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I. Dějiny původce archivního souboru

Preferovaná forma jména: Místní národní výbor Černín

Typ preferované formy jména: úřední / skutečné / světské jméno / jméno za svobodna

Místní národní výbor Černín

Datace použití jména od-do: 1945 - 1960

Datum vzniku: 5.5.1945

Poznámka ke vzniku: na základě zákona

Předchůdce: Obecní úřad Černín

Datum zániku: 6.1960

Poznámka k zániku: na základě rozhodnutí ONV Beroun

Nástupce: Místní národní výbor Zdice

Sídlo

Sídlo: Černín (Beroun, Česko)

Geografická působnost

Místo: Černín (Beroun, Česko)

Charakteristika:

úřad místní lidové správy a přenesené státní správy

3



Dějiny původce:

Černín leží na okraji chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, zhruba dva kilometry severně
od Zdic, jejichž součástí v současné době je. Jde o jednu z nejstarších obcí  na Berounsku,
zmíněnou  již  roku  1004  v  Kosmově  kronice.  Od  konce  třináctého  století  patřila  ves
společně  se  Zdicemi  a  Bavoryní  královskému  městu  Berounu.  Počet  obyvatel  obce  po
druhé  světové  válce  mírně  poklesl.  Zatímco  v  roce  1930  měla  obec  298  obyvatel  v  70
domech, roku 1950 (po odloučení části obce Svatá od Černína v roce 1949) zde žilo 254
obyvatel  v  75  domech,  v  roce  1960  dokonce  246  obyvatel  v  79  trvale  obydlených
domech.
Výstavba v obci  nebyla po roce 1945 nijak intenzivní.  Roku 1949 byla opravena budova
MNV  čp.  3  a  budova  obecní  knihovny.  V  témže  roce  byl  zřízen  místní  rozhlas  a  obec
napojena  na  telefonní  síť.
Založení  jednotného  zemědělského  družstva  v  obci  se  neobešlo  bez  problémů.  První
schůze  místních  zemědělců  se  konala  19.  3.  1952,  kdy  bylo  dosaženo  dohody  o
společném  hospodaření.  Během  následujících  let  se  k  dohodě  přidali  další  soukromě
hospodařící rolníci, ale JZD bylo skutečně založeno až v roce 1957. Stejně jako ke sloučení
obcí v roce 1960 došlo v témže roce i ke sloučení družstev Zdice, Černín a Knížkovice do
společného JZD Hrouda se sídlem ve Zdicích.
Místní  děti  navštěvovaly  obecnou  (později  národní)  jednotřídní  školu  přímo  v  obci,  ve
školním  roce  1950/51  však  došlo  k  jejímu  definitivnímu  zrušení  z  důvodu  malého  počtu
žáků.  V  pozdějších  letech  děti  proto  dojížděly  do  základní  školy  ve  Zdicích.  Obec  měla
vlastní knihovnu. Na životě v obci se podílelo několik spolků a organizací, především Sbor
dobrovolných hasičů (později místní jednotka Československého svazu požární ochrany), v
jehož  rámci  pracoval  také  dramatický  kroužek.  V  padesátých  letech  byl  v  obci  při  MNV
založen  výbor  žen.
Vývoj správy:
Revoluční národní výbor byl v obci založen v květnu 1945 (na základě vládního nařízení č.
4/1945  Sb.,  ze  dne  5.  5.  1945,  o  volbě  a  pravomoci  národních  výborů)  pod  vedením
předsedy  Josefa  Žáčka  a  čítal  celkem  osm  členů.  Uvedené  vládní  nařízení,  částečně
pozměněné  vládním  nařízením  č.  44/1945  Sb.,  o  rozsahu  působnosti  národních  výborů,
stanovilo, že se v každé obci měl ustavit místní národní výbor. Vnitřní složení, pravomoci,
hospodaření,  vedení  a  podepisování  některých  druhů  dokumentů  určovala  Směrnice
ministerstva vnitra č. 6 ze dne 19. 5. 1945. Podle ní sestávaly národní výbory z voleného
sboru složeného z členů národního výboru, jeho složky (rada, předseda, referenti, komise)
a úřadu 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.  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.
Složení  místních  národních  výborů  bylo  upraveno  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.  5.  1946.  V  tomto  roce  stálo  v  čele
obce patnáct členů výboru, rada měla pět členů, komisí bylo osm (zemědělská; finanční;
bezpečnostní;  bytová  a  sociální;  osvětová;  stavební  a  plánovací;  volební;  živelná).  V
souvislosti  s  realizací  zákona  č.  268/1949  Sb.,  o  matrikách  byla  v  jednotlivých  okresech
Pražského  kraje  určena  sídla  matričních  obvodů  a  stanoven  jejich  územní  rozsah.  Obec
Černín  byla  od  1.  1.  1950  natrvalo  zahrnuta  do  matričního  obvodu  Králův  Dvůr.
Při  reorganizaci  v  roce  1950  bylo  zvoleno  stejně  jako  v  předcházejících  letech
patnáctičlenné  plénum,  které  ustavilo  pětičlennou  radu  a  šest  stálých  komisí
(zemědělská;  finanční;  sociální,  zdravotní  a  bytová;  školství  a  osvěty;  hospodářská  a
technická;  bezpečnostní).
Podle návrhu místního akčního výboru Národní fronty došlo na základě § 27 odstavce 1,

