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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

Původcem archivního souboru je Místní správní komise Lučina a Místní národní výbor 
Lučina  vyvíjející  svou  činnost  od  11.  července  1946.  Obec  Lučina  spadala  vždy  do 
politického  okresu  Tachov.  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 
Lučina.  Původní název obce Lučina byl Sorghof a užíval se i po válce až do roku 1948. 
Teprve Vyhláškou ministra vnitra ze dne 12. srpna 1948, č. B-8151-29/7-1948-II/3 došlo ke 
stanovení nových úředních názvů míst a pro obec Sorghof byl stanoven nový úřední název 
Lučina.  Součástí  obce  Lučina  byla  osada  Steinhof,  pro  kterou  byl  stanoven  dle  stejné 
vyhlášky v roce 1948 nový úřední název Kamenička.

Podle vládního nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, částečně 
pozměněného vládním nařízením č. 44/1945 Sb., o rozsahu působnosti národních výborů, se 
v každé obci měl ustavit místní národní výbor. Jejich 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.

Pro dočasnou správu obcí s převážnou většinou obyvatelstva státně nespolehlivého, tj. 
zejména  v  pohraničí,  nemohl  být  ustaven  místní  národní  výbor.  Proto  byly  jmenovány 
okresními národními výbory, resp. okresními správními komisemi,  místní  správní komise, 
jejichž  pravomoci  byly stejné jako pravomoci  místních  národních výborů.  Místní  správní 
komise  měly mít  3  až  6  jmenovaných členů,  rovněž  předseda místní  správní  komise  byl 
jmenován, nikoliv volen.

Dne 18. října 1945 jmenovala Okresní správní komise v Tachově zatímního zmocněnce 
Jaroslava Zavorala vedením agendy obce Lučina (Sorghof), kterou vedl dosavadní německý 
starosta  Franz  Josef  Beer.  Jaroslav  Zavoral  zároveň  vedl  správu  obcí  Obora  a  Milíře. 
Německý starosta spravoval i nadále finanční agendu a to až do odsunu v létě 1946.

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., přeměněna na 
místní národní výbor. Kolik oprávněných voličů se zúčastnilo voleb v Lučině není zřejmé, 
neboť data byla započtena v obci Halže (v Halži se zúčastnilo voleb 51 voličů).

Obec Lučina byla osidlována velmi pomalu, proto se dne 7. července 1946 rozhodly 
obce  Lučina  a  Obora  utvořit  společnou  místní  správní  komisi.  Okresní  správní  komise 
v Tachově jmenovala MSK pro obě obce dne 11. července 1946 ve složení: předseda Jaroslav 
Zavoral  a členové František  Dum,  Josef  Křížek  a  Josef  Flidr.  Po  dalším osidlování  obcí 
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společná MSK rozhodla dne 20. října 1946, aby byla v Lučině ustanovena již samostatná 
MSK.  Následně  Okresní  národní  výbor  v  Tachově  jmenoval  dne  23.  října  1946  nově 
ustanovenou MSK v následujícím složení: předseda Jaroslav Zavoral, členové Alfons Celba, 
Vojtěch Diviš, Stanislav Marza, Klement Kasík a Václav Landrgott. Ještě koncem roku 1946 
došlo ke změnám členů MSK, kdy na místo Klementa Kasíka (odvolán z důvodu nemoci) 
a Václava Landrgotta (odvolán z důvodu nezákonného jednání) byli  jmenováni náhradníci 
Viktor Choulík a Jaroslav Šmíd.

