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Úvod

I. Vývoj původce archiválií

Původci archiválií jsou:

Místní správní komise Sytno (15. září 1945 – 6. červenec 1946)
Místní národní výbor Sytno (7. červenec 1946 – 31. prosinec 1979) IČO 260 223

Obec Sytno, ležící 4,8 km východně od Stříbra, náležela od roku 1945 do konce ledna 
1949 do politického a soudního okresu Stříbro.  Správní obvod MSK a MNV se shodoval 
s katastrálním územím obce Sytno.

Úřadovna MNV v Sytně byla do konce roku 1945 umístěna v čp. 19, později v čp. 25.

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně správních celků.  Nahradily tak od roku 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.

Místní správní komise pod předsednictvím Josefa Chmelíka byla v Sytně ustavena 15. 
září  1945.  Od 20.  prosince  1945 došlo  k  její  kompletní  obměně,  přičemž předsedou byl 
jmenován Bohumil Nykl (seznam členů MSK, resp. později MNV viz Příloha č. 3). V tomto 
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období  při  MNV  existovaly  komise:  bezpečnostní,  zajišťovací/bytová,  finanční, 
osvětová/sociální, lesní a zemědělská.

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  květnu  r.  1946  bylo  v  Sytně  usídleno  76  osob  s  volebním  právem,  tj.  počtem 
dostatečným k ustavení národního výboru. Na ně došlo při mimořádné schůzi 7. července 
1946.  Do  čela  MNV  byl  zvolen  dosavadní  předseda  MSK,  Bohumil  Nykl.  Při  MNV 
fungovaly komise: zajišťovací/bytová, finanční, osvětová/sociální, a společná zemědělská a 
lesní.

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 
(naplněného ovšem až v roce 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, byl od 1. 
ledna 1949 zřízen kraj Plzeňský, jehož součástí se stala i obec Sytno. Zároveň byla vládním 
nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena územní 
reorganizace okresů. Od 1. února 1949 byla obec součástí nově vymezeného okresu Stříbro.

Neznámo přesně kdy a z  jakých důvodů proběhla na předsednickém postu změna a 
místo Bohumila Nykla byl od 9. září 1949 uváděn jako předseda Jaroslav Kubík.

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. 
Sytno bylo zahrnuto do matričního obvodu Stříbro.

Na  základě  návrhu  MAV  NF  došlo  při  plenární  schůzi  konané  5.  května  1950  k 
navržení reorganizace MNV Sytno. Po jmenování  15členného orgánu Okresním národním 
výborem ve Stříbře ze dne 12. května 1950 zůstal v čele obnoveného MNV i nadále Jaroslav 
Kubík. Při MNV fungovaly stálé komise: finanční, vyživovací a zemědělská. Předseda Kubík 
sice 16. května 1951 podal z důvodů neshod v obci rezignaci, ale ONV ve Stříbře ji nepřijalo. 

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. Jméno tajemníka MNV Sytno nelze pro absenci archiválií zjistit.
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Z hlášení, které došlo na ONV Stříbro 23. 5. 1952 vyplývá, že po několika změnách 
fungoval MNV už jen ve 13členném složení.

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  a č.  23/1954  Sb., 
o organisaci  výkonných orgánů  národních  výborů.  Dosavadní  struktura  národních  výborů 
zůstala těmito normami v podstatě nedotčena.

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.

V Sytně proběhlo ustavující plenární zasedání 22. května 1954. Z 9členného MNV byli 
při jednání zvoleni Josef Vrátník jako předseda a Alexander Středa jako tajemník. Při MNV 
byly ustaveny stálé komise: finanční, kulturní/osvětová, trestní a zemědělská.

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. 

Při  ustavujícím plenárním zasedání  konaném dne 1.  června 1957 byl  jako předseda 
MNV zvolen Vladimír Pešta, tajemníkem se stal František Burda. Při MNV fungovaly stálé 
komise: finanční, kulturní/školská, trestní a zemědělská.

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 (včetně Sytna), 
ONV  Mariánské  Lázně  a ONV  Horšovský  Týn.  Zároveň  došlo  k reorganizaci  krajů 
a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

K témuž datu byl zrušen národní výbor v dosavadní obci Lhota u Stříbra, tato byla 
připojena k Sytnu, tudíž začala spadat pod pravomoc MNV Sytno.

Další volby do MNV (ale též do NS, KNV, ONV, MěNV) 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).  Působnost  MNV  byla  upravena  zákonem  č.  65/1960  Sb.,  o  národních 
výborech,  ze  dne  25.  května  1960.  Zároveň  bylo  Ústavou  Československé  socialistické 
republiky volební období prodlouženo z původních tří na čtyři roky (ústava byla publikována 
pod č. 100/1960 Sb., prodloužení volebního období se týká čl. 86, odst. 3).

V průběhu ustavujícího plenárního zasedání, které se uskutečnilo 22. června 1960 byl 
ve funkci předsedy MNV potvrzen staronový předseda Vladimír Pešta. Tajemníkem členové 
MNV zvolili Václava Chválu. Poslanci zasedli i ve stálých komisích: zemědělské, finanční, 
školské a kulturní.
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Na základě ústavního zákona č. 75/1963 Sb., o skončení volebního období Národního 
shromáždění,  Slovenské národní  rady a  národních výborů,  bylo ukončeno volební  období 
orgánů zvolených v roce 1960 k 12. červnu 1964.

Ustavující  plenární zasedání  proběhlo 13.  července 1964, přičemž k žádné změně v 
obsazení funkcí předsedy a tajemníka nedošlo, Vladimír Pešta i Václav Chvála se jich ujali i 
pro  následující  volební  období.  Při  MNV  v  tomto  volebním  období  fungovaly  komise: 
KOVP, sociální a zdravotní, finanční, školská a kulturní, zemědělská.

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.

V souladu se zákonem č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v ČSR, se ve 
dnech 26. a 27. listopadu 1971 uskutečnily i volby do MNV Sytno.

