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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně správních celků. Nahradily tak od r. 1850 fungující obecní úřady, resp. vyšší územně 
správní  celky.  Právní  základ  jejich  existence  byl  položen  ústavním  dekretem  presidenta 
republiky  ze  dne  4.  prosince  1944  o  národních  výborech  a  prozatímním  Národním 
shromáždění,  na  nějž  navazovalo  vládní  nařízení  č.  4/1945  Sb.  o  volbě  a  pravomoci 
národních  výborů.  Poté  následovaly  stovky  dalších  norem,  které  určovaly  podmínky  a 
pravidla  pro  fungování  národních  výborů,  jejich  složek,  zřizovaných  organizací  atd.  Éra 
národních výborů byla uzavřena v roce 1990, kdy došlo ke znovuobnovení obecních úřadů, 
resp. zřízení dalších úřadů pro správu vyšších územně správních celků.

Shora uvedené vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, 
částečně  pozměněné  vládním  nařízením  č.  44/1945  Sb.,  o  rozsahu  působnosti  národních 
výborů,  určovalo,  že  se  v  každé  obci  má  ustavit  místní  národní  výbor.  Vnitřní  složení, 
pravomoci,  hospodaření,  vedení  a  podepisování  některých  druhů  písemností  národních 
výborů konkretizovala Směrnice ministerstva vnitra č. 6 ze dne 19. května 1945 uveřejněná v 
Úředním listu  republiky Československé a navazující  Prozatímní  organizační  řád místních 
národních výborů z  roku 1947.  Dle těchto  předpisů národní  výbory sestávaly z  voleného 
sboru složeného z  členů národního výboru,  jednotlivých složek  (rada,  předseda,  referenti, 
komise) a úřadu. 

Pro  dočasnou  správu  obcí,  kde  pro  převážnou  většinu  obyvatelstva  státně 
nespolehlivého,  tj.  zejména  v  pohraničí,  nemohl  být  ustaven  místní  národní  výbor,  byly 
jmenovány okresními národními výbory, resp. okresními správními komisemi místní správní 
komise,  jejichž pravomoci  byly stejné jako pravomoci  místních národních výborů.  Místní 
správní komise měly mít 3 až 6 jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise 
byl jmenován, nikoliv volen. 

V Částkově byl nejprve ke dni 6. září 1945 jmenován jako „zatímní zmocněnec OSK 
pro dozor nad výkonem obecní agendy“ Antonín Velek. 

Ve smyslu výše uvedených předpisů byla následně jmenována místní správní komise, v 
jejímž čele dosavadní zmocněnec OSK stanul a do jeho rukou složili slib člena MSK dne 29. 
listopadu 1945 členové František Podhorecký, Vladimír Holý a Josef Markytán.

Již na jaře následujícího roku však došlo ke změně ve vedení MSK, Antonín Velek byl 
odvolán „pro nedůvěru občanů“ a jeho místo od 19. května 1946 zaujal Štěpán Lendl. 

Místní  správní  komise  měly  být  nahrazeny místními  národními  výbory na  základě 
výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění podle § 1 a § 11, odst. 2 vládního 
nařízení  č.  120/1946  Sb.,  o  obnovení  národních  výborů  na  podkladě  výsledků  voleb  do 
ústavodárného Národního shromáždění ze dne 27. května 1946. Hlavním kriteriem pro vznik 
místního národního výboru byl počet 50 platných voličských hlasů v obci.

V r.  1946 bylo v obci  usídleno 73 oprávněných voličů,  proto  bylo možné,  aby 26. 
května došlo k volbě národního výboru.  Při následné ustavující schůzi dne 29. června 1946 
byl  předsedou  MNV  zvolen  Štěpán  Lendl,  jeho  náměstkem  a  zároveň  zásobovacím 
referentem Václav Staněk, členy Karel Novosád, Josef Pahorecký, Adolf Pahorecký, Josef 
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Brada,  Josef  Tvrdík,  Antonín  Stejskal,  Jaroslav  Nový, František  Pudil,  Josef  Markytán  a 
Emanuel Müller. Předseda však byl funkce usnesením MAV NF ze dne 8. dubna 1948 zbaven 
kvůli probíhajícímu soudnímu šetření „pro důvěrný styk s němkou“. 

Již 5. dubna 1948 proběhla volba nového předsedy a místo v čele obce zaujal Leopold 
Havrla. V létě téhož roku došlo i k výměně zastupitele Josefa Tvrdíka. Členové MNV sice 
neměli na jeho výměně zájem, neboť zpronevěru 3 párů gumových holínek nepovažovali za 
pádný důvod ke složení mandátu, nicméně OAV NF na návrh MAV NF svým usnesením ze 
13. července 1948 na odvolání trval a na uprázdněné místo nastoupil na konci srpna František 
Pahorecký starší.

Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení se Částkov 
od 1. ledna 1949 stal součástí nově vymezeného Kraje Plzeňského. Od 1. února 1949 pak 
náležela do nově vymezeného okresu Tachov.