4



vládního nařízení  č.  14/1950 Sb.,  o organisaci  místních národních výborů,  k  reorganizaci
MNV.  Vládním  nařízením  č.  119/1951  Sb.  byla  upravena  působnost  tajemníků  MNV  jako
jejich  plně  uvolněných  funkcionářů.  Tajemník  byl  výkonným  orgánem  MNV  a  za  svou
činnost  odpovídal  jeho předsedovi  a  radě a  současně byl  odpovědný radě,  předsedovi  a
tajemníkovi  nadřízeného ONV.
Do  existence  národních  výborů  významně  zasáhl  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  organizaci
výkonných  orgánů  národních  výborů.  Zcela  novým  prvkem  bylo  zavedení  principu
volitelnosti  národních  výborů  (od  r.  1954);  do  té  doby  byli  jejich  členové  jmenováni
příslušným  ONV  na  návrh  Národní  fronty.
Po volbách v roce 1954, stejně jako v letech následujících, zůstal počet členů pléna, rady i
komisí  stejný  jako  v  uplynulém období  (docházelo  jen  k  slučování  či  rozdělování  komisí,
náplň jejich práce se neměnila). Působnost MNV byla dále upravena zákonem č. 65/1960
Sb.,  o  národních  výborech,  ze  dne  25.  5.  1960.  Zároveň  ústavní  zákon  č.  100/1960  Sb.
prodloužil  volební  období  z  původních  tří  na  čtyři  roky.
Ke dni 12. 6. 1960 došlo ke sloučení místních národních výborů Černín, Knížkovice a Zdice
do společného MNV Zdice.

Funkce původce:

orgán veřejné správy
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Normy konstitutivní:

ústavní  dekret  prezidenta  republiky  ze  dne 4.  prosince  1944 č.  18/1944 Úř.  věst.  čsl.,  o
národních  výborech  a  prozatímním  Národním  shromáždění  (republikováno  v  příloze
vyhlášky  ministerstva  vnitra  č.  43/1945  Sb.)
vládní  nařízení  ze  dne  5.  května  1945  č.  4/1945  Sb.,  o  volbě  a  pravomoci  národních
výborů
směrnice  ministerstva  vnitra  č.  6/1945  Ú.  l.  I.,  pro  místní  a  okresní  národní  výbory
schválené  vládou  19.  května  1945
vládní  nařízení  ze  dne  7.  srpna  1945  č.  44/1945  Sb.,  kterým se  mění  vládní  nařízení  ze
dne  5.  května  1945  č.  4/1945  Sb.  II.,  o  volbě  a  pravomoci  národních  výborů
dekret  prezidenta  republiky  ze  dne  27.  října  1945 č.  121/1945 Sb.,  o  územní  organizaci
vykonávané národními  výbory
vládní nařízení ze dne 27. května 1946 č. 120/1946 Sb., o obnovení národních výborů na
podkladě výsledku voleb do Ústavodárného Národního shromáždění
vyhláška ministerstva  vnitra  ze  dne 10.  září  1947 č.  966/1947 Ú.  l.  I.,  kterou se  vydává
prozatímní  jednací  řád  pro  místní  národní  výbory  (místní  správní  komise)  a  jejich  složky
vyhláška  ministerstva  vnitra  ze  dne  12.  listopadu  1947  č.  1143/1947  Ú.  l.  I.,  o
mimořádných  vyživovacích  komisích  národních  výborů
vyhláška  ministerstva  vnitra  ze  dne  27.  února  1948  č.  314/1948  Ú.  l.  I.,  o  přechodné
úpravě  doplňování  národních  výborů
ústavní zákon ze dne 9. května 1948 č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky
zákon ze dne 21. července 1948 č. 199/1948 Sb., o komunálních podnicích
zákon ze dne 21. července 1948 č. 213/1948 Sb., o úpravě některých poměrů na ochranu
veřejných zájmů
zákon  ze  dne  21.  prosince  1948  č.  281/1948  Sb.,  o  výkonu  finanční  správy  národními
výbory
vládní  nařízení  ze dne 18. ledna 1949 č.  3/1949 Sb.,  o nové územní organizaci  okresů v
českých zemích
vládní nařízení ze dne 8. března 1949 č. 72/1949 Sb., o újezdních tajemnících
zákon ze dne 23.  března 1949 č.  85/1949 Sb.,  jímž se zrušují  vyživovací  komise zřízené
podle  zákona  o  státním  příspěvku  vyživovacím  a  přenáší  jejich  působnost  na  národní
výbory
zákon  ze  dne  24.  března  1949  č.  87/1949  Sb.,  o  výkonu  veřejné  správy  v  oboru
organisace  a  ochrany  práce  národními  výbory
zákon ze dne 11. května 1949 č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a o
působnosti jejich orgánů
vládní  nařízení  ze  dne  7.  června  1949  č.  139/1949  Sb.,  o  organisaci  lidové  správy  v
okresech
zákon ze dne 7. prosince 1949 č. 268/1949 Sb., o matrikách
zákon  ze  dne  19.  prosince  1949  č.  279/1949  Sb.,  o  finančním  hospodaření  národních
výborů
vládní  nařízení  ze  dne  28.  února  1950  č.  14/1950  Sb.,  o  organizaci  místních  národních
výborů
vládní  nařízení  ze  dne  5.  července  1950  č.  101/1950  Sb.,  o  zrušení  osvětových  rad  a
přenesení  jejich  působnosti  na  národní  výbory
zákon ze dne 12. července 1950 č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním
výnos  ministra  vnitra  ze  dne  28.  července  1950  č.  473/1950  Ú.  l.  I.,  kterým  se  vydává
prováděcí  předpis  k  §  90  trestního  řádu  správního  o  trestních  komisích
vládní nařízení ze dne 9. října 1951 č. 78/1951 Sb., o trestní pravomoci místních národních
výborů
vládní  nařízení  ze  dne  11.  prosince  1951  č.  119/1951  Sb.,  o  tajemnících  místních
národních  výborů
ústavní zákon ze dne 16. září 1953 č. 81/1953 Sb., o řízení národních výborů vládou
ústavní zákon ze dne 3. března 1954 č. 12/1954 Sb., o národních výborech
zákon ze dne 3. března 1954 č. 13/1954 Sb., o národních výborech
zákon ze dne 3. března 1954 č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů
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vládní  nařízení  ze  dne  7.  května  1954  č.  23/1954  Sb.,  o  organizaci  výkonných  orgánů
národních  výborů
vyhláška ministerstva vnitra ze dne 8. září 1954 č. 198/1954 Ú. l.,  o organizaci trestních
komisí rad národních výborů
vládní  nařízení  ze  dne  16.  ledna  1957  č.  5/1957  Sb.,  kterým  se  rozšiřuje  působnost
národních  výborů  ve  věcech  výkupu  zemědělských  výrobků  a  sjednocují  předpisy  na
tomto  úseku
vládní  nařízení  ze  dne  22.  února  1957  č.  7/1957  Sb.,  kterým se  mění  a  doplňuje  vládní
nařízenío  organizaci  výkonných  orgánů  národních  výborů
zákon  ze  dne  6.  března  1957  č.  10/1957  Sb.,  kterým  se  doplňuje  a  mění  zákon  o
národníchvýborech
vládní  nařízení  ze  dne  11.  října  1957  č.  65/1957  Sb.,  o  trestní  pravomoci  místních
národních  výborů
vládní nařízení ze dne 30. listopadu 1957 č. 64/1957 Sb., o místní bezpečnosti
vládní  nařízení  ze  dne  14.  března  1958  č.  6/1958  Sb.,  o  změnách  působnosti  v  oboru
občanské  kontroly  obchodu  a  provozoven
vládní  nařízení  ze  dne  27.  června  1958  č.  33/1958  Sb.,  o  organizaci  výkonných  orgánů
národních  výborů
vládní nařízení ze dne 27. června 1958 č. 34/1958 Sb., o dalších přesunech působnosti a
zjednodušeních ve státní správě
vládní nařízení ze dne 17. dubna 1959 č. 25/1959 Sb., kterým se mění vládní nařízení č.29
33/1958 Sb., o organizaci výkonných orgánů národních výborů
ústavní zákon ze dne 9. dubna 1960 č. 35/1960 Sb., o změně ústavního zákona o volbách
do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o
národních výborech
zákon ze dne 9. dubna 1960 č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
zákon ze dne 9. dubna 1960 č. 39/1960 Sb., o volbách do národních výborů
zákon ze dne 25. května 1960 č. 65/1960 Sb., o národních výborech
vládní  nařízení  ze  dne  10.  června  1960  č.  71/1960  Sb.,  o  rozšíření  pravomoci  a
odpovědnosti  národních  výborů  a  o  uspořádání  a  činnosti  jejich  orgánů

Normy působnosti:

vlastní obecně závazné vyhlášky
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Vnitřní struktury:

V čele MNV stál předseda zabývající se organizačními záležitostmi úřadu a tajemník, který
byl  výkonným  orgánem  MNV  odpovědným  za  výkon  své  funkce  předsedovi  a  radě
národního výboru (tyto orgány ho řídily) a také předsedovi, radě a tajemníkovi ONV. Rada
MNV  byla  výkonným  orgánem,  voleným  plenárním  zasedáním  na  ustavujícím
shromáždění.  Zabývala  se  všemi  otázkami,  k  jejichž  řešení  nepotřebovala  souhlas
plenárního zasedání, vykonávala rozhodnutí pléna apod. Od voleb dne 24. 5. 1945 až do
června  v  roce  1960  mělo  plénum  vždy  patnáct  členů,  rada  byla  pětičlenná,  včetně
předsedy a tajemníka. Komisí  bylo zpočátku osm (1946-1949),  později  šest (1950-1960).
V roce 1949 došlo k odloučení části  obce Svatá od Černína, ke dni  12. 6.  1960 došlo ke
sloučení Černína s obcemi Knížkovice a Zdice do společného národního výboru.

