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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

Původcem archivního souboru jsou Místní správní komise Horní Kozolupy a Místní 
národní  výbor   Horní  Kozolupy,  které  vykonávaly správu  obce  mezi  rokem 1945 a  30. 
červnem 1980. Obec Horní Kozolupy patřila od r. 1945 do konce ledna r. 1949 do politického 
okresu Planá.

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně správních celků. Nahradily tak od r. 1850 fungující obecní úřady, resp. úřady vyšších 
územně  správních  celků.  Právní  základ  jejich  existence  byl  položen  ústavním  dekretem 
presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944 o národních výborech a prozatímním Národním 
shromáždění,  na  nějž  navazovalo  vládní  nařízení  č.  4/1945  Sb.,  o  volbě  a  pravomoci 
národních  výborů.  Poté  následovaly  stovky  dalších  norem,  které  určovaly  podmínky  a 
pravidla  pro  fungování  národních  výborů,  jejich  složek,  zřizovaných  organizací  atd.  Éra 
národních výborů byla uzavřena v roce 1990, kdy došlo ke znovuobnovení obecních úřadů, 
resp. zřízení dalších úřadů pro správu vyšších územně správních celků.

Shora uvedené vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, 
částečně  pozměněné  vládním  nařízením  č.  44/1945  Sb.,  o  rozsahu  působnosti  národních 
výborů,  určovalo,  že  se  v  každé  obci  měl  ustavit  místní  národní  výbor.  Vnitřní  složení, 
pravomoci,  hospodaření,  vedení  a  podepisování  některých  druhů  písemností  určovala 
Směrnice  ministerstva  vnitra  č.  6  ze  dne  19.  května  1945  uveřejněná  v  Úředním  listu 
republiky Československé a navazující Prozatímní organizační řád místních národních výborů 
z  roku 1947.  Tyto  dokumenty rozlišovaly národní  výbory na volený sbor  složený z členů 
národního výboru, jeho složky (rada, předseda, referenti, komise) a úřad národního výboru.

Národní  výbory byly definovány jako orgány zastupitelské  a orgány veřejné správy, 
které v obvodu své působnosti spravují všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány 
jiným veřejným orgánem. Ve věcech státní  správy byly národní výbory podřízeny vládě a 
zároveň  byla  uplatněna  podřízenost  národního  výboru  nižšího  stupně  národnímu  výboru 
vyššího  stupně.  Stanovení  vnitřní  organizace  a  způsobu,  jakým  mají  národní  výbory 
vykonávat  svou  působnost,  byly  v  pravomoci  ministra  vnitra.  Dnem  ustavení  místního 
národního  výboru  zaniklo  obecní  zastupitelstvo,  obecní  úřad  se  stal  úřadem  místního 
národního výboru a prováděl veškerá jeho rozhodnutí a opatření.

Pro  dočasnou  správu  obcí,  v  nichž  pro  převážnou  většinu  obyvatelstva  státně 
nespolehlivého, tj. zejména v pohraničí, nemohl být ustaven místní národní výbor, byly podle 
§ 6 vládního nařízení č. 4 ze dne 5. května 1945 jmenovány okresními národními výbory, 
resp. okresními správními komisemi místní  správní komise,  jejichž pravomoci byly stejné 
jako  pravomoci  místních  národních  výborů.  Místní  správní  komise  měly  mít  3  až  6 
jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise byl jmenován, nikoliv volen.

Ve  smyslu  výše  uvedených  předpisů  byla  snad  již  v  průběhu  r.  1945  v  Horních 
Kozolupech jmenována místní správní komise, jíž předsedal komunista Jan Vilím. Dalšími 
členy se stali: komunista Jiří Delitenčuk, lidovci František Jirsa a Josef Hrubý jako školský 
referent,  František  Petřina  jako  místopředseda,  Arnošt  Smetana  a  Jaroslav  Smetana  za 
národní  socialisty  a  Michal  Halajka  a  Ludvík  Hospaska  za  sociální  demokraty.  Složení 
prvního orgánu reprezentujícího dosídlené občany tedy bylo stranicky pestré a na rozdíl od 
jiných zastupitelstev nepřevažovali komunisté.
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Místní  správní  komise  měly  být  nahrazeny  místními  národními  výbory  na základě 
výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění podle § 1 a § 11, odst. 2 vládního 
nařízení  č.  120/1946  Sb.,  o obnovení  národních  výborů  na podkladě  výsledků  voleb 
do ústavodárného Národního shromáždění,  ze dne 27. května 1946. Hlavním kriteriem pro 
vznik místního národního výboru byl počet 50 platných voličských hlasů v obci. Pokud počet 
platných  hlasů  nedosáhl  tohoto  počtu,  fungovala  v obci  i nadále  místní  správní  komise 
nejdéle do roku 1950, kdy byla na základě vládního nařízení  č.  14/1950 Sb.,  o organisaci 
místních národních výborů, přeměněna na místní národní výbor.

