-

2013). 

Archiválie byly rozčleněny na dvě základní skupiny, a to Orgány národního výboru a 

Úřad národního výboru. Do části Orgány národního výboru byly v souladu s metodickým 

pokynem zařazeny zápisy ze schůzí pléna, rady, komisí a aktivů MNV. 

Úřad národního výboru byl rozdělen na úřední knihy a spisový materiál. Z úředních knih 

jsou zastoupeny knihy správní, evidenční a účetní. Ve spisovém materiálu jsou podací protokoly 

a spisy. 

Manipulace a uspořádání spisů byly provedeny tak, aby jejich výsledné seřazení 

respektovalo příslušné spisové plány platné pro ukládání archiválií národních výborů. Spisy z let 

1969–1976 byly uměle zmanipulovány podle spisového plánu z roku 1959 (instrukce 

ministerstva vnitra č. 4/1959, č. j. NV/3-10262/1958) a spisy z období 1977–1990 podle 

spisového plánu z roku 1987 (instrukce Ministerstva vnitra ČSR č. 12/1987, č. j. VS/1-

11110/675/87). Tento způsob uspořádání spisů byl zvolen nejen proto, že v SOkA Sokolov byl 

pro zpracování tohoto typu fondů již léta zaveden, ale zejména s ohledem na skutečnost, že 

ukládání dokumentů podle výše uvedených a obecně stanovených norem nebylo u původce 

důsledně uplatňováno a většina jeho spisů i příslušné podací protokoly postrádají označení nebo 

vyznačení spisových znaků. 

Inventární seznam obsahuje v několika případech u různých typů archiválií stejné 

signatury i evidenční jednotky. Těmto záznamům byla pro rozlišení přidělena různá inventární 

čísla (např. inv. č. 66–72 atd.). 

V archivním fondu MNV Rovná je ponechána kniha zápisů ze schůzí agitačního střediska 

Rovná a agitačních dvojic z roku 1976 (inv. č. 55), která obsahuje pouze jeden zápis ze schůze 

rady AS a jeden zápis ze schůze agitačních dvojic. 

Inventární kniha DKP MNV z let 1969–1973 (inv. č. 59) a inventární kniha DKP MNV – 

opis z let 1969–1974 (inv. č. 60) jsou ponechány obě, jelikož každá z nich obsahuje rozdílné 

údaje. Totéž platí pro inventární knihy ZP MNV z let 1969–1972 (inv. č. 61) a 1969–1984 

(inv. č. 62). Tyto knihy byly ponechány jako jediné dochované účetní knihy v archivním fondu 

MNV Rovná. 

Účetní sestavy z let 1982–1986 tvořící podklad ročního účetního výkazu byly vyřazeny 

ke zničení, neboť vypovídací hodnota těchto sestav je minimální z důvodu špatné čitelnosti 

fyzické i obsahové. Zároveň byla zohledněna i ta skutečnost, že rozbory hospodaření byly 

pravidelně projednávány příslušnými orgány MNV a jsou tedy přílohou jejich zápisů, nebo tvoří 
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samostatné skupiny spisů pod sign. 176/3 (inv. č. 160). 

Z archivního fondu MNV Rovná byly vyřazeny z důvodu přehodnocení významu a 

z důvodu multiplicity 1 úřední kniha kopií zápisů ze schůzí komise pro obchod a služby MNV 

o rozsahu 0,01 bm z let 1986–1989 a spisy o celkovém rozsahu 1,95 bm z let 1969–1990. Bližší 

informace o vyřazení těchto archiválií poskytuje protokol o vyřazení archiválií z evidencí NAD 

z důvodu přehodnocení jejich významu a z důvodu multiplicity (č. j. SOAP/80-365/2019-40.2) 

z 21. 11. 2019. 

Z archivního fondu MNV Rovná bylo vyřazeno 0,05 bm jednotlivin nearchivní povahy 

z let 1975–1988 (sbírky zákonů). O vyřazení byl zhotoven záznam (č. j. SOAP/80-366/2019-

40.2) dne 21. 11. 2019. Celková metráž fondu se snížila i o vyřazený obalový materiál o rozsahu 

0,48 bm. 