Předsedové MNV Černín:
Josef Žáček (1945)
Stanislav Kučera (1945)
František Zahradníček (1945)
Alois Jaroš (1945-1946)
Rudolf Prokš  (1946)
Miloslav Novotný (1946)
Václav Kadeřábek (1946-1947)
Rudolf Prokš (1947-1949)
František Procházka (1949-1951)
Karel Holotina (1951-1953)
Jaroslav Vohnout (1953-1956)
Jan Holý (1956-1957)
Rudolf Prokš (1957-1960)

Zdroje informací:

Státní okresní archiv Beroun, Místní národní výbor Černín, 1945-1960, NAD 89, ref. ozn.
1/1//1-7.
Statistická ročenka okresu Beroun 1968. Beroun 1969.
Seznam matričních obvodů v českých krajích. Praha 1950.
Jiří Černý – Ing. Mgr. Hynek Černý, Černín u Zdic. Střípky z historie Černína vydané u
příležitosti oslav 1010 let od prvního písemného záznamu o obci. Zdice 2014.
Ladislav Zvonař, Dějiny Černína a Knížkovic. Malý zdický pitaval. Zdice 2009.

Preferovaná forma jména: Obecní úřad Černín

Typ preferované formy jména: úřední / skutečné / světské jméno / jméno za svobodna

Obecní úřad Černín

Datace použití jména od-do: 1850 - 1945

Datum vzniku: 1850

Poznámka ke vzniku: typ vzniku: na základě zákona

Datum zániku: 1945

Poznámka k zániku: typ zániku: na základě zákona

8



Nástupce: Místní národní výbor Černín

Sídlo

Sídlo: Černín (Beroun, Česko)

Geografická působnost

Místo: Černín (Beroun, Česko)

Charakteristika:

úřad obecní a přenesené státní správy

Funkce původce:

orgán veřejné správy

Preferovaná forma jména: Místní národní výbor Zdice

Místní národní výbor Zdice

Datace použití jména od-do: 1945 - 1990

Působnost od: 1945

Poznámka ke vzniku: typ vzniku: na základě zákona

Datum zániku: 1990

Poznámka k zániku: typ zániku: na základě zákona

Sídlo

Sídlo: Zdice (Beroun, Česko)
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Geografická působnost

Místo: Zdice (Beroun, Česko)

Charakteristika:

úřad místní lidové správy a přenesené státní správy

Funkce původce:

orgán veřejné správy
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II. Dějiny archivního souboru
Dějiny jednotky popisu:

Písemnosti, zpracované v tomto fondu, pocházejí výhradně z činnosti Místního národního
výboru Černín z let 1945-1960.
Všeobecná spisovna byla umístěna přímo v úředních místnostech obce, které byly suché,
takže  degradace  spisů  nehrozila.  Písemnosti  byly  do  berounského  okresního  archivu
převzaty  postupně  ve  dvou  skartačních  řízeních  a  zčásti  obsahovaly  i  písemnosti
předchůdce  národního  výboru,  Obecního  úřadu  Černín  do  roku  1945,  které  byly  při
pořádání  zařazeny  do  fondu  Archiv  obce  Černín.
Evidence spisů se na MNV prováděla jen prostřednictvím podacích protokolů, a to formou:
čj./rok, žádný ukládací plán se nepoužíval.

První část písemností předal Místní národní výbor Černín 18. 8. 1953 pod čj. 33/53. Větší
část  fondu  pak  archiv  převzal  od  Místního  národního  výboru  Zdice  v  roce  1970  (bez
záznamu  v  Knize  přírůstků).

Přímý zdroj akvizice:

III. Archivní charakteristika archivního souboru
Způsob uspořádání:

Při  pořádání  fondu jsme použili  umělé  pořádací  schéma fondů typu národní  výbor  podle
Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015, uvedené v metodickém pokynu
ke zpracování fondů typu Národní výbor  č. 1/2019:
1)  Organizace  činnosti  národních  výborů  (zasedání  NV,  rady  a  jiných  orgánů,  spisová
služba,  statutární  záležitosti,  organizace  činnosti  národního  výboru,  spolupráce  se
společenskými  organizacemi,  organizacemi  Národní  fronty)
2) Personální práce
3) Kontrola
4) Plánování
5)  Finance  (smlouvy,  rozpočty  NV,  rozpočty  hospodářských  a  rozpočtových  organizací
MNV,  evidence  a  správa  majetku,  věci  konfiskační,  místní  daně,  dávky  a  poplatky,
účetnictví)
6)  Zemědělství  a  výživa  (statistika,  výkaznictví,  půdní  fond,  zemědělské  závody,
zemědělská  výroba,  zemědělské  práce,  výkup,  myslivost
7) Lesní hospodářství
8) Vodní hospodářství
9)  Místní  hospodářství  (zásobování  a  odbyt,  bytové  hospodářství,  socializace  živností  a
obchodu)
10) Výstavba
11) Kultura, sport a tělovýchova
12) Záležitosti církevní
13) Školství
14) Zdravotnictví
15) Sociální zabezpečení
16) Požární ochrana
17)  Vnitřní  správa  a  ochrana  veřejného  pořádku  (národnostní  politika,  bezpečnost,
ochrana  veřejného  pořádku,  volby,  věci  vojensko-správní,  živelní  pohromy,  evidence
obyvatelstva,  státní  občanství,  matriční  věci,  sbírky).