Ve vsi  vládly velmi  napjaté  vztahy mezi  členy MNV a MAV NF. Výsledkem byla 
snaha o odstranění předsedy MNV Havrly. Na schůzi konané 19. března 1949 mu byla MAV 
NF vyslovena  nedůvěra  „pro  zneužití  úřední  moci  a  pro  prozrazení  úředního  tajemství“. 
Současně byl navržen k odvolání člen MNV Emanuel Müller, který funkci zastupitele údajně 
zastával  z titulu příbuzenství  „nikoliv  pro obec, ani k lidově demokratickému řízení“. Do 
mocenského střetu se následně vložila MO KSČ, která se „v zájmu klidu ve zdejší obci“ 
usnesla zbavit  člena MNV  a současně předsedu MAV, Jaroslava Nového, obou funkcí. Další 
nespokojenci z řad členů MNV, kteří stranili snahám MAV NF, měli být pokáráni. Nakonec 
byli  na  místa  členů  MNV  schváleni:  za  Jaroslava  Nového  František  Říha  a  za  Josefa 
Markytána Josef Brůna. Předsedou MAV NF se stal Antonín Velek. 

Spory ohledně složení MNV probíhaly mezi MNV, MAV NF a MO KSČ až do září 
1949. Nakonec došlo ke sjednocení názorů, celý dosavadní MNV byl odvolán a  jmenován 
nový  ve  složení:  předseda  Josef  Brůna,  místopředseda  Leopold  Havrla,  členové  Adolf 
Pahorecký, František Říha, Emanuel Müller, Bohumil Vojta, Josef Pahorecký, Josef Kubín, 
Viktor  Mistr,  Rudolf  Pahorecký,  Václav  Staněk  a  František  Pahorecký.  Jako  případní 
náhradníci  byli  určeni:  Štěpán Lendl,  František Pudil,  Antonín  Velek a Stanislav  Stygler. 
Nový předseda MNV složil slib 22. září 1949.

Další reorganizace MNV v Částkově proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 
14/1950  Sb.  o  organizaci  místních  národních  výborů,  na  návrh  MAV NF. Na ustavující 
schůzi  MNV dne června  1950  pak  byli  schváleni: předseda  Josef  Brůna,  jeho  náměstek 
Leopold Havrda, finanční referent František Říha, školní referent Štěpán Lendl, vyživovací 
referent  Viktor  Mistr  a  členové  Bohumil  Vojta,  Václav  Staněk,  Adolf  Pahorecký,  Anna 
Stieglerová, Frantiček Pahorecký, Rudolf Pahorecký, Anna Havrdová, Emanuel Müller, Josef 
Pahorecký a Josef Kubín. Josef Brůna na funkci zakrátko rezignoval a po schválení ONV v 
Tachově se místa předsedy k 15. listopadu 1951 ujal Václav Staněk. Dne 9. června 1952 je 
poprvé podepsán tajemník Albert Silvestr.

Do existence národních výborů pak významně zasáhl až ústavní zákon č. 12/1954 Sb., 
o národních  výborech  a  na  něj  navazující  zákony  a  vládní  nařízení  č.  13/1954  Sb., 
o národních  výborech,  č.  14/1954  Sb.,  o  volbách  do  národních  výborů,  č.  16/1954  Sb., 
o změnách  územních  obvodů některých národních  výborů a  č.  23/1954  Sb.,  o  organizaci 
výkonných  orgánů  národních  výborů.  Stávající  struktura  národních  výborů  byla  těmito 
normami pozměněna v tom smyslu, že v sídlech krajských národních výborů vznikly městské 
národní výbory. Ve vnitřní organizaci národních výborů došlo v důsledku uvedených předpisů 
ke zrušení referentského systému a jeho místo zaujaly jednotlivé odbory národních výborů v 
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čele s úředníky místo členů rady.

Podle § 3, odst. 5 zákona č. 13/1954 Sb., se volil do místních národních výborů 1 člen 
nejméně na 100 obyvatel a nejvýše na 200 obyvatel podle velikosti obce. V obcích do 900 
obyvatel  se  volilo  9  členů.  Místní  národní  výbory se  měly  scházet  ke  svým zasedáním 
nejméně  jedenkrát  za  měsíc  (§10).  Rada  národního  výboru  se  skládala  z  předsedy,  jeho 
náměstka, popř. náměstků, tajemníka a ostatních členů rady. Všichni členové rady byli voleni 
národním výborem na jeho prvním zasedání. Národní výbor mohl svou radu i její jednotlivé 
členy kdykoli odvolat.

Podle zákona č. 14 /1954 Sb., o volbách do národních výborů, byly 16. května 1954 
uskutečněny první  volby členů národních  výborů  všemi  občany,  majícími  volební  právo. 
Volební období bylo stanoveno na tři roky.

Z voleb v Částkově vzešel národní výbor, v jehož čele 1. června 1954 stanul Václav 
Staněk.  Tajemníkem  a  současně  finančním  pracovníkem  byl  zvolen  Antonín  Havrda. 
Personální  složení  a  uspořádání  jednotlivých  komisí nelze  pro  nedostatek  písemných 
podkladů zrekonstruovat.

Po volbách konaných v květnu 1957 byl při  ustavujícím zasedání  konaném dne  29. 
května  1957 postaven do čela obce  jako předseda MNV znovu Václav Staněk, tajemníkem 
zůstával Antonín Havrda. Toho neznámo kdy před r. 1960 nahradil Oldřich Jakubík.  Kvůli 
absenci  obecní  agendy,  resp.  nedostatečně zapsaným informacím v agendě dochované,  je 
nemožné zrekonstruovat tehdejší radu a plénum, stejně jako počet a složení komisí.

