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I. Vývoj původce archiválií 
Obec Stanětice leží v hornaté krajině zhruba sedm kilometrů východně od Domažlic   

a pět a půl kilometru severně od Kdyně.  
Do roku 1949 obec náležela do soudního okresu Kdyně ve správním okrese 

Domažlice. Od roku 19491 se stala součástí okresu Domažlice, k němuž náležela i po 
reorganizaci správního členění v roce 1960.2 Před druhou světovou válkou žilo ve Staněticích 
pouze obyvatelstvo české národnosti, přesto však obec zasáhl poválečný pokles počtu 
obyvatel související především s osidlováním pohraničí. V roce 1950 žilo ve Staněticích 199 
obyvatel v 62 domech.   

Jako správní orgány obcí byly po skončení druhé světové války zřízeny národní 
výbory,3 které tak nahradily do té doby fungující obecní úřady. Místní národní výbor ve 
Staněticích byl ustaven pravděpodobně již počátkem května 1945, kdy úřad převzal od 
dosavadního starosty obce předseda národního výboru. Zápis o ustavující schůzi místního 
národního výboru se v archivním fondu nedochoval. Podle seznamu členů odeslaného 
v červnu 1945 Okresnímu národnímu výboru Domažlice čítal stanětický národní výbor 
dvanáct členů. V čele stál předseda, místopředseda a další dva členové rady. V říjnu 1945 
podal stávající předseda národního výboru Jiří Hötzel (někdy uváděn jako Hecl) rezignaci 
z důvodu přesídlení do pohraničí. Úřad převzal zhruba na čtvrt roku nově zvolený předseda 
národního výboru Jan Hruška. 

V roce 1946 byla ve Staněticích ustavena místní rada osvětová,4 která v obvodu své 
působnosti měla spravovat všechny veřejné osvětové záležitosti a provádět rozhodnutí 
místního národního výboru ve věcech osvětových. Tvořilo ji pět členů (kulturní referent 
národního výboru, člen hasičského sboru, člen Svazu české mládeže, člen Jednotného svazu 
českých zemědělců a místní knihovnice). 

 Na základě výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění v roce 1946 
docházelo k obnovení místních národních výborů.5 Obnovený Místní národní výbor Stanětice 
byl ustaven 29. června 1946 a skládal se ze dvanácti členů, přičemž Komunistická strana 
Československa obdržela pět mandátů, Československá strana sociálně demokratická dva 
mandáty a Československá strana národně socialistická pět mandátů. Rada pracovala jako 
čtyřčlenná. Ustavena byla zemědělská komise, stavební komise, finanční komise, pokladník   
a zapisovatel protokolů ze schůzí národního výboru. 
  Vnitřní organizaci národního výboru stanovil Prozatímní organizační řád místních 
národních výborů schválený v září 1947. Ten rozlišoval národní výbor jako volený sbor 
(složky národního výboru – rada, předseda, referenti a komise) a úřad národního výboru. 
Hlavním orgánem národního výboru bylo plénum, které rozhodovalo o nejdůležitějších 
záležitostech obce a volilo další orgány národního výboru, především radu. Ta vykonávala 
rozhodnutí pléna, měla i určité rozhodovací pravomoce a řídila zaměstnance národního 

                                                 
1   Podle vládního nařízení č. 3/1949 Sb., o územní organizaci okresů v českých zemích. 
2   Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. 
3   Idea vytvoření národních výborů v oblasti místní správy se objevila už za druhé světové války. Národní 
výbory měly ve své činnosti spojit prvky státní správy a samosprávy. Jako prozatímní orgány veřejné správy ve 
všech oborech byly národní výbory definovány v ústavním dekretu prezidenta republiky č. 18/1944 Úředního 
věstníku československého, o národních výborech a Prozatímním národním shromáždění. Postavení místních 
národních výborů v obci, způsob voleb do nich a výkon pravomoci měla stanovit vláda prostřednictvím svého 
nařízení. Tím bylo nařízení vlády č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, a dále vládní nařízení č. 
44/1945 Sb., kterým se mění vládní nařízení č. 4/1945 Sb., a vyhláška ministerstva vnitra č. 45/1945 Sb.,             
o úplném znění vládního nařízení o volbě a pravomoci národních výborů.   
4  Podle dekretu prezidenta republiky č. 130/1945 Sb., o státní péči osvětové.  
5   Podle vládního nařízení č. 120/1946 Sb., o obnovení národních výborů na podkladě výsledků voleb do 
Ústavodárného národního shromáždění, a podle směrnic ministerstva vnitra ze dne 13. června 1946. 
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výboru. Jako poradní orgány rady byly plénem voleny komise národního výboru, jejichž 
působnost se vztahovala na celou obec.  

Politickou situaci po únoru 1948 charakterizovala spolupráce politických stran            
a společenských organizací v rámci Národní fronty, jejíž místní akční výbor byl ve 
Staněticích ustaven 28. února 1948 a čítal osm členů. Vzhledem k absenci téměř všech zápisů 
ze schůzí národního výboru z období od března 1948 do prosince 1948 nelze zrekonstruovat, 
jak se projevily únorové události6 v činnosti Místního národního výboru Stanětice. Zřejmé je, 
že v září 1948 místní národní výbor přijal čtyři nové poslance.  