Po uspořádání fond obsahuje 37 úředních knih (0,35 bm), 8 podacích protokolů (0,12 bm),
7 kartonů spisů (0,77 bm) a 1 kartotéku (0,11 bm), celkem 1,35 bm archiválií.
Archivní fond je mezerovitý.
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Vnitřní  skartace  fondu  byla  provedena  pouze  při  původním  prozatímním  zpracování  v
letech  1959  a  2001.

Budoucí přírůstky nelze očekávat.

Budoucí přírůstky:

Metodika  k  archivnímu  zpracování  fondů  typu  Národní  výbor  č.  1/2019,  příloha  č.  3  -
Umělé  pořádací  schéma  fondů  typu  národní  výbor  podle  Základních  pravidel  pro
zpracování archiválií z roku 2015 (vyčlenění zápisů schůzí komisí k zápisům pléna a rady)

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání:

Fond je nepoškozený.

Pravidla zpracování:

Státní okresní archiv Beroun, Okresní národní výbor Beroun,1945-1990, NAD 1.
Státní okresní archiv Beroun, Archiv obce Černín, 1850-1945, NAD 88.
Státní okresní archiv Beroun, Místní národní výbor Zdice, 1945-1990, NAD 282.

Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky:

IV. Tematický popis archivního souboru
Tematický popis jednotky popisu:

Z  hlediska  badatelského  využití  jsou  významné  zejména  knihy  zápisů  ze  schůzí  pléna,
rady  a  komisí  (série  Organizace  činnosti  národních  výborů).  Přehled  o  složení  místního
obyvatelstva  nám  dávají  domovní  seznamy  z  let  1950-1960,  písemnosti  týkající  se
domovské  příslušnosti  (1945-1949),  ale  i  materiály  z  oblasti  bezpečnosti  a  ochrany
veřejného  pořádku  (série  Vnitřní  správa  a  ochrana  veřejného  pořádku).
Představu  o  majetku  obce  a  jejím  hospodaření  získáme  nejlépe  v  sérii  Finance,  která
obsahuje kromě účetních knih také rozpočty a účetní závěrky obce, ale také písemnosti o
obecních  pozemcích  (1955-1956)  či  o  nemovitostech  vykoupených  podle  zákona  č.
46/1948  Sb.  o  nové  pozemkové  reformě  (1948-1958).
Spisy týkající se stavebního ruchu v obci nalezneme  v sérii Výstavba (např. akce Z z let
1957-1959). Bezpečnostní situaci v obci nejlépe mapují Národnostní politika a Bezpečnost,
ochrana  veřejného  pořádku  (série  Vnitřní  správa  a  ochrana  veřejného  pořádku),  které
obsahují  například  seznamy  cizinců  a  písemnosti  k  odsunu  (1945-1946)  či  materiály  k
událostem  z  května  1945.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a
sestavení archivní pomůcky

Zpracovatel jednotky popisu: Kopečková Eva

Datum popisu: 2020
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Použité zkratky  

 

fas –  fascikl 

kar  –  karton  

ktt – kartotéka 

NAD  –  Národní archivní dědictví  

ppr – podací protokol 

SOA  –  státní oblastní archiv  

SOkA  –  státní okresní archiv  

ukn  –  úřední kniha 



Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

221202010/89 1

Místní národní výbor Černín
čeština
počet ej: kar 7, ktt 1, ppr 8, ukn 37

1 2

Organizace činnosti národních výborů

1/1 3

Zasedání NV, rady a jiných orgánů

1/1//1 ukn 14

Zápisy ze schůzí pléna, rady a finanční komise 1945-1949

1/1//2 ukn 25

Zápisy ze schůzí pléna, rady a finanční komise 1949-1950

1/1//3 ukn 36

Zápisy ze schůzí pléna 1951-1953

1/1//4 kar 17

Zápisy ze schůzí pléna 1953-1960

1/1//5 ukn 48

Zápisy ze schůzí rady 1951-1953

1/1//6 kar 19

Zápisy ze schůzí rady 1953-1960

1/1//7 kar 110

Zápisy ze schůzí zemědělské komise 1949

1/2 11

Spisová služba

1/2//1 ppr 112

Podací protokol 1945-1948
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

1/2//2 ppr 213

Podací protokol 1948-1949

1/2//3 ppr 314

Podací protokol 1949-1950

1/2//4 ppr 415

Podací protokol 1950-1951

1/2//5 ppr 516

Podací protokol 1951-1952

1/2//6 ppr 617

Podací protokol 1955

1/2//7 ppr 718

Podací protokol 1956

1/2//8 ppr 819

Podací protokol 1957-1959

1/3 20

Statutární záležitosti

1/3//1 kar 121

Změna obecních hranic Černín, Svatá 2. díl a
Hudlice; odloučení osady Svatá od Černína

