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Úvod

I. Vývoj původce archiválií

Původci archivního fondu jsou:

Místní správní komise Vysočany (20. prosince 1945-24. června 1946)
Místní národní výbor Vysočany (25. června 1946-30. června 1960)

Obec  Vysočany,  ležící  cca  1,5  km  jihozápadně  od  Boru,  náležela  od roku  1945
do konce ledna 1949 do politického okresu Tachov a soudního okresu Přimda. Součástí obce
Vysočany byly osady Muckov a Boreček II. Původní název osady Boreček byl Wandermühle
a užíval se i po válce až do roku 1948. Teprve vyhláškou ministerstva vnitra č. 22/1949 Sb., o
změnách  úředních  názvů  míst  v  roce  1948,  byl  pro  osadu  stanoven  český úřední  název
Boreček II. Druhá část osady Boreček (Boreček I) byla součástí obce Bor. Správní obvod
MSK a MNV se shodoval s katastrálním územím obce Vysočany. Od 1. února 1949 do 30.
června 1960 obec patřila do okresu Tachov.

Kde byla úřadovna umístěna není zcela jasné, protože nejprve se v zápisech objevuje
čp. 28, poté čp. 13, poté opět čp. 28 a na konci existence MNV opět čp. 13.

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.
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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.

K  ustavení  Místní  správní  komise  v  obci  Vysočany došlo  dne  20.  prosince  1945.
Předsedou  byl  jmenován  Bohumil  Dvořák  a  do  MSK  byly  dále  jmenováni  3  členové
(seznamy členů MSK a následně MNV viz příloha č. 3).

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.  Ve Vysočanech  se voleb
zúčastnilo 68 oprávněných voličů, takže v obci mohl být ustaven místní národní výbor.

Na podkladě  výsledků  voleb  do Ústavodárného  národního  shromáždění  došlo
k přeměně MSK na MNV ve Vysočanech, byť razítko MSK bylo používáno i nadále až do
září 1947. Prvním předsedou MNV se na ustavující schůzi 25. června 1946 stal Jindřich Švec
ml. Krátce nato, nejpozději 13. prosince 1946 se na post předsedy vrátil Bohumil Dvořák.
Proč  k této změně  došlo, není z dochovaných archiválií  jasné. Při  MNV působily komise
zemědělská, finanční, mléčná a od roku 1948 též požární. Funkci pokladníka vykonával Jan
Mach, zásobovacím referentem byl Jan Zýka. V roce 1947 byl zvolen kronikář  František
Uzel, ale z dalších zpráv je jasné, že kroniku vést nezačal a kronika nebyla na obci vedena.

Až do vydání ústavního zákona č.  150/1948 Sb.,  Ústavy 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  Vysočany.  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  Vysočany  součástí  nově
vymezeného okresu Tachov.

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 Vysočany byla od 1. ledna 1950 zařazena do matričního obvodu Bor a tento stav trvá
doposud.

Reorganizace MNV ve Vysočanech proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č.
14/1950 Sb., o organisaci místních národních výborů. Na ustavující schůzi konané dne 19.
dubna  1950  byl  předsedou  MNV zvolen  Jan  Zýka.  Při  MNV působily komise  finanční,
zemědělská, vyživovací a školská a kulturní.
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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. Funkci újezdního tajemníka vykonával od 1. března 1953 Josef Peroutka současně
pro obce Vysočany a Souměř.

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.

Do  voleb  v  květnu  1954  bylo  navrženo  9  členů  MNV.  Jak  vyplývá  ze  zápisů  o
hlasování a sčítání hlasů, byli všichni kandidáti zvoleni. Kdy se konala ustavující schůze nově
zvoleného MNV není jasné, protože pro uvedené období chybí zápisy ze schůzí. Dochoval se
však zápis o předání agendy MNV ve Vysočanech datovaný 30. května 1954 (inv. č.  25).
Předsedou nově zvoleného MNV se stal důstojník Julius Jadrný, tajemnicí Eva Kotlanová,
kterou však zanedlouho nahradila  Anna Zýková (provdaná Polanská).  Jaké fungovaly při
MNV komise  nelze  pro  absenci  archiválií  zjistit.  Předsedu  J.  Jadrného,  který se  z  obce
odstěhoval, nahradil 10. dubna 1955 ve funkci Josef Kochta.