Ucelené spisy nebo spisy, které tvořily jednotné řady, nebyly při zpracování oddělovány, 

ale celé byly zařazeny pod příslušnou signaturu do období, do kterého příslušely nejmladší části 

daných spisů nebo nejmladší spisy této řady. Jedná se o signatury 154/b/2 – Jednotné plány 

kulturně výchovné činnosti na roky 1977–1986 z let 1976–1985 (inv. č. 157), 176/2 – Rozpočty 

MNV na roky 1977–1990 z let 1976–1990 (inv. č. 158), 332/3 – Výstavba porodny krav z let 

1976–1979 (inv. č. 170), 332/4 – Rekonstrukce kotelny z let 1974–1978 (inv. č. 171) a 332/7 – 

Výstavba víceúčelové vodní nádrže z let 1973–1977 (inv. č. 172). 

Při zpracování byly z archivního fondu MNV Rovná vyjmuty archiválie evidentně cizích 

původců. Archiválie byly delimitovány do archivních fondů KSČ – závodní organizace 

Zemědělského závodu Rovná (EL NAD č. 1591) o rozsahu 1 balík (0,01 bm) z let 1967–1975 a 

KSČ – vesnická organizace Rovná (EL NAD č. 1592) o rozsahu 1 balík (0,01 bm) z let 1976–

1982. Bližší informace o této delimitace podává Záznam o delimitaci archiválií z archivního 

fondu MNV Rovná (č. j. SOAP/80–307/2019-40.2) z 3. 10. 2019. 

Pod sign. 328/2 (inv. č. 110) je uložena stavební dokumentace týkající se výstavby 

socialistické vesnice Rovná z let (1965) 1969–1976. Rok 1965 tvoří nejstarší prius archivního 

fondu. Další priora se vyskytují u archiválií uložených pod inv. č. 67, 108, 111, 112, 117 a 122, 

jejichž původcem je ONV Sokolov. Tyto archiválie byly ponechány u archivního fondu MNV 

Rovná, jelikož jejich rozdělení nelze provést bez zásadního porušení kontextu agendy. 

Datace některých archiválií (inv. č. 67, 126, 132, 144, 150, 167 a 183) byly určeny 

odhadem na základě srovnání s ostatními archiváliemi. Inventární seznam uvádí takto stanovené 

časové rozsahy v hranatých závorkách. 

Po zpracování archivní fond MNV Rovná obsahuje 8 úředních knih, jejichž metráž je 

po přeměření 0,04 bm, 3 podací protokoly o rozsahu 0,08 bm, 14 kartonů spisů o rozsahu 
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1,54 bm, tedy celkem 25 evidenčních jednotek o celkovém rozsahu 1,66 bm. 

Jazykem archiválií je čeština. Stav zachování archivního fondu z hlediska jeho úplnosti 

lze po inventárním zpracování označit jako mezerovitý. Fyzický stav archiválií archivního fondu 

MNV Rovná je vcelku dobrý a jejich degradace odpovídá stáří i materiálu použitému k jejich 

zhotovení. Podací protokoly MNV z let 1969–1972 (inv. č. 63) a z let 1973–1990 (inv. č. 64) 

mají poškozenou vazbu potrháním. 

 

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu 

 

K nejvýznamnějším částem archivního fondu patří zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 

s přílohami a usneseními ve skoro úplných řadách za celou dobu existence původce 

(inv. č. 1–44). Významnější spisové celky pak tvoří stavební agenda (inv. č. 110–118, 170–173), 

která vypovídá o výstavbě v obci. 

Některé archiválie (inv. č. 49, 128, 131–135, 137, 139, 147–149, 153, 186) obsahují 

osobní a citlivé údaje. Nakládání s těmito archiváliemi a jejich obsahem, zejména při jejich 

využívání, podléhá omezením vyplývajícím z ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, a zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o zpracování osobních údajů. 

 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky 

 

Archivní fond MNV Rovná (1965) 1969–1990 uspořádala a inventář napsala ve Státním 

okresním archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích v letech 2017 až 2019 archivářka Jitka 

Krejčířová. 