Při ustavujícím plenárním zasedání proběhnuvším 20. prosince 1971 byl do čela obce 
již na čtvrté volební období postaven Vladimír Pešta. Do funkce místopředsedy byl zvolen 
Jaroslav Strejc a na postu tajemníka byl schválen Josef Řezníček.  Ze stálých komisí jsou 
doloženy: bezpečnostní/KOVP a finanční.

Po úmrtí Vladimíra Pešty v prosinci 1973 byl ve funkci jako předseda MNV Sytno do 
konce volebního období schválen dne 27. prosince t. r. Jaroslav Strejc.

Posledním  předsedou  MNV  Sytno  byl  po  volbách  v  r.  1976  zvolen  Karel  Troch, 
místopředsedou Miroslav Hora,  tajemníkem se stal  Jaroslav Plešinger.  Ve složení  stálých 
komisí nedošlo k žádné změně, po posledních volbách do MNV Sytno byly znovu ustaveny 
jen bezpečnostní/KOVP a finanční.

Na podzim r. 1979 se začala projednávat otázka sloučení obce Sytno, včetně místní 
části Lhota u Stříbra, s městskou obcí Stříbro. Na integraci ke Stříbru došlo s platností od 1. 
ledna 1980 na základě usnesení 24. zasedání rady ONV v Tachově ze dne 14. prosince 1979.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MNV sídlícího do konce r. 
1945 v čp.  19,  následně v čp.  25.  Došlé  písemnosti  byly označovány otiskem obdélného 
podacího  razítka  o  rozměrech  6  x  3,5  cm se  záhlavím  Místní  národní  výbor  v  Sytně  a 
rubrikami: Došlo dne, Spis. zn. a příl. Otisky razítka byly pečlivě vyplňovány, ukládací znaky 
však chybějí a není jasné, podle jakého systému byla spisovna MNV vedena.

O stavu spisovny k r. 1945, resp. 1974 (převážně finanční agenda) vypovídají zápisy o 
předávání úřední agendy mezi odstupujícím a nastupujícím vedením MSK, resp. MNV.

Nejstarší  manipulace  se  spisovnou  MNV  Sytno  je  doložena  k  18.  květnu  1954. 
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„Archivně  odborná  prohlídka  spisů“  za  roky  1945-1953  byla  realizována  pověřeným 
pracovníkem „okresní archivní služby okresu Stříbro“, Jaroslavem Šeflem. Do uvedené akce 
byla  zahrnuta  i  okamžitá  skartace,  při  níž  bylo  zlikvidováno  asi  100  kg  dokumentů.  Z 
podrobného popisu písemností, které byly předmětem prohlídky, je zřejmé, že tehdy byla ve 
spisovně uložena poměrně rozsáhlá agenda někdejšího obecního úřadu od 19. stol do r. 1945, 
která však byla ve spisovně ponechána a na jejíž archivaci mělo dojít později. Česká agenda 
nebyla kromě knih zápisů ze schůzí  MSK, pléna a rady MNV a blíže nespecifikovaných 
„Spisů od r. 1945-1953“ příliš konkrétně uvedena, ani nebylo zapsáno, které dokumenty byly 
zlikvidovány.

První doložený kontakt s archivem se uskutečnil až v r. 1966. Dotazník ohledně stavu 
spisoven zaslaný Okresním archivem Tachov se sídlem ve Stříbře kvůli zjištění aktuálních 
poměrů obsahuje sdělení, že písemnosti jsou dochovány „...od r. 1960 (předtím provedena 
skartace)“. Uvedené konstatování naštěstí nebylo přesné, neboť jsou dochovány i dokumenty 
starší.  Jaké konkrétní  písemnosti  však byly předmětem skartace provedené bez odborného 
dohledu, se lze jen dohadovat. V dotazníku bylo rovněž lapidárně uvedeno v rubrice Ukládací 
systém  registratury:  „běžně  podle  deníku“.  Spisy  tudíž  bývaly  řazeny  chronologicky, 
ukládacímu systému dle platných předpisů nic nenasvědčuje.

V dalším dotazníku z r. 1975 je pouze uvedeno, že jsou písemnosti ukládány „Podle 
číselníku  1-11“,  je  veden  podací  deník,  za  rok  se  vyřídí  přibližně  150  spisů,  které  jsou 
ukládány „na MNV“.

V návaznosti na zrušení národního výboru v Sytně se 28. března 1980 uskutečnil svoz 
dochovaných dokumentů (zápisy ze schůzí pléna, rady a komisí, účetní knihy, podací deníky, 
příděly,  zemědělství,  závazky atd.)  z  let  1945-1979.  Současně byly do  archivu  předány i 
dokumenty z  činnosti  Závodní  organizace  KSČ Sytno,  Státní  statek  Stříbro,  provozovna 
Sytno, a také torzo dokumentů z někdejší, ještě v r. 1954 zachovalé spisovny obecního úřadu 
působícího do r. 1945. Z uvedeného je zřejmé, že někdy po tomto roce došlo, patrně vlastním 
přičiněním tehdejších funkcionářů, k téměř úplnému zničení ojedinělého souboru dokumentů. 
Celkový rozsah předaných archiválií činil 6 kartonů a 17 knih (přírůstek číslo 273 ze dne 28. 
května 1980). Následně byl pro původce zaveden EL JAF 517.

Při  posledním převzetí  archiválií,  které  proběhlo  v  r.  2016  před  vydáním čistopisu 
archivní pomůcky, byly do archivu převzaty archiválie (závazky – akce Z, udělení odznaků 
Budovatel  Tachovska,  karty pobytové evidence  a  pamětní  kniha  SPOZ) z  let  1945-1979 
(1990) o rozsahu 0,16 bm (přírůstek číslo 21/2016 ze dne 3. srpna 2016).