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.

Do voleb v roce 1957 bylo navrženo 11 členů MNV. Jak vyplývá ze zápisů o hlasování
a sčítání  hlasů,  byli  všichni kandidáti  zvoleni.  Na ustavující  schůzi  nově  zvoleného MNV
konané dne 31. května 1957 byl předsedou zvolen Karel Burian a tajemnicí zůstala Anna
Polanská,  kterou ale již  v září  1957 ve funkci nahradil  Josef Kochta.  Při  MNV působily
následující komise pro zemědělství a výkup, finanční komise, komise pro kulturu, školství a
zdravotnictví a trestní komise. Předsedu K. Buriana nahradil 12. prosince 1958 ve funkci Jan
Zdeněk. Zároveň došlo ve stejný den k výměnám na postech předsedů jednotlivých komisí.

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
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Lázně  a ONV Horšovský Týn. Zároveň  došlo k reorganizaci krajů  a sloučením Plzeňského
a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

V březnu 1960 se začala projednávat otázka sloučení obce Vysočany a osady Boreček
II.  s obcí  Bor a  osady Muckov s  obcí  Velké Dvorce.  Všichni  obyvatelé s tímto návrhem
souhlasili.  K definitivnímu  zániku  MNV  ve Vysočanech  došlo  sloučením obce  Vysočany
s obcí Bor s účinností od 1. července 1960. Vysočany jsou místní částí Boru doposud. Osada
Muckov, která byla  přičleněna k obci Velké Dvorce se s obcí Bor sloučila od 1. ledna 1964.
Tento stav trvá doposud.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Písemnosti  původce  byly  patrně  uloženy  v úřadovně  MNV,  resp.  u jednotlivých
funkcionářů. Kde byla úřadovna umístěna, není zcela jasné, protože nejprve se v zápisech
objevuje čp. 28, poté čp. 13, poté opět  čp. 28 a na konci existence MNV opět  čp. 13.  Z
dochovaných archiválií není ani jasné podle jakého systému byly písemnosti MNV ukládány.
Lze usuzovat, že praxe byla stejná jako u srovnatelných MNV, u nichž rovněž nefungovala
spisová  služba  ani  žádný  systém  ukládání  dokumentů.  Přesto  se v některých  případech
používalo podací razítko s nápisem Místní národní výbor Vysočany, p. Bor u Tachova, Došlo,
Značka, Příl. (viz Protokol o vyřazení archiválií z evidencí NAD). Do kolonky Značka však
bylo zaznamenáváno číslo jednací.

O tom, jaké dokumenty byly ve spisovně MNV uloženy, si můžeme udělat představu ze
zápisu  o  předání  agendy  MNV  Vysočany  ze  dne  30.  května  1954  mezi  odcházejícím
předsedou MNV Janem Zýkou a nastupujícím předsedou Juliem Jadrným. Předávány byly
pořadače s došlou poštou z let  1950-1954 (je tedy patrné,  že spisy byly převážně  řazeny
chronologicky), účetní knihy a doklady z let 1950-1953, hlavní knihy z let 1945-1949, podací
protokoly z let 1947-1954, domovní seznamy obce Vysočany, přihlášky a odhlášky pobytu z
let 1948-1953 a řada dalších dokumentů řazených tematicky včetně kroniky (zřejmě prázdné).
Celkem se jednalo o 58 relativně podrobně popsaných typů dokumentů. Součástí předání bylo
i 14 razítek (viz inv. č. 25).

První kontakt s MNV Vysočany ohledně spisové služby ovšem proběhl již dříve, v roce
1953.  Tehdy se na MNV dostavil  zástupce ONV v Tachově  Pavel  Bíca  ke skartaci  spisů.
Žádné staré spisy nebyly u MNV nalezeny a v protokolu je k tomu uvedeno následující: „Má
vědomost  o  tom,  že  školní  děti  nosily  staré  německé  spisy  do  sběru  do  školy,  a  je
pravděpodobné, že jim byly dány spisy býv. obecního úřadu“. Dokumenty MNV byly v té
době  uloženy na půdě  domu předsedy MNV Jana Zýky.  Po jejich prohlédnutí  však bylo
zjištěno, že se jedná pouze o staré Úřední listy, časopisy a bezvýznamné tiskopisy o váze cca
50-60 kg a byly určeny do sběru.  Pro „archivní sbírku“ nebyly nalezeny žádné dokumenty.
Zároveň je v zápise uvedeno, že syn předsedy dokumenty MNV již roztřídil a ty, které byly
„důležitější“, zařadil do zvláštních pořadačů.