 

Jindřichovice 21. 11. 2019     Jitka Krejčířová 
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č. 265) 
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Příloha č. 1: 

 

Seznam použitých zkratek  

 

akce Z   akce za zvelebení obcí 

AP   archivní pomůcka 

AS   agitační středisko 

bm   běžný metr 

č. e.    číslo evidenční 

č. j.   číslo jednací 

č. p.   číslo popisné 

ČSR   Česká socialistická republika 

ČSSR   Československá socialistická republika 

DKP   drobné krátkodobé předměty 

EL JAF  evidenční list Jednotného archivního fondu 

EL NAD  evidenční list Národního archivního dědictví 

evid. jedn.  evidenční jednotka 

IČO   identifikační číslo organizace 

inv. č.    inventární číslo 

kar   karton 

KSČ    Komunistická strana Československa 

k. ú.    katastrální území 

MNV   místní národní výbor 

MV   ministerstvo vnitra 

MV NF   Místní výbor Národní fronty 

NAD   Národní archivní dědictví 

NV   národní výbor 

ONV   okresní národní výbor 

ppr   podací protokol 

roč.   ročník 

s.   strana 

Sb.   sbírka (zákonů) 

sign.   signatura 

SOA   státní oblastní archiv 
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SOAP   Státní oblastní archiv v Plzni 

SOkA   státní okresní archiv 

ukn   úřední kniha 

Ú. l.   Úřední list 

VO   vesnická organizace 

VS   vnitřní správa 

ZP   základní prostředky 
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Příloha č. 2: 

 

 

Počet obyvatel a domů 

 

Rok     1950  1961  1970  1980 

Počet obyvatel v Rovné  -  -  420  511 

Počet domů v Rovné   -  -  10  32 

 

Počet obyvatel v Podstrání  6  21  41  31 

Počet domů v Podstrání  1  9  9  7 

 

 

 

 

Seznam předsedů MNV 

 

Jméno a příjmení    ve funkci od  ve funkci do 

Zdeněk Mensa    1. 7. 1969  26. 10. 1970 

Karel Vojč     23. 2. 1971  28. 12. 1973 

Josef Kolář     29. 12. 1973  15. 11. 1976 

Jaroslav Dvořák    16. 11. 1976  30. 6. 1987 

František Michalík    1. 7. 1987  11. 12. 1989 

Jaroslav Parůžek    18. 12. 1989  24. 11. 1990 
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Inventární seznam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inv.      Obsah                                                                                   Časový rozsah       Evid. 
č.                                                                                                                                     jedn. č. 
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 Orgány národního výboru   

    

 Zápisy ze schůzí pléna MNV   

1 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 1–3  
(1. 7. – 15. 12. 1969) 

1969 kar 1 

2 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 1–4  
(16. 2. – 12. 10. 1970) 

1970 kar 1 

3 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 1–5, 1  
(23. 2. – 20. 12. 1971) 

1971 kar 1 

4 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 1–6  
(15. 2. – 28. 12. 1972) 

1972 kar 1 

5 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 7–12  
(23. 1. – 28. 12. 1973) 

1973 kar 1 

6 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 13–18  
(22. 1. – 26. 11. 1974) 

1974 kar 1 

7 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 19–22, 13–14 
(28. 1. – 16. 12. 1975) 

1975 kar 1 

8 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 15–17  
(27. 1. – 29. 6. 1976), mimořádná schůze  
(23. 7. 1976), 18–19, 1 (7. 9. – 16. 11. 1976) 

1976 kar 1 

9 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 2–7  
(16. 2. – 12. 12. 1977) 

1977 kar 1 

10 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 8–13 
 (13. 2. – 11. 12. 1978) 

1978 kar 1 

11 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 14–19  
(12. 2. – 17. 12. 1979) 

1979 kar 1 

12 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 20–25  
(18. 2. – 24. 11. 1980) 

1980 kar 2 

13 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 26–27, 1–4 
(23. 2. – 14. 12. 1981) 

1981 kar 2 

14 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 5–10 
 (25. 1. – 8. 11. 1982) 

1982 kar 2 

15 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 11–16 
 (17. 1. – 14. 11. 1983) 

1983 kar 2 



Inv.      Obsah                                                                                   Časový rozsah       Evid. 
č.                                                                                                                                     jedn. č. 
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16 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 17–22  
(16. 1. – 26. 11. 1984) 

1984 kar 2 

17 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 23–27  
(11. 2. – 25. 11. 1985) 

1985 kar 2 

18 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 28–29, 1–4 
(20. 1. – 8. 12. 1986) 