K další změně členů v MSK došlo dne 12. dubna 1947, kdy byli navrženi Karel Hladík 
a  Severin  Pukančík  (za  zemřelého  Klementa  Kasíka  (sic!)  a  Viktora  Choulíka,  který  se 
odstěhoval)  a  dne  23.  dubna  1947  jmenováni  ONV  v  Tachově.  Okresní  národní  výbor 
v Tachově na základě usnesení rady dne 22. května 1947 schválil jako obvodového tajemníka 
dosavadního předsedu MSK Jaroslava Zavorala. Na začátku roku 1948 se členové MSK opět 
změnili. Na veřejné schůzi občanů došlo k dohodě mezi zástupci politických stran a navržení 
nové MSK. Předsedou byl zvolen Karel Hladík, místopředsedou Karel Janíček a členy MSK 
Pavel Skácal, Alfons Celba, Vlastimil Špaček, Ambrož Kočíšek a náhradníci – Vojtěch Diviš, 
František Kočíšek, Ludmila Davidová, Severin Pukančík, Stanislav Marza, František Musil. 
ONV v  Tachově  jmenovala  MSK dne  4.  února  1948. Ze zápisu  MSK v  Lučině  ze  dne 
12. dubna 1948 adresovaného ONV v Tachově vyplývá, že tato MSK rezignovala (důvodem 
bylo odstěhování předsedy Karla Hladíka z obce, odvolání z funkce Alfonse Celby aj.) a na 
schůzi  MO KSČ v Lučině byla navržena nová MSK ve složení:  předseda Vojtěch Diviš, 
místopředseda  Pavel  Skácal,  členové Josef  Roháček,  Ambrož  Kočíšek,  Severin  Pukančík 
a František Kočíšek a náhradníci – Marie Skácalová, Marie Roháčková, Blažej Čechotovský. 
Ale ani tento návrh nebyl konečný a 21. května 1948 byli zvoleni do MSK předseda Pavel 
Skácal,  místopředseda Karel  Jeníček  a  členové Severin  Pukančík,  Josef  Roháček,  Ondrej 
Valla, Ambrož Kočíšek. Takto navrženou MSK jmenoval ONV v Tachově dne 24. května 
1948.

K další změně ve složení MSK došlo na základě vyslovení nedůvěry členům MSK na 
návrh MAV NF v Lučině dne 11.  listopadu 1948. Na veřejné schůzi  občanů konané dne 
13. listopadu  1948  byl  novým  předsedou  MSK  zvolen  Vojtěch  Diviš,  místopředsedou 
František Potschka a členy Jan Sulcer, Samuel Hampel, Michael Micura a Karel Štefl. ONV 
v Tachově nově zvolenou MSK jmenoval dne 30. listopadu 1948.

K přeměně MSK na MNV došlo v roce 1949. MAV NF podal návrh na jmenování 
devítičlenného národního výboru a pěti náhradníků dne 26. října 1949 (vzhledem k tomu, že 
v obci v té době žilo 178 obyvatel a z toho bylo 86 voličů). ONV v Tachově schválil na 
schůzi  rady dne  27.  prosince  1949  vytvoření  MNV v  Lučině  a  jmenoval  9  členů  MNV 
(Vojtěch Diviš, Jan Sulcer, Karel Štefl, Michael Micura, František Řežábek, František Uhlíř, 
Václav Mikolášek, František Dymák, Marie Roháčová) a 5 náhradníků (Blažej Čechovský, 
Gustav  Vávra,  František  Kočišek,  Ondrej  Valla,  Karolina  Kasíková).  Předsedou  nově 
zvoleného MVN byl dne 5. ledna 1950 zvolen opět Vojtěch Diviš.

Reorganizace  MNV proběhla  v  květnu  1950  podle  §  27  odst.  1,  vládního  nařízení 
č. 14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů, na návrh MAV NF. Předsedou MNV 
zůstal i nadále Vojtěch Diviš.

Od 1. ledna 1950 byl MNV Lučina pověřen vedením matriční agendy. Stalo se tak na 
základě zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách z pověření ONV Tachov. Do matričního obvodu 
Lučina náležely obce Lučina, Halže, Milíře, Svobodka, Obora, Branka (Jalový Dvůr), Pavlův 
Studenec a Výšina.
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Funkci  tajemníka  vykonával  současně v Lučině a Mýtě Jaroslav  Křepinský, kterého 
s účinností  od 1. března 1953 nahradil František Strejc. Okresní národní výbor v Tachově 
svým usnesením ze  dne 11.  září  1953 rozhodl  o reorganizaci  obvodů místních  tajemníků 
v okrese Tachov v rámci úspornosti ve veřejné správě s účinností od 1. října 1953 a Jaroslav 
Křepinský byl pověřen opět funkcí tajemníka současně pro obce Lučina a Svobodka.

Do struktury 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,  č.  16/1954  Sb., 
o změnách  územních  obvodů některých národních  výborů a  č.  23/1954  Sb.,  o  organizaci 
výkonných orgánů národních výborů. Dosavadní struktura národních výborů zůstala těmito 
normami v podstatě nedotčena, pouze v sídlech krajských národních výborů vznikly městské 
národní  výbory.  Poměrně  zásadně  však  byla  změněna  jejich  vnitřní  organizace  zrušením 
referentského systému, jehož místo zaujaly jednotlivé odbory národních výborů, v jejichž čele 
již nestáli členové rady, nýbrž úředníci.