K další prohlídce spisů MNV Vysočany již do konce jeho existence nedošlo.

Přestože nebyly nikdy vybrány pro archiv žádné archiválie a nebyl zaevidován žádný
přírůstek, k 31. prosinci 1968 byl založen EL JAF, na němž bylo evidováno 8 kartonů z let
1945-1950. O jaké archiválie se jednalo nelze zjistit, protože v rubrice Tematický popis je
uvedeno  pouze  strohé  „Částečná  činnost  NV  1945-1950“.  Datace  zřejmě  byla  pouze
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odhadnuta, protože neodpovídá dochovaným archiváliím.

Při revizi fondů, která byla v případě MNV Vysočany provedena 13. dubna 2001, fond
obsahoval 8 kartonů  z let 1947-1960, 1 podací protokol z  let  1947-1953 a 8 razítek z let
1945-1960.  Tento stav byl  potvrzen i následnou generální  inventurou.  Razítka,  která jsou
dnes součástí fondu, archiv převzal neznámo kdy, patrně po zrušení MNV.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před  zahájením  inventarizace  byl  archivní  fond  MNV Vysočany tvořen  1  podacím
protokolem z let 1947-1953, 8 kartony (ve kterých se nacházely také úřední knihy) z let 1947-
1960 a 8 razítky z let 1945-1960. Celková metráž činila 1,10 bm.

V souvislosti s inventarizací  došlo ke správnému určení evidenčních jednotek a jejich
datace, byla opravena datace razítek na [1946]-[1960] a celková datace fondu na 1946-1960.

Při inventarizaci archivního fondu byly též prověřeny archiválie nástupnického MěNV
Bor, ze kterého byly přesunuty do MNV Vysočany tyto archiválie: 1 kniha příjmů z let 1959-
1960 o rozsahu 0,02 bm, 1 kniha výdajů z roku 1960 (z kartonu 5A/74), 1 pokladní deník z
let 1959-1960 (z kartonu 4A/74) a spisy (finanční agenda, zemědělské záležitosti, přídělové
listiny, aj. o celkové metráži 0,02 bm) z několika kartonů ze skartace provedené v roce 1974.
V archivním fondu MěNV Bor ubyla pouze 1 úřední kniha o celkové metráži 0,02 bm, v
archivním fondu MNV Vysočany přibyly 3 úřední knihy o celkové metráži 0,05 bm, naproti
tomu spisy byly zařazeny do stávajících kartonů.

V archivním fondu MNV Vysočany bylo provedeno vyřazení archiválií z evidencí NAD
z důvodu přehodnocení  jejich  významu (Protokol o vyřazení  archiválií  z  evidencí NAD z
důvodu přehodnocení jejich významu č. j. SOAP/090-0401/2012 z 21. 09. 2012 a schválený
č. j. SOAP/008-0667/2014 ze dne 15. 08. 2014), při němž byly vyřazeny: 3 knihy pohledávek
a dluhů z let 1954-1956, 5 pokladních knih z let 1954-1958, 3 knihy materiálových zásob z
let  1954-1956,  3  knihy hotově  placených  příjmů  a  peněžních  zásilek  z  let  1954-1956,  6
peněžních  deníků  z  let  1950-1951,  1954-1958,  1  inventární  kniha  z  roku  1954,  1  deník
šekové služby z roku 1953, spisy (průvodní listy opravňující k přemístění zvířat, výpisy z
účtů spořitelny a záložny, čtvrtletní výkazy o příjmech a výdajích, podací lístky, stvrzenky,
převodní  poukázky,  dodací  listy,  faktury,  bankovní  výpisy,  příjmové  doklady,  platební
poukazy, výplatní listiny) z let 1948-1959, 8 razítek z let [1946]-[1960] v celkovém rozsahu
0,73 bm.