  V roce 1949 mohl být místním národním výborům několika obcí přidělen újezdní 
tajemník.7 Jako újezdní tajemník ve Staněticích vystupuje v roce 1950 Josef Cibulka. V roce 
19518 byla upravena působnost tajemníků místních národních výborů jako jejich plně 
uvolněných funkcionářů. Tajemník byl výkonným orgánem MNV a za svou činnost 
odpovídal předsedovi a radě místního národního výboru a řídil se jejich směrnicemi a pokyny. 
Tajemník se účastnil všech plenárních zasedání místního národního výboru a schůzí jeho 
rady, pomáhal předsedovi místního národního výboru při výkonu jeho působnosti a spolu 
s ním podepisoval opatření místního národního výboru. Ustanovit a odvolat jej mohlo plénum 
na návrh rady ONV. Zaměstnanci místního národního výboru byli tajemníkovi podřízeni.  
  Národní výbory od roku 1950 převzaly vedení matričních knih, církevní knihy se     
k 1. lednu 1950 uzavřely a staly se majetkem státu.9 Původní farní obvody nahradily matriční 
obvody. Farní úřad Stanětice se stal součástí matričního obvodu Úboč,10 od 1. listopadu 1963 
součástí matričního obvodu Domažlice,11 do něhož náleží dodnes. 
   Vládním nařízením č. 14/1950  Sb., o organizaci místních národních výborů, se Místní 
národní výbor Stanětice zařadil podle počtu obyvatel mezi národní výbory I. kategorie. Od 
září roku 1950 byla ve Staněticích zřízena mateřská škola, později vedená jako dětský 
útulek.12 V roce 1952 bylo v obci založeno jednotné zemědělské družstvo, které v té době 
hospodařilo zhruba na 153 ha půdy. V roce 1960 se k němu připojilo Jednotné zemědělské 
družstvo Hříchovice a Jednotné zemědělské družstvo Oprechtice a vznikl tak nový 
ekonomický celek s názvem Jednotné zemědělské družstvo „Nový život“ Stanětice. V roce 
1975 se Jednotné zemědělské družstvo Stanětice stalo součástí Jednotného zemědělského 
družstva Zahořany.  

Až do roku 1954, kdy byla přijata řada zákonů týkajících se fungování národních 
výborů,13 byli členové národních výborů jmenováni okresním národním výborem na návrh 
Národní fronty. Teprve v květnu 1954 proběhly první volby kandidátů Národní fronty do 
národních výborů. Volební období bylo tříleté. Místní národní výbor Stanětice vykonával 

                                                 
6   Únor 1948 („Vítězný únor“) – komunistický puč v Československu, který proběhl mezi 17. a 25. 
únorem v roce 1948 a vedl k převzetí vládní moci Komunistickou stranou Československa. 
7    Na základě vládního nařízení č. 72/1949 Sb., o újezdních tajemnících. 
8   Na základě vládního nařízení č. 119/1951 Sb., o tajemnících místních národních výborů, které nabylo 
účinnosti 1. ledna 1952.  
9   Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách. 
10    V matričním obvodu Úboč byly spojené tyto obce: Úboč, Hradiště, Hříchovice, Kanice, Němčice, 
Oprechtice, Stanětice, Únějovice, Úlíkov, Všepadly. 
11   Matriční obvod Úboč byl k 1. listopadu 1963 zrušen radou Okresního národního výboru Domažlice na 
návrh odboru pro vnitřní věci a se souhlasem zúčastněných obcí podle § 5 zákona č. 268/1949, o matrikách,          
a podle § 2 vyhlášky ministerstva vnitra č. 182/1959 Ú. l., vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší 
přepisy k zákonu o matrikách. Obce patřící do tohoto zrušeného matričního obvodu byly začleněny následovně: 
do matričního obvodu Domažlice obce Hříchovice, Oprechtice a Stanětice, do matričního obvodu Koloveč obce 
Únějovice, Všepadly, Kanice a Hradiště, do matričního obvodu Kdyně obce Úboč, Úlíkov a Němčice.     
12   Na základě zákona č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) a vládního 
nařízení č. 195/1948 Sb., kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách mateřských. 
13   Ústavní 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. 



5 
 

svou činnost prostřednictvím devítičlenného pléna. Výkonným orgánem národního výboru 
byla tříčlenná rada, která připravovala program a návrhy usnesení pro plenární zasedání          
a předkládala mu zprávy o své činnosti. Pro jednotlivé pracovní úseky národní výbor zřídil tři 
stálé komise – komisi zemědělskou, komisi finanční a komisi školskou a kulturní. Místní 
národní výbor se zabýval především otázkami vývoje zemědělské výroby v obci, zvýšením 
výroby v JZD a plněním dodávek podle státního plánu. Jako pomocný aktiv národního výboru 
byl ve Staněticích ustaven 21. října 1954 nový pětičlenný výbor žen, který se podílel 
především na zvelebování obce, zlepšování výchovy mládeže v obci, řešil otázky týkající se 
práce a plnění úkolů v zemědělství, zásobování obce potravinami, činnosti dětského útulku, 
pořádal oslavy Mezinárodního dne žen, Mezinárodního dne dětí, věnoval se osvětové činnosti 
a později spolupracoval s místní skupinou Československého červeného kříže. Výbor žen ve 
Staněticích pracoval již v předešlých letech, o jeho činnosti se nedochovaly žádné zápisy.       
V zápisu pléna národního výboru z 31. října 1952 je poznamenáno, že se výbor žen neschází 
vůbec.     
 Po volbách konaných v květnu 1957 stanětický národní výbor řídila tříčlenná rada 
národního výboru v čele s předsedou a tajemníkem. Funkci poradního orgánu národního 
výboru vykonávaly tři stálé komise – komise zemědělská, komise finanční a komise školská  
a kulturní. 
   V souvislosti s novým územně správním uspořádáním státu v roce 1960 došlo 
k výrazným změnám ve vývoji národních výborů. Bylo stanoveno, 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.14 Od 1. července 1960 se na základě těchto právních předpisů uskutečnilo sloučení 
Místního národního výboru Hříchovice, Místního národního výboru Oprechtice a Místního 
národního výboru Stanětice ve společný Místní národní výbor Stanětice. Podle zákona           
č. 39/1960 Sb., o volbách do národních výborů, se nyní do národních výborů volili poslanci 
(dříve členové) na čtyřleté volební období. Na ustavující schůzi nově vzniklého 
patnáctičlenného národního výboru byl 27. června 1960 zvolen předseda, náměstek předsedy, 
tajemník a další dva členové rady národního výboru. Zřízena byla pětičlenná komise finanční 
a plánovací, pětičlenná komise zemědělská, pětičlenná komise školská a kulturní, pětičlenná 
komise výstavby a pětičlenná komise bezpečnostní a trestní (pro místní bezpečnost). V obci 
Hříchovice a Oprechtice národní výbor zřídil občanské výbory, které se staly pomocnými 
orgány národního výboru a měly organizovat aktivní účast občanů na správě obce. Aktivně 
v obci pracoval výbor žen.   
  Čtvrté volby do místních orgánů se konaly v roce 1964, kdy bylo zvoleno osmnáct 
poslanců národního výboru. Tito poslanci a několik občanů jako členů-aktivistů bylo 
zapojeno v práci pěti komisí (v komisi finanční a plánovací, v komisi zemědělské, v komisi 
školské a kulturní, v komisi pro ochranu veřejného pořádku a v komisi stavební). Komise již 
neplnily pouze funkce iniciativní a kontrolní, ale též výkonné. Rada pracovala jako 
sedmičlenná. 
    Program činnosti národního výboru stanovovaly vypracované čtvrtletní plány práce. 
Plenární zasedání národního výboru se ke svým schůzím scházelo zhruba jednou za dva 
měsíce. Zabývalo se především hospodařením obce a otázkami zemědělství. Rada národního 
výboru konala schůze zpravidla jednou za čtrnáct dnů, její hlavní činnost byla zaměřena na 
plnění plánovaných úkolů na zemědělském úseku, plnění plánu výroby, nákupu, příprav na 
jednotlivé práce v průběhu sklizní, plnění závazků a akcí „Z“. Kancelářské práce vykonávala 
administrativní pracovnice místního národního výboru. 