V r.  1946 bylo v Horních  Kozolupech  usídleno  93 oprávněných voličů,  proto  bylo 
možné, aby došlo k přeměně MSK na národní výbor. 

Na základě  prvních  poválečných voleb  byl   28.  července  1946  do  čela  zastupitelů 
postaven  komunista  Jiří  Delitenčuk.  Rolník  František  Petřina  zaujal  post  místopředsedy, 
Prokop Horký působil  jako stavební  referent,  Ludvík Hospaska  jako zásobovací  referent, 
Josef Hrubý měl  na starosti  školství,  Jan Komrska bezpečnostní  věci  a Jaroslav Smetana 
zajišťoval  finanční  záležitosti.  Členy  MNV  byli  zvoleni  i  Jan  Pojer,  Václav  Polanský, 
František Ruth a Stanislav Sak. Dne 12. června 1947 složil slib ještě Matěj Kyznar.

Následně došlo z blíže neznámých důvodů k několika změnám a v r. 1948 byla situace 
ohledně rozdělení funkcí ve 12členném již zcela komunistickém zastupitelstvu následující: 
předseda Jiří Delitenčuk, místopředseda Jan Pojer, jednatel Josef Mareš, zásobovací referent 
Ludvík Hospaska, osvětový referent Svatopluk Kubát, členové: Václav Rezek, Jan Fanfule, 
Matěj Kyznar, Antonín Kohoutek, František Ruth, František Bízek a Jan Komrska. Na konci 
r. 1948 ve finanční komisi zasedali členové MNV Matěj Kyznar, Antonín Kohoutek a Josef 
Dlouhý, jako nečlenové: František Teplý, František Petřina a Arnošt Smetana.

Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., z 9. května 1948, jímž byla schválena 
ústava Československé republiky, 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; 
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, se Horní 
Kozolupy od 1. ledna 1949 staly součástí nově vymezeného Kraje Plzeňského a ve smyslu 
vládního nařízení č. 3/1949, o územní organizaci okresů v českých zemích, od 1. února 1949 
náležely do nově vymezeného okresu Stříbro.

V souvislosti  s  realizací  zákona  č.  268/1949  Sb.,  o  matrikách,  byla  v  jednotlivých 
okresech Plzeňského (nebo Karlovarského) kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven 
jejich územní rozsah. Horní Kozolupy tímto byly zahrnuty do matričního obvodu Slavice.

Další doložená reorganizace MNV v Horních Kozolupech proběhla podle § 27 odst. 1 
vládního nařízení č. 14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů, na základě návrhu 
MAV NF a MO KSČ. V květnu r. 1950 navrhl MAV NF nové složení MNV a ONV ve 
Stříbře byli dne 21. května 1950 schváleni: Arnošt Smetana (předseda), František Danihelka 
(místopředseda a zemědělský referent), Josef Dlouhý (člen rady), František Jirsa (člen rady), 
Marie Pojerová, Jiří Liška, Růžena Horká, Marie Bautkinová, Josef Veselý, František Petřina, 
Jiří Delitenčuk, František Stein a Matěj Kyznar. Od 26. června 1950 se členy MNV stali Jan 
Pojer, František Teplý a Antonín Kohoutek. Ke dni 24. dubnu 1951 se mezi  členy MNV 
zařadili Jan Vilím a snad současně s ním Stanislav Sak. Na jaká místa, případně místo koho 
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byli zvoleni, nelze pro nedostatek pramenů zrekonstruovat.

Na schůzi uskutečněné 23. listopadu 1951 pak byli jmenováni referenti a referentky: Jan 
Vilím jako plánovací, Antonín Vondra jako finanční, Marie Bautkinová jako školská, Marie 
Pojerová jako zdravotní a Růžena Horká jako zásobovací.

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 
působnosti  je uveden v ustanoveních písm. a) – f ) odst.  1 § 3 výše uvedeného vládního 
nařízení.

V r. 1952 došlo ve složení MNV ke změnám, neboť se nejprve odstěhoval učitel Jiří 
Liška. Ke konci dubna pak ve funkcích skončili rovněž kvůli odstěhování Marie Pojerová, 
toho času bezpečnostní referentka, na jejíž místo nastoupila Růžena Horká, dále tělovýchovný 
referent Josef Mareš, jehož pozici zaujal Josef Petřina a finanční referent Josef Veselý, který 
uvolnil  funkci  Josefu  Steinovi.  Technický referent  Matěj  Kyznar  zemřel  a  byl  nahrazen 
Václavem Rezkem. Změny ve složení MNV schválilo plénum na schůzi dne 28. března 1952. 
V témže roce za blíže neznámých okolností se členkou MNV stala Marie Marešová.