Okolnosti archivování 4 kartonů se stavební dokumentací k 8 bytovým jednotkám, resp. 
kanalizaci, z let 1980-1981 nejsou zřejmé.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Sytno tvořen 12 kartony, v nichž 
byly uloženy i knihy, o celkovém rozsahu 1,45 bm. Ve fondu chybí seznam poplatníků z let 
1958-1960, jehož absence byla zaznamenána již při revizi archivního fondu v r. 2001.
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V průběhu inventarizace byly z fondu vytříděny archiválie z činnosti původců:

1/ Archiv obce Sytno, EL NAD 1273
národní dálkový telefonní kabel Praha-Norimberk, elektrifikace obce, honitba, pozemky z let 
1928-1942 o rozsahu 1 kartonu á 0,11 bm;

2/ KSČ – závodní organizace Státní statek Stříbro, provozovna Sytno, EL NAD 1274
pozvánky na členské schůze, prezenční listiny, pracovní plány, posudek člena, stanovisko k 
volbám, měsíční hlášení, rozpočet, zprávy o činnosti, kartotéka členů a dokumentace Roku 
stranického školení z let 1953-1971 o rozsahu 1 kartonu á 0,11 bm;

3/ MěNV Stříbro EL NAD 95
stavební dokumentace 8 bytových jednotek a kanalizace z let 1980-1981 o rozsahu 4 kartonů 
á 0,48 bm,  jejichž  vznik  spadá do období,  kdy již  bylo Sytno místní  částí  městské obce 
Stříbro.

V archivním fondu byly ponechány inventární kniha (inv. č. 10) a domovní seznamy 
původně vedené MNV Lhota u Stříbra (inv. č. 45), v jejichž vedení pokračovalo MNV Sytno. 
Jako posterius zůstala také pamětní kniha SPOZ obsahující pouze místní akce do r. 1990 (inv. 
č. 15).

Ve fondu AO Sytno (EL NAD 1273) je uložena ohlašovací kniha o pobytu mužstva v 
záloze a na trvalé dovolené z let 1921-1938 (1946). Po roce 1945 je v knize pouze 6 záznamů 
a proto byla ponechána ve zmíněném archivním fondu.

Archivní  fond  MNV  Sytno  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 čj. 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  s  přihlédnutím k 
Metodickému návodu č. 1/2013 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra 
čj. MV-46913/AS-1/AS-2013 ze dne 17. 4. 2013.

V  archivním  fondu  bylo  provedeno  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu 
přehodnocení  významu.  (Protokol  o  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu 
přehodnocení  významu  čj.  SOAP/090-0185/2013  ze  dne  07.  05.  2013 schválený  čj. 
SOAP/008-0667/2014 ze dne 15. 08. 2014), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém 
rozsahu 0,2 bm („platební dekrety“ uklízeček a školnic ZDŠ Sytno a ZDŠ Lhota u Stříbra z 
let 1952-1965, oběžníky a nařízení z let 1960-1975,  krátkodobá statistika z let 1960-1971). 
Vyřazení  archiválií  bylo  provedeno s  přihlédnutím k instrukci  pro  ukládání  a  vyřazování 
(skartaci) písemností u výkonných orgánů národních výborů čj. NV/3-10262/1958 ze dne 4. 
ledna 1959. S ohledem na mezerovitost archivního fondu byly ponechány i některé archiválie, 
které byly v této směrnici označeny vyřazovacím znakem V.

V  závěru  inventarizace  archivního  fondu  byly  prověřeny  archiválie  nástupnického 
MěNV  Stříbro,  mezi  nimiž  byly  nalezeny  rovněž  archiválie  provenienčně  náležející  do 
archivního fondu MNV Sytno. Konkrétně se jednalo o evidenci obyvatel (přihlašovací lístky 
trvalého a přechodného pobytu) ze Sytna a Lhoty u Stříbra z let 1950-1979 ukončenou do 
31.12.1979 (odstěhovaní, resp. zemřelí). Ostatní přihlašovací lístky obyvatel Sytna a Lhoty u 
Stříbra po roce 1980 zůstávají  v archivním fondu MěNV Stříbro. Přihlašovací lístky byly 
vyjmuty z  kartonu MěNV Stříbro  č.  93/99 a  byly včleněny do stávajícího  kartonu MNV 
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Sytno. Proto nedošlo k žádné změně v počtu evidenčních jednotek ani metráže u obou fondů.

V návaznosti na přesun archiválií z archivního fondu MěNV Stříbro a poslední skartaci 
byla nově vymezena evidenční jednotka kartotéka (viz inv. č. 43). Kvůli specifickému měření 
této evidenční jednotky byla upravena i celková metráž archivního fondu na 1,30 bm.

Archivní fond MNV Sytno náleží k mezerovitě zachovaným fondům, není však známo, 
že by se nějaké dokumenty z doby do r. 1979 ještě nacházely ve spisovně nástupnického 
MěNV, resp. MěÚ Stříbro. Z důležitých archiválií  jsou dochovány knihy zápisů ze schůzí 
MSK, pléna a rady MNV z let 1945-1973, chybějí však rozpočty a převážná část agendy do r. 
1960. Kromě zápisů ze schůzí finanční komise chybějí od r. 1964 zápisy z jednání ostatních 
komisí. Obecní kronika je aktuálně nezvěstná, ačkoliv ještě v hlášení o kulturní činnosti z r. 
1977 (viz inv. č. 95) je u položky – kronika – uvedeno: „doplňuje se“.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Jazykem archivního fondu jsou čeština a němčina (inv. č. 41).

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní fond MNV Sytno náleží  mezi poměrně uceleně dochované fondy národních 
výborů. Zápisy ze schůzí MSK, pléna a rady MNV dochované z let 1945-1973 (inv. č. 1-5) 
podávají  obraz  aktivit  základního  článku  samosprávy  v  obci  poznamenané  poválečnou 
výměnou obyvatelstva. Z ostatních archiválií jsou víceméně dochovány dokumenty téměř ve 
všech  tématických  skupinách.  Přínosné  jsou  zejména  archiválie  týkající  se  poválečných 
majetkoprávních změn.