                                                 
14   Na zákon 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, navázal zákon č. 36/1960 Sb., o územním 
členění státu. 
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  V obvodu Místního národního výboru Stanětice se vyučovalo ve dvou školách – 
v Oprechticích a ve Staněticích. Základní devítiletá škola (1.–5. ročník) Oprechtice ukončila 
činnost k 30. červnu 1967, Základní devítiletá škola (1.–5. ročník) Stanětice k 1. září 1976. 
Místní lidová knihovna fungovala ve Staněticích, v Hříchovicích i v Oprechticích. Akce 
společenského a kulturního života v obci zajišťovala osvětová beseda. 
  Vzhledem k tomu, že po srpnových událostech15 v roce 1968 nebyly vyhlášeny volby, 
došlo podle ústavního zákona č. 117/1969 Sb., o prodloužení volebního období národních 
výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních     
a vojenských soudů, k prodloužení volebního období národních výborů. Toto volební období 
skončilo až dnem voleb do národních výborů konaných ve dnech 26. a 27. listopadu 1971. Do 
Místního národního výboru Stanětice bylo zvoleno dvanáct poslanců. V čele národního 
výboru stál předseda, tajemník a další tři členové rady národního výboru. Zápis z ustavující 
schůze dokládá schválení pouze komise pro ochranu veřejného pořádku.  
   Sídlo Místního národního výboru se nacházelo pravděpodobně v budově č. p. 50, 
později v č. p. 28. Jednotný číselník organizací v ČSSR podle stavu ke dni 1. prosince 1977 
uvádí jako sídlo Místního národního výboru Stanětice č. p. 53, v té době však Místní národní 
výbor Stanětice již neexistoval. 
  S účinností od 30. dubna 1976 došlo na základě usnesení 24. plenárního zasedání 
Okresního národního výboru Domažlice ze dne 13. dubna 1976 ke sloučení Místního 
národního výboru Stanětice s Místním národním výborem Zahořany.16 Místní národní výbor 
Stanětice touto integrací zanikl a správu obce převzal Místní národní výbor Zahořany.17 
 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu 
 Archiválie tohoto archivního fondu předával do archivu v Horšovském Týně průběžně 
již během své existence Místní národní výbor Stanětice a po roce 1976 Místní národní výbor 
Zahořany. 
 Nakládání s dokumenty u původce dokládají dochované podací protokoly vedené 
národním výborem, které evidují pořadová (jednací) čísla, informace o došlém nebo vlastním 
dokumentu, datum a způsob jeho vyřízení. Úřad spisy ukládal pravděpodobně podle věcného 
hlediska chronologicky podle čísel jednacích v jednotlivých ročnících. Zvlášť ukládal zápisy 
ze schůzí národního výboru, spisy jednotlivých komisí národního výboru a písemnosti 
finančního charakteru. Na spisech se nevyskytují ukládací znaky, prezentačním razítkem jsou 
spisy opatřeny pouze výjimečně. 
  Záznam o prvním předání archivního materiálu archivního fondu Místní národní výbor 
Stanětice do archivu v Horšovském Týně se nedochoval. Vzhledem ke zpracování tohoto 
archivního fondu v roce 1963 archivářem Janem Kvíderou a Matějem Šlaisem k němu muselo 
dojít před tímto rokem.  
  Kniha přírůstků prvně zaznamenává předání archiválií tohoto archivního fondu v roce 
1964 (číslo přírůstku 11/1964), kdy archiv převzal společně s agendou Obecního úřadu 
Stanětice 2 bm blíže nespecifikovaných archiválií.  
  Další předání archiválií proběhlo 5. srpna 1971 (číslo přírůstku 44/1971), kdy Místní 
národní výbor Stanětice předal zápisy ze schůzí orgánů národního výboru z let 1956–1968, 
volební materiály z roku 1957, podací protokol z roku 1957, hlavní knihy z let 1951–1953       

                                                 
15  V srpnu 1968 došlo k invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa a následnému potlačení 
československého pokusu o reformu socialismu – tzv. Pražského jara. 
16   Obec Zahořany se stala sídlem místního národního výboru a po sloučení spravovala obce Bořice, 
Hříchovice, Oprechtice, Sedlice, Stanětice, Zahořany. Částmi obce Zahořany se jmenované obce staly od           
1. ledna 1985 na základně usnesení 15. plenárního zasedání Okresního národního výboru Domažlice ze dne      
20. prosince 1984 v souvislosti se sloučením obcí, které dosud existovaly v rámci společných národních výborů. 
17   Ve Staněticích byl pro spolupráci s národním výborem ustaven občanský výbor. 
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a detailněji neurčené písemnosti v předávacím seznamu označené jako korespondence 
národního výboru z let 1958–1959 a z roku 1963 o celkovém rozsahu 0,5 bm.   
  Dne 29. dubna 1976 (číslo přírůstku 116/76) archiv převzal 0,7 bm archiválií z let 
1960–1971. Jednalo se o zápisy rady z let 1965–1967 a z roku 1970, zápisy školské a kulturní 
komise z let 1961–1964, zápisy školské komise z roku 1971, zápisy komise pro ochranu 
veřejného pořádku z roku 1964 a z roku 1967, zápisy komise stavební z let 1961–1963, zápisy 
komise finanční z roku 1964, zápisy komise zemědělské z let 1964–1965, zápisy komise pro 
ochranu veřejného pořádku z roku 1961, zápisy komise sociální z let 1960–1961 a z roku 
1964, plány práce z roku 1964, soupis osob trvale činných v zemědělství z let 1962–1963, 
spisy týkající se ČSČK z roku 1962, volební materiály a blíže neurčenou „korespondenci“ 
z let 1961–1965 a z roku 1967.   
   Ostatní archiválie, převážně z let 1971–1976, byly do archivu převzaty v rámci 
skartačního řízení u Místního národního výboru Zahořany v roce 1981.     
 

