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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původcem archivního  fondu je  Místní  správní  komise  Strachovice  a Místní  národní 
výbor Strachovice vyvíjející  svou činnost  od 17. prosince 1945 do 30. června 1960.  Obec 
patřila od roku 1945 do konce ledna roku 1949 do politického okresu Tachov.

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně správních celků.  Nahradily tak od roku 1850 fungující  obecní  úřady,  resp.  úřady 
vyšších  územně  správních  celků.  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  měl  ustavit  místní  národní  výbor.  Vnitřní  složení, 
pravomoci,  hospodaření,  vedení  a  podepisování  některých  druhů  písemností  určovala 
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.  Tyto  dokumenty rozlišovaly národní  výbory na volený sbor  složený z členů 
národního výboru, jeho složky (rada, předseda, referenti, komise) a úřad národního výboru.

Národní  výbory byly definovány jako orgány zastupitelské  a orgány veřejné správy, 
které v obvodu své působnosti spravují všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány 
jiným veřejným orgánem. Ve věcech státní  správy byly národní výbory podřízeny vládě a 
zároveň  byla  uplatněna  podřízenost  národního  výboru  nižšího  stupně  národnímu  výboru 
vyššího  stupně.  Stanovení  vnitřní  organizace  a  způsobu,  jakým  mají  národní  výbory 
vykonávat  svou  působnost,  byly  v  pravomoci  ministra  vnitra.  Dnem  ustavení  místního 
národního  výboru  zaniklo  obecní  zastupitelstvo,  obecní  úřad  se  stal  úřadem  místního 
národního výboru a prováděl veškerá jeho rozhodnutí a opatření.

Pro  dočasnou  správu  obcí,  v  nichž  pro  převážnou  většinu  obyvatelstva  státně 
nespolehlivého, tj. zejména v pohraničí, nemohl být ustaven místní národní výbor, byly podle 
§ 6 vládního nařízení č. 4 ze dne 5. května 1945 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.

První zmínkou o české správě obce Strachovice je jmenování Josefa Suchana zatímním 
zmocněncem OSK pro dozor nad výkonem obecní agendy v obcích Strachovice, Bernartice 
a Dehetná ze dne 24. srpna 1945. Ten do té doby vedl správu obce Darmyšl.  Správu obce 
Strachovice však nepochybně vedl, a to až do prosince 1945, správní komisař (zmocněnec 
Okresní  správní  komise  v  Tachově)  Karel  Svoboda,  který  v  obci  působil  jako  správce 
velkostatku. Ten byl v obci prvním a na čas i jediným Čechem. Karel Svoboda rezignoval dne 
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12. prosince 1945 na funkci zmocněnce OSK v Tachově a navrhl jmenovat tříčlennou MSK 
ve složení: předseda Václav Franc a členové Bedřich Velát a Karel Svoboda. OSK v Tachově 
jmenovala takto navržené členy MSK dne 17. prosince 1945.

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. Pokud počet 
platných  hlasů  nedosáhl  tohoto  počtu,  fungovala  v obci  i nadále  místní  správní  komise 
nejdéle do roku 1950, kdy byla na základě vládního nařízení  č.  14/1950 Sb.,  o organisaci 
místních národních výborů, přeměněna na místní národní výbor. Ve Strachovicích se voleb 
zúčastnilo 48 oprávněných voličů, takže v obci i nadále působila místní správní komise.

Na podkladě výsledků voleb do ústavodárného Národního shromáždění  byla snaha o 
zřízení  šestičlenného  MNV. To samozřejmě  odporovalo  platným předpisům a  tak  obec  i 
nadále spravovala, byť rozšířená, MSK. Do MSK bylo navrženo 6 členů:  předseda Václav 
Franc  a  členové  Bedřich  Velát  (náměstek  předsedy),  František  Pták  (policejní  referent), 
František Klinka (hospodářsko zemědělský referent), Josef Kašpar (kulturní referent) a Jan 
Velát (pokladník a finanční referent). Všichni navržení byli členy KSČ. I když o schválení 
MSK ze strany ONV v Tachově není žádná zmínka, je jasné, že se tak stalo, protože MSK v 
tomto složení od léta 1946 působila.

Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., z 9. května 1948, jímž byla schválena 
ústava Československé republiky, měly dosavadní právní normy týkající se národních výborů 
prozatímní charakter. V Ústavě 9. května byly NV definovány jako „nositelé a vykonavatelé 
státní moci v obcích, okresích a krajích“ a jejich existence byla právně zakotvena jako nedílná 
součást státního zřízení ČSR. Zcela novým prvkem bylo zavedení principu volitelnosti NV; 
do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní fronty.

Dne 20. srpna 1948 došlo k tragickému úmrtí předsedy MSK Václava France. Na návrh 
místního výboru KSČ a MAV NF byl novým členem MSK navržen Bedřich Kvasnička ml., 
předsedou  dosavadní  místopředseda  Bedřich  Velát  a  náměstkem  předsedy  člen  MSK 
František Pták. ONV v Tachově vzal na vědomí a jmenoval tyto navržené členy dne 22. září  
1948.

Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, byl od 1. 
ledna 1949 zřízen kraj Plzeňský, jehož součástí  se stala i  obec Strachovice.  Zároveň byla 
vládním nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena 
územní reorganizace okresů. Od 1. února 1949 byla obec součástí nově vymezeného okresu 
Tachov.

V souvislosti  s  realizací  zákona  č.  268/1949  Sb.,  o  matrikách,  byla  v  jednotlivých 
okresech Plzeňského kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven jejich územní rozsah. 
Obec Strachovice byla od 1. ledna 1950 natrvalo přičleněna do matričního obvodu Stráž.

K přeměně MSK na MNV došlo teprve při reorganizaci v květnu 1950. Reorganizace 
MNV  ve Strachovicích  proběhla  podle  §  27  odst.  1,  vládního  nařízení  č.  14/1950  Sb., 
o organisaci  místních  národních  výborů.  MAV NF bylo  navrženo  15  členů  MNV:  Josef 
Samec,  František  Pták,  Bedřich  Kvasnička,  Jiří  Dvořák,  František  Klinka,  Jan  Velát, 
František  Soulek,  František  Brázda,  Josef  Novotný,  Josef  Bolek  ml.,  Josef  Soldon  ml., 
František Čihák, Miroslav Franc, Antonín Chalupecký ml. a František Velát. Na ustavující 
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schůzi  konané  dne  31.  května  1950  byl  předsedou  MNV  zvolen  Josef  Novotný, 
místopředsedou  František  Pták,  finančním  referentem  JanVelát,  vyživovacím  referentem 
Josef  Samec,  školským  referentem  Jiří  Dvořák.  Dále  byly  ustaveny  jednotlivé  komise: 
finanční (předseda Jan Velát), zemědělská (předseda František Pták), mimořádná vyživovací 
(předseda  Josef  Samec),  osvětová  (předseda  Jiří  Dvořák).  Funkci  újezdního  tajemníka 
vykonával Jan Křepinský.

Vládním nařízením č.  119/1951 Sb.,  o tajemnících místních  národních výborů,  byla 
upravena působnost tajemníků MNV jako jejich plně uvolněných funkcionářů; ustanovit  a 
odvolat je mohlo plénum na návrh ONV. Tajemník byl výkonným orgánem MNV a za svou 
činnost odpovídal jeho předsedovi a radě, řídil se jejich pokyny a současně byl odpovědný 
radě,  předsedovi  a  tajemníkovi  nadřízeného  ONV,  kteří  rovněž  usměrňovali  jeho  práci. 
Zúčastňoval se všech schůzí pléna a rady a působil také jako politický a odborný poradce i 
pomocník  MNV,  a  to  zejména  v  oboru  zemědělské  výroby;  podrobnější  popis  jeho 
působnosti  je uveden v ustanoveních písm. a) – f ) odst. 1 § 3 výše uvedeného vládního 
nařízení.  Funkci  tajemníka  vykonával  od  roku  1952  Josef  Hrouda  současně  pro  obce 
Strachovice a Bernartice.  Okresní národní výbor v Tachově svým usnesením ze dne 11. září 
1953 rozhodl o reorganizaci obvodů místních tajemníků v okrese Tachov v rámci úspornosti 
ve veřejné správě. S účinností od 1. října 1953 byl pověřen funkcí tajemníka Josef Richter 
(Rychter) současně pro obce Strachovice a Olešná.