V  návaznosti  na  nové  územně  správní  uspořádání  státu  došlo  ke  změně  v  územní 
organizaci  nejen národních výborů.  Následně pak jeden z  navazujících předpisů,  zákon č. 
39/1960 Sb. o volbách do národních výborů přinesl prodloužení volebního období na 4 roky a 
zároveň členy národních výborů pojmenovával jako „poslance“.

V návaznosti na volební proces proběhlo v Částkově dne 21. června 1960 ustavující 
plenární zasedání a během něj si 15 zvolených poslanců rozdělilo jednotlivé funkce. Zvýšený 
počet  poslanců  byl  odrazem  připravované  integrace  Částkova  s  třemi  okolními  obcemi. 
Předsedou MNV byl zvolen Josef Dvořák, s ním tvořili radu MNV ještě tajemník Antonín 
Havrda a  členové Vojtěch Pajer,  František  Vavřička,  Josef  Thurvald a  Anna Stieglerová. 
Současně  došlo  k  ustavení  komisí:  zemědělské,  finanční,  školské  a  kulturní,  místního 
hospodářství  a  výstavby  a  konečně  komise  pro  ochranu  veřejného  pořádku.  Kdo  v 
jednotlivých komisích zasedal, není v dochovaných archiváliích zachyceno.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., k reorganizaci 
územního členění státu. Do nově reorganizovaného okresu Tachov byly zahrnuty nejen obce 
stávajícího okresu Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, ONV 
Mariánské Lázně a ONV Horšovský Týn. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením 
Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

Rovněž od 1. července 1960 byla obec Částkov podstatně rozšířena, neboť od toho dne 
k ní byly jako osady připojeny dosavadní obce Maršovy Chody, Pernolec a Velký Rapotín, v 
nichž došlo ke zrušení MNV a následně se staly částkovskými osadami.

Od 1.  ledna 1961 začal ve funkci tajemníka MNV působit  Jan Rejtar,  který však v 
květnu 1963 odešel pracovat na ONV v Tachově a místo něj se tajemníkem stal Štěpán Lendl.

Po  volbách  v  r.  1964  zájmy  občanů  obce  Částkov  zastupovalo  19  poslanců. 
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Sedmičlennou radu tvořili  předseda Josef  Maršoun z  Maršových Chodů,  tajemník  Štěpán 
Lendl a členové Jan Cholenský, Jaroslav Kosprd,  Josef Němec,  Anna Stieglerová a  Josef 
Tvrdík.  Předseda MNV byl současně i  předsedou komise pro ochranu veřejného pořádku. 
Zemědělskou  komisi  vedl  Antonín  Havrda,  finanční  komisi  Jan  Cholenský a  komisi  pro 
rozvoj služeb a společenské potřeby Pavel Vaňkát.

V roce 1968 došlo ústavním zákonem č.  83/1968 Sb. o skončení volebního období 
národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady ke kodifikaci změny v 
tom smyslu, že volby budou provedeny nejpozději do konce roku 1969.

Ústavní  zákon  č.  117/69  Sb.,  o  prodloužení  volebního  období  národních  výborů, 
národních  rad  a  Federálního  shromáždění,  Nejvyššího  soudu,  krajských,  okresních  a 
vojenských soudů pak prodloužil stávající volební období do 31. prosince 1971. Ústavním 
zákonem č.  43/1971,  kterým se  mění  čl.  86  Ústavy a  čl.  30  a  103  ústavního  zákona  o 
československé federaci pak bylo volební období trvale stanoveno na pět let.

Následující komunální volby se tak v Částkově uskutečnily až 27. listopadu 1971 a za 
poslance  byli  na  ustavujícím  plenárním  zasedání  17.  prosince  1971  zvoleni:  předseda 
František Havrda,  místopředseda Antonín  Vrchota,  tajemník  Josef Dvořák a jako členové 
rady Bohumila  Bubnová  a  Josef  Tvrdík.  Současně  byla  ustanovena  komise  pro  ochranu 
veřejného  pořádku  ve  složení:  předseda:  Josef  Brůna,  tajemník:  Josef  Němec,  členové: 
poslanci Vladimír Svoboda a Miloslava Černá a z řad občanů Jaroslav Toušek. Další komise, 
a to školství, kultury a sociálních potřeb, byla ustanovena na plenárním zasedání 18. dubna 
1972.  Předsedat  jí  začal  Antonín  Havrda,  s  nímž  spolupracovali  Karel  Faltýn  a  Alena 
Dvořáková.

