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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu
Původcem archivního fondu je Místní národní výbor Polžice vyvíjející svou činnost
od 29. června 1946 do 30. června 1960 (do té doby působila v obci místní správní komise).
Obec spadala v letech 1945-1949 pod politický okres Planá, který byl však k 31. lednu 1949
zrušen podle vládního nařízení č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích.
Obec Polžice se stala v letech 1949-1960 součástí 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 Polžice.
Obec Polžice se sestávala z osady Harlosee a osady Polžice. Místní správní komise v
Polžicích zažádala dne 16. února 1946 o povolení změny úředního názvu Harlosee na Horní
Polžice. Teprve v roce 1947 na návrh Ministerstva vnitra (č. B-8151-13/1-47-II/4 ze dne 25.
března 1947) a vyhláškou Ministerstva vnitra (č. B-8151-18/6-47-II/4 ze dne 1. července
1947) došlo k přejmenování německého názvu osady Harlosee na nový úřední název Horní
Polžice a osady Polžice na nový úřední název Dolní Polžice. Název obce Polžice i
příslušného katastrálního území zůstal nezměněn. O změnu názvu osady Polžice žádáno
nebylo, ale došlo k němu v důsledku přejmenování osady na Horní Polžice tak, aby
analogicky existovala i osada Dolní Polžice.
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
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národního výboru a prováděl veškerá jeho rozhodnutí a opatření.
Pro dočasnou správu obcí, kde 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.
Dne 30. srpna 1945 byl jmenován Karel Andrejs správním komisařem pro obce Polžice
a Čeliv. Zřejmě jako první osídlenec byl již od 20. července 1945 jmenován národním
správcem statku čp. 1 v Polžicích. Jeho zástupcem byl první osídlenec v osadě Harlosee Jan
Mošovský. Čeští osídlenci v obci Polžice se dne 25. listopadu 1945 rozhodli, že si ustaví
místní národní výbor. Mezi sebou si zvolili 9 členů a 3 náhradníky. Předsedou byl zvolen Jan
Mošovský, místopředsedou Karel Andrejs, zapisovatelem Jan Veselý, pokladníkem Vincenc
Petr a členy – František Bleha, Vojtěch Holák, Jaroslav Zet, Josef Kubíček a Josef Zajíček (za
náhradníky byli zvoleni – František Kuntl, Václav Honzl, Karel Jonáš). Zároveň si ustavili
mléčnou a dodávkovou komisi. Avšak Okresní správní komise v Plané u Mariánských Lázní
neschválila utvoření MNV a jmenovala dne 19. prosince 1945 v obci Polžice místní správní
komisi ve složení: předseda Jan Mošovský, členové – Karel Andrejs, Čeněk Petr, Jan Veselý,
František Bleha, Jaroslav Zet, Josef Kubíček a Josef Zajíček. Funkcionáři toto rozhodnutí ale
zřejmě nechtěli přijmout, neboť hned od počátku používali jak razítko s nápisem Místní
národní výbor Polžice, tak hlavičkový papír s nápisem Místní národní výbor Polžice. A hned
v lednu 1946 marně žádali OSK o uznání národního výboru ve stejně navrhovaném složení.
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 Polžicích se voleb
zúčastnilo 70 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 a schváleno 9 kandidátů
do MNV. Z dostupných archiválií lze zjistit, že se dne 29. června 1946 uskutečnila volba
členů MNV následovně: předsedou se stal opět Jan Mošovský a členy – Antonín Ságl,
Jaroslav Honzík, Vojtěch Holák, Josef Zajíček, František Veselý, Jaroslav Zet, Karel Jonáš,
Václav Honzl. Jak fungoval MNV v následujících letech (1946-1950) nelze bohužel zjistit
vzhledem k absenci archiválií. Jisté je pouze to, že k žádné změně nedošlo na postu předsedy
MNV.
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.
V listopadu 1948 MNV ustavil mimořádnou vyživovací komisi (Jaroslav Honzík,
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František Kuntl, Jan Mošovský) a finanční komisi (Jan Mošovský, Jaroslav Zet, Vojtěch
Holák, Václav Honzl, Josef Zajíček).
V souvislosti s realizací zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách, byla v jednotlivých
okresech Plzeňského kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven jejich územní rozsah.
Obec Polžice spadala do 30. června 1960 do matričního obvodu Bezdružice. I když od 1.
července 1960 došlo ke změně matričních obvodů a již osady Dolní Polžice a Horní Polžice
byly sloučeny s obcemi Bezdružice a Řešín, u těchto osad ke změně matričního obvodu
nedošlo.
Reorganizace MNV v Polžicích proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č.
14/1950 Sb., o organisaci místních národních výborů, na návrh MAV NF. Okresní národní
výbor ve Stříbře dne 22. května 1950 jmenoval 12 navržených členů MNV – Jana
Mošovského, Jaroslava Zeta, Josefa Zajíčka, Václava Honzla, Mikoláše Nesvatbu, Františka
Kuntla, Františka Veselého, Vincenta Petra, Karla Jonáše, Jaroslava Honzíka, Jiřího Stánka a
Jana Lva. Ustavující schůze reorganizovaného MNV se konala dne 25. května 1950 (v
hostinci u předsedy Mošovského). Zachovaný zápis z této schůze je tak strohý, že vypovídá
pouze o opětovném zvolení předsedy Jana Mošovského, ale jména členů rady a příslušných
komisí uvedena nejsou. Místopředsedou MNV a současně zemědělským referentem byl
zvolen František Kuntl, referentem školským, osvětovým a vyživovacím František Veselý,
finančním referentem Jaroslav Zet (tyto informace jsou převzaty z evidenčních lístků členů
MNV).
Na návrh ONV ve Stříbře snížil KNV v Plzni výměrem ze dne 27. června 1950 počet
členů MNV a rady (podle § 19 a 20 vl. nař. č. 14/1950 Sb.,) na 9, resp. 3 členy rady, z důvodu
malého počtu obyvatel (88). Zda došlo skutečně ke snížení již jmenovaných členů MNV
nelze pro absenci archiválií zjistit.
Již v roce 1950 bylo projednáváno možné sloučení MNV Polžice. Původní návrh, kdy
Horní Polžice měly být sloučeny s obcí Zhořec a Dolní Polžice s obcí Bezdružice, byl však na
schůzi rady ONV ve Stříbře konané dne 21. června 1950 zamítnut. Radou bylo MNV
doporučeno, aby jednal o sloučení s MNV Čeliv, které by bylo dle názoru rady výhodnější.
Ke sloučení však nedošlo a obě MNV fungovala až do roku 1960.
Vládním nařízením č. 119/1951 Sb., o tajemnících místních národních výborů, byla
upravena působnost tajemníků MNV jako jejich plně uvolněných funkcionářů; ustavit 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. Jméno tajemníka, který v obci působil, nelze zjistit.
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
5

