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I. Dějiny původce archivního souboru

Preferovaná forma jména: Místní národní výbor Losiny

Typ preferované formy jména: jméno, pod nímž je entita nejvíce známá

Místní národní výbor Losiny

Datace použití jména od-do: 1945 - 1960

MNV LosinyVariantní forma jména:

Datum vzniku: 5.5.1945

Poznámka ke vzniku: vznik na základě zákona

Předchůdce: Obecní úřad Losiny

Datum zániku: 12.6.1960

Poznámka k zániku: sloučení

Nástupce: Místní národní výbor Petrovice II

Podřízenost jiné korporaci

Nadřízená entita: Okresní národní výbor Kutná Hora

Datace: 1945 - 1960

Poznámka: nadřízený správní orgán

Geografická působnost

Místo: Losiny (Česko)

Sídlo

Sídlo: Petrovice II (Česko)

Datace: 1945 - 1960

Charakteristika:

úřad místní lidové správy a přenesené státní správy
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Dějiny původce:

Základem nové struktury veřejné správy v osvobozeném Československu se staly národní
výbory. Prvním závazným právním dokumentem byl ústavní dekret prezidenta republiky o
národních výborech a prozatímním Národním shromáždění č. 18/1944 Úředního věstníku
československého.  Místní  národní  výbory  se  v  obcích  ustavovaly  jako  prozatímní  orgány
veřejné správy. Jejich postavení a pravomoc byly dány vládním nařízením č. 4/1945 Sb., z
5. 5. 1945, o volbě a pravomoci národních výborů, a vládním nařízením č. 44/1945 Sb., ze
dne  7.  8.  1945,  kterým se  mění  vládní  nařízení  č.  4/1945  Sb.  Tyto  první  místní  národní
výbory svou činnost řídily podle směrnic ministerstva vnitra č. 6/1945 Úředního listu z 19.
5.  1945.  Vnitřní  organizaci  a  dělbu  práce  při  vykonávání  působnosti  MNV  stanovila
vyhláška ministerstva  vnitra  č.  966/1947 Úředního  listu  z  10.  9.  1947,  v  jejíž  příloze  byl
vydán  prozatímní  organizační  řád  MNV.  Přijetím  Ústavy  9.  května  (ústavní  zákon  č.
150/1948 Sb.) přestaly být národní výbory prozatímními orgány veřejné správy a staly se
vykonavateli  státní  moci.  Zásadní  význam pro  další  vývoj  národních  výborů  mělo  vládní
nařízení  č.  14/1950  Sb.,  z  28.  2.  1950,  o  organizaci  místních  národních  výborů.  Činnost
MNV byla na základě tohoto nařízení realizována pomocí referentského systému, který byl
reorganizován vládním nařízením č. 121/1951 Sb., z 11. 12. 1951, o změnách v referátech
národních výborů. Dalším vládním nařízením z téhož dne, č. 119/1951 Sb., o tajemnících
místních národních výborů,  byla zavedena instituce tajemníků, kteří  byli  ustavováni jako
výkonný orgán MNV. Ústavním zákonem č. 81/1953 Sb., z 16. 9. 1953, o řízení národních
výborů vládou, převzala vláda od ministerstva vnitra řízení a kontrolu činnosti národních
výborů.  V  následujících  letech  1954  –  1960  vývoj  národních  výborů  ovlivnilo  přijetí  tří
zákonů,  které  upravovaly  řízení  národních  výborů  (ústavní  zákon  č.  12/1954  Sb.,  z  3.  3.
1954,  o  národních  výborech),  jejich  organizaci  (zákon  č.  13/1954  Sb.,  z  3.  3.  1954,  o
národních  výborech)  a  volitelnost  (zákon  č.  14/1954  Sb.,  z  3.  3.  1954,  o  volbách  do
národních výborů). Neméně důležitou právní normou bylo pro toto období vládní nařízení
č. 23/1954 Sb., ze 7. 5. 1954, o organizaci výkonných orgánů národních výborů. Novému
územnímu  uspořádání  státu  v  roce  1960  předcházelo  vydání  několika  zákonů,  které
ovlivnily  další  vývoj  národních  výborů.  Ústavní  zákon  č.  35/1960  Sb.,  z  9.  4.  1960,  o
změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské
národní rady a ústavního zákona o národních výborech, definoval národní výbory vzešlé z
voleb  roku  1960 jako  „orgány  státní  moci  pracujícího  lidu“.  Navazující  zákon  č.  36/1960
Sb., z 9. 4. 1960, o územním členění státu, stanovil, že z důležitých společenských zájmů,
zejména pro další rozvoj zemědělské výroby a pro hospodářskou a kulturní výstavbu obcí,
lze vytvořit, zrušit nebo sloučit obce, nebo provést změnu jejich území. Zákon č. 65/1960
Sb.,  z  25.  5.  1960,  o  národních  výborech,  umožnil  rozšíření  pravomoci  a  odpovědnosti
národních  výborů  a  vymezil  okruh  hospodářství,  za  jehož  řízení  národní  výbory
odpovídaly.  Pouze  s  několika  změnami  platil  až  do  roku  1990  zákon  č.  69/1967  Sb.,
z 29. 6. 1967, o národních výborech, který posiloval postavení národních výborů v jejich
územních obvodech. Působnost místních národních výborů jako základního článku územní
organizace státní správy a státní moci byla upravena přijetím zákonů České národní rady
č. 49/1982 Sb., z 27. 4. 1982, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a
upravuje působnost národních výborů ve střediskových obcích, a č. 137/1982 Sb., z 8. 11.
1982,  kterým  se  mění  a  doplňuje  zákon  o  národních  výborech  a  upravuje  působnost
městských  národních  výborů  na  některých  úsecích  státní  správy.  Kompetence  místních
národních výborů byla rozšířena na základě zákona č. 115/1988 Sb., z 27. 6. 1988, kterým
se mění a doplňuje zákon o národních výborech. Po vydání zákona České národní rady č.
367/1990,  ze  4.  9.  1990,  o  obcích  (obecní  zřízení),  místní  národní  výbory  zanikly  ke  dni
konání  komunálních  voleb  24.  11.  1990 a  byly  nahrazeny  obecními  úřady.
Ve vzdálenosti  zhruba třiceti  kilometrů jihovýchodně od Kutné Hory se rozkládají  Losiny,
dnes místní část obce Petrovice II. Od roku 1850 byly Losiny s osadami Losiny, Petrovice II
a Tlučeň samostatnou obcí nejprve se samosprávným obecním úřadem a od května 1945
místním národním výborem ve správním okresu Kutná Hora.
Po zprávě o národním povstání v Praze dne 5. května 1945 byl ihned v obci ustaven MNV.
Do  čela  nově  ustaveného  MNV  se  postavil  dosavadní  starosta  obce  Matěj  Havlíček.  Na
ustavující  schůzi,  která se uskutečnila  5.  května ve 20 hodin,  se dalšími  členy MNV stali
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Václav  Novotný,  Václav  Zeman,  Jaroslav  Havlíček,  Jaroslav  Novotný,  Ladislav  Pěnkava,
Josef  Rejhon,  Antonín  Rejhon,  Josef  Heinrich,  Josef  Vaněk,  Josef  Novotný  a  Stanislav
Výborný.  Dne  1.  června  1945  podává  předseda  MNV  rezignaci,  ta  byla  přijata  a  novým
předsedou byl zvolen Josef Vaněk, který ovšem 25. června též na svou funkci rezignoval.
Členové národního výboru se usnesli, že ve funkci setrvá až do zvolení nového národního
výboru  na  schůzi  MNV  29.  června.  Nejprve,  na  základě  odevzdaných  hlasovacích  lístků,
zvolili členy rady – Jaroslava Havlíčka, Josefa Dotlačila, Josef Eichlera a Antonína Petráska.
Následovala  volba  předsedy  MNV,  kterým se  stal  Josef  Dotlačil,  a  místopředsedy  MNV –
funkci  přijal  Jaroslav  Havlíček.  Poté  přikročili  k  volbám  komisí,  které  se  rozhodli  volit
aklamací.  Zvolili  komisi  zemědělskou,  zásobovací  a  bezpečnostní.  Na  následující  schůzi
MNV  dne  1.  července  1945  ve  volbě  komisí  pokračovali,  a  to  hospodářské,  školské,
sociální  –  zdravotní  a  finanční.  Na  schůzi  6.  července  1945  podal  předseda  MNV  Josef
Dotlačil  rezignaci.  Byla  přijata  a  usneseno,  aby  úřadoval  jako  předseda  MNV  dosavadní
místopředseda  Jaroslav  Havlíček.  Dne  5.  srpna  1945  zvolili  Jaroslava  Novotného
