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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původcem archivního fondu jsou Místní správní komise Skapce a Místní národní výbor 
Skapce které vykonávaly správu obce mezi  roky 1946 až konce roku 1979. Obec Skapce 
patřila od r. 1945 do konce ledna r. 1949 do soudního, resp. politického okresu Stříbro. Pod 
správu MSK a MNV spadala i místní část Zálezly, která ke Skapcům náležela od r. 1850.

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně správních celků (okresy, země, od r. 1949 kraje). 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 místní správní 
komise, resp. 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,  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.

Kdy začala první místní správní komise Skapce spravovat, není přesně známo. Podle 
hlášení  ze  4.  května  1946  jí  předsedal  Josef  Boháček,  místopředsedou  byl  Josef  Kaiser, 
jednatelem  Václav  Mašek,  pokladníkem  Alois  Burda  a  členem  Karel  Lochner.  Až  na 
bezpartijního Josefa Kaisera byli všichni ostatní členy KSČ.

Místní  správní  komise  měly  být  nahrazeny  místními  národními  výbory  na základě 
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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 ve Skapcích usídleno pouze 34 osob s volebním právem, tj.  počtem 
nedostatečným  k  ustavení  národního  výboru.  Obec  nadále  spravovala,  až  na  výjimky 
komunistická,  MSK ovšem v obnoveném složení.  K 26.  květnu  1946  byl  jako předseda 
zazanamenán Alois  Burda,  místopředsedou Václav  Síkora,  pokladníkem Prokop Sedláček 
(sociální  demokrat),  revizory účtů Josef  Sladkovský a Václav  Marcel,  členy Josef  Kaiser 
(národní socialista) a Václav Turhobr. Náhradníky se stali Karel Lochner a Josef Boháček. V 
seznamu členů MSK k 10. lednu 1947 chybí Josef Sladkovský, jehož nahradil Karel Lochner.

Ustavení MNV se uskutečnilo 21. listopadu 1947 a 12členný MNV následně pracoval 
ve složení: předseda Alois Burda, místopředseda Rudolf Stejskal, pokladník Josef Boháček, 
člen rady a předseda finanční komise Václav Turhober, člen rady a předseda rolnické komise 
Karel Šlehofer, předseda zemědělské komise František Dolák, členové Václav Mašek, Jan 
Kreysa, Josef Bacík, Jan Kostinec, Vojtěch Mráček a Jan Málek. V záloze bylo připraveno 6 
náhradníků: Stanislav Pecl, Josef Švarc, Josef Sladkovský, Václav Síkora, Michal Vrkoč a 
Vladislav Slepička.

Dne 26. března 1948 složil  jako člen MNV slib první z náhradníků, Stanislav Pecl, 
přičemž není doloženo, za koho z původních členů se tak stalo. 

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 
(od r. 1954); 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 Skapce 
staly od 1. ledna 1949 součástí nově vymezeného kraje Plzeňského. Zároveň byla vládním 
nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena územní 
reorganizace  okresů.  Od 1.  února 1949 pak byla  obec  součástí  nově vymezeného  okresu 
Stříbro.

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. 
Skapce byly od 1. ledna 1950 natrvalo zahrnuty do matričního obvodu Kladruby.

Podle návrhu MAV NF došlo na základě § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 14/1950 Sb., 
o organisaci  místních  národních  výborů,  k  reorganizaci  MNV. Z dochovaného jmenování 
členů z 12. května 1950 vysvítá, že na návrh akčního výboru se členy MNV stalo 9 kandidátů: 
Vojtěch Mráček, Alexander Lukiančík, Jan Kreysa, Josef Boháček, Stanislav Pecl, František 
Dolák, Václav Síkora, Marie Macíková a Růžena Švarcová. 

Podle zápisu z veřejné plenární schůze konané 18. června 1950 byl ve funkci předsedy 
potvrzen  Vojtěch  Mráček,  místopředsedou  a  současně  zemědělským  referentem  se  stal 
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Alexander  Lukiančík,  zásobovacím  referentem  Jan  Kreysa,  finančním  referentem  Josef 
Boháček, zdravotní,  školskou a kulturní referentkou Marie Hostičková a členy Jan Málek, 
Stanislav Pecl, Josef Kopecký a Václav Turhober.