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,  č.  16/1954  Sb., 
o změnách  územních  obvodů  některých  národních  výborů  a č.  23/1954  Sb.,  o organisaci 
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 vnitřní organizace větších národních 
výborů  (obce  nad  6000  obyvatel)  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., 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.

Pro volby v Horních Kozolupech byla dle dochovaných zápisů obvodní volební komise 
o  registraci  kandidátů  připravena  kandidátka  ve  složení:  Arnošt  Smetana,  Václav  Vilím, 
František  Danihelka,  Gustav  Záluský,  Josef  Dlouhý,  Jan  Štádler,  Václav  Vilím,  Jiří 
Delitenčuk, Josef Stein, Jaroslav Svoboda,  Jan Pojer,  Josef  Petřina, Antonín Kohoutek a 
Jan  Veselý.  I  při  absenci  potvrzujících  dokumentů  lze  s  velkou  mírou  pravděpodobnosti 
odhadovat, že navržení kandidáti byli zvoleni a vytvořili pro další volební období MNV pod 
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vedením předsedy Josefa Dlouhého.

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.  Tímto  zákonem  byl 
pozměněn a doplněn zák. č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, jehož úplné znění 
bylo vyhlášeno ministrem spravedlnosti  dne 16. března 1957 vyhláškou č. 12/1957 Sb., o 
úplném znění zákona o volbách do národních výborů.

Po volbách konaných na jaře r. 1957 složili zvolení poslanci 27. května tohoto roku 
sliby a MNV nadále pracoval ve složení: předseda František Stein, tajemník František Pavlík, 
členové pléna: František Petřina, Václav Mareš, Václav Vilím, Josef Cabálek, Václav Rezek, 
Marie Hanzlíková a Anežka Kyznarová.

Působnost MNV byla upravena zákonem č. 65/1960 Sb., o národních výborech, ze dne 
25. května 1960.

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,  byli  do  národních  výborů  poprvé  voleni 
poslanci (dříve členové) a volební období bylo prodlouženo z původních tří na čtyři roky.

Následující  čtyřleté  volební  období  pak  v  Horních  Kozolupech  fungoval  12členný 
MNV ve složení: František Stein, František Pavlík, František Petřina, František Máša, Václav 
Šíp,  Václav  Mareš,  Václav  Rezek,  Václav  Vilím,  Jiří  Delatinčuk,  Karel  Bednář,  Anežka 
Kyznarová a Marie Hanzlíková. V čele obce stanul jako nový předseda Jiří Delatinčuk. Místo 
tajemníka  za  Františka  Pavlíka  převzal  Václav  Šíp.  Radu dále  tvořili  František  Petřina  a 
František Máša. V průběhu zasedání rady dne 16. srpna 1960 došlo na volbu komisí. V čele 
trestní komise stanul Václav Šíp, členskou základnu tvořili Václav Rezek, Marie Petřinová, 
Stanislav Sak a Václav Mareš. Současně byla jmenována komise pro místní bezpečnost, jíž 
vedl  Jan  Pojer.  Členy  se  stali  Ladislav  Svoboda  a  Josef  Petřina  z  čp.  27.  V  průběhu 
následujících let došlo ke změnám na postu tajemníka. Nejprve za Václava Šípa nastoupil 7. 
září 1961 jako tajemník František Stein, dosavadní radní a předseda finanční komise. Ten 
však na podzim r. 1962 rezignoval z důvodu odstěhování z obce a tajemníkem byl následně 
schválen František Máša. Za něj pak do rady MNV nastoupil Václav Vilím.

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, ONV Mariánské 
Lázně a ONV Horšovský Týn. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením Plzeňského 
a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský. Obec přešla pod matriční úřad ve Stříbře.

Na zasedání rady MNV byly 16. srpna 1960 zvoleny komise:
- trestní 
předseda: Václav Šíp, členové: Václav Rezek, Marie Petřinová, Stanislav Sak, Václav Mareš
(náhradníci: Anežka Kyznarová, Václav Mareš)
- bezpečnostní
předseda: Jan Pojer, členové: Ladislav Svoboda, Josef Petřina (náhradník: Antonín Vondra)

V 1. polovině 60. let došlo na rozšíření obce o osady, někdejší samostatné obce, a sice 
Očín od 1. 7. 1963 a od 1. 1. 1964 pak Slavice a Strahov. Zvětšení správního obvodu MNV 
mělo v červnu 1964 za následek volby, které zohlednily tuto skutečnost.  Nově zvolených 
poslanců za obec včetně osad bylo 21: Michal Halajko, František Havlíček, Josef Hlaváč, 
Jaroslav Kolesa, Miloslav Končel,  Jindřich Londa, Josef Petřina,  Václav Mareš, František 
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Plášil,  Václav Rezek, Hana Rumlerová, Karel Ředina, Stanislav Sak, Josef Stein,  Jaroslav 
Svoboda,  František  Vávra,  Václav  Vilím,  Josef  Voska,  Václav  Vrkoč,  Stanislav  Wurm, 
František Zevel. Všichni až na dva byli zvoleni plným počtem hlasů voličů, tj. 248 hlasy. 
Pouze  Václav  Mareš  a  Václav  Vilím  obdrželi  po  247  hlasech,  zřejmě  sami  pro  sebe 
nehlasovali. Předsedou MNV byl následně zvolen Jaroslav Kolesa a tajemníkem Václav Šíp.