tajemníkem  MNV.  Dne  26.  srpna  1945  ustavili  dodatečnou  komisi  rolnickou.  Na  téže
schůzi podali předseda MNV a zásobovací referent rezignaci na své funkce. Ty byly přijaty
a bylo usneseno provést novou volbu celého MNV. Na veřejné schůzi dne 2. září 1945 byl
předložen návrh nového složení MNV a nově zvolený výbor se sešel 9. září, kdy si členové
MNV zvolili předsedou Josefa Kubína a místopředsedou Josefa Dotlačila. Ještě stačili zvolit
komisi zemědělskou a pro pokročilý čas schůzi ukončili a ve volbě komisí pokračovali 19.
září.  Ustaveny  byly  tyto  komise:  zásobovací  a  školská.  Od  volby  dalších  komisí  bylo
upuštěno s tím, že budou ustaveny v případě potřeby. Na této schůzi byl MNV rozšířen o
další  tři  členy a aklamací  byla zvolena pětičlenná rada MNV. Předsedou rady,  ale i  MNV,
jak vyplývá z následujících schůzí,  se stal  Matěj  Havlíček.  Dne 4.  listopadu 1945 převzal
funkci  obecního knihovníka  Josef  Heinrich.  Dne 19.  prosince 1945 zvolili  soutěžní  komisi
pro výstavbu republiky a komisi živelní. Dne 11. února 1946 ustavili volební komisi, dále
schválili navržené členy místní osvětové rady a proběhla volba člena a náhradníků místní
školní rady.
Na základě vládního nařízení č. 120/1946 Sb., z  27. 5. 1946, o obnovení národních výborů
na podkladě výsledků voleb do ústavodárného Národního shromáždění,  získala ve zdejší
obci  mandáty  jediná  politická  strana,  a  to  Komunistická  strana  Československa,  protože
jako jediná podala kandidátní  listinu.  Komunisté měli  navržených pouze deset kandidátů
na  členy  MNV,  bylo  jim  tedy  přiděleno  10  mandátů.  Ustavující  schůze  proběhla  7.
července 1946. Předsedou se stal Josef Pospíšil, náměstkem Alois Lanc. Vzhledem k tomu,
že podle § 1 Směrnice ministra vnitra číslo B–2541–6/6–46–II/2, ze dne 6. června 1946, o
obnovení  národních  výborů,  měl  mít  národní  výbor  12  členů,  bylo  jednání  této  schůze
prohlášeno  za  neplatné,  protože  v  důsledku  odepření  slibu  se  sešlo  pouze  pět  nových
členů  MNV  a  to  nebyla  nadpoloviční  většina.  ONV  v  Kutné  Hoře  je  vyzval  k  doplnění
dalších dvou členů MNV a šesti  náhradníků.  Dne 4.  srpna 1946 proběhla nová ustavující
schůze.  Předsedou  zvolen  Matěj  Havlíček,  náměstkem  předsedy  Josef  Pospíšil,  do  rady
zvoleni  Josef  Dotlačil  a  Josef  Novotný.  Proběhla  i  volba  komisí  –  finanční,  zemědělské,
kulturní, hospodářské, sociální – zdravotní, bezpečnostní a zásobovací.  Dne 21. prosince
1946  schválen  knihovníkem  pro  veřejnou  obecní  knihovnu  Antonín  Kommers.  Volební  a
reklamační  komise  byly  ustaveny  20.  ledna  1947.  V  následující  schůzi  25.  února  zvolili
letopiseckou  komisi  a  11.  července  1947  komisi  pro  rozdělování  obilí.
Po únorových událostech roku 1948 nenastaly v MNV žádné změny. Dne 25. dubna 1948
provedli volbu komise vyživovací a daňové. Předseda MNV Matěj Havlíček požádal 26. září
1948  o  tříměsíční  zdravotní  dovolenou.  Úřad  převzal  náměstek  Josef  Pospíšil.  Dne  21.
listopadu  1948  se  MNV  usnesl  na  základě  vyhlášky  ministerstva  vnitra  na  nové  volbě
mimořádné  vyživovací  komise  a  volbě  komise  zásobovací.  Matěj  Havlíček  nakonec  28.
března 1949 na funkci  předsedy ze zdravotních důvodů rezignoval,  a tak 13.  dubna byli
nově  zvoleni:  předsedou  Josef  Pospíšil,  náměstkem  Josef  Dotlačil  a  členem  rady  Jan
Petrásek.
Dne 22.  ledna 1950 usneseno zřídit  sňatkovou síň  na  faře  v  Petrovicích  II,  neboť  Losiny
byly na základě zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách, od 1. ledna 1950 sídlem matričního
obvodu.  Od  konce  března  1950  probíhala  příprava  na  reorganizaci  MNV.  K  té  došlo  22.
června,  kdy  na  ustavující  schůzi  byl  předsedou  MNV  opět  zvolen  Josef  Pospíšil.  Zároveň
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došlo  k  volbě  čtyř  členů  rady,  kteří  byli  současně  referenty  –  zemědělským,  finančním,
kulturním  a  vyživovacím.  Na  podzim  téhož  roku,  16.  listopadu,  zvolili  komise  –
zemědělskou, finanční, osvětovou a plánovací. Další reorganizace MNV nastala 11. června
1951,  kdy  za  nového  člena  MNV  byl  jmenován  Vladimír  Rak  a  současně  zvolen  novým
předsedou.  Pro  zvládnutí  zemědělských  prací  byla  v  červnu  1951  ustavena  komise  pro
mobilizaci  pracovních  sil  a  přede  žněmi  ustavena  komise  požární.  Na  veřejné  schůzi,
konané  14.  března  1952,  schválilo  plénum  MNV  Aloise  Zemana  do  funkce  místního
tajemníka,  který  byl  MNV  přidělen  ONV  v  Kutné  Hoře.
Po prvních skutečných volbách do MNV (zákon č. 14/1954 Sb., z 8. 3. 1954, o volbách do
národních  výborů),  které  se  konaly  16.  května  1954,  předsedal  MNV  Vladimír  Rak  a
tajemníkem MNV se stal Alois Lanc. Na ustavující schůzi 30. května proběhla vedle volby
výše  uvedeného  předsedy  a  tajemníka  volba  stálých  komisí  (zemědělská,  finanční,  pro
výstavbu,  kulturní  –  osvětová,  vnitřní  obchod  –  výživa)  a  rady.  Přestože  rada  MNV měla
být  tříčlenná,  byli  k  těmto  dvěma  do  rady  zvoleni  ještě  Ladislav  Pěnkava  a  Jaroslav
Janůrek  s  odůvodněním,  aby  každá  osada  měla  v  radě  zastoupení,  protože  předseda  a
tajemník  jsou  z  jedné  osady.  Počátkem  dalšího  roku,  31.  ledna  1955  zvolili  náborovou
komisi do zemědělství a komisi trestní. Začátkem června roku 1957 se rada MNV usnesla
založit Výbor žen – aktiv MNV. K jeho ustavení mělo dojít 22. června, ale trvalo ještě další
čtyři  dny,  než  přesvědčili  dostatečný  počet  žen  k  založení  tohoto  aktivu,  jehož
předsedkyní  se  stala  Antonie  Peroutková.
Následující  volby do MNV se uskutečnily 19. května 1957 (zákon č.  11/1957 Sb.,  z  6.  3.
1957,  kterým  se  mění  a  doplňuje  zákon  o  volbách  do  národních  výborů).  Na  ustavující
schůzi  MNV,  dne  26.  května,  byli  opět  zvoleni  Vladimír  Rak  předsedou  a  Alois  Lanc
tajemníkem. MNV měl pro toto volební období jedenáct členů, z toho čtyřčlennou radu a
zvolil tři stálé komise – zemědělskou, kulturně osvětovou a finančně rozpočtovou. Dne 12.
dubna 1958 byla zvolena bezpečnostní komise, v jejímž čele stál předseda MNV Vladimír
Rak.
V  roce  1960  vstoupil  v  platnost  zákon  č.  36/1960  Sb.,  z  9.  4.  1960,  o  územním členění
státu, na jehož základě se obec Losiny s osadami Losiny, Petrovice II  a Tlučeň sloučila s
obcí Staré Nespeřice, která se skládala z osad Boštice, Nové Nespeřice, Stará Huť a Staré
Nespeřice.  Petrovice  II  jako  přirozené  středisko  byly  vybrány  za  sídlo  společného
národního výboru, neboť schůze MNV Losiny se odbývaly v úřadovně, která se nacházela
ve školní budově v Petrovicích II. Veřejné schůze se odehrávaly také v Petrovicích II, a to v
místním hostinci a od roku 1959 v nově postaveném kulturním domě, a byly též centrem
řízení zemědělské výroby. K volbám 12. června 1960 (zákon č. 39/1960 Sb., z 9. 4. 1960,
o  volbách  do  národních  výborů),  se  tak  dostavili  občané  obcí  Losiny  a  Staré  Nespeřice,
aby  zvolili  poslance  do  společného  MNV  Petrovice  II.  K  tomuto  dni  MNV  Losiny  zanikl.
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Funkce původce:

- dozor na stavební výrobu, která je podřízena NV, a výrobu některých stavebních hmot,
- zajištění bytové a občanské výstavby,
- péče o údržbu bytového fondu, jeho plné využití a přidělování bytů,
- řízení výstavby obce a zlepšování jejího vzhledu,
- průmyslová výroba místního významu, služby, opravy a údržba pro obyvatelstvo,
- dozor na zásobování obyvatelstva,
- rozvoj zásobování vodou,
- rozvoj veřejné osobní i nákladní silniční dopravy a její účelné uspořádání,
- správa silniční sítě,
- rozvoj veřejného stravování,
- rozvoj školství, kultury a vzdělání,
- spolupráce s dobrovolnými společenskými organizacemi,
-  preventivní  a léčebná  zdravotní  péče  o obyvatelstvo  a sociálního  zabezpečení
pracujících,
- spolupráce s jednotnými zemědělskými družstvy,
- péče o životní prostředí a ochranu půdy, lesů, ovzduší a vodních toků,
- zabezpečení práva na práci,
- vytváření podmínek pro rozvoj tělesné výchovy a sportu,
- přispívání k upevňování obranyschopnosti země,
-  konfiskace  majetku  Němců  a kolaborantů  podle  dekretu  prezidenta  republiky  č.
108/1945  Sb.,
- konfiskace zemědělského majetku podle dekretu č.12/1945 Sb.,
- trestní provinění proti národní cti, dekret 138/1945 Sb.,
- řešení válečných škod,
- odsun německého obyvatelstva,
- ustanovování národních správ,
- evidence a náhrada válečných škod
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Normy konstitutivní:

-  ústavní  dekret  presidenta  republiky  č.  18/1944  Úředního  věstníku  československého,
o národních  výborech  a prozatímním  Národním  shromáždění,
- vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů,
- vládní nařízení č. 44/1945 Sb., o rozsahu působnosti národních výborů,
-  směrnice  Ministerstva  vnitra  č.  6/1945  Úředního  listu,  pro  národní  výbory  místní
a okresní,
-  vládní  nařízení  č.  120/1946  Sb.,  o obnovení  národních  výborů  na  podkladě  výsledků
voleb  do  Ústavodárného  Národního  shromáždění,
-  vyhláška  Ministerstva  vnitra  č.  966/1947  Úředního  listu,  kterou  se  vydává  prozatímní
organizační  řád  místních  národních  výborů,
- zákon č. 150/1948 Sb., kterým byla schválena Ústava ČR,
-  vyhláška  Ministerstva  vnitra  č.  305/1948  Úředního  listu  I,  o  některých  přesunech
působnosti  ve  veřejné  správě,
- vládní nařízení č. 14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů,
- vládní nařízení č. 199/1950 Sb., o změnách hranic krajů, okresů a obcí,
- vládní nařízení č. 119/1951 Sb., o tajemnících místních národních výborů,
- vládní nařízení č. 121/1951 Sb., o změnách v referátech národních výborů,
- zákon č. 81/1953 Sb., o řízení národních výborů vládou,
- zákon č. 12/1954 Sb., o národních výborech,
- zákon č. 13/1954 Sb., o národních výborech,
- zákon č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů,
- zákon č. 16/1954 Sb., o změnách územních obvodů některých národních výborů,
- zákon č. 23/1954 Sb., o organizaci výkonných orgánů národních výborů,
- zákon č. 11/1957 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů,
- vyhláška č. 12/1957 Sb., o úplném znění zákona o volbách do národních výborů,
- zákon č. 35/1960 Sb., o změně ústavního zákona o volbách do národních výborů,
- zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu,
- zákon č. 39/1960 Sb., o volbách do národních výborů,
- zákon č. 65/1960 Sb., o národních výborech,
- zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČR

Vnitřní struktury:

V čele  MNV stál  předseda,  do roku 1954 jmenovaný,  následně volený.  Od roku 1951 byl
podle vládního nařízení 119/1951 ustanoven tajemník, který byl výkonným orgánem MNV
a za svou činnost odpovídal jeho předsedovi a radě MNV, řídil se jejich pokyny a současně
byl odpovědný radě, předsedovi a tajemníkovi nadřízeného ONV, kteří rovněž usměrňovali
jeho práci. Při MNV působily stálé komise nebo komise dočasné, zřízené podle potřeby.

Předsedové MNV v Losinách v letech 1945–1960:
Matěj Havlíček 5. 5. 1945–1. 6. 1945
Josef Vaněk 1. 6. 1945–29. 6. 1945
Josef Dotlačil 29. 6. 1945–6. 7. 1945
Jaroslav Havlíček 6. 7. 1945–9. 9. 1945
Josef Kubín 9. 9. 1945–19. 9. 1945
Matěj Havlíček 19. 9. 1945–13. 4. 1949
Josef Pospíšil 13. 4. 1949–11. 6. 1951
Vladimír Rak 11. 6. 1951–12. 6. 1960
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Zdroje informací:

Státní okresní archiv Kutná Hora, Místní národní výbor Losiny (1929) 1945-1960 (1964),
ref. ozn. 1//1, ukl. č. ukn 1, Zápisy ze schůzí obecní rady a obecního zastupitelstva, místní
finanční komise, rady a pléna MNV včetně schůzí veřejných 1929-1960.
Státní okresní archiv Kutná Hora, Místní národní výbor Losiny (1929) 1945-1960 (1964),
ref. ozn. 1//2, ukl. č. kar 1, Zápisy ze schůzí rady a pléna MNV 1956-1960.
Státní okresní archiv Kutná Hora, Archiv obce Losiny 1869-1945 (1952), inv. č. 3, Kronika
obce Losiny 1929-1950, ukn 3.
Státní okresní archiv Kutná Hora, Místní národní výbor Petrovice II (1951) 1960-1990
(1993), inv. č. 25, Kronika obce Petrovice II 1951-1982, ukn 17.
Státní okresní archiv Kutná Hora, Okresní úřad Kutná Hora (1794) 1850-1945 (1957), kar
437, inv. č. 1048, sign. I/18, Obecní volby – Losiny 1945-1950.
Vladimír Štroblík, Vývoj místních a městských národních výborů na území České republiky
(1945-1990). Archivní časopis 51, 2001, č. 2, s. 73-90.
Zdeňka Hledíková – Jan Janák – Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích. Od počátků
státu po současnost. Praha 2005.

Preferovaná forma jména: Obecní úřad Losiny

Typ preferované formy jména: jméno, pod nímž je entita nejvíce známá

Obecní úřad Losiny

Datum vzniku: 1850

Poznámka ke vzniku: na základě zákona

Datum zániku: 5.5.1945

Poznámka k zániku: na základě zákona

Sídlo

Sídlo: Losiny (Česko)

Geografická působnost

Místo: Losiny (Česko)

Charakteristika:

úřad obecní a přenesené státní správy
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Preferovaná forma jména: Místní národní výbor Petrovice II

Typ preferované formy jména: jméno, pod nímž je entita nejvíce známá

Místní národní výbor Petrovice II

MNV Petrovice IIVariantní forma jména:

Datum vzniku: 12.6.1960

Poznámka ke vzniku: na základě zákona

Datum zániku: 24.11.1990

Poznámka k zániku: na základě zákona

Geografická působnost

Místo: Petrovice II (Česko)

Sídlo

Sídlo: Petrovice II (Česko)

Poznámka: školní budova

Charakteristika:

úřad místní lidové správy a přenesené státní správy
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II. Dějiny archivního souboru
Dějiny jednotky popisu:

Úřadovna MNV se vždy nacházela v osadě Petrovice II. Od května 1945 do konce března
1949  se  v zápisech  ze  schůzí  jako  místo  konání  uvádí  blíže  neurčená  obecní  úřadovna,
škola  nebo  místnost  Kampeličky.  Dne  29.  března  1949  se  MNV  rozhodl  zřídit  úřadovnu
v budově  petrovické  školy.  Sjednaná  doba  užívání  zanesená  ve  smlouvě  byla  na  25  let.
Způsob vedení  spisové agendy a  ukládání  spisů se  nepodařilo  dohledat.  Pravděpodobně
nefungovala  spisová služba ani  jakýkoliv  systém ukládání  dokumentů.