III. Archivní charakteristika archivního fondu 
  Archivní fond Místní národní výbor Stanětice obsahuje archiválie z let (1932) 1945–
1976 (1977). Z archivního fondu Místní národní výbor Stanětice zasahuje do archivního 
fondu Archiv obce Stanětice kniha (inv. č. 1), která eviduje agendu dvou původců. Nejprve 
obsahuje zápisy ze schůzí Obecního úřadu Stanětice z let 1932–1945 a dále pokračuje zápisy 
ze schůzí Místního národního výboru Stanětice z let 1946–1956, zápisem o valném 
shromáždění honebního společenstva z roku 1948 a zápisy o ustavení místního akčního 
výboru Národní fronty z roku 1948, přičemž rok 1932 tvoří prius archivního fondu Místní 
národní výbor Stanětice. V inventárním seznamu je spodní časová hranice uvedena v kulaté 
závorce. Kniha byla do archivního fondu Místní národní výbor Stanětice přesunuta 
z archivního fondu Archiv obce Stanětice (EL NAD 398) v roce 2016 (č. j. SOAP/010–
0179/2016) vzhledem k tomu, že poslední zápis v ní byl učiněn v období činnosti místního 
národního výboru, v roce 1956.  
  U nedatovaných archiválií byla doba jejich vzniku určena diplomatickým rozborem, 
inventární seznam pak uvádí takto stanovený časový rozsah v hranatých závorkách (inv. č. 
85). 
  Z významných archiválií v archivním fondu zcela chybějí veškeré zápisy ze schůzí 
místního národního výboru z roku 1945. Dochované zápisy ze schůzí pléna, rady a komisí 
Místního národního výboru Stanětice jsou neúplné. Nedochoval se také podací protokol 
z roku 1945.  
 Počáteční zpracování archivního fondu provedli podle záznamu na evidenčním listu 
NAD v roce 1963 archiváři Jan Kvídera a Matěj Šlais. Jednalo se o soupis archiválií z let 
1945–1959. Tehdy vznikl soupis archiválií různých původců (Obecní úřad Stanětice, Místní 
školní rada Stanětice, Obecná škola Stanětice a Místní národní výbor Stanětice) z téže lokality 
sepsaný v jednom seznamu se společným úvodem.    
  Dalším zpracovatelem archivního fondu byla v roce 1996 Kateřina Šlaufová. 
Výsledkem zpracování bylo hrubé uspořádání archivního fondu na základě ukládacího           
a skartačního plánu pro MNV, vypracovaného podle instrukce MV ČSR č. 12/1987 (Věstník 
vlády ČSR pro národní výbory 1987, částka 7), a podle spisové agendy MNV Jesenná v roce 
1987, v okrese Gottwaldov, dnes Zlín. O provedené vnitřní skartaci není ve spisu o fondu 
dochován žádný záznam, ačkoli porovnáním soupisů převzatých dokumentů a současného 
stavu archivního fondu k ní nutně muselo dojít. 
 V roce 2016 archivní fond pořádala a zpracovala k němu inventář Monika Žáčková. 
Před samým začátkem pořádacích prací v roce 2016 archivní fond činil 0,91 bm a počtem 
evidenčních jednotek, mimo počet úředních knih, odpovídal stavu v evidenci PEvA (úřední 
knihy inv. č. 43–46 byly původně započteny jako spisy). Rozdíl v metráži archivního fondu 
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vznikl fyzickým přemanipulováním archiválií, vyřazením archiválií z evidence NAD 
z důvodu přehodnocení jejich významu a vnitřním přesunem. Jako základní metodický návod 
při inventarizaci archivního fondu sloužil metodický pokyn pro inventární zpracování 
archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/006–
3120/2007.  
 Inventární seznam se člení na dvě oddělení: orgány národního výboru a úřad 
národního výboru. Do oddělení orgány národního výboru jsou zařazeny zápisy ze schůzí ze 
schůzí pléna národního výboru, zápisy ze schůzí rady národního výboru, zápisy ze společných 
schůzí MNV, MV NF a VO KSČ, zápisy ze schůzí jednotlivých komisí MNV, občanských 
výborů a výboru žen. Ostatní archiválie jsou zařazeny do oddělení úřad národního výboru      
a jsou uspořádány obvyklým způsobem podle evidenčních jednotek (úřední knihy, podací 
protokoly, kartony). Úřední knihy jsou rozděleny na evidenční knihy a účetní knihy. Spisový 
materiál se člení na registraturní pomůcky a spisy. S ohledem na předchozí pořádací práce      
a rovněž vzhledem k tomu, že i spisy dalších archivních fondů místních národních výborů 
uložených v SOkA Domažlice byly inventarizovány podle již výše zmíněného umělého 
pořádacího spisového plánu z roku 1987, byly takto zpracovány i spisy archivního fondu 
Místního národního výboru Stanětice. Formální zpracování inventáře odpovídá metodickému 
pokynu ředitele Státního oblastního archivu v Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu 
archivních pomůcek č. j. SOAP/006–0767/2010 z 12. března 2010 s přihlédnutím k dodatku 
metodického pokynu z roku 2014 č. j. SOAP/006–01300/2014 a metodickému návodu          
č. 1/2013 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra, kterým se vydávají 
nová základní pravidla pro zpracování archiválií. 
  Zpracovatelka v archivním fondu ponechala peněžní deník vedený v letech 1950–1953 
(inv. č. 47), neboť se pro rok 1953 nedochovaly žádné jiné účetní knihy. Vzhledem k tomu, že 
inventární kniha (inv. č. 49) eviduje mimo jiné budovy a stavby MNV, zpracovatelka tuto 
knihu v archivním fondu ponechala. 
 Protokolem o vyřazení archiválií z evidence NAD z důvodu přehodnocení jejich 
významu podle § 17 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb. při současném pořádání zpracovatelka 
z archivního fondu vyřadila 0,11 bm archiválií z let 1945–1976. Jednalo se o spisy a čtyři 
úřední knihy. Protokol o vyřazení archiválií z evidence NAD z důvodu přehodnocení jejich 
významu ze dne 15. listopadu 2016 (č. j.: SOAP/010–0869/2016) s podrobným soupisem 
vyřazených archiválií je uložen ve spisu o fondu. 
 Fyzický stav archivního fondu je dobrý, jen kniha inv. č. 1 má uvolněnou vazbu          
a chybí jí hřbetník, knihy inv. č. 9, inv. č. 11, inv. č. 13, inv. č. 42 a podací protokol inv. č. 52 
mají listy uvolněné ze hřbetu a kniha inv. č. 34 má utržené přední desky.  
 Jazykem archivního fondu je čeština. 
 