Nový předseda stál v čele obce neznámo jak dlouho. V dochovaných dokumentech je 
však  od  16.  května  1968  uváděn  jako  předseda  Jindřich  Londa,  který  za  blíže 
nespecifikovaných okolností Jaroslava Kolesu nahradil neznámo kdy před výše zmiňovaným 
datem.

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.

Z podzimních voleb realizovaných ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 bylo pro správu 
obce  zvoleno  12  poslanců  a  MNV pracoval  ve  složení:  Karel  Lindauer,  Jindřich  Londa 
(tajemník), František Plášil, Marie Marešová, Jiří Vlček, Michal Harvila (člen KOVP), Jan 
Uhlík,  Václav  Vrkoč,  Josef  Petřina  (předseda  MNV),  Milena  Vilímová,  Josef  Vozka 
(předseda  zemědělské  komise)  a  Jaroslav  Kohout. Rozdělení  ostatních  funkcí  nelze  pro 
nedostatek dokumentů zrekonstruovat.

Po  listopadových  volbách  v  r.  1976  proběhla  dne  17.  listopadu  ustavující  schůze 
15členného národního výboru ve složení:  Jaroslav Kohout,  Jiří  Vlček, František Havlíček, 
Jindřich  Londa,  Josef  Petřina,  Milena  Vilímová,  Karel  Lindauer,  Václav  Rezek,  Josef 
Voldřich,  Josef  Vozka,  František  Plášil,  František  Podráský,  Bohuslav  Oliberius,  Věra 
Gengelová a Jaroslav Kolesa. Jako staronový předseda byl schválen Josef Petřina, o funkčním 
zařazení poslanců nejsou k dispozici potřebné dokumenty.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1979  začala 
projednávat  mj.  i  otázka  sloučení  obce  Horní  Kozolupy  s  obcí  Cebiv.  Integrace  byla 
schválena usnesením plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 27. června 1980. Od 1. 
července  1980  byly Horní  Kozolupy včetně  osad  sloučeny s  obcí  Cebiv,  pro  kterou  byl 
stanoven název Cebiv a Horní Kozolupy se staly její osadou a jejich zájmy od té doby hájil 
občanský výbor, případně ze vsi  zvolení  poslanci.  Dne  24. 11. 1990 došlo k opětovnému 
osamostatnění Horních Kozolup včetně jejich původních osad (dnes místních částí).

Předsedové MSK a MNV v Horních Kozolupech v letech 1945 – 1980

Jan Vilím 1945 (MSK) 27. 7. 1946 (MSK)
Jiří Delitenčuk 28. 7. 1946 23. 5. 1950
Arnošt Smetana 24. 5. 1950 4. 1. 1954
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Josef Dlouhý 5. 1. 1954 26. 5. 1957
František Stein 27. 5. 1957 30. 6. 1960
Jiří Delatinčuk 1. 7. 1960 31. 5. 1964
Jaroslav Kolesa 1. 6. 1964 ?
Jindřich Londa nejpozději 16. 5. 1968 27. 11. 1971
Josef Petřina 28. 11. 1971 30. 6. 1980

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Dokumenty  z  činnosti  původce  bývaly ukládány ve  spisovně  národního  výboru.  O 
chodu  spisové  služby  lze  kvůli  nedostatku  odpovídajících  údajů  pouze  spekulovat. 
Skutečností  je,  že  na  ještě  počátku  60.  let  byly  došlé  dokumenty  opatřovány  podacím 
razítkem o rozměrech 7 x 2,7 cm s nápisem „RADA MÍSTNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU 
V HORNÍCH KOZOLUPECH, okr.“ a rubrikami: Došlo dne:, Přiděleno:, Čís.j.: a Příl. Již od 
r. 1962 však byla podání označována jen rukopisnými čísly jednacími bez dalších údajů.

K první spolupráci zástupců MNV a pracovníků tehdejšího ONV Stříbro pověřených 
provedením  odborné  archivní  prohlídky  došlo  11.  listopadu  1953.  Výsledkem  bylo 
protokolární konstatování, že nebyl předložen ani jeden podací protokol a ze spisů z let 1945 
–  1952  „K  trvalé  archivní  úschově  nebylo  ničeho  ponecháno,  protože  nebylo  nalezeno 
žádných písemností, o které by archivní služba měla zájem“.