Fond MNV je v rámci ostatních dochovaných fondů místních původců, tj. Jednotného 
zemědělského  družstva  Sytno,  Mateřské  školy  Sytno,  Obecné  školy  (německé)  Sytno, 
Základní devítileté školy  Sytno a Zemědělského družstva  Sytno zásadním zdrojem údajů k 
přehledu o minulosti obce.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní fond MNV Sytno uspořádala a inventární pomůcku sestavila  PhDr. Markéta 
Novotná v prosinci 2012 ve Státním okresním archivu Tachov. Nové archiválie v srpnu 2016 
doplnila PhDr. Markéta Novotná.

V Tachově 3. listopadu 2016 PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

Akce „M“, „Z“ – akce na zvelebování měst a obcí

bm – běžný metr

čj. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČSR – Československá republika

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

Evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo

Inv. č. – inventární číslo

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kar – karton

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

KSČ – Komunistická strana Československa

ktt – kartotéka

k. ú. – katastrální území

kV – kilovolt

LSD – lidové spotřební družstvo

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěNV – městský národní výbor

MJ (ZJ) ČSPO – Místní jednotka (Základní jednotka) Českého svazu požární ochrany

MNV – místní národní výbor

MO ČRS – místní organizace Českého rybářského svazu

MPPR – majetková podstata pozemkových reforem 

MSK – místní správní komise

MŠ – mateřská škola

NS – Národní shromáždění

NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor

PHM – pohonné hmoty

ppr – podací protokol

roč. – ročník

Sb. – sbírka
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SPOZ – sbor pro občanské záležitosti

str. – strana

ukn – úřední kniha

ZDŠ – základní devítiletá škola
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Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK a MNV Sytno v letech 1945-1979

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Josef Chmelík 15. 9. 1945 (MSK) 19. 12. 1945

Bohumil Nykl 20. 12. 1945 (MSK) 6. 7. 1946

7. 7. 1946 (MNV) ještě 4. 11. 1948

Jaroslav Kubík 9. 9. 1949 21. 5. 1954

Josef Vrátník 22. 5. 1954 31. 5. 1957

Vladimír Pešta 1. 6. 1957 + prosinec 1973

Jaroslav Strejc 27. 12. 1973 1976

Karel Troch 1976 31. 12. 1979
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Příloha č. 3: Seznam členů MSK a MNV Sytno v letech 1945-1979

Období 15. 9. 1945-19. 12. 1945
předseda MSK Josef Chmelík

místopředseda MSK František Kříž

členové MSK Vilém Kepka, František Černý, Josef Hřebeček, V. Štěrba

změny ve složení MSK od 24. 9. 1945 Karel Šírek (místo V. Štěrby), přibrán František Krejčí

Období 20. 12. 1945-6. 7. 1946
předseda MSK Bohumil Nykl

místopředseda MSK František Krejčí

členové MSK Prokop Kabát, Josef Houška, Josef Zeman, Josef Vrátník

komise 
MSK

bezpečnostní Josef Houška, Alois Du(b?)ka, ? Mašek

zajišťovací/ 
bytová

Bohumil Nykl, František Kozel, Josef Mikulec

finanční Prokop Kabát, Vilém Kepka, Marie Krejčová

osvětová/
sociální

František Krejčí, Vladimír Pešta, Václav Kabát

lesní Josef Vrátník, František Černý, Tomáš Hřebeček

zemědělská Josef Zeman, Jan Biederman, Karel Šírek, Josef Hřebeček, Václav Šíma

změny ve složení MSK nedoloženy

Období 7. 7. 1946-11. 5. 1950
předseda MNV Bohumil Nykl, od 9. 9. 1949 Jaroslav Kubík,

místopředseda MNV František Kozel

členové MNV
Josef Vrátník, Petr Kvarda, Josef Zeman, Jaroslav Laštovka (člen rady), Vladimír 
Pešta, Prokop Kabát (člen rady), František Krejčí (člen rady), Václav Prokop (člen 
rady), Olga Chmelíková, Marie Pilwousková,

komise 
MNV

zajišťovací / 
bytová

Jaroslav Laštovka, František Kozel, Josef Zeman

finanční František Krejčí, Petr Kvarda, Vladimír Pešta

osvětová/
sociální

Václav Prokop, Olga Chmelíková, Josef Herink

zemědělská a 
lesní

Prokop Kabát, Josef Vrátník, Marie Pilwousková

změny ve složení MNV

před 14. 11. 1946 Josef Herink jako náhradník za neznámo koho, před 19. 4. 1949 
Josef Kašík, Josef Zeman (všichni se pak odstěhovali) – od 19. 4. 1949 členy rady: 
Karel Šírek, Josef Vrátník za Františka Krejčího a Prokopa Kabáta, od 15. 6. 1949 
odvolány Anna Chmelíková, Marie Pilwousková, rezignovali Josef Herink a Josef 
Zeman – místo nich Marie Křížová, František Křejdl, Karel Šírek, Marie 
Kubíková, od 19. 11. 1949 člen Václav Šíma
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Období 12. 5. 1950-21. 5. 1954
předseda MNV Jaroslav Kubík

místopředseda MNV František Kozel

členové MNV
Petr Kvarda, Václav Prokop, Vladimír Pešta, Karel Šírek, Josef Vrátník, Prokop 
Kabát, František Křejdl, František Synáč, Jaroslav Šíma, Tomeš Hřebeček, Marie 
Kodlová, Antonín Mandaus, Václav Krejt

komise 
MNV

finanční Josefa Kubíková, Antonie Hřebečková

vyživovací Vladimír Pešta, Jaroslav Šíma, František Kozel, František Křejdl

zemědělská Jaroslav Kubík, František Kozel, Josef Vrátník, Petr Kvarda, Prokop Kabát

změny ve složení MNV
vzápětí vrátil dekret Karel Šírek, místo něj Filomena Nyklová, od května 1952 
neuváděni Jaroslav Šíma a Tomeš Hřebeček