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.
Jak je patrné ze zápisu o hlasování, bylo v těchto volbách zvoleno 9 členů MNV – Jan
Mošovský, Jaroslav Zet, Mikoláš Nesvatba, František Kuntl, František Veselý, Jaroslav
Honzík, Jiří Stánek, Emil Volf a Marie Holáková. Předsedou byl zvolen opět Jan Mošovský,
tajemníkem Jaroslav Honzík. Pokladní službou a účetní evidencí byl pověřen Jaroslav Zet,
který byl současně zvolen předsedou finanční komise. Ostatní členy jednotlivých komisí se
pro absenci archiválií nepodařilo zjistit. Ze zápisů z provedených revizí ONV ve Stříbře
vyplývá, že Jaroslav Zet činnost týkající se pokladní a účetní evidence nezvládal a bylo
doporučeno vyhledat nového účetního pracovníka. Avšak ani práce ostatních členů a komisí
MNV nebyla hodnocena kladně, neboť neplnili svoje úkoly a tím porušovali tehdy platné
zákony a nařízení.
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.
Vzhledem k tomu, že se nedochovaly žádné zápisy ze schůzí MNV, ani zápisy o
hlasování při volbách z roku 1957, byly informace o funkcionářích MNV získány ze zápisů z
provedených revizí ONV ve Stříbře. Předsedou MNV byl i v těchto volbách zvolen Jan
Mošovský, také tajemníkem opět Jaroslav Honzík, který však údajně svoje úkoly neplnil a
vše vyřizoval předseda. Ke změně nedošlo ani v oblasti finanční, neboť pokladní službou a
účetní evidencí byl pověřen Jaroslav Zet, který byl současně zvolen předsedou finanční
komise. Ostatní členy jednotlivých komisí se pro absenci archiválií nepodařilo zjistit.
V následujících letech se již tak špatná situace v obci dále zhoršovala. Jednotliví
funkcionáři i členové komisí MNV pracovali špatně nebo vůbec. Nadřízené kontrolní orgány
ONV ve Stříbře situaci zaznamenali ve zprávách o provedených revizí a prověrkách. Je zde
též uvedeno, že zápisy ze schůzí byly pořizovány (i když velmi nedostatečně až „ledabyle“,
např.:“ v zápise jest zapsáno: Schůze byla uvedena do jiné debaty a jinak nebylo projednáno
nic. Zapsal Mošovský“), ale bohužel se nedochovaly. V protokolech je rovněž uvedeno, že
předseda Jan Mošovský byl odvolán z funkce (zda na vlastní žádost či z důvodu neplnění
svých povinností není zřejmé, pouze to, že se z obce odstěhoval). Předseda Jan Mošovský ve
funkci působil vlastně nepřetržitě od vzniku MSK až do 31. prosince 1958 (to je velmi
neobvyklé, neboť se ve většině obcí osidlovaných v pohraničí funkcionáři neustále měnili).
Poté byl od 1. ledna 1959 zvolen nový předseda MNV František Veselý, který ve funkci
působil zřejmě až do zániku MNV v Polžicích v červnu 1960. Kritizován byl také tajemník
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Jaroslav Honzík, který údajně svoji funkci už vůbec nevykonával, a bylo doporučeno zvolit
jiného tajemníka. Zda k tomu došlo, není jasné.
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.
Slučování obcí pro nové území okresu Tachov projednala a schválila rada ONV ve
Stříbře dne 22. dubna 1960. V obci Polžice bylo však toto sloučení provedeno poměrně
nestandardně. K zániku MNV v Polžicích došlo sloučením osady Dolní Polžice s obcí
Bezdružice a osady Horní Polžice s obcí Řešín s účinností od 1. července 1960. Obec Polžice
tak zanikla zcela a jméno Polžice se pak již nadobro vytratilo ze všech pozdějších statistik.
Toto sloučení však nebylo definitivní. Při dalších územních změnách v okrese Tachov
se s účinností od 1. ledna 1964 obec Řešín s osadou Horní Polžice také sloučila s obcí
Bezdružice. Obec Bezdružice tak měla osady Dolní Polžice a Horní Polžice. Tento stav zůstal
dodnes nezměněn.