Ve spisu o fondu je jako doklad dalšího kontaktu původce s tehdejším OA Tachov se 
sídlem ve Stříbře založen dotazník z r. 1966. V něm předseda MNV Kolesa pouze vyplnil 
rubriky  skladba  registratury  („zakládána  dle  poř.  čísel  do  regálů“)  a  ukládací  systém 
registratury („zakládáním“). Je evidentní, že určená spisovenská pravidla nebyla aplikována, 
alespoň nic nenasvědčuje ukládacímu systému.

Při další dotazníkové akci v r. 1975 předseda MNV Josef Petřina sdělil, že jeho úřad 
vede podací  deník,  do něhož je ročně zapsáno asi  300 podání a ve spisovně „Písemnosti 
vyřízené i nevyřízené jsou zakládány do pořadačů a uloženy ve skříni s regály“. Délka polic, 
tj. rozsah spisovny tehdy byly „asi 3 metry“.

V r. 1976 bylo v Zápisu z provedené archivní dohlídky mj. zaznamenáno, že naposledy 
byla  „...skartace  provedena  při  slučování  MNV  Horní  Kozolupy,  MNV Slavice  a  MNV 
Strahov v r.  1964“. Z oné skartace chybí ve spisu o fondu jakákoliv dokumentace a není 
jasné, jaké dokumenty měly být jejím předmětem, nicméně z knihy přírůstků vysvítá, že tehdy 
byly z MNV Horní Kozolupy do archivu odevzdány pouze materiály integrovaných MNV 
Slavice a Strahov. Skartace, která byla v Zápise ze dne 21. dubna 1976 avizována, není nijak 
doložena a na předání dokumentů, které měly být jejím předmětem, došlo až v rámci svozu 
archiválií  po  zrušení  MNV  Horní  Kozolupy.  Důležité  je  v  Zápisu  z  archivní  prohlídky 
konstatování o obecní kronice, která „je doplňována průběžně“. V současnosti je nezvěstná.

Dne 25. dubna 1980 proběhl v rámci zrušení MNV svoz archiválií do OA Tachov se 
sídlem ve Stříbře (číslo přírůstku 278). Jednalo se o 4 kartony písemností a 1 knihu z let 1955 
– 1979. Dne 21. července 1980 pak byl pro fond založen EL NAD č. 518.
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III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Horní Kozolupy tvořen 1 úřední 
knihou a  4  kartony o celkovém rozsahu 0,5 bm.  Při  inventarizaci  archivního  fondu byly 
prověřeny archiválie  nástupnického  MNV Cebiv,  mezi  nimiž  však nebyly nalezeny žádné 
písemnosti týkající se MNV Horní Kozolupy. O existenci základních písemností vzniklých z 
činnosti MNV vypovídá mj. Protokol o předání agendy z r. 1961, v němž je zmiňována „1 
protokolní kniha schůzí rad a plén MNV“. Kniha však ve fondu chybí stejně jako mnoho 
dalších dokladů. Dochovaly se pouze tři jednotlivé zápisy ze schůzí rady z let 1973 a 1979.

Archivní fond MNV Horní Kozolupy byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu 
pro  uspořádání  a  inventarizaci  archivních  souborů  místních  národních  výborů  vydaného 
Archivní  správou  Ministerstva  vnitra  ČR  a  doplněn  podle  Metodického  pokynu  pro 
inventární  zpracování  archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v 
Plzni  č.  j.  SOAP/006-3120/2007.  Formální  zpracování  bylo  provedeno  dle  Metodického 
pokynu ředitele SOAP v Plzni  pro zpracování archiválií  a tvorbu archivních pomůcek čj. 
SOAP/006-0767/2010.

V archivním fondu bylo provedeno vyřazení duplikátů a jednotlivin nearchivní povahy 
(Protokol o vyřazení duplikátů a jednotlivin nearchivní povahy č. j.: SOAP/090-0736/2009-
40.02 ze dne 04. 11. 2009 schválený č. j.: SOAP/008-0392-0396/2010 ze dne 17. 6. 2010), při 
němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém rozsahu 0,04 bm (krátkodobá statistika, pokyny a 
metodika  ONV a  KNV,  formuláře,  multiplikáty dokumentů).  Konečná  metráž  archivního 
souboru tak po přemanipulování aktuálně činí 0,46 bm.

Fyzický stav archivního souboru je dobrý.

Dochované archiválie jsou II. kategorie.