1986 kar 2 

19 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 5–10  
(23. 2. – 14. 12. 1987) 

1987 kar 2 

20 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 11–16  
(22. 2. – 19. 12. 1988) 

1988 kar 2 

21 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 17–20  
(20. 3. – 18. 12. 1989) 

1989 kar 2 

22 Zápisy ze schůzí pléna MNV, schůze č. 21–23  
(26. 2. – 25. 6. 1990) 

1990 kar 2 

    

 Zápisy ze schůzí rady MNV   

23 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–6  
(21. 7. – 8. 12. 1969) 

1969 kar 3 

24 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–8  
(12. 1. – 7. 9. 1970), mimořádné schůze  
(21. 9. – 26. 10. 1970), schůze č. 9–10  
(12. 11. – 7. 12. 1970) 

1970 kar 3 

25 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–13  
(19. 1. – 20. 12. 1971) 

1971 kar 3 

26 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–17  
(13. 1. – 28. 12. 1972) 

1972 kar 3 

27 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–8  
(9. 1. – 4. 7. 1973), mimořádná schůze (28. 8. 1973), 
schůze (18. 9. – 6. 11. 1973), mimořádná schůze  
(22. 11. 1973), schůze (18. 12. – 28. 12. 1973) 

1973 kar 3 

28 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze  
(15. 1. – 2. 7. 1974), mimořádná schůze (23. 7. 1974),  
schůze (6. 8. – 17. 12. 1974) 

1974 kar 3 
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29 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze  
(21. 1. – 4. 4. 1975), mimořádná schůze (15. 4. 1975),  
schůze (13. 5. 1975), schůze č. 6–9 (17. 6. – 2. 9. 
1975), mimořádná schůze (7. 10. 1975),  
schůze č. 10–12 (14. 10. – 9. 12. 1975) 

1975 kar 3 

30 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1 (13. 1. 1976), 
1. mimořádná schůze (20. 1. 1976), schůze č. 2–3  
(17. 2. – 16. 3. 1976), mimořádné schůze  
(6. 4. – 13. 4. 1976), schůze (11. 5. – 12. 10. 1976),  
schůze č. 1–3 (24. 11. – 22. 12. 1976) 

1976 kar 3 

31 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–3  
(5. 1. – 2. 2. 1977), 1. mimořádná schůze  
(11. 2. 1977), schůze č. 4–25 (16. 2. – 21. 12. 1977) 

1977 kar 3 

32 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–24  
(11. 1. – 20. 12. 1978) 

1978 kar 4 

33 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–17  
(10. 1. – 19. 12. 1979) 

1979 kar 4 

34 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–15  
(9. 1. – 17. 12. 1980) 

1980 kar 4 

35 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–16  
(14. 1. – 16. 12. 1981) 

1981 kar 4 

36 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–16  
(13. 1. – 22. 12. 1982) 

1982 kar 4 

37 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–15 
 (12. 1. – 21. 12. 1983) 

1983 kar 5 

38 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–15 
 (11. 1. – 12. 12. 1984) 

1984 kar 5 

39 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–2  
(16. 1. – 6. 2. 1985), mimořádná schůze (15. 2. 1985),  
schůze č. 3–11 (13. 3. – 11. 12. 1985) 

1985 kar 5 

40 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–6  
(8. 1. – 14. 5. 1986), mimořádná schůze (22. 5. 1986),  
schůze č. 7–12 (4. 6. – 15. 12. 1986) 

1986 kar 5 

41 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–11  
(12. 1. – 7. 12. 1987) 

1987 kar 5 

42 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–3  
(18. 1. – 7. 3. 1988), 1. mimořádná schůze  
(14. 3. 1988), schůze č. 4–11 (11. 4. – 12. 12. 1988) 

1988 kar 5 
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43 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1–5  
(23. 1. – 15. 5. 1989), mimořádná schůze  
(24. 5. 1989), schůze č. 6 (12. 6. 1989), mimořádná 
schůze (6. 7. 1989), schůze č. 7–9 (11. 9. – 13. 11. 
1989), mimořádná schůze (4. 12. 1989), schůze č. 10  
(11. 12. 1989) 