Podle § 3, odst. 5 zákona č. 13/1954 Sb., 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 volí 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 uskutečněny první 
volby členů národních výborů všemi občany, majícími volební právo. Volební období bylo 
stanoveno na 3 roky. První volby do místních národních výborů se konaly 16. května 1954.

Do voleb v květnu 1954 bylo navrženo 9 kandidátů a ze zápisu o hlasování a sčítání 
hlasů vyplývá, že zvoleni byli: Pavel Skácal, Václav Švec, Marie Roháčková, František Uhlíř, 
Josef Hromádka, Michael Micura, Vasil Galambica, Růžena Slámová a František Jírovský.

Vzhledem  k  absenci  písemností  nelze  přesně  zjistit  jaké  funkce  jednotliví  členové 
zastávali.  Pouze  z  torza  zápisů  ze  schůzí  MNV,  které  se  zachovaly v  ONV v  Tachově 
vyplývá, že v obci byly neutěšené poměry, nikdo neměl zájem pracovat v MNV, docházelo 
neustále ke střídání členů MNV.

Funkci předsedy MNV v Lučině v roce 1956 zastával Jan Sulcer. Ze zápisů ze schůzí 
MNV  z  února  1956  vyplývá,  že  zřejmě  došlo  opět  ke  změnám  ve  složení  členů  MNV 
a k volbě jednotlivých komisí. Novým členem MNV byl zvolen František Klečka, který byl 
zároveň zvolen předsedou finanční komise. Dále následovala volba zemědělská komise, jejíž 
předsedkyní byla zvolena Marie Roháčková a komise osvětová, školská a zdravotní, jejímž 
předsedou byl zvolen Bohumil Velík.

V  následujících  volbách  konaných dne  19.  května  1957  bylo  zvoleno  11  členů  do 
MNV: František Havel, Rudolf Kubín, Marie Roháčková, František Rýgl, František Skála, 
Bohumil  Velík,  Štefan  Nemeth,  Oldřich  Kotalík,  Vojtěch  Klečka,  Václav  Marsa  a  Věra 
Nocarová. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV byl předsedou zvolen Vojtěch Klečka, 
tajemníkem František Skála a členy rady Václav Marsa a František Havel. Následně proběhla 
volba  jednotlivých komisí.  V listopadu  1957 odstoupil  z  funkce  předsedy MNV Vojtěch 
Klečka (odstěhoval  se  z  obce) a na jeho místo  byl  zvolen  dosavadní  člen rady František 
Havel. Rada MNV byla doplněna členem MNV Rudolfem Kubínem.
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S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., k reorganizaci 
okresu Tachov, do něhož byly zahrnuty nejen obce stávajícího okresu Tachov, ale i část obcí 
náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, ONV Mariánské Lázně a ONV Horšovský Týn. 
Obec Lučina náležela  i  nadále  pod správu ONV Tachov.  Od 1 července 1960 patřily do 
správy MNV Lučina  bývalé  obce  Milíře,  Mýto,  Obora,  Svobodka a  osady Dolní  Výšina 
a Zadní  Milíře.  K zániku  obce Lučina došlo v souvislosti  s  budováním přehradní  nádrže 
Lučina a s účinností od 26. listopadu 1971 byl MNV Lučina přejmenován na MNV Milíře.

Předsedové MSK a MNV v Lučině v letech 1946 – 1960

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do
Jaroslav Zavoral 11. 7. 1946 leden 1948 (MSK)
Karel Hladík 4. 2. 1948 12. 4. 1948 (MSK)
Vojtěch Diviš duben 1948 květen 1948 (MSK)
Pavel Skácal 21. 5. 1948 11. 11. 1948 (MSK)
Vojtěch Diviš 13. 11. 1948 prosinec 1949 (MSK) 

27. 12. 1949 1954 (MNV)
Jan Sulcer 1956? 1957?
Vojtěch Klečka květen 1957 listopad 1957
František Havel listopad 1957 1960