Jazykem archivního souboru je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

Archivní  fond  dokumentů  z  činnosti  MNV  Horní  Kozolupy  náleží  mezi  torzovitě 
dochované fondy národních výborů.  K poválečným dějinám lokality totiž  chybějí  veškeré 
písemnosti z prvních 10 let existence MNV a ostatní jednotlivé druhy písemností jen okrajově 
ilustrují obraz fungování základního článku samosprávy. Poměrně uceleně jsou dochovány 
posudky, zprávy a hlášení o občanech. Společně s archivními fondy: Archiv obce, Farní úřad, 
Jednotné zemědělské družstvo, Základní devítiletá škola a Záložna-Kampelička jej lze využít 
k doložení dějinného vývoje kdysi poměrně významné farní obce.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archivní  soubor  MNV Horní  Kozolupy uspořádala  a  inventární  pomůcku  sestavila 
PhDr. Markéta Novotná v listopadu 2009 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 20. července 2010 PhDr. Markéta Novotná
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I. Prameny

Státní okresní archiv Tachov

Archivní soubory:

Okresní národní výbor Planá, inv. č. 152, sign. I/21, kart. č. 32 Obecní věci všeobecně, 1945 
– 1949

Okresní národní výbor Planá, inv. č. 152, sign. I/21, kart. č. 33 Obce seřazené podle abecedy, 
1945 – 1949

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 31 Evidence členů MNV 1946 
– 1953, obce B – M

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 25, Členové MSK (MNV), 
1945 – 1949, obce B – L 

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 425, sign. 54, kart. č. 286 Reorganizace MNV 1950 – 
1952, B – K

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 543, sign. 603, kart. č. 706 Přehled o sloučení obcí

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, 1968, 1969, 1971, 1976

Seznam matričních obvodů v českých krajích. Praha : Ministerstvo vnitra, 1950

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. 1 – Seznam použitých zkratek

bm – běžný metr

č. – číslo

čj. – číslo jednací

č. p. - číslo popisné 

ČR – Česká republika

ČSM – Český svaz mládeže

Čsl. – Československá (ý, é)

ČSSS – Československé státní statky

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. - evidenční

HTÚP – hospodářsko-technická úprava pozemků

inv. č. – inventární číslo

JEP – jednotná evidence půdy

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kart. - karton

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

k. ú. - katastrální území

LPF – lesní pozemkový fond

LSD – lidové spotřební družstvo

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NF – národní fronta

NKP – nemovité kulturní památky

n. p. – národní podnik

NS – národní shromáždění

NV – národní výbor

OA – okresní archiv

odst. - odstavec

ONV – okresní národní výbor

Sb. – sbírky
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SČSP – Svaz československo-sovětského přáteství

sign. - signatura

SOA – státní oblastní archiv 

SOkA – státní okresní archiv

Svazarm – Svaz pro spolupráci s armádou

TJ – tělovýchovná jednota

zák. - zákon

ZO ČČK – základní organizace Českého červeného kříže

ZO SSM - základní organizace Socialistického svazu mládeže

ZO SPO – základní organizace Svazu požární ochrany
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy

A. Účetní 

1 Kniha výdajů 1959 K 1

II. Spisový materiál

A. Spisy

Statutární záležitosti

2 Sloučení s Očínem a Strahovem, podnět na 1962-1971 N 1
osamostatnění Slavic

Volby 

3 Do MNV (záznam o vydání průkazu 1957 N 1
členům MNV, sliby členů MNV)

Do NS, KNV, ONV, MNV (ustavení okrskové 1960 N 1
volební komise, program obvodní volební komise,
seznam kandidátů, přihláška kandidátů k registraci,
zápis o registraci kandidátů, profil V. Baráka 
– kandidáta do KNV, vyhláška o registraci kandidátů, 
objednávky hlasovacích lístků, seznamy voličů, 
zápis o sčítání hlasů, zápis o hlasování)

Soudců a soudců z lidu (zápisy o registraci 1961 N 1
kandidátů, vyhlášky o registraci kandidátů,
seznam voličů)

Do MNV, soudců a soudců z lidu (objednávka 1964 N 1
hlasovacího lístku, seznamy voličů, zápisy
o hlasování, zápis o sčítání hlasů, konečné hlášení
o výsledcích voleb, sumář konečného hlášení)

Do KNV, ONV a MNV (vytvoření volebních 1971 N 1
okrsků a jmenování komisí, hodnocení poslanců
ONV J. Kolesy a KNV ing. Mir. Čapka, návrhy 
kandidátů na poslance, prohlášení kandidátů 
o přijetí kandidatury, přihláška kandidátů k registraci, 
zpráva o provedení registrace, vyhláška o registraci
kandidátů NF, objednávky hlasovacích lístků, 
seznamy voličů, výsledky hlasování v okrsku)
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Do NS, KNV, ONV, MNV (směrnice pro 1976 N 1
stanovení počtu a složení poslanců, návrh
kandidátů k registraci, posudky kandidátů
do vyšších stupňů NV, objednávka hlasovacích
lístků, písemná potvrzení slibů poslanců)