1989 kar 5 

44 Zápisy ze schůzí rady MNV, schůze č. 1 (15. 1. 1990), 
1. mimořádná schůze (30. 1. 1990), schůze č. 2–3  
(19. 2. – 19. 3. 1990), 2.–3. mimořádná schůze  
(23. 4. – 10. 5. 1990), schůze č. 4–6 (15. 5. – 2. 7. 
1990), 4.–5. mimořádná schůze (21. 8. – 28. 9. 1990), 
schůze č. 9–11 (8. 10. – 22. 11. 1990) 

1990 kar 5 

    

 Zápis ze společné schůze MNV s jinými 
organizacemi 

  

45 Zápis ze společné schůze MV NF, MNV, VO KSČ a 
AS z 10. 9. 1979 

1979 kar 6 

    

 Zápisy ze schůzí komisí a aktivů MNV   

46 Zápisy ze schůzí finanční a plánovací komise MNV 1973–1977 kar 6 

47 Zápisy ze schůzí finanční komise MNV 1977–1989 kar 6 

48 Zápisy ze schůzí komise pro obchod a služby MNV 1973–1989 kar 6 

49 Zápisy ze schůzí komise pro ochranu veřejného 
pořádku MNV 

1975–1989 kar 6 

50 Zápisy ze schůzí školské a kulturní komise MNV 1971–1989 kar 6 

51 Zápisy ze schůzí komise výstavby MNV 1976–1985 kar 6 

52 Zápisy ze schůzí komise pro výstavbu, životní 
prostředí, zemědělství a dopravu MNV 

1986–1989 kar 6 

53 Zápisy ze schůzí sboru pro občanské záležitosti 1977–1984 kar 6 

54 Zápis z aktivu poslanců MNV z 9. 4. 1974 1974 kar 6 
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Úřad národního výboru 

  

   

 I. Úřední knihy   

 A. Správní   

55 Kniha zápisů ze schůzí agitačního střediska Rovná a 
agitačních dvojic 

1976 ukn 1 

    

 B. Evidenční    

56 Deník pro evidování kulturně výchovné činnosti  
v obci 

1976 ukn 2 

57 Deník pro evidování kulturně výchovné činnosti  
v obci 

1977 ukn 3 

58 Kniha evidence kulturně-politických akcí 1976–1977 ukn 4 

   

 C. Účetní   

59 Inventární kniha DKP MNV 60–3000,– Kč   1969–1973 ukn 5 

60 Inventární kniha DKP MNV 60–3000,– Kč – opis 1969–1974 ukn 6 

61 Inventární kniha ZP MNV 1969–1972 ukn 7 

62 Inventární kniha ZP MNV 1969–1984 ukn 8 

   

 II. Spisový materiál   

    

 A. Podací protokoly   

63 Podací protokol MNV 1969–1972 ppr 1 

64 Podací protokol MNV 1973–1990 ppr 2 

65 Podací protokol MNV – tajné 1979–1983 ppr 3 
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  B. Spisy   

     

  Období 1969–1976   

66 51 Vyhlášky MNV 1969 kar 7 

67 51 Organizační zajištění vzniku socialistické 
vesnice Rovná 

([1966]) 1969 kar 7 

68 52/2 Kategorie MNV 1974 kar 7 

69 52/2 Převod účetní evidence, přihlašovací a 
majetkové agendy mezi MNV Kostelní 
Bříza a MNV Rovná 

1969 kar 7 

70 52/2 Finanční vypořádání MNV Kostelní Bříza  
a MNV Rovná za roky 1967 a 1968 

1970–1971 kar 7 

71 52/2 Předání administrativní agendy mezi 
pracovnicemi MNV 

1971–1972 kar 7 

72 52/2 Předání majetkové a spisové agendy 
nastupujícímu předsedovi MNV 

1976 kar 7 

73 58 Statistika a výkaznictví MNV 1969–1976 kar 7 

74 58 Statistika počtu obyvatelstva 1969–1970 kar 7 

75 70 Inventarizace majetku MNV a jeho zařízení 1969–1976 kar 7 

76 72/2 Převody národního majetku 1969–1972 kar 7 

77 99 Nivelační značka u silnice Podstrání–
Krásno–Prameny 

1969 kar 7 

78 99 Geodetický bod v k. ú. Rovná 1971 kar 7 

79 99 Demolice objektů 1971 kar 7 

80 99 Evidence nemovitostí 1971 kar 7 

81 99 Seznam majitelů chat 1971 kar 7 

82 102 Veřejné schůze s občany 1971–1976 kar 7 

83 104/2 Spotřebitelská rada – všeobecně 1974–1975 kar 7 

84 106 Akce Z 1971–1976 kar 7 

85 106 Agitační středisko 1972–1976 kar 7 
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86 106 Národní směna 1971 kar 7 