Po podzimních volbách v r. 1976 proběhla 16. listopadu ustavující schůze a v rámci 
plenárního zasedání byl ve funkci předsedy schválen Josef Dvořák. Místopředsedou se stal 
František  Havrda a  tajemníkem Antonín  Havrda.  Radu utvořili:  Oldřich  Novák,  Ladislav 
Svoboda, Bohumila Bubnová a Antonín Míček. Současně byly ustanoveny komise:
- finanční: 
předseda: Václav Němeček, tajemník: Antonín Novotný, členka: Anna Šimková
- školská, kulturní, sociální a zdravotní:
předseda: Karel Faltýn, tajemník: Bohumila Bubnová, členové: Anastázie Hudáková, Alena 
Dvořáková, Josef Němec
- pro ochranu veřejného pořádku:
předseda: Oldřich Novák, tajemník: Ladislav Svoboda, členové: Růžena Kořínková, Jaromír 
Ryšavý, Jaroslava Vrchotová, Jaroslav Toušek, Josef Brůna

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1979  začala 
projednávat mj. i otázka sloučení obce Částkov s obcí Staré Sedliště. Integrace byla schválena 
usnesením plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 27. června 1980. Od 1. července 1980 
byl Částkov sloučen s obcí Staré Sedliště,  pro kterou byl stanoven název Staré Sedliště a 
Částkov se tak stal její osadou. Společně s Částkovem přešly pod MNV ve Starém Sedlišti i 
osady Maršovy Chody a Pernolec. Osada Velký Rapotín byla přeřazena k Tachovu. Zájmy 
obyvatel Částkova, Maršových Chodů a Pernolce pak byly až do 23. 11. 1990 prosazovány 
prostřednictvím občanských výborů, resp. poslanci zvolenými z těchto vesnic do MNV Staré 
Sedliště. Obecní samospráva byla v Částkově obnovena od 24. 11. 1990, přičemž Maršovy 
Chody a Pernolec zůstaly součástí obce Částkov.
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Předsedové MSK a MNV v Částkově v letech 1945 – 1980
Antonín Velek 6. 9. 1945 (MSK) 18. 5. 1946 (MSK)
Štěpán Lendl 19. 5. 1946 (MSK) 4. 4. 1948
Leopold Havrda 5. 4. 1948 7. 9. 1949
Josef Brůna 8. 9. 1949 14. 11 .1951
Václav Staněk 15. 11. 1951 20. 6. 1960
Josef Dvořák 21. 6. 1960 13. 6. 1964
Josef Maršoun 14. 6. 1964 16. 12. 1971
František Havrda 17. 12 .1971 15. 11. 1976
Josef Dvořák 16. 11. 1976 30. 6. 1980

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Dokumenty MNV Částkov byly uchovávány ve spisovně původce, původně v čp. 17, od 
r. 1961 v čp. 49. Z dokumentace uložené ve spisu o fondu vyplývá, že 8. ledna 1954 proběhla 
za  účasti  zástupců  ONV v  Tachově  skartace  písemností.  Při  ní  bylo  konstatováno,  že  z 
německých spisů se dochovala pouze dokumentace školy („cca 3 kg“), která byla přejata do 
archivu a do stoupy byly určeny úřední listy, oběžníky a zásobovací agenda v množství 96 kg. 
První odborný dohled spisovny provedl 17. února 1956 tehdejší okresní tachovský archivář 
Alois  Zbořil  a v zápise z dohlídky bylo konstatováno, že z  agendy z  let  1945-1950 bylo 
nalezeno jen asi 20 listů z r. 1950. Na MNV se tehdy žádné doklady nenacházely a tehdejší 
tajemník Leopold Havrda dosvědčil, že žádné písemnosti nepřebíral. V dotazníku vyplněném 
MNV v r. 1966 bylo okresnímu archivu sděleno, že se v registratuře MNV nachází 4 metry 
písemností od r. 1958.

První dokumenty z činnosti částkovského MNV byly v Okresním archivu Tachov se 
sídlem ve Stříbře uloženy až v r. 1980 v návaznosti na zrušení MNV. Archiv tehdy převzal 
dokumenty  z  let  1960-1975  s  prošlými  ukládacími  lhůtami  v  rozsahu  4  kartonů  (číslo 
přírůstku  315  z  1.  listopadu  1980),  ostatní  neprošlá  agenda  byla  převezena  do  spisovny 
nástupnického MNV Staré  Sedliště.  Pro převzaté  archiválie  byl  založen  EL JAF 540. Ze 
svozu  byl  byla  vyřazena  kniha  zápisů  ze  schůzí  MNV  Velký  Rapotín  a  přesunuta  do 
příslušného fondu.

Další  svoz  písemností  z  činnosti  MNV  Částkov  z  let  1961-1979  proběhl  v  blíže 
neurčeném období r. 1988 (číslo přírůstku 417). Jednalo se o dokumenty v rozsahu 2 kartonů 
předané z nástupnického MNV Staré Sedliště v rámci širší skartace.

Ostatní archiválie obsažené v archivním souboru MNV Částkov byly do SOkA předány 
Obecním úřadem Částkov. Nejprve v r. 2002 archiv převzal pamětní knihu vedenou v l. 1951 
–  1982  (číslo  přírůstku  7/2002  z  28.  března  2002),  poté  byla  Obecním úřadem Částkov 
předána agenda z  let  1955-1980 (číslo  přírůstku 23/2007 z  16.  května 2007) o celkovém 
rozsahu 3 kartonů nalezená v budově úřadu současným vedením obce.
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III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením inventarizace byl prověřen archivní soubor nástupnického MNV Staré 
Sedliště, v němž však nebyly nalezeny žádné písemnosti z činnosti MNV Částkov.