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 organisaci 
výkonných orgánů národních výborů. Dosavadní struktura národních výborů zůstala těmito 
normami v podstatě nedotčena, pouze v sídlech krajských národních výborů vznikly městské 
národní výbory. Poměrně zásadně však byla změněna vnitřní organizace větších národních 
výborů  (obce  nad  6000  obyvatel)  zrušením  referentského  systému,  jehož  místo  zaujaly 
jednotlivé odbory národních výborů, v jejichž čele již nestáli členové rady, nýbrž úředníci.

Podle § 3, odst. 5 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, 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 NV, 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.

Do voleb v květnu 1954 bylo navrženo 9 členů MNV – František Soulek,  František 
Velát,  Marie  Francová,  Josef  Bolek,  Josef  Samec,  Jan  Velát,  Josef  Novotný,  Helena 
Kvasničková a Josef Dvořák. Jak vyplývá ze zápisů o hlasování a sčítání hlasů, byli všichni 
kandidáti zvoleni. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV konané patrně v květnu 1954, 
byl předsedou zvolen Jan Velát, tajemníkem Josef Novotný a třetím členem rady Josef Bolek. 
Následovala volba jednotlivých komisí – zemědělské (jméno předsedy není známo), finanční 
s  předsedou Josefem Samcem,  zdravotní  a školské (jméno předsedy není  známo).  Účetní 
evidenci a pokladní službu obstarával Josef Samec. Vzhledem k tomu, že se nedochovaly 
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žádné zápisy ze schůzí  MNV do roku 1956, jsou informace o jednotlivých funkcionářích 
čerpány ze  zápisů  z  provedených revizí  ONV v Tachově.  Předseda  Jan  Velát  vykonával 
funkci do 30. července 1955 a od 1. srpna 1955 ho ve funkci nahradil Josef Samec (dosavadní 
finanční referent MNV). Funkci finančního pracovníka převzal tajemník Josef Novotný. Ze 
zápisů z provedených revizí u MNV ve Strachovicích kontrolním odborem ONV v Tachově 
bylo  zjištěno,  že činnost  MNV  a  stálých  komisí  byla  nedostačující,  funkcionáři  neplnili 
správně svoje úkoly a tím porušovali tehdy platné zákony a nařízení.

Následující volby se konaly dne 19. května 1957 v souladu se zákonem č. 11/1957 Sb., 
kterým se  mění  a  doplňuje  zákon  o  volbách  do  národních  výborů.  Tímto  zákonem  byl 
pozměněn a doplněn zákon č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, jehož úplné znění 
bylo vyhlášeno ministrem spravedlnosti  dne 16. března 1957 vyhláškou č. 12/1957 Sb., o 
úplném znění zákona o volbách do národních výborů.

Do voleb v roce 1957 bylo navrženo 9 členů MNV – František Soulek, František Velát, 
Miroslav  Franc,  Josef  Bolek,  Josef  Samec,  František  Pták,  Josef  Novotný,  Helena 
Kvasničková a Josef Klinka. Jak vyplývá ze zápisů o hlasování a sčítání hlasů, byli všichni 
kandidáti zvoleni. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV konané dne 28. května 1957 
byl zvolen  předsedou opět  Josef Samec,  tajemníkem Josef Novotný a třetím členem rady 
Josef Bolek. Následovala volba jednotlivých komisí: finanční (předseda František Soulek), 
zemědělské (předseda Josef Klinka), kulturní a školské (předseda Miroslav Franc).  Účetní 
evidencí a pokladní službou byl pověřen i nadále tajemník Josef Novotný. V červnu 1957 
proběhla též volba výboru žen. Zvoleno bylo 7 členek: Marie Novotná (předsedkyně), Vlasta 
Bolková (místopředsedkyně), Helena Kvasničková, Anděla Samcová, Marie Francová, Marie 
Klinková a Kristina Ptáková.

