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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru
Původcem archivního souboru je Místní správní komise Malovice a Místní národní
výbor Malovice vyvíjející svou činnost od 15. září 1945 do 30. června 1960. Obec spadala
v letech 1945 – 1960 do politického okresu Stříbro. 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 Malovice.
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, kde pro převážnou většinu obyvatelstva státně
nespolehlivého, tj. zejména v pohraničí, nemohl být ustaven místní národní výbor, 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.
První osídlenci obce Malovice si ustanovili již 15. září 1945 místní národní výbor (se
14 členy), i když se v té době podle výše uvedených norem měly utvářet místní správní
komise. Doklad o tom, že by tento MNV v Malovicích byl jmenován tehdejší Okresní správní
komisí ve Stříbře, se žádný nedochoval. Dochoval se pouze seznam 14 členů MNV ze dne 22.
září 1945. Předsedou MNV byl tehdy ustanoven Jaroslav Tošovský, místopředsedou
a zemědělským referentem Václav Palacký, zapisovatelem Vladimír Kára, zásobovacím
referentem Josef Palacký, pokladníkem Václav Mareška. Další seznam členů MNV
v Malovicích je ze dne 10. prosince 1945 a na kterém je uvedeno již jen 5 členů: předseda
Jaroslav Tošovský a členové Václav Palacký, Vladimír Kára, Josef Palacký, Václav Mareška.
K ustavení Místní správní komise v Malovicích došlo až po rezignaci Jaroslava Tošovského
na funkci předsedy dne 5. ledna 1946 (do té doby užívali název MNV Malovice i na razítku,
současně též název Obecní úřad Malovice na kulatém razítku). Navržení členové – Josef
Majer, Václav Palacký, Václav Mareška, Vladimír Kára, Josef Trčka a Karel Uzel byli
jmenováni Okresní správní komisí ve Stříbře dne 18. ledna 1946. Předsedou MSK byl
jmenován Josef Majer a místopředsedou Václav Palacký.
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
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místní národní výbor. V Malovicích se voleb zúčastnilo 64 oprávněných voličů, takže v obci
byl ustanoven místní národní výbor.
Na základě výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění konaných dne
26. května 1946 došlo k přeměně MSK na MNV. Bylo navrženo 12 kandidátů do MNV (11
členů KSČ a 1 člen ČSSL): Bohumil Francl, František Šoupa, Josef Stuchlík, Josef Majer,
František Cibulka, Josef Trčka, Václav Uzel, Pavel Janda, Jaroslav Volf, Josef Pešťák,
Václav Mareška a Václav Mašek. Ze zápisu z ustavující schůze nově zvoleného MNV ze dne
26. června 1946 vyplývá, že předsedou byl zvolen Bohumil Francl, místopředsedou
a pokladníkem František Šoupa, zapisovatelem Jaroslav Volf, zásobovacím referentem Josef
Pešťák, kulturním referentem Václav Uzel. I nadále docházelo k rezignacím jednotlivých
členů MNV a neustálým změnám, které byly až dodatečně (i s několika měsíčním zpožděním)
projednávány na ONV ve Stříbře. Ani předseda Bohumil Francl nepůsobil ve funkci dlouho
a již 14. prosince 1946 rezignoval a místo něj byl zvolen Josef Palacký, který již dříve
nahradil odstoupivšího člena MNV Václava Maška. Avšak Josef Palacký funkci předsedy
MNV nevykonával dobře, porušoval nařízení a předpisy, proto v době kdy byl povolán na
výkon vojenské presenční služby, byl z funkce předsedy odvolán a na jeho místo zvolen
Jaroslav Volf dne 10. února 1948. Ani poté se situace příliš nezměnila a docházelo k dalším
změnám členů MNV.
Situace vyvrcholila v srpnu 1949. Někteří členové rezignovali sami, jiní byli odvoláni
ONV ve Stříbře, a proto dne 24. srpna 1949 na schůzi MNV v Malovicích došlo k nové volbě
NV. Předsedou byl zvolen Josef Jirka, místopředsedou Josef Palacký, členy Jan Uzel, Václav
Mašek, Bohumil Francl, Jaroslav Doležal, Marie Doležalová, Alexander Solovej
a náhradníky Vojtěch Jarošík a Miloslav Stuchlík. Dalšími členy MNV zůstali dosavadní
členové – Josef Trčka, Josef Majer, Josef Stuchlík, František Cibulka. Za členy rady byli
zvoleni Jaroslav Doležal a Josef Trčka, pokladníkem Václav Mašek. Následovala volba
jednotlivých komisí – finanční, rolnická, mléčná, vyživovací, žňová, živelní. Současně došlo
také k volbě nového MAV, Jednotného svazu československých zemědělců, obecního
agronoma, kulturního referenta a knihovníka.