Konečná metráž archivního fondu po přemanipulování a vyřazení archiválií z evidencí
NAD z důvodu přehodnocení významu činí 0,42 bm.  V současnosti je archivní fond MNV
Vysočany tvořen 20 úředními knihami, 3 podacími protokoly a 1 kartonem. Pokladní deník z
roku 1959-1960 (inv. č. 20) byl ponechán z důvodu absence knihy výdajů z roku 1959.

Archivní  fond  byl  uspořádán  podle  Návrhu  metodického  návodu  pro  uspořádání  a
inventarizaci  archivních  fondů  místních  národních  výborů  vydaného  Archivní  správou
Ministerstva  vnitra  ČR a  doplněn  podle  Metodického  pokynu  pro  inventární  zpracování
archivních fondů  národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni č.  j.  SOAP/006-
3120/2007.  Formální zpracování bylo provedeno dle Metodického pokynu ředitele SOA v
Plzni  pro  zpracování  archiválií  a  tvorbu  archivních  pomůcek  čj.  SOAP/006-0767/2010  s
přihlédnutím k  Metodickému návodu č.  1/2013 odboru  archivní  správy a  spisové  služby
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Ministerstva vnitra čj. MV-46913/AS-1/AS-2013.

Archivní  fond  MNV  Vysočany  náleží  mezi  torzovitě  dochované  fondy  místních
národních výborů  rušených v roce 1960. Chybí zápisy ze schůzí pléna a rady MNV z let
1953-1956, samostatně vedené zápisy ze schůzí komisí, podací protokol z let 1955-1956 i
většina písemností uváděných v předávacím protokolu z roku 1954 (viz inv. č. 25). Torzo
spisové části fondu je dochováno až od roku 1947. Není známo, že by se nějaké dokumenty
MNV Vysočany nacházely ve spisovně nynějšího Městského úřadu Bor.

Archivní fond je poškozený. 2 úřední knihy (inv. č. 5 a 7) a 1 podací protokol (inv. č.
21) jsou napadeny plísní, kniha zápisů ze schůzí (inv č. 1) má rozpadlou vazbu.

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Přestože se jedná o torzovitě dochovaný archivní fond, knihy zápisů ze schůzí přinášejí
alespoň  nějaké  informace o fungování  národního  výboru  ve Vysočanech.  Za zmínku stojí
rovněž poměrně uceleně dochované finanční knihy a podací protokoly umožňující udělat si
představu o činnosti MNV.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní fond MNV Vysočany uspořádala a archivní pomůcku sestavila Jana Zímová
v srpnu-září 2012 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 8. září 2017 Jana Zímová
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

Akce 5M – akce na zvelebení měst a obcí

AP – archivní pomůcka

bm – běžný metr

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČSR – Československá republika

ČSSS – Československé státní statky

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční

evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo

HTÚP – hospodářsko-technická úprava pozemků

inv. č. – inventární číslo

JEP – jednotná evidence půdy

JZD – jednotné zemědělské družstvo

MěNV – městský národní výbor

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NV – národní výbor

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

sign. – signatura

SOAP – Státní oblastní archiv v Plzni

10



Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK a MNV ve Vysočanech v letech 1945-1960

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Bohumil Dvořák 20. 12. 1945 (MSK) 24. 06. 1946

Jindřich Švec ml. 25. 06. 1946 (MNV) před 13. 12. 1946

Bohumil Dvořák 13. 12. 1946 19. 04. 1950

Jan Zýka 19. 04. 1950 30. 05. 1954

Julius Jadrný 31. 05. 1954 09. 04. 1955

Josef Kochta 10. 04. 1955 30. 05. 1957

Karel Burian 31. 05. 1957 11. 12. 1958

Jan Zdeněk 12. 12. 1958 30. 06. 1960
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Příloha č. 3: Seznam členů MSK a MNV ve Vysočanech v letech 1945-1960