Archivní soubor MNV Částkov dokazuje, že dokumentům byla věnována pozornost v 
souladu  s  příslušnými  předpisy.  Vedení  spisové  služby  potvrzují  záznamy  z  kontrol 
prováděných úředníky ONV v Tachově. Např. v kontrolním protokolu z r. 1965 je o vedení 
spisové manipulace mj. uvedeno, že je běžně veden podací deník, přičemž konkrétně za r. 
1965  bylo  zapsáno  223  jednacích  čísel.  Dále,  že  spisy  jsou  po  vyřízení  ukládány 
chronologicky.

Rovněž při předávání úřadu po jednotlivých volbách si představitelé obce protokolárně 
kromě finančních  prostředků,  inventáře  a  dalšího  předávali  i  spisovnu.  To dokládá  např. 
„Protokol  o  předání  spisové  agendy národního  majetku  v  obcích,  kde  dochází  ke  změně 
funkcí“ z 25. listopadu 1976, jehož přílohou jsou jednak otisky všech tehdy platných razítek a 
také soupis obsahu spisovny.

Převážná většina došlých podání je označená podacími čísly. Za dobu fungování MNV 
se rovněž používalo jakési příjmové podélně dělené razítko s nápisem Rada MNV v Částkově 
v horní polovině a Došlo dne …................. v dolní polovině. Podací čísla se pak psala pod či 
nad toto razítko. Vyřízené písemnosti nejsou označeny ukládacími znaky a lhůtami a zřejmě 
nikdy nebyly ukládány po příslušných skupinách.

V zápise z revize MNV z r. 1963 je obsaženo zdůvodnění chybějící knihy zápisů ze 
schůzí rady a pléna z let 1957 – 1960, a sice kvůli stěhování. Tomu lze zřejmě připsat vícero 
chybějících dokumentů.

Archivní  soubor  byl  obsahově  uspořádán  podle  Návrhu  metodického  návodu  pro 
uspořádání a inventarizaci archivních souborů místních národních výborů vydaného Archivní 
správou Ministerstva vnitra ČR a Metodického pokynu pro inventární zpracování archivních 
fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni  č. j.  SOAP/006-3120/2007. 
Formální  zpracování  inventáře  bylo  provedeno  dle  Interního  předpisu  č.  4/2006  Vnitřní 
směrnice  SOA  v  Plzni  pro  zpracování,  posuzování,  schvalování  a  evidenci  archivních 
pomůcek ve Státním oblastním archivu v Plzni čj. SOAP/006-0328/2006.

V archivním souboru byla provedena vnitřní skartace (Protokol o vyřazení dokumentů 
ve vnitřní skartaci č. j. SOAP/090-0132/2009-40.02 ze  dne  02.  03.  2009 schválený  č.  j. 
SOAP/008-0774-778/2009  ze  dne  21.  05. 2009),  při  níž  byly  vyřazeny:  dokumenty  v 
celkovém  rozsahu  0,26  bm  (sociální  věci,  krátkodobá  statistika,  zprávy  a  informace  o 
občanech,  pokyny  a  metodika  ONV  a  KNV,  účetní  doklady,  formuláře,  multiplikáty 
dokumentů, razítko).

Po  přemanipulování  a  provedení  vnitřní  skartace  je  archivní  soubor  v  současnosti 
tvořen 18 úředními knihami, 3 podacími protokoly a 5 kartony a jeho konečná metráž činí 
0,83 bm.

Fyzický stav archivního souboru je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1 – 3 a 18) a II. kategorie.

Jazykem archivního souboru je čeština.
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IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

Archivní  soubor  dokumentů  z  činnosti  MNV  Částkov  náleží  mezi  z  větší  části 
dochované  fondy  národních  výborů.  Více  či  méně  rozsáhlé  skupiny  jednotlivých  druhů 
písemností poskytují přibližný obraz fungování základního článku samosprávy v malé obci v 
průběhu  35,  resp.  37  let.  Fond  je  základním  zdrojem  informací  k  poválečným dějinám 
lokality, i když pro období do r. 1966 chybějí podstatné dokumenty, tj. zápisy z rady a pléna. 
Poměrně  uceleně  jsou  v  souboru  zachovány  volební  programy,  dokumenty  ilustrující 
závazkové hnutí a velmi zajímavou kapitolou je vpodst. kompletní dokumentace k místnímu 
dětskému  útulku,  na  jehož  fungování  poslancům  záleželo  až  do  konce  existence  MNV. 
Společně  s  ostatními  archivními  soubory původců,  tj.  Archiv  obce,  JZD,  KSČ  –  místní 
organizace, Mateřská škola a Obecná škola (německá), Místní školní rada a Obecní úřad lze 
soubor  vytěžit  k  získání  poměrně  uceleného  přehledu  o  dějinách  jedné  z  menších  obcí 
Tachovska.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru

Archivní  soubor  MNV  Částkov  uspořádal  a  inventární  pomůcku  sestavila  PhDr. 
Markéta Novotná v únoru 2009 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 10. června 2009 PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

I. Prameny

Státní okresní archiv Tachov

Archivní soubory:

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21/ C3, Obecní záležitosti jednotlivých obcí, 1945 – 
1952 (Částkov)