Při MNV byly ustaveny stálé komise:
- zemědělská
předseda: Alexander Lukiančík, členové: Josef Boháček, Václav Turhober, Jan Kreysa, Jan 
Málek a František Dolák
- finanční
předseda: Josef Boháček, členové: Josef Sladkovský, Stanislav Pecl a Josef Švarc
- trestní
předseda: Josef Mráček, členové: Josef Švarc, Jan Kreysa a Josef Kopecký.

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. Ve Skapcích není známo, kdo vykonával funkci tajemníka jako první.

V  létě  r.  1952  hlásil  předseda  ONV  ve  Stříbře  Okresnímu  akčnímu  výboru  NF: 
“...nepodařilo se ustaviti MNV ve Skapcích tak, aby poskytoval předpoklady plnění funkcí 
MNV a to  pro  naprostý negativní  postoj  téměř  celé  obce  k  jakékoliv  funkci  v  MNV...“ 
Přípisem ONV ve  Stříbře  ze  dne  23.  června  1952  pak  byli  z  řad  členů  MNV odvoláni 
František Dolák, Václav Síkora, Marie Macíková a Růžena Švarcová a na jejich pozice byli 
jmenováni Marie Hostičková, Jan Málek, Josef Kopecký a Václav Turhober. Ti složili 29. 
června 1952 příslušný slib. Složení komisí zůstalo beze změn.

Od 1.  února  1954 byl  ke  Skapcům připojen  Krtín.  Někdejší  předseda  MNV Krtín, 
Ladislav Moravec, se stal členem MNV Skapce.

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.
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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.

Ve volbách kandidovali a posléze byli do 9členného MNV zvoleni Miroslav Bačovský, 
Josef Boháček, Vladimír Kotlín, Jan Kreysa, Jaroslav Leiss, Alexander Lukiančík, Ladislav 
Moravec,  Stanislav  Pecl  a  Václav  Síkora. Předsedou  MNV  byl  tehdy  zvolen  Miroslav 
Bačovský,  tajemníkem  pak  Alexander  Lukiančík.  Další  údaje  a  podrobnosti  o  funkčním 
zařazení jednotlivých členů MNV nelze pro nedostatek dochovaných archiválií uvést.

Rovněž není zřejmý důvod, kvůli němuž došlo na doplňovací volbu provedenou 19. 
prosince 1954, kdy byl do MNV zvolen František Dolák.

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.

V Skapcích  byli  při  ustavujícím plenárním zasedání  konaném dne 30.  května  1957 
zvoleni v rámci 11členného MNV jako členové rady: staronový předseda Miroslav Bačovský,  
tajemník  Alexander  Lukiančík,  Stanislav  Pecl,  Josef  Boháček,  Karel  Sedlák,  Jaroslav 
Moravec a M. Turhobrová. V plénu dále zasedli: Josef Kopecký, Josef Sladkovský a Zdeněk 
Tomášek. Při MNV byly zvoleny stálé komise:
- zemědělská
předseda: Karel Valenta, členové: Josef Boháček a Ladislav Moravec.
- finanční
předseda: Karel Sedlák, členové: Bohumil Bradáč, Alexander Lukiančík
- kulturní a osvětová
předseda: Jaroslav Moravec, členové: Jaroslav Kopecký a Alexander Lukiančík
Předsedkyní výboru žen byla zvolena M. Turhobrová

V následujícím roce se dosavadní předseda MNV, Miroslav Bačovský, odstěhoval a v 
červnu  1958  byla  provedena  doplňovací  volba.  Místo  předsedy MNV  Skapce  do  konce 
volebního období zaujal Josef Sladkovský, tajemníkem zůstal Alexander Lukiančík a novými 
členy rady se stali  Josef Kopecký a Zdeněk Tomášek.  Ke změnám došlo i  ve stávajících 
komisích, které pak pracovaly v obsazení:
- zemědělská
předseda: ? Valenta, členové: Josef Boháček a Zdeněk Tomášek
- finanční
předseda: Karel Sedlák, členové: Marie Turhobrová a Stanislav Pecl
- kulturní a osvětová
předseda: Josef Kopecký, členové: Karel Sedlák a Josef Boháček

Nově byla ustavena komise trestní, v jejímž čele stanul Karel Sedlák, členy se stali 
Stanislav Pecl a Josef Boháček.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění  státu,  k reorganizaci  okresu  Tachov.  Do něj  byly zahrnuty nejen  obce  stávajícího 
okresu Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro (včetně Skapců), 
ONV  Mariánské  Lázně  a ONV  Horšovský  Týn.  Zároveň  došlo  k reorganizaci  krajů 
a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.
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Další  volby do MNV 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, se do národních výborů poprvé volili poslanci (dříve členové) a volební období bylo 
prodlouženo  z  původních  tří  na  čtyři  roky.  Působnost  MNV  byla  upravena  zákonem  č. 
65/1960 Sb., o národních výborech, ze dne 25. května 1960.