Volba občanských výborů – Slavice, Strahov 1977 N 1

Organizace činnosti národního výboru 

4 Plány práce pléna a rady MNV, komisí 1960-1979 N 1
a výboru žen (neúplné), zápisy ze schůzí rady,
pozvánky s programy na schůze a jiné akce

5 Protokoly o předání agendy MNV 1960-1971 N 1

6 Návrhy na udělení odznaku „Budovatel Tachovska“ 1974-1976 N 1

7 Občanské výbory Slavice a Strahov 1972-1978 N 1

8 Statistické výkazy 1961-1977 N 1
(- o místních komunikacích,
 - o správě, provozu a údržbě vodovodů
   a kanalizací
 - o bytovém hospodářství
 - karta šetření občanské vybavenosti sídel)

9 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1961-1976 N 1

Funkcionáři, pracovníci aparátu NV, podniků a zařízení NV

10 Hodnocení poslanců, uvolňování z funkcí, 1964-1978 N 2
změny v obsazení funkcí, volba a rušení komisí

Kontrolní činnost 

11 Protokoly a zprávy z revizí, dohlídek 1961-1979 N 2
a metodických kontrol prováděných ONV

Spolupráce s organizacemi Národní fronty

12 ZO ČČK Strahov, Svazarm Slavice, TJ Sokol, 1960-1977 N 2
fotbalový oddíl, ZO SSM, odbočka SČSP 
(plány činnosti, žádosti o příspěvky a jejich 
schvalování, hlášení a hodnocení činnosti, 
dohody s MNV k různým příležitostem)
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

13 Přestupky (oznámení, výpovědi, zápisy, 1961-1979 N 2
rozhodnutí), roční výkazy přestupků včetně
situačních zpráv

14 Posudky, zprávy a informace o občanech 1961-1979 N 2

Požární ochrana 

15 Prověrky požární ochrany, 1960-1975 N 2

16 Úpravy a využití požární nádrže, motorová stříkačka 1960-1972 N 2

17 ZO SPO (složení, jmenování za členy a do 1961-1974 N 2
funkcí)

Vojenské záležitosti, civilní obrana 

18 Jmenný seznam mužů ročník 1943, 1944, 1945 1961-1964 N 2
trvale žijících v obci k 1. lednu 1961, 1962, 1963,
hlášení změn v pobytu vojáků

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti, sčítání lidu

19 Vyškrtnutí ze soupisu osob dle zák. č. 74/1958 Sb. 1960 N 2
(Alešovi, Schmiedovi)

20 Hlášení o pohybu obyvatel 1967 N 2

21 Seznamy domů ve sčítacím obvodu 1970 N 2

22 Rozhodnutí o změně příjmení (nezl. Běhounek 1969-1978 N 2
na Csucska, Honischová na Wurmová)

Evidence a správa majetku

23 Administrativní dohody a hospodářské smlouvy 1963-1973 N 2
o převodu správy národního majetku (na: 
Muzeum Tachov, Lesnické odborné učiliště 
Lesná, z: ONV Tachov)

24 Prodeje a koupě rodinných domků, zřizování 1961-1979 N 2
práva osobního užívání pozemků, smlouvy,
nájmy, převody, změna charakteru staveb

25 Notářské záznamy (dědictví) 1961-1969 N 2
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Finanční hospodaření

26 Roční rozpočty a rozbory (torzo) 1960-1972 N 2

27 Přidělení finančních prostředků na 1965-1968 N 2
místní komunikace a hřbitov

Výstavba

28 Zemědělská výstavba (objekty JZD - kravín 1960-1964 N 3
včetně jímky na močůvku, porodna prasat,
vodovod pro farmu, mostová váha Strahov,
35 bytových jednotek pro družstevníky)

29 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1960-1979 N 3
(rekonstrukce elektrifikace sekunderní sítě, 
opravy místních komunikací, skládka)

30 Občanské stavby (žádosti o stavební úpravy, 1955-1979 N 3
soupis demolic)

Bytové hospodářství

31 Přidělování a výměny bytů 1960-1979 N 3

Živnosti, poskytování služeb občany

32 Povolení brusičství A. Lakronovi 1967 N 3

Doprava a spoje

33 Převzetí, výstavba a opravy místních 1974-1975 N 3
komunikací

34 Autobusová doprava (řešení spojů) 1965-1972 N 3

35 Železniční doprava (rušení přejezdů, 1966-1971 N 3
redukce spojů)

36 Telefonizace (zavádění a rušení poboček, 1964-1976 N 3
veřejné hovorny)

37 Místní rozhlas (povolení provozování, 1972-1976 N 3
revize)
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Obchod 

38 Prodejna a pohostinství Jednoty (prodejní 1960-1978 N 3
objekty - nájemní smlouvy, převody nemovitostí,
prověrky zásobování, odkup vodovodní přípojky
pro provozovnu, předpoklad vývoje obchodní
sítě, personální obsazení)