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21, 1945 – 1947 (Částkov)

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21, Evidenční lístky členů MSK / MNV 1946 – 1949 
(Částkov)

Okresní národní výbor Tachov, sign. 53, Zápisy z porady vedoucích oddělení ONV, seznamy 
tajemníků 1953 – 1954

Okresní národní výbor Tachov, sign. 52, Reorganizace MNV 1950 – 1953

Okresní národní výbor Tachov, sign. 129, Zápisy z revizí MNV, Částkov 1955 – 1968

Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Zprávy o volbách do MNV 1954, 1971

Okresní národní výbor Tachov, sign. 604/1 Slučování obcí a změny hranic obcí 1952 – 1989

Prameny tištěné

Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1950, 1954

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1945, 1948

Sbírka zákonů Československé socialistické republiky – ročníky 1960, 1968, 1969, 1971

Úřední list republiky Československé – ročník 1945

Volby do ústavodárného Národního shromáždění dne 26. května 1946, část II. Volební 
výsledky podle obcí, sešit 2. Volební kraj V – VII Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, in: 
Zprávy Státního úřadu statistického, řada B, číslo 4 – 6, ročník XXVII. (1946) číslo 26 – 28

II. Literatura

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – JANÁK, Jan – DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : od 
počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

bm – běžný metr

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

ČSAV – Československá akademie věd

ČSM – Český svaz mládeže

ČSSS – Československé státní statky

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. - evidenční

inv. č.  – inventární číslo

JZD – jednotné zemědělské družstvo

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

k. ú. - katastrální území

5LP – pětiletý plán

LSD – lidové spotřební družstvo

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěNV – městský národní výbor

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NF – národní fronta

NV – národní výbor

OA – okresní archiv

ONV – okresní národní výbor

OSK – Okresní správní komise

PD – projektová dokumentace

PHM – pohonné hmoty

PS VB – pomocná stráž veřejné bezpečnosti

Sb. – sbírky

SOkA – státní okresní archiv

ZDŠ – základní devítiletá škola
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Orgány národního výboru
Úřední knihy

1 Kniha zápisů ze schůzí rady a pléna 1966 – 1973 K 1
(3. 3. 1966 – 21. 12. 1973)

2 Kniha zápisů ze schůzí rady a pléna 1974 – 1976 K 2
(7. 1. 1974 – 1. 11. 1976)

3 Kniha zápisů ze schůzí rady a pléna 1976 – 1978 K 3
(16. 11. 1976 – 20. 2. 1978)

4 Kniha zápisů ze schůzí komise pro 1961 – 1976 K 4
ochranu veřejného pořádku
(17. 1. 1961 – 19. 7. 1976)

5 Kniha zápisů ze schůzí komise pro 1977 – 1980 K 5
ochranu veřejného pořádku
(24. 1. 1977 – 2. 6. 1980)

6 Kniha zápisů ze schůzí komise finanční 1961 – 1971 K 6
(29. 1. 1961 – 2. 8. 1971)

7 Kniha zápisů ze schůzí komise 1961 – 1976 K 7
pro rozvoj služeb a společenské
spotřeby
(19. 8. 1964 – 22. 11. 1971) a
komise školské a sociální 
(13. 7. 1961 – 26. 4. 1976)

8 Kniha zápisů ze schůzí komise školské 1977 – 1980 K 8
a sociální
(7. 1. 1977 – 2. 6. 1980)

Úřad národního výboru
Úřední knihy

9 Kniha příjmů 1959 – 1960 K 9

10 Kniha příjmů 1961 – 1970 K 10

11 Kniha výdajů 1961 K 11

12 Peněžní deník 1959 K 12

13 Inventární kniha 1955 K 13

14 Inventární kniha 1958 K 14
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. Jednotka

15 Inventární kniha b. d. K 15

16 Evidence správních rozhodnutí 1977 – 1980 K 16

17 Matrika příslušníků obce Částkov 1954 K 17

18 Pamětní kniha 1951 – 1980 (1982) K 18

Spisový materiál

a) Registraturní pomůcky

19 Podací protokol – neúplná řada záznamů 1966 – 1976 R 1
(23. 8. 1966 – 15. 8. 1976)

20 Podací protokol 1976 R 2
(13. 8. 1976 – 31. 12. 1976)

21 Podací protokol 1977 – 1979 R 3
(5. 1. 1977 – 20. 7. 1979)

b) Spisy

Volby 

22 Vyhláška o registraci kandidátů 1960 N 1
charakteristika V. Velkové na člena ONV
v Tachově, objednávka hlasovacího lístku, 
zápisy o registraci kandidátů, seznamy voličů,
návrhy kandidátů, zápis o hlasování, zápis
o sčítání hlasů, osvědčení o zvolení poslancem
(Oldřich Jakubík), zápis z volby členů MNV

Vyhláška o registraci kandidátů, objednávka 1964 N 1
hlasovacího lístku, přihlášky kandidátů k registraci,
seznamy voličů, zpráva mandátové komise, slib
poslanců, osvědčení o zvolení poslancem, 
hlasování o složení MNV

Zpráva o zvolení místní volební komise, 1968 N 1
jmenování aktivistů obvodní volební komise