Reorganizace MNV v Malovicích proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č.
14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů, na návrh MAV NF. ONV ve Stříbře
dne 12. června 1950 jmenoval patnáct členů MNV: Josef Jirka, Václav Uzel, Josef Majer,
Jaroslav Volf, Václav Mašek, Jaroslav Doležal, Karel Uzel, František Šoupa, Josef Míkovec,
Julie Michálková, František Cibulka, Josef Stuchlík ml., Josef Palacký, Alexander Solovej
a Vladimír Kára. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV dne 15. června 1950 byl zvolen
předsedou MNV opět Josef Jirka, místopředsedou Václav Uzel, členové rady Josef Majer
a Karel Uzel.
V roce 1952 je rovněž poprvé doložen tajemník MNV A. Hrabík, kterého později
nahradil Jan Němec (není jasné odkdy, ale funkci vykonával do 31. května 1954).
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
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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.
Jak je patrné ze zápisů o sčítání hlasů bylo v těchto volbách zvoleno 9 členů MNV –
Josef Jirka, Josef Majer, Dagmar Stuchlíková, Vladimír Kára, Jaroslav Volf, Žofie Šoupová,
Jaroslav Doležal, Karel Uzel a Josef Palacký. Ze zápisu ustavující schůze nově zvoleného
MNV ze dne 24. května 1954 vyplývá, že předsedou MNV byl zvolen opět Josef Jirka,
tajemnicí Dagmar Stuchlíková a místopředsedou a zároveň třetím členem rady Josef Majer.
Následovala volba jednotlivých komisí. Předsedou zemědělské komise byl zvolen Josef
Palacký, předsedou finanční komise Vladimír Kára a předsedou školské komise Karel Uzel.
Vzhledem k tomu, že předseda MNV Josef Jirka záhy po zvolení onemocněl, tak ho
dlouhodobě zastupoval místopředseda Josef Majer. Předseda MNV Josef Jirka zemřel
koncem roku 1954 (v listopadu nebo prosinci). Na základě této situace proběhly dne 10.
dubna 1955 doplňovací volby do MNV a novým členem MNV byl zvolen Karel Hruška. Dne
11. května 1955 při schůzi MNV byla uskutečněna volba nového předsedy MNV, kterým byl
zvolen nový člen MNV Karel Hruška.
Předseda MNV Karel Hruška zažádal dne 2. ledna 1956 o zproštění z funkce, ale
prozatímně mu nebylo vyhověno. Teprve dne 7. prosince 1956 došlo k volbě a novým
předsedou MNV se stal dosavadní místopředseda Josef Majer. Třetím členem rady byl zvolen
Karel Uzel.
Ze zápisů ze schůzí MNV je patrné, že činnost členů MNV byla celkově neuspokojivá.
Většina zvolených zástupců neplnila svoje úkoly, komise nevyvíjely téměř žádnou činnost,
tehdy platné zákony a nařízení nebyly dodržovány. Zprávy o činnosti MNV vypovídají
o nedostatcích MNV, nezájmu lidí o práci jak ve státní správě tak v soukromí. V obci chybělo
mnoho pracovních sil na práci v zemědělství, neplnily se dodávkové úkoly a situace se
zhoršovala.
V následujících volbách konaných dne 19. května 1957 bylo zvoleno 9 členů do MNV
– Josef Majer, Dagmar Stuchlíková, Vladimír Kára, Jaroslav Volf, Josef Palacký, Vladimír
Tichý, Karel Cibulka, Vladimír Kučeřík, Božena Uzlová. Na ustavující schůzi nově
zvoleného MNV dne 30. května 1957 byl zvolen předsedou opět Josef Majer, tajemnicí
Dagmar Stuchlíková a třetím členem rady Jaroslav Volf. Následovala volba stálých komisí zemědělské, finanční a kulturně osvětové. Předsedou zemědělské komise byl zvolen Jaroslav
Volf, předsedou finanční komise Vladimír Kára a předsedou kulturně osvětové komise
Vladimír Kučeřík. Na následující veřejné schůzi dne 19. června 1957 došlo k volbě VŽ.
Předseda MNV Josef Majer dne 20. dubna 1959 rezignoval na svoji funkci a zažádal
o „propuštění z obce“, aby se mohl odstěhovat. Novým předsedou byl zvolen člen MNV
Karel Cibulka, novým členem MNV pak byl zvolen Karel Uzel st.
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S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., k reorganizaci
územního členění státu. Do nově reorganizovaného okresu Tachov byly zahrnuty nejen obce
stávajícího okresu Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, ONV
Mariánské Lázně a ONV Horšovský Týn. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením
Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl na kraj Západočeský.
K zániku MNV v Malovicích došlo sloučením obce Malovice s obcí Erpužice
s účinností od 1. července 1960. Sloučením těchto obcí se vytvořila jedna obec s názvem
Erpužice.