Do MNV Skapce bylo navrženo a zvoleno 12 kandidátů na místa poslanců. Z nich byli 
při ustavujícím plenárním zasedání 22. června 1960 zvoleni: jako předseda Karel Sedlák a 
jako tajemník Josef Kubín. Radu doplnili Václav Síkora, Václav Rubáš, Jaroslav Kopecký, 
Jiří  Kouba a Stanislav Pecl.  V plénu zasedli: Anna Bradáčová, Anna Síkorová,  František 
Liška, Jan Málek a František Dolák. 
Při MNV byly zvoleny tři stálé komise: 
- zemědělská
předseda: Václav Síkora, členové: Jan Málek, Stanislav Pelc
- finanční
předseda: Václav Rubáš, členové: František Dolák, Anna Bradáčová
- kulturně školská
předseda: Jaroslav Kopecký, členové: František Liška, Jiří Kouba

Předsedkyní výboru žen byla jednohlasně zvolena Anna Síkorová.

Z voleb uskutečněných v červnu 1964 vzešel z veřejného plenárního zasedání konaného 
8. července 1964 13členný MNV ve složení: staronový předseda Karel Sedlák, tajemnice 
Anna Síkorová a s nimi poslanci: Josef Chmela, Stanislav Ertl a František Liška, Jan Málek, 
František Vozobule, Jaroslav Kopecký, František Dolák, Josef Zeman, Karel Soukup, Marie 
Boháčková a Marie Bacíková.

Při MNV byly zvoleny čtyři stálé komise: 
- zemědělská
předseda: František Liška, členové: Jan Málek, František Vozobule
- finanční
předseda: Václav Kreidl, členové: Stanislav Ertl, Václav Síkora
- školská
předseda: Josef Chmela, členové: Vlasta Sedláková, Jaroslav Kopecký
- pro rozvoj služeb
předseda: František Dolák, členové: Josef Zeman, Václav Mašek, Karel Soukup

Předsedkyní výboru žen byla zvolena Marie Boháčková, členkami se staly Marie 
Bacíková a Marie Lišková.

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 do MNV 
zvoleno 11 poslanců. Ustavující plenární zasedání MNV pak proběhlo 20. prosince 1971 a z 
řad nových poslanců byli zvoleni do jednotlivých funkcí: staronový předseda Karel Sedlák, 
místopředseda  František  Vozobule,  staronová  tajemnice  Anna  Síkorová  a  jako  předseda 
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komise pro ochranu veřejného pořádku František Dolák. Poslanci byli  zvoleni  i  František 
Duchek,  Marie  Lišková,  Marie  Šťáhlová,  Josef  Sladkovský,  Jaroslav  Kopecký,  František 
Čech a Karel Heller.

Po volbách uskutečněných v říjnu 1976 v MNV zasedali od ustavující schůze konané 
dne  17.  listopadu  1976  jako  předseda  František  Vozobule,  jako  místopředseda  Jaroslav 
Kopecký a funkci tajemníka obsadil Jaroslav Lego. S nimi radu utvořili i finannčí referent 
František Duchek, Emilie Drnková a Karel Heller, který současně zastával funkci předsedy 
jediné  ustavené  komise,  pořádkové  (KOVP).  Jejími  členy  byli  Karel  Sedlák  a  Marie 
Daničová. Obyvatelstvo Skapců tak reprezentovalo 9 poslanců.

V rámci dalších územních změn obcí v okrese Tachov se na konci roku 1979 začala 
projednávat mj. i otázka sloučení obce Skapce včetně místních částí Krtín a Zálezly s obcí 
Kladruby.  Integrace byla schválena usnesením 16. plenárního zasedání ONV v Tachově ze 
dne 29. prosince 1979. Od 1. ledna 1980 byly Skapce s Krtínem a Zálezly sloučeny s obcí 
Kladruby, pro kterou byl stanoven název Kladruby. Skapce, Krtín a Zálezly se staly částmi 
obce Kladruby a jejich zájmy od té doby hájily občanské výbory, případně ze vsí zvolení 
poslanci. Toto územněsprávní uspořádání trvalo do konce roku 1991. Dne 1. ledna 1992 byla 
ve Skapcích obnovena obecní samospráva vztahující se i na Krtín a Zálezly.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MSK, později národního 
výboru v čp. 37 (doloženo 18. 10. 1954). Došlé písemnosti nesou ze 70. let označení číslem 
jednacím,  ovšem  bez  prezentačního  razítka. Ukládání  dle  všeho  probíhalo  pouze 
chronologicky za jednotlivé roky, spisovenskému systému nic nenasvědčuje.