Navržení kandidátů do MNV, zpráva o provedení 1971 N 1
registrace a o počtu a složení zaregistrovaných
kandidátů, zpráva o vytvoření volebních okrsků,
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. Jednotka

ustavení volebních komisí a určení volebních 
místností, podklady pro přihlášení kandidátů
NF k registraci, zápisy o registraci kandidátů, 
přihlášky a prohlášení kandidátů, objednávka
hlasovacího lístku, seznamy voličů, zápis z
předvolební schůze, zápis o přípravě voleb,
zápis o zhodnocení výsledků voleb, výsledky
hlasování

Zpráva o vytvoření volebních okrsků, 1976 N 1
ustavení volebních komisí a určení volebních 
místností, zprávy o materiálním zajištění
voleb, přihlášení kandidátů k registraci, 
objednávka hlasovacího lístku, prohlášení
kandidátů, posudky kandidátů, zpráva 
výsledcích voleb, zápisy o hlasování,
návrh na složení rady a komisí, potvrzení
slibů poslanců

Volební programy 1961 – 1980 N 1

Organizace činnosti národního výboru 

23 Plány práce rady, pléna a komisí 1950 – 1980 N 1

24 Hlášení o politické situaci a schůzové činnosti 1972 – 1976 N 1

25 Statistické výkazy 1963 – 1974 N 1
(- o bytovém hospodářství,
- o vyměření daní a místních poplatků,
- o základních prostředcích,
- o místních komunikacích,
- o kulturně výchovné činnosti,
- o motorovém parku závodové dopravy,
- o sociální péči,
- přehled daní a poplatků spravovaných MNV)

26 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1961 – 1975 N 1

27 Udělení odznaků „Budovatel Tachovska“ 1975 N 1

Funkcionáři, pracovníci aparátu národního výboru

28 Předávání funkcí a agendy, vybrané údaje 1961 – 1976 N 1
o NV, jejich orgánech a poslancích, evidence 
poslanců, členů stálých komisí, členů občanských
výborů a výboru žen, hodnocení poslanců,
pracovní dohody neuvolněných funkcionářů
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. Jednotka

Kontrolní činnost 

29 Protokoly a zprávy z revizí, dohlídek 1958 – 1977 N 2
a metodických kontrol prováděných ONV

Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku 

30 Protokoly o projednávání přestupků 1960 – 1976 N 2
(návrhy, oznámení, zápisy výpovědí,
protokoly o hlasování, rozhodnutí)

31 Výkazy o projednaných přestupcích 1964 – 1973 N 2

32 Jednotka PS VB 1960 – 1963 N 2

Požární ochrana 

33 Preventivní prohlídky, zápisy z požárních 1961 – 1975 N 2
kontrol, dohoda o provedení jednostupňového
projektu na vyčištění požárních nádrží

Vojenské záležitosti, civilní obrana 

34 Odvodní řízení – branci, zálohy, 1959 – 1970 N 2
evidenční karty vojáků (b. d.)

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti, sčítání lidu

35 Přihlašovací lístky pro trvalý pobyt (Aravík- 1945 – 1980 N 2
Žaloudková), hlášení o pohybu obyvatel,
změna příjmení: Jana Murinčáková na Schettlová,
výsledky sčítání lidu, domů a bytů 1970

Evidence a správa majetku 

36 Výpisy z evidence nemovitostí, pojištění 1961 – 1980 N 3
obecního majetku, základní karty pasportu
občanského vybavení sídlišť, znalecké
posudky, notářské zápisy (dědictví aj.),
hospodářské smlouvy, protokol o předání
majetku při sloučení s MNV Staré Sedliště
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. Jednotka

Finanční hospodaření

37 Roční rozpočet (neúplná řada) 1959 – 1975 N 3

38 Rozbor hospodaření (neúplná řada) 1963 – 1974 N 3

39 Přehled aktiv a pasiv (neúplná řada) 1964 – 1974 N 3

Místní daně a poplatky 

40 Předpisný seznam zemědělské daně 1966 – 1973 N 3

41 Přiznání k zemědělské dani – dani 1965 – 1974 N 3
z pozemků a dani z důchodů pro občany

42 Přehled daní a poplatků 1964 – 1974 N 3

Výstavba

43 Veřejně prospěšné stavby, Akce „Z“ 1959 – 1980 N 3
(mateřská škola, kulturní dům Částkov,
klub pracujících Maršovy Chody)

44 Komplexní bytová výstavba 1960 – 1977 N 3
(12, 21, 10, 16) bytových jednotek

45 Zemědělská výstavba - objekty státních statků 1961 – 1980 N 3
(Částkov - teletník, čerpací stanice PHM, výkrmna
prasat, obilní sklad, mechanizační středisko,
údržbářsko-ošetřovatelská stanice, otevřené odpady,
sklad výbušnin, 
Maršovy Chody  - teletník, 
Třídvoří - farma, 
Pernolec – teletník, výzkumný ústav zemědělský, 
Velký Rapotín – demolice odchovny kuřat, 
polní mlat s ocelokolnou, farma, posklizňová linka)

46 Stavby energetické a jiné 1959 – 1977 N 4
(geofyzikální měření, uranový průzkum,
vrtné práce + přivedení linky vysokého
napětí do Pernolce, ukládání výplachu
z vrtů, vedení vysokého napětí