Předsedové MSK a MNV v Polžicích v letech 1945-1960
jméno předsedy

ve funkci od

ve funkci do

Jan Mošovský

19. 12. 1945 (MSK)

28. 06. 1946

Jan Mošovský

29. 06. 1946 (MNV)

31. 12 1958

01. 01. 1959

30. 06. 1960

František Veselý

II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Jak a kde byly dokumenty původce uchovávány, není možné říci. Neinformuje o tom
ani jediný strohý Protokol o archivně odborné prohlídce spisů MNV. Patrně byla celá agenda
uložena u předsedy MNV Jana Mošovského. Tomu by odpovídalo i to, že za dobu jeho
působení se nedochovaly žádné archiválie a veškeré dochované archiválie pocházejí až ze
sklonku jeho činnosti a činnosti jeho nástupce Františka Veselého. Patrně se tedy dochovalo
pouze to, co bylo jako aktuálně potřebné na přelomu let 1958/1959 od bývalého předsedy
MNV převzato.
Zmíněná jediná odborně archivní prohlídka spisů se na MNV uskutečnila 7. února 1956
za účasti předsedy MNV Jana Mošovského a pracovnice okresního archivu B. Lohrové. Při
této prohlídce byla předložena 1 kniha zápisů z let 1952-1955 a spisy z let 1945-1954. Nic
konkrétnějšího v zápise uvedeno není. V kolonce písemností určených k trvalé archivní
úschově, jež měly být ponechány u MNV, je pouze konstatování: „Skartace byla již
provedena v roce 1953“. O této skartaci však není doposud nic známo. V roce 1956 bylo v
rámci prohlídky vyskartováno cca 50 kg papíru.
Nelze zjistit, co se s písemnostmi MNV Polžice stalo při rozdělení obce v roce 1960 a
přičlenění jejích osad k Bezdružicím, resp. Řešínu. Nástupnické MNV nepochybně převzaly
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dokumenty, které potřebovaly ke své činnosti. Zejména se jednalo o rozpočty na rok 1960 a
částečně i zemědělskou statistiku. Co se stalo se zbytkem písemností, pokud nějaký vůbec
byl, (viz výše) nelze dnes již zjistit.
Jak se torzo dokumentů původce dostalo do SOkA Tachov, není jasné. EL JAF byl
založen teprve v roce 1968 (k 31. 12. 1968). Na něm byl evidován 1 karton z let 1945-1950.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou informaci zanesenou do EL JAF, není možné zjistit o
jaký materiál se mělo jednat, kdy do archivu přišel atd. Jisté je pouze to, že při vnitřní revizi
fondů (3.1.2001) nebyl tento karton nalezen (pokud vůbec existoval) a naopak byla nalezena
1 úřední kniha a 1 karton z let 1958-1961. V rámci generální inventury bylo k archivnímu
fondu přiřazeno 5 razítek.
Z dochovaných archiválií nelze vysledovat, zda MNV dodržoval pravidla spisové
služby. Z protokolů kontrolního odboru ONV však vyplývá, že situace v obci byla natolik
tristní, že patrně nebylo možné o spisové službě vůbec hovořit. Nicméně obec vlastnila
podací razítko (viz příloha k Protokolu o vyřazení archiválií z evidencí NAD z důvodu
přehodnocení významu). Analogií s ostatními zpracovávanými archivními fondy malých
MNV lze konstatovat, že obec si patrně pouze evidovala došlou poštu.