Předsedové MSK a MNV v Malovicích v letech 1945 – 1960
jméno předsedy

ve funkci od

ve funkci do

Jaroslav Tošovský

15. 9. 1945

5. 1. 1946 (MNV?)

Josef Majer

5. 1. 1946

červen 1946 (MSK)

Bohumil Francl

26. 6. 1946

14. 12. 1946 (MNV)

Josef Palacký

14. 12. 1946

únor 1948

Jaroslav Volf

10. 2. 1948

srpen 1949

Josef Jirka

24. 8. 1949

? 1954

Karel Hruška

11. 5. 1955

7. 12. 1956

Josef Majer

7. 12. 1956

20. 4. 1959

Karel Cibulka

20. 4. 1959

30. 6. 1960

II. Vývoj a dějiny archivního souboru
Vzhledem k tomu, že se nedochovaly žádné zápisy z dohlídek MNV Malovice není
vůbec jasné, jak a kde MNV ukládal spisy, zda se dochovaly nějaké spisy z doby německé
samosprávy ani jiné informace. Že spisová služba byla na okraji zájmu MNV dokládají
samotné dochované archiválie (spisy z období před rokem 1945 pak nejsou dochovány
vůbec).
Z jiných zápisů je zřejmé, že MNV Malovice úřadoval v domě čp. 29, ale většina
schůzí se konala v domech předsedů MNV. Tam zřejmě byly ukládány i produkované
písemnosti. V zápisech ze schůzí je doložena i existence kroniky, která je však v současné
době nezvěstná. Dne 13. prosince 1954 došlo k předání obytné budovy čp. 3 v Malovicích do
majetku MNV. MNV měl tuto budovu využívat jako úřadovnu, knihovnu a umístit zde
veřejnou rozhlasovou stanici. Úpravy budovy měly začít až v únoru 1955, ale ještě v roce
1959 nebyla adaptace této budovy zrealizována.
Po zániku MNV byly písemnosti MNV Malovice předány nástupnickému MNV
v Erpužicích. Ten již 28. července 1960 předal razítka zrušených MNV Malovice, Blahousty
a Lomnička Okresnímu archivu Stříbro se sídlem v Tachově. V archivu však razítka nebyla
vůbec evidenčně podchycena. V roce 2000 při skartaci u Obecního úřadu v Erpužicích byly
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nalezeny i dokumenty MNV Malovice a 17. března 2000 došlo k jejich předání (č. přírůstku
7/2000) a vzniku archivního souboru MNV Malovice. Jednalo se o knihu zápisů ze schůzí
MNV, místní rozhlas a evidenci obyvatel a chat z let 1952 – 1959 (vše uloženo v 1 kartonu).
Při revizi fondu MNV Malovice 13. prosince 2000 byl k fondu přiřazen ještě podací protokol
z let 1948 – 1950, který byl archivu předán neznámo kdy a kým. V rámci generální inventury
v roce 2001 bylo do fondu přiřazeno ještě 8 razítek MNV.