                    IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu 
  Archiválie archivního fondu Místní národní výbor Stanětice poskytují informace               
o politických, hospodářských, sociálních a správních dějinách obce a jejích částí. Přehled        
o dění v obci lze získat z dochovaných zápisů schůzí pléna a rady místního národního výboru 
a ze zápisů schůzí jednotlivých komisí národního výboru a občanských výborů. 
  Stanětice měly charakter zemědělské obce, proto se část dochovaných spisů týká 
především evidence půdy a zemědělství (inv. č. 70–82).   
  Dominantou obce je původně gotický kostel sv. Kunhuty ze čtrnáctého století, který 
byl v roce 1964 zapsán do státního seznamu kulturních památek (inv. č. 105). 
  Demografické poměry po roce 1945 ve Staněticích zachycují abecedně podle příjmení 
řazené přihlašovací a odhlašovací lístky obyvatel obce Stanětice (inv. č. 117). Pro 
genealogické účely lze využít také ohlašovací knihu o pobytu mužstva v záloze, náhradní 
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záloze a na trvalé dovolené (inv. č. 22), spisy evidence obyvatel (inv. č. 116) a matriční věci 
zachycující oznámení o narození, úmrtí či uzavření sňatku (inv. č. 118).      
 V případě hlubšího zájmu o studium dějin obce v období činnosti místního národního 
výboru bude třeba prostudovat ještě další archivní fondy uložené ve Státním okresním archivu 
Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, především Okresní národní výbor Domažlice.  
  Pamětní kniha obce z let 1925–1975 se v současné době nachází v soukromém 
vlastnictví u paní Věry Volmutové ze Stanětic. Na webových stránkách Obce Zahořany 
(www.obeczahorany.cz) je uveden odkaz (www.stanetice.cz) na digitalizovanou verzi této 
kroniky. Několik otisků razítek Obecního úřadu Stanětice a razítek Místního národního 
výboru Stanětice učiněných v této kronice dokládá, že se skutečně jedná o obecní kroniku. 
Kronika byla založena v roce 1925 kronikářem Bohumilem Němečkem, který nejprve popsal 
obecně historii obce Stanětice, retrospektivně doplnil zápisy k roku 1923. Od roku 1925 do 
roku 1940 byly zápisy do kroniky pořizovány pravidelně. Za léta 1941–1971 jsou v kronice 
zápisy učiněny retrospektivně. Kronika je doplněna několika fotografiemi a výstřižky z novin.  
  Archiválie uložené pod inv. č. 111 obsahují osobní citlivé údaje,18 a proto podléhají 
podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
jinému režimu povolení pro nahlížení.  
 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky 
Ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně archivní fond 

Místní národní výbor Stanětice pořádala a archivní pomůcku sestavila Monika Žáčková. 
 
 
 
 
 

Horšovský Týn dne 15. 11. 2016                   Monika Žáčková 
  

                                                 
18  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.  
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Příloha č. 1 

Seznam použitých zkratek 

akce „Z“   akce zvelebení 

AP   archivní pomůcka 

bm   běžný metr 

č. j.   číslo jednací 

č. k.    číslo kartonu 

č. kat.    číslo katastru 

č. p.   číslo popisné 

ČSČK    Československý červený kříž 

ČSR   Československá republika 

ČSSR   Československá socialistická republika 

EL NAD  evidenční list Národního archivního dědictví 

evid. jedn. č.  evidenční jednotka číslo 

ha   hektar 

inv. č.   inventární číslo 

JZD   jednotné zemědělské družstvo 

K   kniha 

k. ú.   katastrální území 

kar   karton 

MNV   místní národní výbor 

MO ČSRS   Místní organizace Československého rybářského svazu 

MV ČSR   Ministerstvo vnitra České socialistické republiky 

MV NF  místní výbor Národní fronty 

N    karton 

NAD   Národní archivní dědictví 

NV    národní výbor 

ONV    okresní národní výbor 

PEvA   program pro evidenci archiválií 

ppr   podací protokol 

roč.   ročník 

Sb.   Sbírka zákonů 

SOAP   Státní oblastní archiv v Plzni 

SOkA                        státní okresní archiv 

str.   strana 
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ukn   úřední kniha 

Ú. l.   Úřední list 

VO KSČ  vesnická organizace Komunistické strany Československa 
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Příloha č. 2 

Přehled předsedů MNV Stanětice 

1945  Jiří Hötzel (Hecl) 

1945 –1946 Jan Hruška      

1946 – 1950 Martin Červený 

1950 – 1954             Josef Havlovic 

1954 – 1955 Martin Červený 

1955 – 1957  Jan Adámek 

1957 – 1959 Josef Cibulka 

1959 – 1960  Václav Fűrbacher 

1960 – 1964 Petr Hora 

1964 – 1966 Václav Blahník 

1966 – 1971  Josef Ledvina 

1971 – 1976 František Svoboda 
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Inv.   Obsah  Časový rozsah   Evid. 
č.                    jedn. č. 
___________________________________________________________________________ 