87 126 Kontrola činnosti MNV 1970–1975 kar 8 

88 129 Kontroly činnosti zařízení MNV 1970–1976 kar 8 

89 154/2 Pětileté plány 1970–1971 kar 8 

90 154/21 Jednotné plány kulturně výchovné činnosti 1975–1976 kar 8 

91 156 Telefonizace obce 1969–1971 kar 8 

92 176/2 Rozpočty MNV a jeho zařízení 1969–1973 kar 8 

93 176/2 Rozpočtové změny MNV a jeho zařízení 1969–1976 kar 8 

94 176/4 Rozbory hospodaření a plnění rozpočtů 
MNV a jeho zařízení 

1969–1976 kar 8 

95 177/4 Fond pohraničí 1970–1973 kar 8 

96 178/5 Zemědělská daň 1971 kar 8 

97 201 Statistika zemědělství 1970 kar 8 

98 204/8 Ochrana rostlin proti škůdcům 1970–1972 kar 8 

99 205 Soupisy hospodářského zvířectva v obci 1970–1976 kar 8 

100 205/17 Seznam držitelů loveckých psů  
pro myslivost 

1973 kar 8 

101 205/19 Očkování psů proti vzteklině 1969 kar 8 

102 212 Projekt hospodářsko technických úprav 
pozemků v katastru obce Rovná 

1973–1976 kar 8 

103 212/4 Změny kultur půdy 1976 kar 8 

104 212/4 Evidence půdy a pozemků 1972–1976 kar 8 

105 252/6 Komunální hospodářství 1970–1971 kar 8 

106 253 Zásobování obce 1971 kar 8 

107 254/7 Hospodaření s byty 1971–1972 kar 8 

108 277/4 Autobusová doprava (1967) 1969–1972 kar 8 

109 280/1 Úprava a údržba silnic 1970–1972 kar 8 

110 328/2 Výstavba socialistické vesnice Rovná (1965) 1969–1976 kar 8 
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111 328/2 Výstavba občanské vybavenosti (1967) 1969–1972 kar 8 

112 328/2 Výstavba silnice Rovná – Vranov- 
-křižovatka 

(1968) 1969 kar 8 

113 328/2 Výstavba rodinných domků 1970–1974 kar 8 

114 328/2 Výstavba drůbežárny 1969–1970 kar 8 

115 328/2 Výstavba sušičky obilí 1973 kar 9 

116 328/2 Výstavba čerpací stojanové stanice 1970 kar 9 

117 328/2 Výstavba zemědělské učňovské školy  
a internátu 

(1967) 1969–1970 kar 9 

118 328/2 Výstavba chat 1971–1974 kar 9 

119 403/2 Zásobování vodou 1971–1975 kar 9 

120 454/5 Školní stravování 1971 kar 9 

121 455 Základní devítiletá škola 1.–5. ročník 1971–1975 kar 9 

122 455 Mateřská škola a jesle (1967) 1969–1976 kar 9 

123 456/4 Rozhlas 1971 kar 9 

124 456/5 Kino 1970–1971 kar 9 

125 456/7 Místní lidová knihovna 1970–1976 kar 9 

126 457/1 Evidenční list pomníku umučených žen  
v k. ú. Čistá u Rovné 

[1976] kar 9 

127 457/2 Zřízení chráněné krajinné oblasti 
Slavkovský les 

1972 kar 9 

128 501/2 Pracovní smlouvy 1969–1976 kar 9 

129 502/1 Nábor pracovních sil a hlášení volných míst 1970 kar 9 

130 601 Spotřební družstvo Včela-Bratrství 1970 kar 9 

131 603/2 Volby do NV 1969–1976 kar 9 

132 605/1 Evidence obyvatelstva [1970] kar 9 

133 605/1 Seznam dětí narozených v roce 1967 1973 kar 9 

134 605/1 Evidence osob, které zůstaly v zahraničí 1969–1971 kar 9 
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135 606/6 Propuštění ze státního svazku 1969 kar 9 