Období 22. 5. 1954-31. 5. 1957
předseda MNV Josef Vrátník

tajemník MNV Alexander Středa

členové MNV
Václav Prokeš, Božena Kabátová, Františka Kvardová, Filomena Nyklová (členka 
rady), Libuše Štěrbová, Václav Štěrba, Jaroslav Kubík

komise 
MNV

finanční předseda: Jaroslav Kubík, členové: Libuše Štěrbová, Alexander Středa

kulturní/
osvětová

předseda: Františka Kvardová, členové: Václav Štěrba, Filomena Nyklová

trestní
od 24. 9. 1954 předseda: Josef Vrátník, místopředseda: Jaroslav Kubík, členové: 
Božena Kabátová, Vladimír Pešta

zemědělská předseda: Václav Prokeš, členové: Božena Kabátová, Josef Vrátník

změny ve složení MNV
po doplňovací volbě od 25.3.1956 za odstěhovaného Václava Prokeše nastoupil 
Vladimír Pešta

Období 1. 6. 1957-21. 6. 1960
předseda MNV Vladimír Pešta

tajemník MNV František Burda

členové MNV
Josef Vrátník, Jindřich Zich, Václav Kabát, Filomena Nyklová, Marie Gruberová, 
František Kříž, Jaroslav Kubík

komise 
MNV

finanční předseda: Jaroslav Kubík, členové: Jindřich Zich, Josef Vrátník

kulturní/
školská

předseda: Václav Kabát, členové: Marie Gruberová, František Burda

trestní
až od 27. 6. předseda: Jindřich Zich, členové: František Burda, Jaroslav Kubík, 
František Kubík

zemědělská předseda: František Kříž, členové: Vladimír Pešta, Filomena Nyklová

změny ve složení MNV nedoloženy
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Období 22. 6. 1960-12. 7. 1964
předseda MNV Vladimír Pešta

tajemník MNV Václav Chvála

členové MNV

František Šetlík (člen rady), Jaroslav Kubík (člen rady), Vojtěch Bouzek (člen 
rady), Bohumil Nykl ml.(člen rady), Václav Volfík (člen rady), Václav Chvála, 
Františka Kvardová, Božena Mrázová, Vladimír Pešta, Jiřina Řezníčková, Josef 
Tytl, Josef Vrátník, Adolf Rauš

komise
MNV

zemědělská
předseda: František Šetlík, členové: Vladimír Pešta, Bohumil Nykl ml., Václav 
Volfík, Adolf Rauš, Miroslav Šimek

finanční 
předseda: Jaroslav Kubík, členové: Josef Tytl, Václav Rada, Josef Mráz, Petr 
Kvarda

školská a 
kulturní

předseda: Vojtěch Bouzek, členové: Jiřina Řezníčková, Božena Mrázová, Josef 
Vrátník ml., Anna Křejdlová, Cibulka, Františka Kvardová

změny ve složení MNV nedoloženy

Období 13. 7. 1964-19. 12. 1971
předseda MNV Vladinír Pešta

tajemník MNV Václav Chvála

členové MNV
Jaroslav Kubík, Bohumil Nykl, Adolf Rauš, Antonín Hubinger, Jaroslav Strejc, 
Jan Šimána, Josef Vítek (členové rady)

komise
MNV

KOVP
Vladimír Pešta, Václav Chvála, Vladimír Šimek, Josef Zdvořan, Josef Mráz, 
(tužkou připsáni František Brožík, Václav Zdvořan, Josef Vítek, Jaroslav Strejc)

sociální a 
zdravotní

Adolf Rauš, Františka Kvardová, Božena Kabátová, Marie Houšková, Anežka 
Raušová, Alžběta Mašková, Ludmila Kratochvílová

finanční
Jaroslav Kubík, Václav Zdvořan, Antonín Hubinger, Petr Kvarda st., Adolf Rauš 
(tužkou připsáni: Rostislav Blažek, ? Troch, Filoména Nyklová, ? Šant(o)rová)

školská a 
kulturní

Bohumil Nykl ml., Julie Kabátová, Klára Luptáková, František Brožík, Jiří 
Žemlička, Pavel Francouz, Karel Kratochvíl ml.

zemědělská Václav Chvála, Vladimír Šimek, Vladimír Šiman, Josef Kajér, František Šetlík

změny ve složení MNV nedoloženy

Období 20. 12. 1971-1976
předseda MNV Vladimír Pešta, od 27. 12. 1973 Jaroslav Strejc

místopředseda MNV Jaroslav Strejc

tajemník MNV Josef Řezníček

členové MNV
Pavel Francouz (člen rady), Jitka Šetlíková (členka rady), Marie Brožíková, Josef 
Hora, Jaroslav Kubík, Marie Nyklová, Karel Troch, Josef Vítek, Josef Vrátník, 
Václav Zdvořan

komise
MNV

bezpečnostní/
KOVP

předseda: Karel Troch, členové Josef Vítek, Josef Vrátník

finanční složení nedoloženo

změny ve složení MNV nedoloženy
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Období 1976-31.12. 1979
předseda MNV Karel Troch

místopředseda MNV Miroslav Hora

tajemník MNV Jaroslav Plešinger

členové MNV
Pavel Francouz (člen rady), Vlasta Hrubá (členka rady), Josef Řezníček Milan 
Šilhan, Imrich Bodiš, Václav Novák, Marie Brožíková, Rostislav Blažek (člen 
rady), Marie Kvardová, Zdena Krevová

komise
MNV

bezpečnostní/
KOVP

předseda: Josef Řezníček, členové: Milan Šilhan, Imrich Bodiš, Václav Novák, 
Marie Brožíková

finanční předseda: Rostislav Blažek, členové: Marie Kvardová, Zdena Krevová

změny ve složení MNV nedoloženy
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Příloha č. 4: Struktura archivního fondu

1 Orgány národního výboru

2 Úřad národního výboru

2/1 Úřední knihy

2/1/1 Účetní knihy

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Registraturní pomůcky

2/2/2 Spisy

2/2/2/1 Statutární záležitosti

2/2/2/2 Volby

2/2/2/3 Organizace činnosti národního výboru

2/2/2/4 Funkcionáři

2/2/2/5 Kontrolní činnost

2/2/2/6 Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní 
 fronty a spolky