Jediný dochovaný protokol o archivně odborné prohlídce je z 2. listopadu 1954. Prohlídkou
byl pověřen okresní archivář Josef Žák. Za MNV se prohlídky zúčastnil tajemník MNV Alois
Lanc,  pověřený  k provedení  skartace  předsedou  MNV  Vladimírem  Rakem,  jenž  byl  ve
smyslu  vládního  usnesení  o  skartaci  č.  62/1953  Ú.  l.,  jako  vedoucí  úřadu  odpovědný  za
řádné  vyřazení  písemností.  Písemný  materiál  bývalého  obecního  úřadu  a  MNV  z let
1874–1953  předložil  tajemník  bez  vyhotoveného  seznamu.  Úřední  skartace  byla  po
dohodě  provedena  současně  s archivně  odbornou  prohlídkou.  K trvalému  archivnímu
uložení  tehdy  vybrané  dokumenty  byly  prozatímně  ponechány  v úřadovně  MNV.
V podstatě veškeré archiválie MNV Losiny uvedené v inventárním seznamu byly nakonec
předány  do  Okresního  archivu  v Kutné  Hoře  až  Místním  národním  výborem  Petrovice  II
dne  11.  listopadu  1972  (číslo  přírůstku  59,  číslo  jednací  227/1972  –  4b).  Výjimku  tvoří
domovní  přihlášky  a  odhlášky  osob  bydlících  v domě  z roku  1959,  které  byly  součástí
přejímky materiálu po skartačním řízení na Obecním úřadu Petrovice II v roce 2012 (číslo
přírůstku 26, datum převzetí 3. dubna, číslo jednací SOAA-2800/2012).

Přímý zdroj akvizice:

III. Archivní charakteristika archivního souboru
Způsob uspořádání:

Před zahájením inventarizace obsahoval archivní fond MNV Losiny 20 úředních knih z let
(1929)  1945–1960,  3  podací  protokoly  z let  1945–1960  (1964)  a  spisový  materiál  z let
(1941) 1945–1960. Celková metráž činila 0,30 bm. V průběhu inventarizace byly vnitřním
přesunem  do  fondu  MNV  Losiny  převedeny  z archivního  fondu  nástupnického  MNV
Petrovice  II  tyto  archiválie:  spisový  materiál  z let  1957–1960  (0,01  bm)  a  kniha  výdajů
z roku  1957  (0,01  bm).
MNV  Losiny  existoval  v letech  1945–1960,  přesto  se  ve  fondu  vyskytují  archiválie
překračující tento časový rámec. Jde o knihu zápisů ze schůzí rady, zastupitelstva a místní
finanční  komise,  kterou  v roce  1929  založila  Obec  Losiny  a  nástupnický  MNV  v květnu
1945  plynule  v této  knize  pokračoval  svými  zápisy  ze  schůzí  rady,  pléna  a  schůzí
veřejných.  Druhou archiválií,  která má časový přesah,  je  kniha účetní,  a  to  hlavní  kniha,
která byla založena obecním úřadem v roce 1941 a úřad MNV v ní pokračoval až do roku
1949. Následuje podací protokol, který MNV vedl od roku 1957 a po sloučení obcí do něho
nástupnický  MNV  Petrovice  II  zápisy  prováděl  až  do  roku  1964.  Posledním  materiálem,
který  se  časově  vymyká,  je  spis  týkající  se  stavby  silnice.  Nedílnou  součástí  spisu  je
trhová  smlouva  z roku  1941.
V roce 1989 při pořádání MNV Petrovice II byly z tohoto fondu vyčleněny archiválie, jejichž
původcem  byl  MNV  Losiny,  a  vyhotoven  prozatímní  inventární  seznam.  K  inventarizaci
fondu  došlo  v  roce  2020,  vyřazení  archiválií  a  jednotlivin  nearchivní  povahy  nebylo
provedeno.  Fond byl  uspořádán na základě Metodického pokynu č.  1/2018 k archivnímu
zpracování fondů typu „národní výbor“, č. j. MV-9422-1/AS-2018. S ohledem na strukturu
dochovaných archiválií a jejich dosavadní zpracování bylo zvoleno umělé pořádací schéma
pro  neúplně  dochovaný  stav  (příloha  č.  4).  Pouze  série  Knihy  správní  je  rozšířena  o
spisový materiál, který má formu protokolárních zápisů. Jedná se o zápisy ze schůzí rady
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a  pléna  MNV,  které  ve  zvoleném  schématu  nelze  jinam  zařadit  a  které  navíc  doplňují
zápisy  z  jediné  dochované  správní  knihy.

Struktura archivního fondu:
1 Úřední knihy
1/1 Knihy správní
1/2 Knihy evidenční
2 Účetní knihy
3 Spisový materiál
3/1 Registraturní pomůcky
4 Spisy
4/1 Organizace činnosti, plánování, kontrola
4/2 Finance a správa majetku
4/3 Zemědělství, lesnictví, myslivost, rybářství, vodní hospodářství
4/4 Místní hospodářství, doprava, obchod, cestovní ruch
4/5 Územní plánování a výstavba obce
4/6 Školství a kultura
4/7 Zdravotnictví a sociální péče
4/8 Vnitřní správa

Archivní  materiál  fondu MNV Losiny je dochovaný mezerovitě.  Jazykem archivního fondu
je čeština.

Ve spisovně  Obecního  úřadu  Petrovice  II  se  nenacházejí  žádné  dokumenty  MNV  Losiny,
přírůstky  již  nelze  očekávat.

Budoucí přírůstky:

Základní pravidla pro zpracování archiválií z roku 2015 (druhé vydání).
Metodický pokyn č. 1/2018 k archivnímu zpracování fondů typu "Národní výbor".

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání:

Fyzický  stav  archivního  fondu  je  dobrý,  pouze  Účetní  deník  z  let  1959–1960,  Pokladní
deník z roku 1951 a Podací protokol z let 1945–1948 vykazují známky poškození. Ve všech
případech jde o poškozenou vazbu.