Období 20. 12. 1945-24. 06. 1946
předseda MSK Bohumil Dvořák

členové MSK František Uzel, Jan Mach, Jindřich Švec

Období 25. 06. 1946-18.04.1950
předseda MNV Jindřich Švec ml., od 13. 12. 1946 Bohumil Dvořák

místopředseda MNV Štěpán Trojáček

členové MNV
Bohumil Dvořák, Jan Zýka, Jan Mach, Jan Hladký, Josef Hladký, Václav 
Procházka, Jindřich Mansfeld, Jindřich Burian, Josef Kobližka a František Uzel

komise 
MNV

mléčná J. Mach (předseda), Jan Hladký

zemědělská V. Procházka (předseda), Josef Hladký, J. Mansfeld

finanční Jan Hladký, J. Mansfeld (od 14. 06. 1948)

požární od 23. 06. 1948 F. Uzel, J. Mach, V. Procházka

změny ve složení MNV
14. 06. 1948 vystoupili Josef Kobližka, Jaroslav Martinek, Josef Kochta, Josef 
Zich

Období 19. 04. 1950-30.05.1954
předseda MNV Jan Zýka

náměstek MNV Josef Kobližka

členové MNV
Jaroslav Martínek, Bohumil Dvořák, Josef Kochta, Josef Matuška, Jindřich 
Mansfeld, Josef Hladký, Jindřich Burian, Jan Mach, Jan Hromádka, František 
Pekárek, Václav Pajer, Josef Dvořák, Josef Náprava

komise 
MNV

finanční
J. Martínek (finanční referent a předseda komise do 28. 05. 1952) J. Zdeněk (od 
05. 06. 1952), J. Mach, J. Hromádka

vyživovací J. Kochta (vyživovací referent)

školská a
kulturní

B. Dvořák (školský referent do 28. 05. 1952), J. Burian (05. 06. 1952)

zemědělská Josef Kobližka (předseda komise), J. Matuška, F. Pekárek, Karel Burian

změny ve složení MNV
28.05.1952 vyloučeni B. Dvořák a J. Martínek namísto nich Jan Zdeněk a Antonín
Sýkora

Období 31. 05. 1954-30. 05. 1957
předseda MNV Julius Jadrný, od 10. 04 1955 Josef Kochta

tajemník MNV Eva Kotlanová, od 20. 08. 1954 Anna Zýková, provdaná Polanská

členové MNV Marie Novotná, František Matuška, Josef Kobližka, Josef Brázdilík, Anna 
Zýková, Václav Procházka, Jan Zdeněk

změny ve složení MNV
Josef Kochta, Josef Hladký (doplňovací volby 23. 01. 1955), Bohumil Uzel 
(doplňovací volby 22. 01. 1956)
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Období 31. 05. 1957-30. června 1960
předseda MNV Karel Burian, od 12. 12. 1958 Jan Zdeněk

tajemník MNV Anna Polanská, od. 01. 09. 1957 Josef Kochta

členové MNV
Marie Dvořáková, Jan Mach, Bohumil Uzel, Jan Zýka, Josef Kochta, Marie 
Novotná, Jaroslav Mynařík, Ferdinand Petrák, Václav Pajer

komise
MNV

pro
zemědělství a

výkup

Jan Mach (předseda), Ladislav Urban, Josef Svoboda od 12. 12. 1958 (L. Urban 
(předseda), J. Mach, J. Mansfeld, Náprava

finanční
Bohumil Uzel (předseda), Červenka, Petrák, od 12. 12. 1958 Josef Klobližka 
(předseda), Červenka, A. Polanská, V. Pajer

pro kulturu,
školství a

zdravotnictví
J. Mynařík (předseda), Jindřich Burian, Anna Hiclová

trestní
Od 19. 06.1957 K. Burian (předseda), M. Dvořáková, F. Petrák, od 12. 12. 1958 J.
Zdeněk (předseda), J. Mansfeld, J. Kobližka

změny ve složení MNV
Od 12. 12. 1958 L. Urban místo J. Macha, Josef Kobližka místo B. Uzla, J. 
Zdeněk
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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 Volby