2/2/2/7 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

2/2/2/8 Požární ochrana

2/2/2/9 Vojenské záležitosti, civilní obrana

2/2/2/10 Evidence obyvatelstva a matriční záležitosti

2/2/2/11 Evidence a správa majetku

2/2/2/12 Finanční hospodaření

2/2/2/13 Místní daně a poplatky

2/2/2/14 Výstavba

2/2/2/15 Bytové hospodářství

2/2/2/16 Doprava a spoje

2/2/2/17 Obchod

2/2/2/18 Zemědělství

2/2/2/19 Zemědělská výroba

2/2/2/20 Zemědělská půda

2/2/2/21 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

2/2/2/22 Lesy

2/2/2/23 Myslivost

2/2/2/24 Rybářství

2/2/2/25 Vodní hospodářství
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2/2/2/26 Zdravotnictví

2/2/2/27 Sociální péče

2/2/2/28 Školství

2/2/2/29 Kultura, sport a tělovýchova
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah     Evid. jedn. č.

1 Orgány národního výboru

1 Zápisy ze schůzí MSK, pléna a rady MNV 1945-1955 ukn 1
27. 9. 1945-8. 7. 1955

2 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1955-1960 ukn 2
15. 8. 1955-6. 6. 1960

3 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1960-1964 ukn 3
22. 6. 1960-30. 6. 1964

4 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1964-1971 ukn 4
13. 7. 1964-8. 12. 1971

5 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1971-1973 ukn 5
20. 12. 1971-27. 12. 1973

6 Zápisy ze schůzí finanční komise 1964-1979 ukn 6
18. 12. 1964-12. 9. 1979

7 Zápisy ze schůzí výboru žen 1961-1964 ukn 7
31. 1. 1961-14. 5. 1964

8 Zápisy ze schůzí výboru žen Lhota u Stříbra 1960-1962 ukn 8
2. 9. 1960-19. 5. 1962

2 Úřad národního výboru

2/1 Úřední knihy

2/1/1 Účetní

9 Pokladní kniha pro školu 1954-1961 ukn 9

10 Inventární kniha Lhota u Stříbra (1958) 1960-1963 ukn 10

11 Inventární kniha 1958-1963 ukn 11

12 Inventární kniha 1964-1966 ukn 12

13 Inventární kniha 1967-1977 ukn 13

14 Inventární kniha – osvětová beseda 1958-1965 ukn 14

2/1/2 Pamětní

15 Pamětní kniha SPOZ 1977-1979 (1990) ukn 15
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Registraturní pomůcky

16 Podací protokol 1957-1964 ppr 1
7. 3. 1957-15. 12. 1964

17 Podací protokol 1965-1979 ppr 2
4. 1. 1965-21. 6. 3. 1979

18 Podací protokol 1979 ppr 3
22. 2. 1979-29. 12. 1979

2/2/2 Spisy

2/2/2/1 Statutární záležitosti

19 Požadavek na ponechání MNV v obci 1979 kar 1

2/2/2/2 Volby

20 Volby do KNV, ONV a MNV 1954 kar 1
(sestavení seznamu voličů, navržení a schválení
místní volební komise, ustavení volebního obvodu,
schválení kandidátů k registraci, zápisy o
registraci kandidátů, seznamy voličů, zápis o sčítání
hlasů, zápis o registraci nově zvolených členů MNV,
složení slibu členů MNV – Kubík, Štěrba)

20 Volby do KNV, ONV a MNV 1957 kar 1
(přihlášky kandidátů k registraci, zápis o registraci
kandidátů, objednávka hlasovacích lístků, 
seznam voličů, zápis o sčítání hlasů, zápis
o hlasování, konečné hlášení o výsledcích voleb,
sliby členů MNV)

20 Volby do Národního shromáždění, KNV, ONV 1960 kar 1
a MNV
(přihlášky kandidátů k registraci, zápis o registraci
kandidátů, objednávka hlasovacího lístku, seznam
voličů, zápis o sčítání hlasů, zápis o hlasování)

20 Volby soudců a soudců z lidu 1961 kar 1
(jmenování volební komise, zápisy o registraci
kandidátů, charakteristika kandidáta – Jiří Marek,
seznam voličů)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

20 Volby do Národního shromáždění, KNV, ONV, 1964 kar 1
MNV a soudců z lidu
(směrnice k přípravě voleb, návrhy kandidátů,
přihlášky kandidátů k registraci, vyhlášky
o registraci kandidátů, objednávka hlasovacího
lístku, seznamy voličů, zápis o sčítání hlasů,
slib poslanců MNV)

20 Volby nerealizované 1968 kar 1
(zpráva o přípravách k volbám)

20 Volby do Federálního shromáždění, KNV, ONV 1971 kar 1
a MNV
(průzkumy o politické situaci před volbami,
vyhlášky o vytvoření volebních obvodů, ustavení
obvodní a okrskové volební komise, volební 
zmocněnec KSČ, hlášení o stanovení počtu
poslanců, návrhy kandidátů, vyhláška o registraci
kandidátů, seznamy voličů, výsledky hlasování
v okrsku, zápis o výsledku hlasování ve volebním
obvodu, osvědčení o zvolení poslancem) 

20 Volby doplňovací do KNV 1972 kar 1
(kandidátní lístek – Václav Říha, delegační lístky
delegáta ONV – Václav Kleinhampl, vyhláška
o provádění doplňovací volby v Sytně a Lhotě,
vyhláška o stanovení volebních okrsků, komisí
a volebních místností, seznam voličů, děkovný
dopis za přípravu a průběh voleb)

21 Programové plány na roky 1971-1975, 1971-1976 kar 1
volební program na roky 1976-1981

2/2/2/3 Organizace činnosti národního výboru 

22 Plány práce pléna, rady, komisí a výboru žen 1960-1979 kar 1

23 Zápisy z veřejných a jiných schůzí, prezenční 1955-1979 kar 1
listiny, usnesení

24 Předání úřední agendy 1945-1979 kar 1

25 Statistika: 1968 kar 1
- Výkaz o základních prostředcích
- Výkaz o věkové struktuře základních
prostředků

26 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1962-1979 kar 2

27 Udělení bronzových odznaků Budovatel Tachovska 1976-1978 kar 2
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah     Evid. jedn. č.