Pravidla zpracování:

Státní okresní archiv Kutná Hora, Archiv obce Losiny 1869-1945 (1952), č. NAD 237.
Státní  okresní  archiv  Kutná  Hora,  Okresní  úřad  Kutná  Hora  (1794)  1850-1945  (1957),  č.
NAD  7.
Státní  okresní  archiv  Kutná  Hora,  Okresní  národní  výbor  Kutná  Hora  1945-1960,  č.  NAD
10.
Státní  okresní  archiv  Kutná  Hora,  Místní  národní  výbor  Petrovice  II  (1951)  1960–1990
(1993),  č.  NAD  302.

Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky:
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IV. Tematický popis archivního souboru
Tematický popis jednotky popisu:

Fond obsahuje knihu zápisů ze schůzí obecní rady a zastupitelstva, místní finanční komise,
rady  a  pléna  MNV  včetně  veřejných  schůzí  z let  1929–1960.  Zdánlivě  duplicitně  jsou
v kartonu 1 uloženy zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1956–1960, ale jde o zápisy,
které  v  knize  chybějí.  Dochované  evidenční  knihy  se  týkají  pozemků  a  jejich  vlastníků.
Knihy účetní obsahují hlavní knihu, knihy příjmů a výdajů, účetní deníky, pokladní deník a
inventární  knihu  MNV.  Ve  spisovém  materiálu  se  nacházejí  tři  registraturní  pomůcky,
kterými  jsou  podací  protokoly,  a  různorodý  spisový  materiál,  mapující  např.  volební
záležitosti, organizaci činnosti MNV, funkcionáře aparátu NV, evidenci obyvatel, evidenci a
správu  obecního  i  soukromého  majetku,  plánování  MNV,  záležitosti  pracovních  sil,
zemědělství a školství. Výše jmenované archiválie jsou z badatelského hlediska významné
pro studium činnosti MNV Losiny, zejména zápisy ze schůzí, ale i  spisový materiál nabízí
důležité informace o dění v obci  v letech působení samostatného MNV. Přesto je vhodné
pro ucelený obraz o fungování MNV v Losinách využít i další prameny uvedené ve zdrojích
informací.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a
sestavení archivní pomůcky

Zpracovatel jednotky popisu: Lebedová Jana

Datum popisu: září - říjen 2020
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Použité zkratky:

č. – číslo
s. – strana
inv. č. – inventární číslo
bm – běžný metr
čj. – číslo jednací
sign. – signatura
ukn – úřední kniha
ppr – podací protokol
kar – karton
ČR – Česká republika
ČSR – Československá republika
NV – národní výbor
MNV – místní národní výbor
ONV – okresní národní výbor 



Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

221205010/238 1

Místní národní výbor Losiny
čeština
počet ej: kar 1, ppr 3, ukn 19

1 2

Úřední knihy

1/1 3

Knihy správní

1/1//1 ukn 14

Zápisy ze schůzí obecní rady, obecního
zastupitelstva, místní finanční komise, rady a pléna
místního národního výboru včetně schůzí veřejných

1929-1960

1/1//2 kar 15

Zápisy ze schůzí rady a pléna místního národního
výboru

1956-1960

1/2 6

Knihy evidenční

1/2//1 ukn 27

Seznam vlastníků, držitelů nebo uživatelů pozemků 1960

1/2//2 ukn 38

Jednotná evidence půdy: soupis parcel 1960

1/2//3 ukn 49

Jednotná evidence půdy: evidenční listy 1960

2 10

Účetní knihy

2//1 ukn 511

Hlavní kniha 1941-1949
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

2//2 ukn 612

Kniha příjmů 1954

2//3 ukn 713

Kniha příjmů 1956

2//4 ukn 814

Kniha výdajů 1954

2//5 ukn 915

Kniha výdajů 1955

2//6 ukn 1016

Kniha výdajů 1956

2//7 ukn 1117

Kniha výdajů 1957

2//8 ukn 1218

Kniha výdajů 1958

2//9 ukn 1319

Kniha výdajů 1960

2//10 ukn 1420

Účetní deník 1955

2//11 ukn 1521

Účetní deník 1956

2//12 ukn 1622

Účetní deník 1958

2//13 ukn 1723

Účetní deník 1959-1960
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

2//14 ukn 1824

Pokladní deník 1951

2//15 ukn 1925

Inventární kniha místního národního výboru 1958

3 26

Spisový materiál

3/1 27

Registraturní pomůcky

3/1//1 ppr 128

Podací protokol 1945-1948

3/1//2 ppr 229

Podací protokol 1948-1952

3/1//3 ppr 330

Podací protokol 1957-1964

4 31

Spisy

4/1 32

Organizace činnosti, plánování, kontrola

4/1//1 kar 133

Zpráva o rozvoji obce v letech 1954 až 1956 1957

4/1//2 kar 134

Připomínky Místního národního výboru Losiny k
veřejnému zasedání Okresního národního výboru
Kutná Hora

1956

4/1//3 kar 135

Rozpracování vládního usnesení na podmínky
Místního národního výboru Losiny

1953
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

4/1//4 kar 136

Funkcionáři: rezignace, schvalování nových členů,
složení komisí

1945-1960

4/1//5 kar 137

Výbor žen 1957-1958

4/1//6 kar 138

Ustavení poradního aktivu v obci za zrušené vodní
družstvo

1955

4/1//7 kar 139

Socialistická soutěž mezi národními výbory 1958

4/1//8 kar 140

Ocenění činnosti Místního národního výboru Losiny
Okresním národním výborem Kutná Hora