1. Orgány národního výboru 

1   Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva               (1932)  1945–1956    ukn 1 
  19. 1. 1932 – 12. 2. 1945, 
   zápisy ze schůzí pléna a rady MNV  
  12. 1. 1946 – 29. 11. 1954, 29. 6. 1956, 
  zápis z ustavující schůze Místní rady osvětové  
  Stanětice 8. 1. 1946, 
   zápis ze schůze komise finanční 7. 10. 1946, 
  zápis o valném shromáždění honebního    
  společenstva 25. 1. 1948, 
  zápisy o ustavení místního akčního výboru  
  Národní fronty 28. 2. 1948 – 29. 2. 1948, 
 zápis ze schůze komise zemědělské  
 25. 9. 1956     
 

2   Zápisy ze schůzí pléna    1952–1976 kar 1 
  17. 1. 1952 – 9. 4. 1976 
 

3   Zápisy ze schůzí rady  1952–1976 kar 2 
  7. 4. 1952 – 23. 4. 1976 
 

4   Zápis ze společné schůze MNV a MV NF  1955 kar 2 
  6. 5. 1955 
 

5   Zápisy ze společných schůzí MNV, MV NF  1965, 1973 kar 2 
  a VO KSČ  
  7. 5. 1965, 26. 11. 1973   
  

6   Zápisy ze schůzí komise finanční 1961–1962 ukn 2 
  12. 1. 1961 – 10. 10. 1962 
 

7   Zápisy ze schůzí komise finanční  1963–1971 kar 3 
  8. 1. 1963 – 13. 9. 1967,  
  7. 1. 1969 – 30. 4. 1969,  
  4. 3. 1971 
 

8   Zápisy ze schůzí komise zemědělské  1955 kar 3 
  29. 6. 1955 – 8. 7. 1955 
 

9   Zápisy ze schůzí komise zemědělské 1961–1964  ukn 3 
  12. 1. 1961 –5. 3. 1964     
 

10   Zápisy ze schůzí komise zemědělské  1964–1966 kar 3 
  15. 8. 1964 – 20. 1. 1966 
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Inv.   Obsah  Časový rozsah   Evid. 
č.                    jedn. č. 
___________________________________________________________________________ 
11   Zápisy ze schůzí komise stavební  1960–1964  ukn 4 

  13. 7. 1960 – 9. 6. 1964          
 
12   Zápisy ze schůzí komise stavební  1967–1971 kar 3 

  12. 1. 1967 – 7. 10. 1971 
 

13   Zápisy ze schůzí komise školské a kulturní 1961–1964 ukn 5 
  26. 1. 1961 – 6. 10. 1964     
 

14   Zápisy ze schůzí komise školské a kulturní  1964–1971 kar 3 
  10. 8. 1964 – 22. 12. 1966, 28. 5. 1971 
 

15   Zápisy ze schůzí komise sociální 1963–1964 kar 3 
  6. 3. 1963 – 4. 3. 1964 
 

16   Zápisy ze schůzí komise pro místní bezpečnost  1960 kar 3 
  5. 4. 1960 – 3. 8. 1960 
 

17   Zápisy ze schůzí komise pro ochranu  1961–1976 kar 3 
  veřejného pořádku 
  17. 7. 1961 – 25. 9. 1961, 
  8. 1. 1963 – 6. 10. 1967, 
  1. 3. 1972 – 9. 4. 1976  
 

18   Zápisy ze schůzí Občanského výboru v Hříchovicích  1963 kar 3 
  7. 3. 1963 – 29. 11. 1963 
 

19   Zápisy ze schůzí Občanského výboru v Oprechticích  1961 kar 3 
 31. 1. 1961 – 8. 2. 1961 
  

20   Zápisy ze schůzí výboru žen  1954–1959 kar 3 
  21. 10. 1954, 18. 6. 1956, 
  27. 6. 1957 – 25. 9. 1959 
 

21   Zápisy ze společných schůzí výboru žen    1960–1963 kar 3 
  a Československého červeného kříže – místní   
  skupiny Stanětice  
  16. 2. 1960 –17. 5. 1960, 
 22. 1. 1963 – 5. 2. 1963 
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č.                    jedn. č. 
___________________________________________________________________________ 

2. Úřad národního výboru 

I. Úřední knihy 

 A. Evidenční 

22   Ohlašovací kniha o pobytu mužstva v záloze,  1945–1951 ukn 6 
  náhradní záloze a na trvalé dovolené  
 

B. Účetní 

23   Hlavní kniha  1946 ukn 7 
 

24   Hlavní kniha  1947  ukn 8 
 

25   Hlavní kniha  1948 ukn 9 
  

26   Hlavní kniha  1950 ukn 10 
 

27    Hlavní kniha  1951 ukn 11 
  

28   Hlavní kniha I. 1952 ukn 12 
   

29   Hlavní kniha II. 1952 ukn 13 
  

30   Kniha příjmů  1954 ukn 14
  

31  Kniha příjmů  1955 ukn 15 
  

32   Kniha příjmů  1956 ukn 16 
 

33   Kniha příjmů  1957 ukn 17 
 

34   Kniha příjmů      1958–1959 ukn 18 
 

35   Kniha výdajů  1954 ukn 19 
 

36  Kniha výdajů  1955 ukn 20 
 

37  Kniha výdajů  1956 ukn 21 
 

38    Kniha výdajů  1957 ukn 22 
 

39  Kniha výdajů  1958 ukn 23 
 

40  Kniha výdajů  1959 ukn 24 
 
41   Kniha výdajů  1960 ukn 25 
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č.                    jedn. č. 
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42  Kniha výdajů   1961 ukn 26 

 
43   Kniha příjmů a výdajů  1964 ukn 27 

 
44   Kniha příjmů a výdajů  1966 ukn 28 

 
45   Kniha příjmů a výdajů  1968 ukn 29 

 
46   Kniha příjmů a výdajů  1971 ukn 30 

 
47   Peněžní deník  1950–1953 ukn 31 

 
48   Kniha hotově placených příjmů 1954 ukn 32 

  
49   Inventární kniha                                            1967–1976  ukn 33 

 
 