2/2/2/4 Funkcionáři

28 Evidence členů MNV a stálých komisí 1945-1976 kar 2

29 Odměňování 1962-1974 kar 2

30 Hodnocení práce poslanců 1967-1974 kar 2

2/2/2/5 Kontrolní činnost

31 Dohlídky a periodické revize finančního 1960-1979 kar 3
hospodaření, zprávy o plnění nápravných
opatření, prověrka činnosti KOVP

2/2/2/6 Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní fronty
            a spolky

32 Žádost Svazu protifašistických bojovníků 1966 kar 3
o dokumentaci k Josefu Kozlovi

2/2/2/7 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

33 Přestupky 1955-1978 kar 3
(oznámení, výpovědi, zápisy, posudky,
rozhodnutí, situační zprávy)

34 Posudky, zprávy a hlášení o občanech 1960-1979 kar 3 

2/2/2/8 Požární ochrana

35 Složení výboru MJ (ZJ) ČSPO Lhota u Stříbra 1964 kar 4

36 Zápisy z požárních prohlídek a revizí 1960-1974 kar 4

37 Přidělování, prověrky, opravy, vyřazování 1963-1973 kar 4 
techniky – stříkačka, hadice

38 Protokol o likvidaci požáru 1964 kar 4
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah     Evid. jedn. č.

2/2/2/9 Vojenské záležitosti, civilní obrana

39 Branci – odvody, seznamy, posudky 1965-1979 kar 4

40 Záložníci – evidence, seznamy, posudky 1961-1969 kar 4

2/2/2/10 Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

41 Evidenční lístky odsunovaných osob 1945 kar 4

42 Odsun Němců 1945-1946 kar 4
(seznamy, causa Pilwouskovi)

43 Pobytová evidence Lhota u Stříbra, Sytno A-Ž 1945-1979 ktt 1

44 Domovní seznamy Sytno 1953-1960 kar 4

45 Domovní seznamy Lhota u Stříbra (1953) 1960 kar 4

46 Matriční věci 1945-1978 kar 4
(žádost o domovský list, oznámení o rozvodu, 
změna příjmení, udělení občanství, zbavení
svéprávnosti)

47 Místopřísežné prohlášení o totálním nasazení 1960 kar 4
v Německu během okupace – Václav Prokop

2/2/2/11 Evidence a správa majetku

48 Hospodářské smlouvy o převodu majetku 1960-1972 kar 5

49 Údržba a evidence nemovitostí a obecního 1961-1979 kar 5
inventáře

50 Inventarizace 1957-1978 kar 5

51 Převody nemovitostí 1958-1979 kar 5
(nájmy, koupě, dědictví, rekreační objekty)

52 Vypořádání majetku při osidlování pohraničí 1945-1949 kar 5
(konfiskace, příděly, oceňování)

2/2/2/12 Finanční hospodaření 

53 Roční rozpočty obce 1961-1979 kar 5 
(návrhy, rozpočtová opatření, zálohy,
finanční vypořádání, přehled aktiv a pasiv,
investiční výdaje, čtvrtletní a pololetní
výkazy o hospodaření)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/13 Místní daně a poplatky

54 Výkaz o vyměření daní a místních poplatků 1969-1973 kar 5

55 Přehled daní a poplatků spravovaných MNV 1960-1973 kar 5

56 Daňová agenda 1960-1969 kar 5
(zemědělská daň – soukromí hospodáři Kříž,
Běhovský, likvidace nedoplatků, seznam plátců
domovní daně a poplatku ze psů)

2/2/2/14 Výstavba

57 Veřejné stavby, akce „M“ a „Z“ 1956-1978 kar 6
(komunikace, rozšíření školy včetně přístavby
pro mateřskou školu, výhledové plány akcí,
ocelokolna, oplocení MŠ a ZDŠ, chodníky, 
víceúčelový dům, kanalizace)

58 Komplexní bytová výstavba 1960-1968 kar 6
(4 a 21 bytových jednotek pro JZD, následně
státní statky)

59 Zemědělské stavby 1957-1974 kar 6
(přístavba přípravny, adaptace objektu čp. 4
na odchovnu mladého dobytka, mostní váhy 
Lhota u Stříbra, Sytno, úprava vojenských objektů
na sýpky, kafilérie, farma pro 800 ks krav, 
zásobníky jadrných krmiv, polní mlat)

60 Okresní veterinární ošetřovna čp. 19 1960-1967 kar 6
(převzetí objektu, adaptace, kolaudace, garáže)

61 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1960-1974 kar 6
(výstavba vedení 220 kV Vítkov-Plzeň, 
sekunderní síť- přípojky pro JZD Otročín 
a JZD Lhota u Stříbra, pro rodinné domky u silnice,
od Lhoty k hájence čp. 43, rekonstrukce
sekunderní sítě ve Lhotě, překládka vedení
22 kV Ostrov-Sytno, výstavba veřejného
osvětlení, plynovod-přípojka, čerpací stanice,
PHM, dva cisternové objekty na trase
dálkového kabelu Plzeň-Bor, automatická
telefonní ústředna)

62 Občanské stavby 1958-1978 kar 6
(novostavby, přestavby, přístavby domků,
hospodářské objekty)

63 Demolice 1960-1975 kar 6
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/15 Bytové hospodářství

64 Žádosti, přidělování, obecních a statkových 1954-1973 kar 6
bytů, výměry nájemného, šetření žadatelů 