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Dokumenty původce byly ukládány v úřadovně MNV. K první skartaci spisů došlo již 
v roce 1953. O ní  se však dozvídáme pouze z  hlášení,  že  byla provedena skartace spisů, 
odpadový papír odvezen n.p. Sběrné suroviny Plzeň a že obnos 16 Kč za tento papír byl 
poukázán.  O tom, co vlastně bylo předmětem skartace se však není možné dozvědět  nic. 
První  odborná  prohlídka  spisů  byla  provedena  až  29.  října  1957  okresním  archivářem 
Aloisem Zbořilem. Podle zápisu z této prohlídky se ve spisovně MNV nedochovaly žádné 
spisy z období německé samosprávy, ani žádné spisy z let 1945 – 1950. Při prohlídce byl 
nalezen pouze podací protokol z let 1949 – 1952 a písemnosti týkající se voleb v roce 1954. 
Tyto písemnosti byly převzaty okresním archivem 29. října 1957 (č. přírůstku 31). Uvedené 
písemnosti však v archivním souboru dnes nejsou a podle EL JAF není ani jasné kdy zmizely. 
Stav  spisovny byl  obdobný jako  u  všech  ostatních  MNV:  „Spisy nejsou  uspořádány dle 
spisového pořádku, přeházeny ročníky mezi sebou. Starší spisy pohozeny ve skříni, tak jak 
údajně byly novému tajemníkovi  předány.“  MNV v Lučině fungoval  i  po velké integraci 
MNV v roce 1960. Tehdy byly pod Lučinu sloučeny obce Milíře, Mýto, Obora, Svobodka 
a Dolní Výšina a Zadní Milíře. Následně byla odboru vnitřních věcí ONV Tachova a následně 
okresnímu  archivu  předána  razítka  rušených  MNV,  včetně  razítek  Národních  škol 
a Mateřských škol. K další skartaci u MNV došlo až v roce 1975 kdy však již MNV bylo 
přejmenováno  na  MNV  Milíře.  K  přejmenování  MNV  a  zániku  obce  Lučina  došlo 
v souvislosti  s budováním přehradní nádrže Lučina s účinností  od 26. listopadu 1971. Již 
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v roce  1972 žádal  MNV Milíře  o  skartaci  písemností  MNV Lučina.  K odborné  archivní 
prohlídce došlo až 2. dubna 1975. Tehdy byly vyřazeny písemnosti MNV Lučina z let 1959 – 
1971. Konkrétně se jednalo o trestní spisy, zápisy z komisí a zápisy z rady MNV. Poslední 
přírůstek  k  fondu MNV Lučina  byl  SOkA Tachov předán Městským úřadem v  Tachově 
23. října 2000 (č. přírůstku 23/2000). Tehdy byl předán karton obsahující matriční dokumenty 
z let 1957 – 1959.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Při  inventarizaci  archivních  souborů MNV rušených do roku 1964 bylo rozhodnuto 
přiřadit k nim i archivní soubor MNV Lučina. Fond byl ukončen v roce 1960 tedy datem 
velké integrace malých MNV v okrese Tachov. Písemnosti MNV Lučina po tomto datu byly 
převedeny do archivního souboru MNV Milíře, který pokračoval v činnosti až do konce roku 
1979.  Archivní  soubor  MNV Milíře  bude  zinventarizován jako celek  pro období  1945 – 
1979.

Při inventarizaci MNV Lučina byly do MNV Milíře přesunuty následující archiválie: 
kniha zápisů ze schůzí rady a pléna MNV 1961 – 1966, kniha zápisů ze schůzí rady a pléna 
MNV 1966 – 1971, kniha zápisů ze schůzí  KOVP 1961 – 1971, kniha zápisů ze schůzí 
finanční komise 1961 – 1967, kniha zápisů ze schůzí komise sociálního zabezpečení 1961 – 
1969 (včetně zápisů ze schůzí obchodní komise 1961 – 1964 a zápisů ze schůzí OV Milíře 
a 1964 –  1966),  kniha  zápisů  ze  schůzí  VŽ 1961 –  1966 (včetně  zápisů  ze  schůzí  rady 
osvětové  besedy 1962 –  1965),  kniha  zápisů  ze  schůzí  zemědělské  komise  1961 –  1967 
(včetně zápisů ze schůzí školské a kulturní komise 1962 – 1969), spisy KOVP 1960 – 1971 
a 3 hranatá razítka používaná MNV i po roce 1960. Celková metráž těchto archiválií  byla 
0,25 bm.

V archivním souboru byl  dále  evidován podací  protokol  z  roku 1948 bez  označení 
původce, pouze na štítku je tužkou napsáno Lučina. Tento protokol začíná čj. 964 a končí čj. 
1940. Tolik podání MNV v Lučině nemělo a navíc je pro rok 1948 dochovaný jiný podací 
protokol (viz inv. č. 1). Podle obsahu zapsaných podání zřejmě náleží do archivního souboru 
MNV Lesná, kam byl rovněž přesunut. Celková metráž této změny byla 0,02 bm.