Na první „odbornou archivní prohlídku spisů“, ovšem z činnosti zrušeného MNV Krtín 
došlo za účasti člena MNV Skapce, posledního předsedy MNV Krtín, Ladislava Moravce, a 
zástupce ONV ve Stříbře, Jaroslava Šefla, dne 25. června 1954.

Další jednání s archivem proběhlo neznámo kdy před r. 1968, neboť k 31. prosinci toho 
roku byl založen EL JAF 304 a na něj byl zapsán přírůstek 2 kartonů s archiváliemi z let 
1945-1950.  O předání  však  není  dochována žádná  dokumentace  a  není  ani  zřejmé,  jaké 
konkrétní archiválie byly tehdy předány.

Obdobně chybí dokumentace týkající se předání 3 úředních knih z let 1946-1949, které 
byly na EL JAF omylem zapsány jako kartony.

Na  další  kontakt  s  archivem došlo  dle  dochované  dokumentace  až  v  r.  1975,  kdy 
tehdejší tajemnice MNV Anna Síkorová do dotazníku zaslanému Okresním archivem Tachov 
se sídlem ve Stříbře lapidárně uvedla, že MNV vede podací deník, ročně vyřídí 120 spisů a 
ohledně jejich ukládání připojila: „každý rok do pořadače – za více let pak skříň MNV“. 

V návaznosti na zrušení národního výboru ve Skapcích došlo v říjnu r. 1980 ke svozu 
torza dokumentů z let 1957-1979 o rozsahu 1 kartonu, které zůstaly ve spisovně uloženy po 
odvezení živých a neuzavřených spisů pracovníky nástupnického MNV Kladruby (přírůstek 
číslo 322 ze dne 1. listopadu 1980).

Okolnosti archivování 1 kartonu stavební dokumentace k areálu domova důchodců v 
Zálezlech identifikovaného v rámci generální inventury v r. 2001 nejsou doloženy.

Další přírůstek do fondu MNV Skapce byl zaznamenán v r. 2011, kdy byla do archivu z 

8



nástupnického  MěÚ  Kladruby předána  inventární  kniha  z  let  1967-1978  (přírůstek  číslo 
2/2011 ze dne 20. ledna 2011). Kniha byla zařazena do stávajícího kartonu, takže ke změně 
metráže fondu nedošlo.

Následující přírůstek archiválií byl zapsán v průběhu inventarizace po provedení mimo 
skartačního řízení na ObÚ Skapce, jehož výsledkem bylo mj. i předání 6 úředních knih (kniha 
zápisů ze schůzí rady a pléna z let 1971-1979, evidence usnesení pléna a rady z let 1977-1979 
a 4 knihy evidence pozemků a domů z r. 1977), hlášení změn v evidenci nemovitostí z r. 
1979 a torza stavební dokumentace z r. 1961 (přírůstek číslo 30/2011 ze dne 28. prosince 
2011). Spisy byly vloženy do stávajícího kartonu se stavební dokumentací, proto došlo ke 
změně metráže pouze kvůli úředním knihám, a sice v rozsahu 0,06 bm.

Poslední přírůstek archiválií byl zaevidován těsně před vydáním čistopisu inventáře, a 
to v návaznosti na skartační řízení provedené u Obecního úřadu Skapce v r. 2013. Obsahem 
přírůstku byly dokumenty  (agenda předsedy, hosp. smlouvy, výstavba, vodní hospodářství, 
přestupky,  geodézie,  statistický  výkaz,  dědictví,  vyznamenání,  ZO  ČSČK,  dopisy 
velvyslanectví  USA a Vietnamu) z  let  1963-1979  (přírůstek číslo 7/2013 ze dne 1. srpna 
2013).  Archiválie  byly  vloženy  do  stávajícího  kartonu,  takže  nedošlo  ke  změně  počtu 
evidenčních jednotek ani metráže.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před  zahájením  inventarizace  byl  archivní  fond  MNV  Skapce  tvořen 3 úředními 
knihami a 2 kartony, v nichž byly další úřední knihy, vše  o celkovém rozsahu 0,36 bm. V 
rámci vnitřní revize fondů v r. 2001 bylo totiž konstatováno, že chybějí 2 kartony archiválií z 
let 1945-1950. Tyto nebyly nalezeny ani v průběhu generální inventury realizované v témže 
roce a jsou považovány za nezvěstné.