III. Archivní charakteristika archivního souboru
Před zahájením pořádání byl archivní soubor MNV Malovice tvořen 1 podacím
protokolem, 1 kartonem a 8 razítky z let 1946 – 1960. Při inventarizaci archivního souboru
byly prověřeny archiválie nástupnického MNV Erpužice, odkud byly přesunuty archiválie
týkající se MNV Malovice – 2 podací protokoly z let 1945 – 1948, 1952 – 1953 a spisy volně
vložené v podacích protokolech z let 1950 – 1954 v celkovém rozsahu 0,07 bm. Úbytek
metráže archivního souboru MNV Erpužice není žádný, neboť uvedené archiválie byly
vyjmuty z kartonu č. 30/98. V archivním souboru MNV Erpužice byly naopak ponechány
archiválie týkající se chat v Malovicích z let 1952 – 1977 (karton č. 7/98), protože bylo
kontinuálně pokračováno v jejich vedení a MNV Erpužice využíval i evidenci založenou
původně MNV Malovice. V archivním souboru MNV Malovice uložené archiválie (inv. č. 8)
byly vedeny pouze MNV Malovice a převážně se jedná o seznamy přechodně ubytovaných
osob.
V archivním souboru MNV Malovice byla provedena vnitřní skartace (Protokol
o vyřazení dokumentů ve vnitřní skartaci č. j.: SOAP/090-0726/2008-40.02 z 26. 11. 2008
a schválený č. j.: SOAP/008-3298-3300/2008 ze dne 3. 3. 2009, při níž byly vyřazeny spisy
(stvrzenky, podací lístky, převodní poukázky, prázdné formuláře) z let 1946 – 1959 a 8
razítek z let [1946 – 1960] (viz otisky) v celkovém rozsahu 0,11 bm.
Při inventarizaci byl archivní soubor přemanipulován a v současnosti je tvořen 1 úřední
knihou, 3 podacími protokoly a 1 kartonem. Přemanipulováním a novou adjustací byla rovněž
snížena celková metráž na konečných 0,14 bm.
Archivní soubor byl uspořádán podle Metodického pokynu pro inventární zpracování
archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/0063120/2007.
Fyzický stav archivního souboru je dobrý.
Dochované archiválie jsou I. (inv. č.1) a II. kategorie.
Jazykem archivního souboru je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru
O fungování státní správy v tehdejší obci Malovice vypovídá zejména kniha zápisů ze
schůzí MNV, i když nebyla vedena pečlivě a některé zápisy jsou více než strohé. Rovněž
podací protokoly (inv. č. 2, 3, 4) jsou vedeny velmi podrobně a lze si udělat představu
o chodu MSK, resp. MNV v počátcích existence.
7

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky
Archivní soubor MNV Malovice uspořádala a inventární pomůcku sestavila Jana
Zímová v listopadu 2008 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 16. března 2009