III. Archivní charakteristika archivního fondu
Před inventarizací byl archivní fond MNV Polžice tvořen 1 úřední knihou, 5 razítky a 1
kartonem, v němž se však nacházely i další úřední knihy. Celková metráž činila 0,20 bm. Při
inventarizaci archivního fondu byly prověřeny archiválie nástupnických MNV Bezdružice a
MNV Řešín, kde nebyly nalezeny žádné písemnosti týkající se MNV Polžice s výjimkou těch,
které potřebovaly pro svou činnost.
V archivním fondu MNV Polžice bylo provedeno vyřazení archiválií z evidencí NAD z
důvodu přehodnocení významu (Protokol o vyřazení archiválií z evidencí NAD z důvodu
přehodnocení významu č. j. SOAP/090-0416/2010 z 16. 7. 2010 a schválený č. j. SOAP/0082144/2010 z 21. 12. 2010), při němž byly vyřazeny tyto archiválie: 3 sešity průvodních listů
opravňujících k přemístění zvířete z let 1958-1960 a 5 razítek z let [1949-1960] (viz otisky) v
celkovém rozsahu 0,08 bm.
Po přemanipulování je v současnosti archivní fond MNV Polžice tvořen 3 úředními
knihami a 1 kartonem v celkovém rozsahu 0,12 bm. Zároveň byla opravena datace fondu,
zejména pokud se týče horní časové hranice.
Archivní fond byl uspořádán podle Metodického pokynu pro inventární zpracování
archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/0063120/2007.
Archivní fond MNV Polžice je pouhým torzem původní registratury a není ani známo,
že by se nějaké dokumenty MNV nacházely ve spisovně nynějšího Městského úřadu v
Bezdružicích. Chybí prakticky veškeré důležité archiválie: zápisy ze schůzí MSK, pléna a
rady MNV, komisí, podací protokoly, téměř všechny finanční knihy, inventární knihy a
většina spisového materiálu. Kronika obce nebyla po roce 1945 patrně nikdy zavedena.
Fyzický stav archivního fondu je dobrý.
Dochované archiválie jsou II. kategorie.
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Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Archivní fond je pouze torzem dokumentů, které místní národní výbor vedl. Jeho
badatelské využití je velmi diskutabilní a pokud by se chtěl badatel zabývat dějinami obce po
roce 1945, bude muset použít spíše archivní fondy nadřízených ONV Planá a ONV Stříbro.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Archivní fond MNV Polžice uspořádala a archivní pomůcku sestavila Jana Zímová
v červenci 2010 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 4. března 2011

Jana Zímová
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek
AP – archivní pomůcka
bm – běžný metr
č. j. – číslo jednací
čp. – číslo popisné
ČSR – Československá republika
EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu
EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví
evid. – evidenční
inv. č. – inventární číslo
kart. – karton
KNV – krajský národní výbor
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MNV – místní národní výbor
MSK – místní správní komise
NV – národní výbor
NS – Národní shromáždění
ONV – okresní národní výbor
OSK – okresní správní komise
Sb. – sbírky
sign. – signatura
SOkA – státní okresní archiv
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Úřad národního výboru
I. Úřední knihy
Účetní knihy
1

Kniha příjmů

1958-1959

K1

2

Kniha výdajů

1958-1959

K2

3

Deník peněžní

1960

K3

II. Spisový materiál
Spisy
Zemědělství
4

Výkaz o plochách kultur

1958

N1

5

Jednotná evidence půdy (jednotné evidenční listy)

1960

N1

13

Název archivní pomůcky
(archivního fondu):

Místní národní výbor Polžice

Značka archivního fondu:

MNV Polžice

Časový rozsah:

1958-1960

Počet evidenčních jednotek:

4 (3 úřední knihy, 1 karton)

Počet inventárních jednotek:

5

Rozsah v bm:

0,12

Stav ke dni:

4. března 2011

Zpracovatelka archivního fondu:

Jana Zímová

Zpracovatelka archivní pomůcky:

Jana Zímová

Počet stran:

14

Počet exemplářů:

5

Pomůcku schválil:

Mgr. Jan Edl
dne 04. 03. 2011 čj. SOAP/090-0123/2011

14