Na začátku inventarizace  archivního fondu byly prověřeny archiválie  nástupnického 
MNV Kladruby, mezi nimiž však nebyly nalezeny žádné týkající se MNV Skapce. Ve fondu 
byla z důvodu ucelenosti ponechána jako posteriorum dokumentace k rekonstrukci domova 
důchodců v Zálezlech z  let  1978-1982 (inv.  č.  24),  neboť předcházející  výstavba objektu 
proběhla ještě za existence MNV Skapce.

Archivní  fond MNV Skapce  byl  uspořádán podle  Návrhu metodického  návodu pro 
uspořádání a inventarizaci archivních souborů místních národních výborů vydaného Archivní 
správou Ministerstva vnitra  ČR. Následně byl  inventární  seznam ještě  upraven 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 inventáře 
bylo provedeno dle Metodického pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování archiválií a 
tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010 ze dne 1. 4. 2010.

V archivním fondu nebylo provedeno  vyřazení archiválií  z evidencí NAD z důvodu 
přehodnocení významu.  Konečná metráž archivního souboru po přemanipulování aktuálně 
činí 0,36 bm.

Archivní  fond MNV Skapce je sice zachován torzovitě,  není  však známo,  že by se 
nějaké  dokumenty  z  doby  do  r.  1980  ještě  nacházely  ve  spisovně  nástupnického  MěÚ 
Kladruby, resp. ObÚ Skapce. Z důležitých archiválií jsou dochovány knihy zápisů ze schůzí 
pléna a rady z  let  1957-1979, i  když výpovědní hodnota zápisů je velmi  rozdílná.  Úplně 
chybějí  zápisy ze  schůzí  komisí,  zcela  nezvěstné  jsou podací  protokoly,  veškeré finanční 
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knihy od r. 1950, inventární knihy do r. 1966 a také převážná část spisového materiálu včetně 
všech voleb. Obecní kronika, vedená od r. 1958, je psána nadále a bude následně zařazena do 
fondu Obecní úřad Skapce.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní  fond  MNV  Skapce  náleží  mezi  torzovitě  dochované  fondy  národních 
výborů. Zápisy ze schůzí rady a pléna MNV dochované od poloviny r. 1957 podávají obraz 
aktivit základního článku samosprávy v obci poznamenané poválečnou kompletní výměnou 
obyvatelstva.  Z  ostatních  archiválií  jsou  nepatrně  dochovány  skupiny  volby,  organizace 
činnosti, evidence a správa majetku, výstavba a naposled kultura, sport a tělovýchova.

Fond MNV je v rámci  ostatních dochovaných fondů místních  původců, tj.  Archiv 
obce, Farní úřad, Jednotné zemědělské družstvo, Základní devítiletá škola a Mateřská škola 
okrajovým zdrojem údajů k základnímu přehledu o minulosti obce.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní fond MNV Skapce uspořádala a inventární pomůcku sestavila PhDr. Markéta 
Novotná v listopadu 2011 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 8. srpna 2013 PhDr. Markéta Novotná
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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. 30 Seznamy členů MSK
(MNV) 1945-1949

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 323, sign. I/20b, kart. č. 26 Členové MSK (MNV) 
1945-1949, M-P

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

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 328, sign. I/20g, kart. č. 32 Evidence členů MNV
1946-1953, obce N-Z

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 425, sign. 54, kart. č. 287 Reorganizace MNV
1950-1952, R-Z

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 Tachov, sign. 603, Volby, 1960, 1971

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

Okresní národní výbor Tachov – MPPR, k. ú. Skapce

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

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. ISBN 80-7106-
709-1.
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Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek

bm – běžný metr

ČSR – Československá republika

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční

inv. č. – inventární číslo

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

KSČ – Komunistická strana Československa

k. ú. – katastrální území

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěÚ – městský úřad

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NS – Národní shromáždění

NV – národní výbor

ObÚ – obecní úřad

ONV – okresní národní výbor

Sb. – sbírka

SOkA – státní okresní archiv

ZO ČSČK – základní organizace Československého červeného kříže
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Příloha 2 – Předsedové MSK a MNV Skapce v letech 1946-1979