V  archivním  souboru  MNV  Lučina  byla  provedena  vnitřní  skartace  (Protokol 
o vyřazení dokumentů ve vnitřní skartaci č. j.: SOAP/090-0342/2008-40.02 z 09. 05. 2008 
a č. j.: SOAP/008-1481-1483/2008 ze dne 21. 8. 2008), při níž byla vyřazena 4 razítka z let 
[1949 – 1960] (viz otisky) o celkové metráži 0,08 bm.

Při  inventarizaci  byl  archivní  soubor  přemanipulován  a  v  současnosti  je  tvořen 
1 podacím protokolem a 1 kartonem.

Archivní soubor byl uspořádán podle Metodického pokynu pro inventární zpracování 
archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/006-
3120/2007.

Fyzický stav archivního souboru není dobrý. Podací protokol je poškozený (vazba zcela 
rozpadlá).

Dochované archiválie jsou II. kategorie.

Jazykem archivního souboru je čeština a němčina.
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IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

Dochované  archiválie  archivního  souboru  MNV  Lučina  jsou  do  roku  1960  velmi 
torzovité. Nejsou zde dochovány žádné důležité dokumenty (např. zápisy ze schůzí MNV). 
Podací protokol vypovídá o činnosti MSK v pěti poválečných letech. Matriční agenda je pak 
dokladem specializované činnosti MNV Lučina před rokem 1960. Archiválie po roce 1960 
jsou zastoupeny v archivním souboru MNV Milíře a dokumentují vývoj obce a její správu 
v šedesátých letech.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archivní soubor MNV Lučina uspořádala a inventární pomůcku sestavila Jana Zímová 
v únoru 2008 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 29. září 2008 Jana Zímová
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

Jan Janák – Zdeňka Hledíková – Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu 
po současnost, Praha 2005

Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1950, 1954

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1945, 1948

SOkA Tachov, MNV Obora, Pamětní kniha obce 1925 – 1953

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21, 1945 – 1947

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21/ S 11, Obecní záležitosti 
jednotlivých obcí Č – R (Lučina) 1945 – 1952

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21 Evidenční lístky členů MSK / MNV 
Lučina 1946 – 1949

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 604/1 Slučování obcí a změny hranic 
obcí 1952 – 1989

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 53 Zápisy z porady vedoucích oddělení 
ONV, seznamy tajemníků 1953 – 1954

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 102 Zápisy ze schůzí rady MNV
obcí 1957 – 1958

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 102 Zápisy ze schůzí rady MNV
obcí 1956

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 129 Zápisy z revizí zrušených MNV
obce K – L (1958 – 1961)

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 603 Zprávy o volbách do MNV (1954)

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 603 Zprávy o volbách do MNV (1957)

Úřední list republiky Československé – ročníky 1945

Věstník ministerstva vnitra – ročník 1948

Volby do  ústavodárného  Národního  shromáždění  dne  26.  května  1946,  část  II.  Volební 
výsledky podle obcí, sešit 2. Volební kraj V – VII Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, in: 
Zprávy Státního úřadu statistického, řada B, číslo 4 – 6, ročník XXVII. (1946) číslo 26 – 28
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

bm – běžný metr

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČSR – Československá republika

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. – evidenční

inv. č.  – inventární číslo

kart. – karton

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MO KSČ – místní organizace Komunistické strany Československa

MSK – místní správní komise

n. p. – národní podnik

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

OV – občanský výbor

Sb. – sbírky

sign. – signatura

VŽ – výbor žen
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Inventární seznam

11



Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřad národního výboru

Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky

1 Podací protokol (1941) 1945 – 1949 R 1

B. Spisy

Statutární záležitosti organizace

2 Revize místních názvů pro nový Lexikon 1958 N 1
obcí v ČSR

Organizace činnosti národního výboru

3 Hlášení nové MSK 1948 N 1

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

4 Matriční záležitosti (změny v matričních obvodech, 1957 – 1959 N 1
nařízení, zápisy do matrik a žádosti o rodné listy,
zpráva o činnosti matričního obvodu v Lučině)
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky 
(archivního souboru): Místní národní výbor Lučina

Značka archivního souboru: MNV Lučina

Časový rozsah: (1941) 1945 – 1959

Počet evidenčních jednotek: 2 (1 podací protokol, 1 karton)

Počet inventárních jednotek: 4

Rozsah bm: 0,15 (0,03 podací protokol, 0,12 karton)

Stav ke dni: 29. září 2008

Archivní soubor zpracovala: Jana Zímová

Pomůcku sestavila: Jana Zímová

Počet stran: 13

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
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