  

II. Spisový materiál 

A. Registraturní pomůcky 

50  Podací protokol  1946–1952 ppr 1 
  13. 4. 1946 (č. j. 821) – 13. 3. 1952 (č. j. 1272) 
 

51   Podací protokol 1957–1969 ppr 2 
  25. 6. 1957 (č. j. 1) – 30. 12. 1969 (č. j. 131) 
 

52   Podací protokol 1970–1976 ppr 3 
  6. 1. 1970 (č. j. 1) – 29. 4. 1976 (č. j. 95)  
 

B. Spisy 

Všeobecné záležitosti, organizace činnosti NV 

53   Přehled základních ukazatelů MNV 1967,  1950–1967 kar 4 
  jmenování členů MNV 1950–1953 
  jmenování tajemníka MNV 1952,   
  změna členství v MNV 1953,  
  hodnocení poslanců MNV a rozdělení  
  funkcí 1960–1963 
 

54   Socialistické závazky MNV,  1960–1967  kar 4  
  soutěž „Vzorná obec“ 
 

55  Hospodářské a nájemní smlouvy mezi MNV  1960–1970 kar 4 
  a Jednotou, lidové spotřební družstvo Domažlice  
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 č.                    jedn. č. 
___________________________________________________________________________ 
 se sídlem v Horšovském Týně (nebytové prostory  
 Hříchovice č. p. 25, Oprechtice č. p. 69) 
 
56   Hospodářské smlouvy o převodu správy  1972–1976 kar 4 

  národního majetku (k. ú. Oprechtice, Stanětice) 
 

57   Darování pozemků státu, přikázání půdy  1961–1966 kar 4 
  do trvalého užívání státu (JZD) 
 

58   Inventarizace majetku MNV  1964–1970   kar 4 
  (mimo jiné zápis o předání a převzetí majetku  
  MNV při změně předsedy MNV) 

 
59   Volby   1954–1971 kar 4 

  
60   Volební program MNV  1972 kar 4 

  (zhodnocení volebního programu za období  
  let 1964–1971, volební program na léta  
  1972–1975) 
 

61   Plány práce pléna, rady a komisí MNV, 1954–1974 kar 4 
  plány práce výboru žen 
 

62   Elektrizace obce 1947–1948, dohoda  1947–1948, 1973 kar 4 
  o placení dodávek elektřiny MNV 1973,  
  místní rozhlas 1947 
 

Kontrola 

63    Kontrola, prověrky a rozbory činnosti MNV 1957–1970  kar 4 
  (včetně rozboru hospodaření MNV)    
 

Finance 

64   Rozpočty a jejich plnění, přehledy o výsledcích  1951–1971 kar 4 
  finančního vypořádání, přehled aktiv a pasiv,  
  revize finančního hospodaření MNV a hospodaření  
  malých příspěvkových organizací 
 

65    Daně, dávky, poplatky  1957–1971  kar 4 
  (přehled a výkazy daní a poplatků  
  spravovaných MNV, zemědělská daň,  
  daň ze mzdy, daň domovní) 
 

66   Konfiskace majetku (M. Obermeierová)  1951 kar 4 
 

67   Přihlášky k soupisu nepřátelského majetku  1946 kar 4 
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Inv.   Obsah  Časový rozsah   Evid. 
č.                    jedn. č. 
___________________________________________________________________________ 
68   Přihláška cenných papírů MNV u Okresní záložny  1945–1949 kar 4 

  hospodářské Kdyně 1945, převod vázaných cenných 
  papírů na stát prostřednictvím Spořitelny a záložny  
  Kdyně 1949, opis zápisu ze schůze dozorčí rady  
 a představenstva Kampeličky ve Staněticích 1947 
      

69   Pojistné smlouvy MNV, výkazy o pojištění MNV  1968–1974  kar 4 
 
Zemědělství a výživa 

70   Změna kultury pozemku  1964–1974 kar 5 
  (k. ú. Hříchovice, Oprechtice, Stanětice) 
  

71   Vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu  1965–1972 kar 5 
  (k. ú. Oprechtice, Stanětice) 
 

72   Přidělení pozemků do osobního užívání, dohody   1959–1976  kar 5 
  o zřízení práva osobního užívání pozemku 
  (k. ú. Oprechtice, Stanětice) 
 

73   Přidělení náhradních pozemků do užívání  1952–1959 kar 5 
   po provedení hospodářsko-technické úpravy  
   pozemků, směna pozemků 
  (k. ú. Hříchovice, Stanětice) 
 

74   Evidence půdy, záznamy o změně evidence půdy  1949–1965  kar 5 
 

75   Evidenční listy o plochách kultur, včetně vložek 1952–1960 kar 5 
  k  evidenčnímu listu  
 

76    Obecní přehledy, výkazy o plochách kultur  1955–1958 kar 5 
 

77   Soupisy ovocných stromů a keřů  1961–1965 kar 5 
 

78   Rozpisové sumáře státního plánu rozvoje  1958–1959 kar 5 
  zemědělské výroby  
 

79   Obecní přehledy o počtu osob trvale  1953–1963 kar 5 
  činných a pomáhajících v zemědělství   
 

80   Soukromě hospodařící zemědělci (soupis) 1965 kar 5 
  

81   Jednotné zemědělské družstvo Stanětice  1953–1965 kar 5 
  (seznam členů JZD, vystoupení členů z JZD,  
  odvolání členů JZD, rozbory hospodaření  
  a zprávy o činnosti JZD, upozornění na postup  
  při provádění zákona o kárném stíhání rozkrádání  
  a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví, 
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  plán úkolů JZD, prověrky v JZD, patronátní smlouva  
  mezi JZD a Státním statkem Bor, technické zprávy  
  o provedení hospodářsko-technických úprav  
  pozemků)    
 

82   Rozbor plnění dodávek v živočišné výrobě  1963–1964 kar 5 
 
Lesní hospodářství 

83   Zápis o jednání mezi MNV Stanětice  1953 kar 5 
  a Správou lesního hospodářství Nýrsko  
 o převzetí majetkového souboru lesního  
  hospodářství    
 