47 Občanské stavby (povolení stavebních úprav, 1962 – 1980 N 4
výstavba soukromých objektů, rekreační 
objekty, demolice)
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. Jednotka

Doprava a spoje

48 Rozhodnutí o generální opravě silnice 1966 – 1979 N 4
Velký Rapotín-Třídvoří, překopy silnic
(Částkov, Maršovy Chody, Velký Rapotín),
studie rekonstrukce silnice s mosty (Malý
Rapotín), přemístění autobusové zastávky
Částkov, změny v držbě komunikací,
pasport místních komunikací

Obchod 

49 Nájemní smlouva s LSD Jednota, 1961 – 1976 N 4
žádost obce o výstavbu nové prodejny,
hospodářská smlouva o převodu 
novostavby prodejny z MNV na Jednotu

Zemědělství 

50 JZD „Hraničář“ Částkov 1960 – 1962 N 4
(potvrzení o členech od založení do přechodu
k ČSSS, seznam funkcionářů zvolených na
výroční členské schůzi, plnění usnesení krajské 
konference KSČ o rozšíření orné půdy, zpráva 
o zajištění usnesení ÚV KSČ, 
smlouva s Šlechtitelským a semenářským podnikem 
v Lužanech o výrobě a dodávce osiv a sadby, 
dodávky a závazky za 3 5LP, schůze s patronátním 
závodem Rybena)

Zemědělská výroba 

51 Obecní přehled o počtu ovocných stromů a keřů, 1961 N 4

Sběrný list pro zemědělské závody, 1959 N 4

Sektorový přehled o plochách kultur, 1960 – 1965 N 4

Soupis ploch osevu zemědělských plodin, 1961 N 4

Soupis hospodářského zvířectva 1961 – 1962 N 4
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Zemědělská půda

52 Úhrnné sestavení pozemků 1953 N 4

Žádost o zjištění výměry zahrad 1974 N 4

Upřesnění přídělů soukromých přídělců 1978 N 4

53 Rozhodnutí o přídělech (Státní rybářství, 1978
Klatovy, Státní statek Tachov, Státní lesy
Přimda a Planá, MNV Částkov)

54 Soupis parcel rejstřík uživatelů 1979 N 4
a vlastníků k. ú. Částkov + osady,
evidenční listy kultur, 
přehled úhrnných údajů evidenčních listů

55 Pozemkové úpravy (meliorace Třídvoří, 1967 – 1980 N 4
Velký Rapotín, Maršovy Chody, Pernolec
Částkov)

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů 

56 Výkup jatečného dobytka, sena, vajec 1950 – 1959 N 5

Lesy 

57 Plnění úkolů v akci Z ozelenění 1977 N 5

Rybářství 

58 Soupis vodních ploch k možnému 1977 N 5
rybářskému využití, 
chovný rybník – znečištění statkovou močůvkou

Vodní hospodářství 

59 Evidence soukromých studní, veřejné studny, 1961 – 1977 N 5
závady vodárny Pernolec, vodovod Tachov
-Bor včetně rozvodu  ve Velkém Rapotíně,
žádost o otevření vodních stojánků,
rekonstrukce vodovodu Částkov, přípojka
pokusné stanice výživy rostlin Pernolec,
vodovody a kanalizace v obci a osadách,
prohlášení o rybníku č. 60 u areálu státního 
statku, úprava rybníka Maršovy Chody
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Zdravotnictví

60 Seznamy osob pro preventivní prohlídky 1961 – 1976 N 5
a očkování,
prověrka kulturních domů Částkov a Maršovy 
Chody,
laboratorní rozbory vody ve vodovodech 
a studních

Sociální péče

61 Hlášení o cikánském obyvatelstvu, 1959 – 1976 N 5
seznam důvěrníků péče o děti,
seznam vyplácených důchodců,
seznam peněžní výpomoci na potraviny,
seznam kandidátek na odznak „Mateřství“

Školství 

62 Seznam dětí narozených 1965-1974 (pro 1970 – 1976 N 5
ZDŠ Staré Sedliště), zápis ze schůze
o výstavbě nové školy ve Starém Sedlišti,
převzetí inventáře ze ZDŠ Pernolec ZDŠ 
Branka, kontrolní den výstavby MŠ

63 Dětský útulek 1959 – 1977 N 5

Kultura, sport a tělovýchova 

64 Plány kulturně-výchovné činnosti 1960 – 1980 N 5

65 Sbor pro občanské záležitosti 1979 N 5
(odmítnutí ustanovení)

66 Místní lidová knihovna Částkov 1980 N 5
a Maršovy Chody (statut, plán činnosti,
jmenování knihovníků)

67 Osvětová beseda (statut, zřizovací 1980 N 5
listina, jmenování vedoucího)

68 Obecní kronikář (pracovní náplň 1972 – 1980 N 5
a smlouva s kronikářem)
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Ochrana přírodních a kulturních památek 

69 Demolice kapličky u Pernolce, 1971 – 1977 N 5
žádost o finance na opravu kostela v Částkově,
tvrz v Pernolci – upozornění pro radu MNV
ohledně nedostatečné péče o památku II. kategorie
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