1946

4/1//9 kar 141

Oběžníky Místního národního výboru Losiny 1947-1957

4/1//10 kar 142

Plány práce místního národního výboru 1956-1959

4/1//11 kar 143

Výhledový plán do r. 1960, akční plán na volební
období 1957-1960

1955-1957

4/1//12 kar 144

Plány investiční výstavby a generálních oprav 1954-1956

4/1//13 kar 145

Prověrky Místního národního výboru Losiny
provedené nadřízenými orgány

1958-1959

4/1//13/1 46

Protokol o archivně odborné prohlídce písemností
Místního národního výboru Losiny

1954
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

4/1//14 kar 147

Revizní zprávy 1956-1958

4/1//15 kar 148

Stížnosti občanů 1949-1951

4/2 49

Finance a správa majetku

4/2//1 kar 150

Rozpočty MNV včetně rozpočtů dobrovolného
hasičského sboru pro roky 1946 a 1948

1946-1948

4/2//2 kar 151

Předložení ukazatelů ke státnímu rozpočtu pro Místní
národní výbor Losiny

1955

4/2//3 kar 152

Účetní závěrky 1946-1948

4/2//4 kar 153

Účetní výkazy o hospodaření Místního národního
výboru Losiny

1952-1958

4/2//5 kar 154

Převod nemovitostí pro stavbu silnice: soudní
povolení zápisu do pozemkových knih, smlouva
trhová

1941-1951

4/2//6 kar 155

Převody nemovitostí: koupě, prodej, dědictví 1954-1959

4/2//7 kar 156

Převody nemovitostí: udělení souhlasu 1949-1957

4/2//8 kar 157

Válečné škody 1950
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

4/3 58

Zemědělství, lesnictví, myslivost, rybářství, vodní hospodářství

4/3//1 kar 159

Zápis Jednotného zemědělského družstva Losiny do
podnikového rejstříku

1958

4/3//2 kar 160

Obecní přehled o počtu osob trvale činných a
pomáhajících v zemědělství, uvolnění ze zemědělství
aj.

1954-1960

4/3//3 kar 161

Výkaz a přehledy o plochách kultur 1958-1959

4/3//4 kar 162

Živočišná výroba: seznam držitelů odstředivek a
máselnic odevzdaných do obecní úschovy, seznam
klisen vybraných k plemenitbě, sumarizační závazek
a soutěž ke zvýšení zemědělské výroby, výhledový
plán investiční výstavby, úhyn včel

1945-1960

4/3//5 kar 163

Evidence zemědělské půdy 1955-1958

4/3//6 kar 164

Převody zemědělských pozemků formou prodeje 1955-1959

4/3//7 kar 165

Změna kultury 1957

4/3//8 kar 166

Zajištění hospodaření na zemědělské půdě: povinné
pachty, pachtovní smlouva, přidělení náhradních
pozemků, přehled o nedostatečně obhospodařované
půdě a úpadkových hospodářstvích

1948-1959
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

4/3//9 kar 167

Povinné dodávky: jednání s neplniči, závazky mezi
radou místního národního výboru a pracovníkem
výkupu

1953-1960

4/3//10 kar 168

Společenstevní honitba Losiny: přičlenění „Losinské
stráně“

1949

4/3//11 kar 169

Veřejné studně 1955

4/4 70

Místní hospodářství, doprava, obchod a cestovní ruch

4/4//1 kar 171

Bytové hospodářství 1953-1954

4/4//2 kar 172

Delimitace místních komunikací 1957

4/5 73

Územní plánování a výstavba obce

4/5//1 kar 174

Trigonometrický bod 1955

4/5//2 kar 175

Akce 5M 1951-1955

4/5//3 kar 176

Akce Z 1957-1959

4/5//4 kar 177

Sběrna mléka v osadě Tlučeni 1953
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

4/5//5 kar 178

Rekonstrukce obecního mostu přes místní potok v
Losinách

1955

4/6 79

Školství a kultura

4/6//1 kar 180

Národní škola v Petrovicích II: školní obvod, školní
rada, dislokace učitelstva

1949-1957

4/7 81

Zdravotnictví a sociální péče

4/7//1 kar 182

Péče o staré občany 1948-1956

4/8 83

Vnitřní správa

4/8//1 kar 184

Obnovení národního výboru na podkladě výsledků
voleb do ústavodárného Národního shromáždění

1946

4/8//2 kar 185

Voličský seznam 1949

4/8//3 kar 186

Volby do místního národního výboru 1957

4/8//4 kar 187

Začlenění dobrovolného požárního sboru v Losinách
do místní jednoty Československého svazu požární
ochrany

1957

4/8//5 kar 188

Agenda domovské příslušnosti 1946-1948
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

4/8//6 kar 189

Domovní seznamy pro přihlášky a odhlášky osob
bydlících v domě

1959

4/8//7 kar 190

Různá evidence obyvatel a domů 1955-1960

4/8//8 kar 191

Odznak mateřství 1958
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Název archivní pomůcky: Místní národní výbor Losiny
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Časové rozmezí archivní pomůcky: (1929) 1945-1960 (1964)
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