1946-1949

1/3//2 kar 122

Sloučení obcí Černín, Knížkovice a Zdice s účinností
od 12.6.1960

1960

1/3//3 kar 123

Návrh územních změn Černín a Levín
(neuskutečněno)

1956

15



Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

1/4 24

Organizace činnosti národního výboru

1/4//1 kar 125

Funkcionáři národního výboru, reorganizace MNV 1945-1957

1/4//2 kar 126

Plány práce rady, pléna a komisí 1951-1960

1/5 27

Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní
fronty a spolky

1/5//1 kar 128

Spolupráce s Výborem žen Černín 1953-1954

1/5//2 kar 129

Spolupráce s Místním akčním výborem Národní
fronty Černín

1948-1950

1/5//3 kar 130

Spolupráce s Československým svazem mládeže
Černín

1952

1/5//4 kar 131

Brigády a závazky 1948-1958

2 32

Personální práce

2/1 33

Pracovní poměr

2/1//1 kar 134

Zaměstnanci národního výboru 1948-1956
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

3 35

Kontrola

3/1 36

Kontrolní činnost

3/1//1 kar 137

Kontroly prováděné na MNV nadřízenými orgány 1949-1957

4 38

Plánování

4/1 39

Pracovní programy/plány

4/1//1 kar 140

Plán rozvoje obce na léta 1957-1960 1957

5 41

Finance

5/1 42

Smlouvy

5/1//1 kar 143

Kupní smlouvy, projednávání dědictví, majetkové
spory

1948-1959

5/2 44

Rozpočty NV

5/2//1 kar 245

Rozpočty obce 1946-1960

5/3 46

Rozpočty hospodářských a rozpočtových organizací spravovaných
NV
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

5/3//1 kar 247

Rozpočty ústavu chudých 1947-1949

5/3//2 kar 248

Rozpočty hasičského sboru 1946-1947

5/3//3 kar 249

Rozpočty školní obce Černín 1946-1948

5/3//4 kar 250

Rozpočty školní obce Svatá 1945-1949

5/3//5 kar 251

Rozpočty školního újezdu Počaply 1949

5/3//6 kar 252

Rozpočty školního újezdu Zdice 1948-1949

5/4 53

Evidence a správa majetku

5/4/1 54

Evidence majetku ve správě NV

5/4/1//1 kar 255

Obecní pozemky 1955-1956

5/4/1//2 kar 256

Odprodej bývalé obecní kovárny čp. 9 1958

5/4/1//3 kar 257

Pojištění veřejného býka 1945

5/4/2 58

Inventáře majetku
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

5/4/2//1 ukn 559

Inventární kniha 1955

5/4/2//2 kar 260

Inventarizace obce 1955

5/5 61

Věci konfiskační a bývalý Fond národní obnovy

5/5//1 kar 262

Vykoupené nemovitosti dle zákona č. 46/1948 Sb. o
nové pozemkové reformě, příděly půdy