84   Seznam majitelů lesů, hromadný výměr  1956–1958 kar 5 
  o příspěvcích na odbornou správu lesů 
 

Vodní hospodářství 

85   Přehled vodních ploch v katastrech MNV   [1960]–[1970] kar 5 
 

86   Vyjádření k žádosti o předání rybníka ve  1970 kar 5 
  Staněticích do trvalého užívání MO ČSRS Kdyně 
 

87   Studny (soupis studní, rozbory vody) 1957–1970 kar 5 
  

88   Vodovody pro JZD Stanětice  1955–1965 kar 5 
  (teletník Hříchovice, stáj Stanětice) 
 

Ochrana ovzduší a přírodního prostředí 

89   Vysazení „stromu svobody“ 1968 kar 5 
  (k. ú. Stanětice, č. kat. 49) 
 

Místní hospodářství 

90   Výkazy o bytovém hospodářství, výkazy  1966–1970 kar 5 
  o přírůstku a úbytku bytů za léta 1965–1969   
 

91   Smlouva o poskytnutí podnájmu (Stanětice č. p. 52) 1965 kar 5 
  

92   Uzavření provozovny pohostinství v Hříchovicích 1961 kar 5
  

Doprava 

93   Výkaz o motorovém parku MNV  1965–1970 kar 5 
 

94    Souhlas a povolení k překopu silnice  1963 kar 5 
 

95   Místní komunikace  1963–1971 kar 5 
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96   Osazení cest v Oprechticích dopravními značkami  1972 kar 5 
 

Územní plánování, výstavba 

97   Věci stavební – povolení k trvalému 1953–1976 kar 6 
  provozu, rozhodnutí o přípustnosti  
  stavby, rozhodnutí o umístění stavby,  
  stavební plány, žádosti o povolení 
  (Hříchovice, Oprechtice, Pláně – pomístní 
  název části obce Oprechtice, Stanětice) 
 

98   Demolice (Hříchovice, Oprechtice, Stanětice) 1957–1975 kar 7 
 

99   Akce „Z“ (plán akcí, výkazy o plnění, rozpočty   1960–1970 kar 7 
  financování, výkazy o zvelebení obce občanskou  

   svépomocí)  
 

100   Evidence nemovitostí – převody, darovací smlouvy,  1961–1975 kar 7 
  postupní smlouvy, kupní smlouvy, dědictví,  
  bezúplatné spoluvlastnictví      
  (Hříchovice, Oprechtice, Pláně – pomístní 
  název části obce Oprechtice, Stanětice)  
 

Kultura   

101   Výkaz o kulturně výchovné činnosti  1968–1969 kar 7 
  

102   Výkazy o osvětě a objektech používaných   1965–1967 kar 7 
  pro kulturní a společenský život 
 

103   Hovory s mládeží  1972–1975 kar 7 
 

104   Místní lidová knihovna Hříchovice, 1959–1975 kar 7 
  Místní lidová knihovna Oprechtice, 
  Místní lidová knihovna Stanětice 
 

105   Vyrozumění o zápisu kulturní památky   1964 kar 7 
  do státního seznamu kulturních památek  
  (kostel sv. Kunhuty ve Staněticích,  
  šprýchar statku č. p. 23 Stanětice,  
  statek č. p. 30 Stanětice)  
 

Záležitosti církevní 

106   Farní budova č. p. 28 Stanětice (zápis o převzetí  1963–1968 kar 7 
   budovy 1963, výpočtový list úhrady za užívání  

  nebytových prostorů 1968) 
 



23 
 

Inv.   Obsah  Časový rozsah   Evid. 
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107   Vykoupení hrobů (rodina Němcova) 1965 kar 7 
 
Školství 

108   Národní škola Stanětice (učitelský sbor, sčítací    1950–1968 kar 7 
  list pro národní školy, zřízení stravovny mládeže)  
  1950–1951,  
  Základní devítiletá škola Stanětice (popis školní  
  budovy, hodnocení školního roku, přeložení  
  ředitelky školy) 1963–1965, 
  Základní devítiletá škola Oprechtice (popis školní 
  budovy, propůjčení budovy pro letní pionýrský  
  tábor, výkazy o vyučování náboženství, zápis  
  z hospitace, zahajovací výkazy o škole, hygienická  
  prověrka školy, nájemní smlouva) 1961–1968  

 
109   Mateřská škola Stanětice, Dětský útulek Stanětice,  1950–1967 kar 7 
  Zemědělský útulek Stanětice 
 
Sociální zabezpečení 

110   Sociální, doplňková péče (záznam z prověrky,  1965–1968 kar 7 
  výkaz o sociální péči) 
 

111   Zbavení způsobilosti k právním úkonům,  1964–1973 kar 7 
  zbavení svéprávnosti, určení opatrovníka, 
   svěření do výchovy 

  

Požární ochrana 

112   Požární poplachový plán obce  1961 kar 7 
 

Vnitřní správa 

113    Místní skupina Československého červeného  1961–1964 kar 7 
  kříže Stanětice (výkazy o činnosti, soupisy 
 majetku místní skupiny, rozpočty) 
 

114   Zápis o předání mírového a válečného   1951 kar 7 
  hrobu MNV Stanětice 
 

115   Útěk do ciziny, zabavení majetku  1950–1951 kar 7 
  (F. Jírovec, V. Mařík) 
   

116   Evidence obyvatel  1946–1966 kar 7 
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117    Přihlašovací a odhlašovací lístky obyvatel  1945–1954  kar 7 

  z trvalého a přechodného pobytu (Stanětice) 
 

118   Věci matriční (oznámení o narození, oznámení  1954–1962  kar 7 
  o úmrtí, oznámení o uzavření manželství)  
 

119   Rozhodnutí o přidělení čísla popisného  1971 kar 7 
  Stanětice č. p. 64 – novostavba na č. kat. 189/39 
  (přílohou hospodářská smlouva mezi MNV  
  Stanětice a ONV Domažlice o převodu správy 
  národního majetku k. ú. Stanětice, č. kat. 189/39) 
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