2/2/2/2 Organizace činnosti národního výboru

2/2/2/3 Kontrolní činnost

2/2/2/4 Finanční hospodaření

2/2/2/5 Místní daně a poplatky

2/2/2/6 Plánování

2/2/2/7 Výstavba

2/2/2/8 Zemědělství

2/2/2/9 Zemědělská výroba

2/2/2/10 Zemědělská půda

2/2/2/11 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

2/2/2/12 Lesy
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

1 Orgány národního výboru

1 Kniha zápisů ze schůzí MSK, pléna a rady MNV, 1946-1953 ukn 1
komisí a veřejných schůzí
17. 01. 1946-29. 01. 1953

2 Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV, 1957-1960 ukn 2
komisí a veřejných schůzí
08. 03. 1957-24. 05. 1960

2 Úřad národního výboru

2/1 Úřední knihy

2/1/1 Účetní knihy

3 Hlavní kniha 1948 ukn 3

4 Hlavní kniha 1949 ukn 4

5 Hlavní kniha 1950 ukn 5

6 Hlavní kniha 1951 ukn 6

7 Hlavní kniha 1953 ukn 7

8 Kniha příjmů 1954 ukn 8

9 Kniha příjmů 1955 ukn 9

10 Kniha příjmů 1956 ukn 10

11 Kniha příjmů 1957 ukn 11

12 Kniha příjmů 1958 ukn 12

13 Kniha příjmů 1959-1960 ukn 13

14 Kniha výdajů 1954 ukn 14

15 Kniha výdajů 1955 ukn 15

16 Kniha výdajů 1956 ukn 16

17 Kniha výdajů 1957 ukn 17

18 Kniha výdajů 1958 ukn 18

19 Kniha výdajů 1960 ukn 19

20 Pokladní deník 1959-1960 ukn 20
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Registraturní pomůcky

21 Podací protokol 1947-1953 ppr 1
03. 01. 1947-27. 04. 1953

22 Podací protokol 1953-1954 ppr 2
11. 03. 1953-30. 12. 1954

23 Podací protokol 1957-1960 ppr 3
10. 01. 1957-27. 06. 1960

2/2/2 Spisy

2/2/2/1 Volby

24 Volby do MNV, přihlášky kandidátů k registraci, 1954 kar 1
zápisy obvodní volební komise pro volby
do MNV

2/2/2/2 Organizace činnosti národního výboru

25 Zápis o předání a převzetí agendy MNV ve 1954, 1959-1960 kar 1
Vysočanech po volbách v roce 1954, pozvánky,
oznámení a oběžníky týkající se činnosti MNV

2/2/2/3 Kontrolní činnost

26 Zprávy o výsledcích revizí finančního 1952-1960 kar 1
hospodaření a periodických prověrek u MNV,
pokyny a nařízení k odstranění zjištěných
závad

2/2/2/4 Finanční hospodaření

27 Rozpočty MNV 1950-1960 (s výhledem do roku 1949-1960 kar 1
1965), výkaz o výsledcích generální inventarizace

2/2/2/5 Místní daně a poplatky

28 Příspěvkové seznamy poplatků, předpisné 1952-1958 kar 1
seznamy zemědělské daně
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/6 Plánování

29 Hlášení o plnění plánu akce 5M 1951 kar 1

2/2/2/7 Výstavba

30 Příprava zastavovacího plánu pro výstavbu bytových 1951 kar 1
jednotek

2/2/2/8 Zemědělství

31 Zemědělské družstevnictví (převzetí pozemků JZD, 1957-1959 kar 1
seznam zemědělců, kteří vstoupili do JZD,
žádosti občanů o přestup do ČSSS)

2/2/2/9 Zemědělská výroba

32 Živočišná a rostlinná výroba (rozpisy plánů 1953-1959 kar 1
zemědělské výroby, plán organizačních
opatření k zajištění splnění plánu zemědělské
výroby, závazky zemědělců k plnění plánů výroby)

2/2/2/10 Zemědělská půda

33 Přídělové listiny, seznamy přídělců, JEP, 1947-1959 kar 1
HTÚP, hlášení o změně v evidenci půdy,
evidenční listy uživatelů půdy, seznam
úhradových elaborátů převzatých k vyúčtování

2/2/2/11 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

34 Přehledy a výkazy plnění dodávkových 1957-1959 kar 1
úkolů, rozpisy a výměry

2/2/2/12 Lesy

35 Hospodářský plán a inventarizace lesa, 1951, 1956 kar 1
příspěvkové výměry
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