1948-1958

5/5//2 kar 263

Movitý majetek zabavený německým uprchlíkům,
hospodaření movitými konfiskáky

1945-1949

5/5//3 kar 264

Záznamy o soupisu mrtvého a živého inventáře v
bytech internovaných občanů

1945

5/6 65

Místní daně, dávky a poplatky

5/6//1 kar 266

Přiznání k domovní dani 1950/1959

5/6//2 kar 267

Předpisný seznam zemědělské daně 1954-1958

5/6//3 kar 268

Místní daně a poplatky 1945-1955

5/7 69

Účetnictví
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

5/7/1 70

Roční účetní výkazy

5/7/1//1 kar 271

Rozpočtové hospodaření obce: účetní výkazy 1946-1960

5/7/1//2 kar 272

Výkazy o hospodaření, příjmech a výdajích 1951-1960

5/7/1//3 kar 373

Účetní závěrky obecní 1945-1952

5/7/1//4 kar 374

Účetní závěrky ústavu chudých 1945-1947

5/7/1//5 kar 375

Účetní závěrky školní obce Černín 1946-1947

5/7/1//6 kar 376

Účetní závěrka hasičského sboru 1948

5/7/2 77

Účetní knihy

5/7/2//1 ukn 678

Hlavní kniha 1946

5/7/2//2 ukn 779

Hlavní kniha 1947-1949

5/7/2//3 ukn 880

Hlavní kniha 1948

5/7/2//4 ukn 981

Hlavní kniha 1950
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

5/7/2//5 ukn 1082

Hlavní kniha 1951

5/7/2//6 ukn 1183

Hlavní kniha 1952

5/7/2//7 ukn 1284

Hlavní kniha 1953

5/7/2//8 ukn 1385

Pokladní deník 1945

5/7/2//9 ukn 1486

Pokladní deník 1946

5/7/2//10 ukn 1587

Pokladní deník 1947

5/7/2//11 ukn 1688

Pokladní deník 1948

5/7/2//12 ukn 1789

Pokladní deník 1949

5/7/2//13 ukn 1890

Pokladní deník 1950

5/7/2//14 ukn 1991

Pokladní deník 1953

5/7/2//15 ukn 2092

Pokladní deník 1954

5/7/2//16 ukn 2193

Pokladní deník 1955
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

5/7/2//17 ukn 2294

Pokladní deník 1956

5/7/2//18 ukn 2395

Pokladní deník 1957

5/7/2//19 ukn 2496

Pokladní deník 1958

5/7/2//20 ukn 2597

Kniha příjmů 1954

5/7/2//21 ukn 2698

Kniha příjmů 1955

5/7/2//22 ukn 2799

Kniha příjmů 1956

5/7/2//23 ukn 28100

Kniha příjmů 1957

5/7/2//24 ukn 29101

Kniha příjmů 1958

5/7/2//25 ukn 30102

Kniha výdajů 1954

5/7/2//26 ukn 31103

Kniha výdajů 1955

5/7/2//27 ukn 32104

Kniha výdajů 1956

5/7/2//28 ukn 33105

Kniha výdajů 1957
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

5/7/2//29 ukn 34106

Kniha výdajů 1958

5/7/2//30 ukn 35107

Kniha výdajů 1959

5/7/2//31 ukn 36108

Kniha výdajů 1960

6 109

Zemědělství a výživa

6/1 110

Statistika, výkaznictví

6/1/1 111

Roční výkazy

6/1/1//1 kar 3112

Rozpisové sumáře a plány zemědělské výroby 1947-1959

6/1/1//2 kar 3113

Plochy kultur a osevu 1945-1959

6/1/1//3 kar 4114

Soupisy hospodářského zvířectva 1945-1960

6/1/1//4 kar 4115

Obecní přehledy o ovocných stromech a keřích 1950-1960

6/1/1//5 kar 4116

Přehledy o osobách trvale činných v zemědělství 1953-1960

6/1/1//6 kar 4117

Hospodářské výkazy zemědělství: obecní přehledy 1947-1950
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

6/2 118

Ochrana a využití zemědělského půdního fondu

6/2//1 kar 4119

Evidence půdy, evidenční štítky 1952-1953

6/2//2 kar 5120

Hospodářsko-technická úprava půdy a změny v
evidenci půdy podle vládního nařízení č. 47/1955 Sb.

1951-1959

6/2//3 kar 5121

Povinný pacht podle zákona č. 55/1947 Sb.,
přikázání půdy do užívání podle vládního nařízení č.
50/1955 Sb.

1946-1959

6/2//4 kar 5122

Pronájem usedlosti ve Svaté čp. 126 1945-1946

6/2//5 kar 5123

Zemědělská půda: prodej, pronájem 1949-1959

6/2//6 kar 5124

Výkaz škod, vzniklých válečnými a politickými
událostmi v zemědělství a lesnictví v letech 1938-
1945

1945

6/3 125

Zemědělské závody

6/3/1 126

Zemědělské družstevnictví

6/3/1//1 kar 5127

Založení jednotného zemědělského družstva: zápis
do podnikového rejstříku

1957
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

6/3/1//2 kar 5128

Spolupráce MNV s jednotným zemědělským
družstvem

1958-1960

6/3/2 129

Soukromě hospodařící zemědělci

6/3/2//1 kar 5130

Závodové listy 1948-1958

6/4 131

Zemědělská výroba

6/4//1 kar 5132

Všeobecné písemnosti: jednotlivé plány,
korespondence, poznámky apod.

1947-1960

6/4//2 kar 6133

Živočišná výroba: evidence a plány 1949-1957

6/4//3 kar 6134

Výkazy o včelařství 1948-1952

6/4//4 kar 6135

Veterinární opatření 1949

6/5 136

Zemědělské práce, zajištění

6/5//1 kar 6137

Pracovní síly do zemědělství 1945-1958

6/6 138

Výkup a dodávky zemědělských výrobků

6/6//1 kar 6139

Povinné dodávky 1945-1959
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

6/7 140

Myslivost

6/7//1 ukn 37141

Zápisy honebního výboru 1948-1956

6/7//2 kar 6142

Honitba, honební společenstvo 1948-1958

7 143

Lesní hospodářství

7//1 kar 6144

Lesy 1945-1959

8 145

Vodní hospodářství

8//1 kar 7146

Výstavba vodovodu 1947-1949

8//2 kar 7147

Zřízení vodohospodářské nádrže 1950-1951

8//3 kar 7148

Studny 1945-1956

9 149

Místní hospodářství

9/1 150

Zásobování a odbyt

9/1//1 kar 7151

Seznamy samozásobitelů 1949-1960
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