Jana Zímová
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury
I. Prameny
Státní okresní archiv Tachov
Archivní soubory:
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 29 Seznamy členů MSK
(MNV) 1945 – 1947, obce B – Z
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 30 Seznamy členů MSK
(MNV) 1945 – 1949
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 31 Evidence MNV 1946 –
1953, obce B – M
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 206, sign. I/21, kart. č. 35 Obecní věci 1945 – 1948,
obce L – S
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 425, sign. 54, kart. č. 287 Reorganizace MNV 1950 –
1952, L – P
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 543, sign. 603, kart. č. 706 Přehled o sloučení obcí
Okresní národní výbor Stříbro, sign. 129 Zápisy z revizí zrušených NV obce M (1956 –
1961)
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 513 Volby – zápisy o hlasování
jednotlivých MNV 1954
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 519 Volby – zápisy o sčítání
hlasů 1954 – 1957
Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 520 Doplňovací volby –
jednotlivých MNV 1954 – 1956
Okresní národní výbor Tachov, sign. 604/1 Slučování obcí a změny hranic obcí 1952 – 1989
Prameny tištěné
Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1950, 1954
Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1945, 1948
Sbírka zákonů Československé socialistické republiky – ročník 1960
Úřední list republiky Československé – ročník 1945
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
II. Literatura
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – JANÁK, Jan – DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : od
počátků státu po současnost. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek
bm – běžný metr
č. – číslo
č. j. – číslo jednací
čp. – číslo popisné
ČR – Česká republika
ČSSL – Československá strana lidová
EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví
evid. – evidenční
inv. č. – inventární číslo
JZD – jednotné zemědělské družstvo
kart. – karton
KSČ – Komunistická strana Československa
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MNV – místní národní výbor
MSK – místní správní komise
NV – národní výbor
odst. – odstavec
ONV – okresní národní výbor
Sb. – sbírky
sign. – signatura
VŽ – výbor žen
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Inventární seznam

11

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Orgány národního výboru
1

Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady
MNV a veřejných schůzí, včetně zápisů
na samostatných listech

1950 – 1960

K1

Úřad národního výboru
II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky
2

Podací protokol
27. 7. 1945 – 6. 9. 1948

1945 – 1948

R1

3

Podací protokol
1. 9. 1948 – 30. 10. 1950

1948 – 1950

R2

4

Podací protokol
3. 4. 1952 – 11. 9. 1953

1952 – 1953

R3

B. Spisy
Statutární záležitosti organizace, kontrola
5

Organizace činnosti národního výboru (plány
práce pléna a rady MNV a VŽ, rezoluce,
prohlášení, oběžníky, vyjádření k soutěži
mezi obcemi Malovice a Únehle, různé
povolenky)

1946 – 1959

N1

6

Funkcionáři (jmenování Josefa Jirky členem
MNV, průkaz předsedy MNV Josefa Majera)

1950 – 1957

N1

7

Kontrolní činnost (zprávy z revizí prováděných
ONV ve Stříbře)

1954 – 1958

N1

1952 – 1959

N1

Evidence obyvatelstva
8

Seznamy chat a jména obyvatel, přechodné
přihlášky a odhlášky pobytu na chatách
v Malovicích

12

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Finance a plánování
9

Evidence a správa majetku (předání objektů
používaných vojenskou správou MNV
v Malovicích – čp. 29, čp. 18, čp. 12, čp. 4,
žádost o předání usedlosti čp. 4 jinému majiteli)

1956 – 1959

N1

10

Finanční hospodaření (výkaz nedoplatků daně
domovní)

1953

N1

11

Plánování (zhodnocení programového plánu)

1958

N1

1951 – 1952

N1

Územní plánování a výstavba obce
12

Rozhlasové zařízení v obci (povolovací listina,
podmínky zřízení, plánek rozhlasové sítě)

Zemědělství
13

JZD (zápis z prověrky plánu konsolidace JZD,
výmlatový plán JZD)

1950 – 1959

N1

14

Živočišná výroba (povolenky domácích
porážek, veterinární opatření)

1949 – 1955

N1

15

Zpráva o živelních škodách na ozimech

1953

N1
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Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky
(archivního souboru):

Místní národní výbor Malovice

Značka archivního souboru:

MNV Malovice

Časový rozsah:

1945 – 1960

Počet evidenčních jednotek:

5 (1 úřední kniha, 3 podací protokoly, 1 karton)
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0,14 (0,03 úřední kniha, 0,06 podací protokoly, 0,05
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