Zemědělství

39 JZD Vpřed (společné plány s MNV a KSČ, 1960-1962 N 3
přiznání k zemědělské dani, seznamy členů
a rozpisy jejich dodávkových závazků,
smlouva o dodávce osiv a sadby, plnění 
dodávek, prověrka žní a dojivosti)

40 Soukromě hospodařící zemědělci 1960-1968 N 3
(Vondrovi, Šimonovi) 

41 Státní statek (plán jarních prací) 1962 N 3

Zemědělská výroba 

42 Statistika (neucelené výkazy) 1958-1979 N 3
- Sběrný list o plochách osevu zemědělských
   plodin
- Obecní přehled o plochách osevu zemědělských 
   plodin
- Obecní přehled o plochách kultur
- Sběrný list pro zemědělské závody
- Soupis ovocných stromů a keřů,
- Soupis hospodářského zvířectva

Zemědělská půda 

43 Výkaz držby a užívní pozemků pro HTÚP, 1957-1979 N 3
změny v charakteru a držení, spolupráce
s geodézií ohledně vedení a údržby evidence,
reklamace meliorací, vyhrazení tábořišť
a odstavných ploch na LPF

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů 

44 Výkup masa, mléka, vajec, obilí a brambor 1960-1965 N 3
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Lesy 

45 Přikázání lesa ve vlastnictví Julie Končelové 1964 N 3
Slavice čp. 21 do bezplatného užívání státním 
lesům

46 Hlášení o převodu nemovitostí v k. ú. 1967 N 3
Strahov ze Státních statků v Tachově – statek 
Bezdružice na Státní lesy Plzeň – lesní závod
Konstantinovy Lázně

Vodní hospodářství 

47 Studně (evidence, zřizování, opravy, 1961-1976 N 3
znečištění)

48 Vodovod Strahov (žádosti o připojení, 1970-1979 N 3
odmítnutí Okresní vodohospodářské správy
převzít dílo, causa Štěpánková čp. 10)

49 Rybníky, vodní nádrže, koupaliště 1964-1975 N 3

50 Hydrogeologický průzkum pro vodohospodářské 1974-1976 N 3
povolení pro Státní statek Bezdružice n. p.,
prozatímní protipovodňová opatření

Zdravotnictví

51 Rozbory vody ve studních 1964-1972 N 4

52 Hygienické prověrky hřbitova 1968-1969 N 4

53 Zařazení do zdravotního obvodu 1969 N 4

Sociální péče

54 Čestné odznaky „Mateřství“ 1959 N 4

55 Přehledy o zvyšování vyplácených důchodů 1967-1979 N 4

56 Důvěrníci péče o děti 1969-1975 N 4

57 Zprávy a hodnocení činnosti NV v péči o děti 1973-1976 N 4
prověrky činnosti komise sociálního zabezpečení

58 Výkazy o sociální péči (neúplné) 1972-1979 N 4

59 Causa Bernard Janeček – Szaflarsky 1964-1978 N 4
znesvéprávnění Alžběta Mačejová
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Školství 

60 Zemědělský (následně dětský) útulek 1960-1970 N 4
(provozní záležitosti, seznamy dětí, hygienické
prověrky, uzavření útulku ve Slavicích,
personální obsazení)

61 Základní devítiletá škola 1960-1971 N 4
(hygienické kontroly, uzavření školy ve Slavicích
a přeprava tamních dětí do Horních Kozolup,
využití uzavřených školních budov
personální věci: Voldřichová, Mášová, 
Šustrová, Horká, Pláničková, Roučková, Kočí)

Kultura, sport a tělovýchova 

62 Výkaz o osvětě 1962-1963 N 4

63 Místní lidová knihovna (zpráva 1963-1978 N 4
o metodické návštěvě včetně Očína,
plány činnosti, jmenování knihovníka:
A. Vrkočová, předání knihovny)

64 Osvětová beseda (plán činnosti, 1963-1975 N 4
zřizovací listina, vedoucí kina L. Petřina)

65 Pořádání kulturních akcí (ZO SSM, 1960-1978 N 4
Dohlížecí výbor LSD Jednota, Místní
požární sbor, Místní skupina (ZO) ČSM,
JZD,  myslivecké sdružení Dravice Strahov
a Ostříž Horní Kozolupy)

66 Sportovní hřiště (vyčlenění pozemku) 1969 N 4

Ochrana přírodních a kulturních památek 

67 Vyrozumění o zápisu kulturní památky 1964-1972 N 4
do státního seznamu NKP (Strahov – socha 
sv. Jana Nepomuckého a kovaný kříž, Očín -
kaple P. Marie, Slavice – kostel sv. Vavřince),
doplnění zápisu pro mohyly na pomezí Slavic
a Záchlumí, 

68 Žádost církevního tajemníka o opravu 1974 N 4
kostela a kapličky ve Slavicích
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