9/1//2 kar 7152

Zásobování obyvatelstva 1946-1949

9/1//3 ktt 1153

Listy pro domácnost 1948-1953
počet ej: 1

9/2 154

Bytové hospodářství

9/2//1 kar 7155

Bytové záležitosti: pronájem hájenky a další 1945-1957

9/3 156

Rušení, socializace řemesel, živností a obchodu

9/3//1 kar 7157

Živnosti: udělování a rušení 1948-1957

10 158

Výstavba

10//1 kar 7159

Veřejné osvětlení 1945-1954

10//2 kar 7160

Místní rozhlas 1949-1959

10//3 kar 7161

Všeobecné: písemnosti k výstavbě rodinných
domků, kolaudace, rozhodnutí o povolení stavby,
drobné stavby

1945-1960

10//4 kar 7162

Akce Z 1957-1959

27



Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

11 163

Kultura, sport a tělovýchova

11/1 164

Záležitosti kultury

11/1//1 kar 7165

Organizování osvětové a kulturní činnosti, povolení
hudebních produkcí, statistika apod.

1949-1954

11/1//2 kar 7166

Spolupráce s Vlastenecko-dobročinnou samostatnou
obcí baráčníků s názvem Václav Vydra, národní
umělec ve Svaté

1949

11/2 167

Kulturní instituce, zařízení a podniky

11/2//1 kar 7168

Knihovna 1945-1950

12 169

Záležitosti církevní

12//1 kar 7170

Farní úřad Zdice a Farní úřad Počaply 1945-1949

13 171

Školství

13//1 kar 7172

Školské záležitosti: ustavení místní školní rady,
příspěvek škole, správa školy, uzavření školy apod.

1946-1954

14 173

Zdravotnictví
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

14//1 kar 7174

Organizování zdravotní péče: seznamy očkováním
povinných, hygienické závady apod.

1947-1959

15 175

Sociální zabezpečení

15//1 kar 7176

Sociální záležitosti: organizace péče o zdravotně
postižené a přestárlé, podpory, přijetí do chorobince
apod.

1945-1960

16 177

Požární ochrana

16/1 178

Prevence požární ochrany

16/1//1 kar 7179

Protipožární hlídky 1950

16/2 180

Spolupráce s útvary hasičů a ostatními orgány a organizací

16/2//1 kar 7181

Místní jednotka Československého svazu požární
ochrany v Černíně

1949-1954

17 182

Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku

17/1 183

Národnostní politika

17/1//1 kar 7184

Seznamy cizinců v obci, odsun 1945-1946
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

17/2 185

Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

17/2//1 kar 7186

Události května 1945: vyšetřování osob podezřelých
z kolaborace, odevzdání zbraní apod.

1945

17/2//2 kar 7187

Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku:
bezpečnostní situace v obci

1945-1957

17/2//3 kar 7188

Vyhoštění z obce 1948

17/2//4 kar 7189

Posudky na občany 1959

17/2//5 kar 7190

Trestní listy 1945-1950

17/3 191

Volby do zastupitelských sborů

17/3//1 kar 7192

Voličské seznamy 1950

17/3//2 kar 7193

Volby do MNV 1954-1957

17/3//3 kar 7194

Doplňovací volby do MNV 1956

17/3//4 kar 7195

Doplňovací volba člena ONV ve volebním obvodu 32:
Černín, Levín, Trubín, Svatá

1959

17/3//5 kar 7196

Volby do Národního shromáždění 1946-1948
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

17/3//6 kar 7197

Překážka výkonu volebního práva: trestní oznámení
pro udavačství, výpisy ze žádosti o německou státní
příslušnost

1946

17/4 198

Věci vojensko-správní

17/4//1 kar 7199

Seznamy branců 1945-1951

17/4//2 kar 7200

Vojenská hlášení: změny, záložníci 1945-1950

17/4//3 kar 7201

Výkazy koní a povozů 1954-1957

17/4//4 kar 7202

Zásobování vojenských jednotek 1945-1947

17/4//5 kar 7203

Spolupráce se Svazem brannosti, odbočkou Beroun 1946

17/5 204

Živelní pohromy

17/5//1 kar 7205

Škody způsobené krupobitím 1945

17/6 206

Evidence obyvatelstva

17/6//1 kar 7207

Domovní seznamy 1950-1960

17/6//2 kar 7208

Evidence osob, pobyt osob 1945
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

17/6//3 kar 7209

Domovská příslušnost 1945-1949

17/6//4 kar 7210

Sčítání lidu: popis sčítacího obvodu 1950

17/7 211

Státní občanství

17/7//1 kar 7212

Udělování československé příslušnosti a
československého státního občanství

1945-1946

17/7//2 kar 7213

Vysvědčení zachovalosti, osvědčení o státní
spolehlivosti

1945-1950

17/7//3 kar 7214

Provinění proti národní cti 1950

17/8 215

Matriční věci

17/8//1 kar 7216

Oznámení pro ohlašovací úřad 1945-1952

17/9 217

Sbírky

17/9//1 kar 7218

Sbírky pro raněné, pro obyvatele Prahy, pro
nemocné z koncentračních táborů

1945
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