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STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V LITOMĚŘICÍCH
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Váš dopis:

Číslo jednací:
2015/494/SOALT

Vyřizuje/telefon:
Poloncarz/477755999

Litoměřice dne:
9.2.2015

Žádost o sdělení dle zákona č. 106/1999Sb, v platném znění - odpověď
xxxxxxxxxxxxxxxx,
V odpovědi na Váš dopis z 29. ledna t .r. uvádíme odpovědi na jednotlivé v něm obsažené
dotazy:
1)

zda Státní oblastní archiv v Litoměřicích (včetně organizačních jednotek) přebíral
archivní materiál z Okresního soudu v Litoměřicích, především materiál z let 1945 –
1960 související s rozhodováním okresního soudu nebo knihovního soudu při
Okresním soudu v Litoměřicích v souvislosti s přídělovým řízením nebo
majetkovými převody v té době?

V letech 1949-1960 prováděl výběr dokumentů vhodných k trvalému uložení do archivu
(skartační řízení) na jednotlivých okresních soudech tehdejší Krajský (dnes Státní oblastní)
archiv v Litoměřicích. Spisy z těchto skartací byly do okresního archivu Litoměřice předány
v letech 1961-1962.
Od 60. let 20. století do roku 2014 prováděl na Okresním soudě v Litoměřicích skartace okresní
archiv (dnes Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích).
Pozemnoknižní spisy (spisy o zakládání nových pozemkových knih, sbírka listin k pozemkové
knize) jsou ve fondech okresních soudů SOkA Litoměřice uloženy následovně:
Okresní soud Libochovice

– do roku 1885

Okresní soud Litoměřice

– do roku 1918

Okresní soud Lovosice

– do roku 1884

Okresní soud Roudnice n. L. – do roku 1884
Okresní soud Štětí

- do roku 1897

Okresní soud Úštěk - do roku 1918.
Pozemnoknižní spisy okresních soudů týkající se přídělových řízení nebo majetkových převodů
z let 1945-1960 nebyly do archivu převzaty.
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2)

V případě, že takový archivní materiál přebíral – v jakém časovém období, jakým
způsobem?

Soudní spisy byly přebírány povětšinou v rámci skartačních řízení - skartace na okresních
soudech probíhaly od roku 1949 do roku 2013.
Některé byly v počátečním období předávány do krajského archivu z Archivu Ministerstva
vnitra (část spisů k zakládání nových pozemkových knih), většina soudních spisů však byla
převzata z jednotlivých soudních spisoven, později ze spisovny litoměřického okresního soudu.
Dnes archiv přebírá pouze spisy s prošlou skartační lhůtou, které soud zahrnul do skartačních
návrhů, a to po posouzení jejich archivní hodnoty.
3)

Zda se jednalo o veškerý materiál z let 1945-1960?

Nikoli, nejednalo se o veškerý materiál z let 1945–1960.
Soudní spisy podléhají skartačním lhůtám, po jejichž uplynutí se některé spisy bez trvalé
archivní hodnoty skartují, spisy s trvalou archivní hodnotou se převezmou do archivu. Některé
dokumenty, zejména registraturní pomůcky, si soud ponechal či nechává pro svoji potřebu i
nadále.
Část spisovny okresního soudu Litoměřice umístěná na Malé pevnosti v Terezíně byla zničena
při povodni roku 2002, ze zmiňovaného období 1945 – 1960 zde byly uloženy dědické spisy
1945-1949 a trestní spisy 1945-1949.
V rámci skartace roku 2004 musely být skartovány mimo jiné veškeré trestní spisy z let 19541958 z důvodu jejich špatného fyzického stavu (zcela zplesnivělé a nečitelné).
4)

V případě, že archivní materiál z období 1945 - 1960 nebyl převzat v plném rozsahu,
jaký materiál byl ponechán nebo je ještě nepřevzatý z archivu Okresního soudu
v Litoměřicích?

Není pravděpodobné, že by se ve spisovně soudu nacházely dokumenty z let 1945-1960, možná
s výjimkou některých registraturních pomůcek. Nicméně s tímto dotazem je třeba se obrátit
přímo na Okresní soud v Litoměřicích, který je kompetentní danou otázku zodpovědět.

PhDr. Marek Poloncarz
Ředitel Státního oblastního archivu
v Litoměřicích
podepsáno elektronicky
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