136 612 Přidělení a zrušení čísel popisných 1969–1976 kar 9 

137 613 Sčítání lidu, domů a bytů 1970–1971 kar 9 

138 620 Požární ochrana 1970–1971 kar 9 

139 621/15 Poslanci MNV – jednotlivě abecedně 1971–1976 kar 9 

     

  Období 1977–1990   

140 54 Vyhlášky MNV 1977 kar 10 

141 56/4 Smlouvy a dohody s MNV 1980–1989 kar 10 

142 58 Statistika a výkaznictví MNV 1977–1990 kar 10 

143 58 Statistika počtu obyvatelstva 1977–1982 kar 10 

144 59/1 Závazky a soutěže [1977]–1989 kar 10 

145 70/1 Skartace dokumentů 1983–1986 kar 10 

146 72/2 Inventarizace majetku MNV a jeho zařízení 1977–1986 kar 11 

147 78/3 Volby do ONV a MNV 1981–1986 kar 11 

148 78/3 Volby do obecního zastupitelstva 1990 kar 11 

149 78/6 Doplňovací volby do ONV a MNV 1978–1982 kar 11 

150 101/1 Volební program NF a MNV v Rovné  
na období 1977–1981 

[1977] kar 11 

151 102 Veřejné schůze s občany 1977–1989 kar 11 

152 106/1 Akce Z 1977–1988 kar 11 

153 120 Poslanci MNV – jednotlivě abecedně 1978–1987 kar 11 

154 137 Kontrola činnosti MNV 1982–1990 kar 12 

155 138 Kontroly činnosti zařízení MNV 1977–1990 kar 12 

156 154 Roční prováděcí plány MNV 1986–1990 kar 12 

157 154/b/2 Jednotné plány kulturně výchovné činnosti 
na roky 1977–1986 

1976–1985 kar 12 
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158 176/2 Rozpočty MNV na roky 1977–1990 1976–1990 kar 12 

159 176/2 Rozpočtové změny MNV 1977–1990 kar 13 

160 176/3 Rozbory hospodaření a plnění rozpočtů 
MNV 

1977–1990 kar 13 

161 183/1 Roční účetní výkazy MNV za roky  
1982–1986 

1983–1987 kar 13 

162 201/4 Smlouva o nájmu zemědělského pozemku 1987 kar 14 

163 204/7 Soupisy hospodářského zvířectva v obci 1977–1988 kar 14 

164 246 Opatření k likvidaci skládky odpadků 1981 kar 14 

165 253 Zásobování obce 1977–1979 kar 14 

166 256 Povolení k poskytování služeb 1990 kar 14 

167 301 Výzkum spotřebitelské poptávky [1977] kar 14 

168 332 Demolice objektů 1983 kar 14 

169 332/1 Posouzení stavu objektu pošty ze statického 
hlediska 

1990 kar 14 

170 332/3 Výstavba porodny krav 1976–1979 kar 14 

171 332/4 Rekonstrukce kotelny 1974–1978 kar 14 

172 332/7 Výstavba víceúčelové vodní nádrže 1973–1977 kar 14 

173 332/7 Výstavba kůlny 1980 kar 14 

174 333/2 Evidence starých důlních děl 1985–1986 kar 14 

175 401/2 Okresní setkání pionýrů v Rovné 1988–1989 kar 14 

176 402/2 Kronikáři a vedení kroniky obce 1984–1988 kar 14 

177 403/8 Místní lidová knihovna 1977–1990 kar 14 

178 403/10 Osvětová beseda 1977 kar 14 

179 452/7 Pionýrská skupina 1979–1986 kar 14 

180 452/7 Socialistický svaz mládeže 1979 kar 14 

181 452/10 Stravování školní mládeže 1978–1980 kar 14 

182 501/2 Pracovní smlouvy 1977 kar 14 
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183 581 Požární ochrana 1977–[1990] kar 14 

184 601 Dobrovolné a společenské organizace – 
jednotlivě abecedně 

1981–1990 kar 14 

185 604/1 Změny hranic katastrálních území 1981–1982 kar 14 

186 608 Změny příjmení 1981 kar 14 

187 613 Přidělení evidenčních čísel rekreačním 
objektům – jednotlivě podle č. e. 

1979 kar 14 
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