Josef Boháček před 4. 5. 1946 (MSK) nejpozději do 25. 5. 1946
Alois Burda před 26. 5. 1946 (MSK) 20. 11. 1947
Alois Burda 21. 11. 1947 (MNV) 11. 5. 1950
Vojtěch Mráček 12. 5. 1950 květen 1954
Miroslav Bačovský květen 1954 28. 6. 1958
Josef Sladkovský 29. 6. 1958 21. 6. 1960
Karel Sedlák 22. 6. 1960 16. 11. 1976
František Vozobule 17. 11. 1976 31. 12. 1979
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Orgány národního výboru

1 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1957-1965 ukn 1
30. 5. 1957-30. 12. 1965

2 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1966-1970 ukn 2
7. 1. 1966-22. 4. 1970

3 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1971-1979 ukn 3
20. 12. 1971-19. 12. 1979

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy

A. Evidenční 

4 Evidence usnesení pléna a rady MNV 1977-1979 ukn 4

5 Seznam uživatelů a vlastníků, seznam domů – 1977 ukn 5
k. ú. Skapce, Krtín

6 Rejstřík uživatelů a vlastníků – k. ú. Skapce 1977 ukn 6

7 Evidenční listy parcel – k. ú. Skapce, Krtín 1977 ukn 7

8 Soupis parcel – k. ú. Skapce, Krtín 1977 ukn 8

B. Účetní

9 Hlavní kniha 1948 ukn 9

10 Hlavní kniha 1949 ukn 10

11 Pokladní deník 1946-1949 ukn 11

12 Inventární kniha 1967-1978 ukn 12
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
II. Spisový materiál

A. Spisy

Volby

13 Volby do místního národního výboru 1976 kar 1
(souhlas s navržením za kandidáta, přihláška
kandidátů k registraci, seznam voličů, zpráva
o výsledcích voleb, slib poslanců)

Organizace činnosti národního výboru 

14 Plány práce  a schůzové činnosti (neúplné), 1963-1979 kar 1
usnesení z ustavující schůze, projev na
veřejné schůzi k 20.výročí osvobození,
vyjádření předsedy k odběru denního tisku

15 Výkazo správě, provozu a údržbě vodovodů 1978 kar 1
a kanalizací

16 Dopisy Velvyslanectví USA a Vietnamu b. d. kar 1
ohledně války ve Vietnamu

17 Vyznamenání 1965 kar 1
(návrhy na propůjčení Pamětní medaile
za činnost v odboji k 20. výročí osvobození)

18 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1968-1974 kar 1

Spolupráce se společenskými organizacemi

19 Místní organizace Československého červeného 1978 kar 1
kříže (inventarizace materiálu, odpisy)

Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

20 Přestupky 1964-1969 kar 1
(oznámení, výpovědi, zápisy, posudky, rozhodnutí)

Evidence a správa majetku

21 Evidenční změny 1970-1979 kar 1
(aktualizace seznamu nemovitostí, rozhodnutí 
o zrušení objektů, přidělení čísel popisných,
rozhodnutí o přidělení čísel evidenčních
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

rekreačním objektům, spolupráce s geodézií)

22 Hospodářské smlouvy 1968-1978 kar 1

23 Dědictví 1964-1972 kar 1

Výstavba

24 Veřejné stavby 1961-1979 (1982) kar 2
(opravy a úpravy: fara na školské zařízení,
elektroinstalace v čp. 19 Osvětová beseda,
domov důchodců Zálezly – hospodářské
příslušenství, prádelna)

25 Komplexní bytová výstavba 1968-1972 kar 2
(2 bytové jednotky Skapce)

26 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1968-1978 kar 2
(rekonstrukce primárního vedení 22 kV
Zhoř-Skapce – kolaudační rozhodnutí,
sklolaminátový domek spojů)

27 Občanské stavby 1970 kar 2
(demolice stodoly u čp. 11 v Krtíně)

Doprava a spoje

28 Zřízení poštovního úřadu ve Skapcích 1955 kar 2

Vodní hospodářství

29 Ochrana vodních zdrojů 1969 kar 2
(soukromá studna Krtín – zdroj vody pro ves)

30 Vodohospodářské investice 1965 kar 2
(vodovod pro domov mládeže Zálezly)

Kultura, sport a tělovýchova 

31 Plány kulturně výchovné činnosti 1976-1978 kar 2
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Název archivní pomůcky 
(archivního fondu): Místní národní výbor Skapce

Značka archivního fondu: MNV Skapce

Časový rozsah: 1946-1979 (1982)
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