2/2/2/16 Doprava a spoje

65 Místní komunikace 1961-1972 kar 6
(opravy, úpravy)

66 Investiční akce 1965-1973 kar 6
(přeložka silnice I/5)

2/2/2/17 Obchod 

67 Přídělové hospodaření 1946-1948 kar 6
(šatenky)

68 Obchodní síť LSD Jednota 1960-1979 kar 6
(pasport, bezplatné zcizení objektu čp. 13
pro prodejnu Jednoty a jeho rekonstrukce,
pohostinství – oprava objektu, řešení prodeje
piva, provozní záležitosti)

2/2/2/18 Zemědělství

69 Jednotné zemědělské družstvo 1949-1960 kar 6
(Schválení přípravného výboru, převod přídělu 
Hubingerových na družstvo, likvidace nedoplatků
družstevníků, personální věci členské základny)

2/2/2/19 Zemědělská výroba

70 Statistika (neúplné): 1957-1964 kar 6
- Sběrný list pro zemědělské závody
(lesní, zahradnické, viniční, rybniční apod.)

71 Rostlinná výroba 1959-1966 kar 6
(prověrky osevních ploch a prací, senoseče, 
hospodářská smlouva s Okresní správou silnic
o předání úrody ze silničního stromoví)

72 Živočišná výroba 1960,1971 kar 6
(seznam kostěnek, soupis chovaných
ovcí a skotu)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/20 Zemědělská půda 

73 Jednotná evidence půdy 1960-1971 kar 7
(soupisy parcel – k. ú. Sytno, Lhota u Stříbra,
hlášení změn, sektorový přehled o plochách
kultur)

74 Evidenční listy o plochách kultur 1952-1961 kar 7
dle jednotlivých držitelů

75 Konfiskace, národní správa, zpětný převod 1945-1948 kar 7
obecního jmění 

76 Přihlášky o příděl půdy, návrh přídělu 1945-[1946] kar 7

77 Přídělové listiny, knihovní žádosti 1948-1963 kar 7
a usnesení, pozbytí čp. 55/43

78 Pozemkové úpravy pozemků 1962-1978 kar 7
(meliorace pro farmu Sytno, rekultivace)

2/2/2/21 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

79 Rostlinné produkty 1960 kar 7
(vymáhání dodávky brambor – soukromý
hospodář František Kříž)

2/2/2/22 Lesy

80 Správa nemovitostí 1954-1976 kar 7
(držba pozemků obce Sytno jakožto člena
Lesního družstva Stříbro, rekonstrukce 
čp. 67 Lhota u Stříbra, převzetí p. p. č. 10/I
Lhota u Stříbra, ozeleňovací akce)

2/2/2/23 Myslivost

81 Myslivecké sdružení Sytno 1967 kar 7
(žádost o pronajmutí schůzovní místnosti)

2/2/2/24 Rybářství

82 Sytenský rybník 1965-1973 kar 7
(Žádost MO ČRS ve Stříbře o vydání zákazu
stanování na březích, žádost MNV o napuštění
kvůli vrácení vydatnosti studní)

29



Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah     Evid. jedn. č.

2/2/2/25 Vodní hospodářství

83 Vodohospodářské investice 1960-1970 kar 7
(program vodohospodářské výstavby na léta
1960-1970, řešení zásobování vodou: farma
statků, kafilérie, veterinární zařízení)

84 Obecní studny 1961-1979 kar 7
(hlášení počtu, seznam všech studní v obecních
katastrech

2/2/2/26 Zdravotnictví

85 Seznamy občanů k povinnému očkování 1964-1968 kar 7
a snímkování

86 Zajištění zdravotní péče 1967-1973 kar 7
(žádost o zřízení dětské poradny,
dozor nad alkoholiky)

2/2/2/27 Sociální péče

87 Záznam o prověrce činnosti komise 1971-1974 kar 7
sociálního zabezpečení, roční výkaz
o sociální péči

88 Odznak mateřství 1959,1966 kar 7
(návrh, udělení)

89 Důchody 1960-1979 kar 7
(seznamy důchodců, zvyšování důchodů)

90 Doplňková péče 1961-1972 kar 7
(návrhy, rozhodnutí)

91 Sociální causy 1963-1970 kar 7

2/2/2/28 Školství 

92 Základní devítiletá škola 1.-5. ročník 1964-1978 kar 7
(hygienická prověrka, žádost o prostředky,
na vybavení technikou, inventář – převzetí,
odpisy, záškoláctví)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

93 Dětské (zemědělské) útulky Lhota u Stříbra, Sytno 1961-1963 kar 7
(posudek prostor pro žňový útulek,
seznamy dětí, ustavení pěstounek, 
hygienická kontrola, převedení útulku
na mateřskou školu)

94 Mateřská škola 1963-1974 kar 7
(nároky na vybavení, zajištění personálu,
inspekční záznam, zdravotní prohlídka
dětí, finanční zajištění provozu, návrhy
na zlepšení prostředí, stravování

2/2/2/29 Kultura, sport a tělovýchova 

95 Kulturní a osvětová činnost 1961-1979 kar 7
(plány, výkazy, evidence a využití
základních prostředků v kultuře, 
pořádání akcí)

96 Místní lidové knihovny Lhota u Stříbra, Sytno 1963-1979 kar 7
(zápisy o metodických návštěvách, předání
knihovního fondu střediskové knihovně
Stříbro, plán práce, roční výkaz)
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Název archivní pomůcky: Místní národní výbor Sytno

Značka archivního fondu: MNV Sytno

Časové rozmezí: 1945-1979 (1990)

Počet evidenčních jednotek: 26 (15 úředních knih, 3 podací protokoly,
1 kartotéka, 7 kartonů)

Počet inventárních jednotek: 96

Rozsah v bm: 1,30

Stav ke dni: 3. listopadu 2016

Zpracovatelka archivního fondu: PhDr. Markéta Novotná

Zpracovatelka archivní pomůcky: PhDr. Markéta Novotná

Počet stran: 32

Počet exemplářů: 5

Schválil: Mgr. Jan Edl
dne 03.11.2016 čj. SOAP/090-0420/2016
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