Členové MNV se zabývali především rozvojem zemědělské výroby, plněním povinných 
dodávek, zvelebováním obce a výstavbou. Většinu práce MNV ale zajišťovali pouze předseda 
a tajemník, spousta úkolů a nařízení nebyla dodržována a kontrolní orgány ONV poukazovaly 
na četné nedostatky.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění státu, k reorganizaci okresu Tachov, do něhož 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.

V  březnu  1960  se  začala  projednávat  otázka  sloučení  obce  Strachovice  s  obcí 
Bernartice.  Většina obyvatel  vyslovila  souhlas se sloučením obcí.  K definitivnímu zániku 
MNV ve Strachovicích došlo sloučením obce Strachovice s obcí Bernartice s účinností od 1. 
července 1960 v souvislosti  s  územní  reorganizací  okresu Tachov,  provedené na základě 
zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Toto sloučení však nebylo konečné, neboť 
při dalších územních změnách MNV Bernartice zanikl a od 1. ledna 1980 se Bernartice a 
jejich  části  Borek,  Dehetná,  Strachovice  a  Valcha sloučily s  obcí  Stráž.  Tento  stav  platí  
doposud.
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II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Písemnosti  původce  byly zřejmě  ukládány ve  spisovně  MNV Strachovice,  která  se 
nacházela v úřadovně MNV v čp.  9.  Není ale jasné,  zda MSK a poté MNV sídlil  v této 
budově již od roku 1945.

K první archivní dohlídce spisů MNV Strachovice došlo 27. listopadu 1953 zástupcem 
ONV Pavlem Bícou. Za MNV byl přítomen tehdejší předseda MNV Josef Novotný. Nazývat 
tuto  dohlídku  jako archivní  lze  pouze  s  nadsázkou,  neboť předseda MNV hned v úvodu 
prohlásil „že letos asi v době žní přišel sem do obci jeden úředník z ONV v Tachově, všechny 
staré spisy naložil a odvezl. Proto dnes u MNV nejsou staré spisy ani české ani německé“. 
Předsedovi byl proto dán pouze pokyn, aby dohlédl na řádnou evidenci spisů a jejich ukládání 
podle spisového plánu. To však již tajemník Josef Richter podle zápisu dělal.

Další archivní dohlídku u MNV Strachovice již provedl okresní archivář A. Zbořil dne 
20.  dubna 1955. V zápise je uvedeno, že „knihy a spisy byly asi  v r.  1947 odvezeny do 
Tachova  k  ONV.  Co  se  s  nimi  stalo  se  neví“.  Zápis  z  této  prohlídky nezmiňuje  žádné 
konkrétní  písemnosti,  které by byly u MNV uloženy a okresní archivář je měl  příležitost 
prohlédnout.  Pozornost  byla věnována pouze kronikám.  O německé v té době nebylo nic 
známo (dosud je nezvěstná) a česká byla sice zakoupena, ale nebyla v té době psána. Jejím 
vedením byl pověřen Josef Samec. Pouze je v zápise konstatováno, že tajemník MNV Josef 
Novotný si vede soukromou kroniku, z níž budou časem přepsány některé události do kroniky 
české. Zda se tak stalo není možné zjistit, protože se žádná kronika doposud nenalezla.

Ani  po  zrušení  MNV  Strachovice  v  roce  1960  nebyly  žádné  dokumenty  archivu 
předány. Ty, které potřeboval pro svou činnost nástupnický MNV Bernartice, se nepochybně 
dostaly do jeho spisovny a zbytek, pokud vůbec nějaký byl, byl patrně zlikvidován. První 
písemnosti MNV Strachovice se do archivu dostaly až po zrušení MNV Bernartice v roce 
1980.  V  rámci  svozu  materiálu  z  Bernartic  byly  zvlášť  vyčleněny  archiválie  MNV 
Strachovice a došlo k jejich zaevidování (přírůstek č. 289 ze dne 21. července 1980). Na nově 
zavedeném EL JAF byly zaevidovány 2  úřední  knihy a  1  karton.  V  seznamu  k  tomuto 
přírůstku  je  však  uveden  zvlášť  pouze  parcelní  protokol  a  ostatní  knihy byly uloženy v 
kartonu. Druhou knihou byla patrně kniha příjmů z let 1959-1960. To však nelze nikde ověřit, 
protože v EL JAF nebyla u knih ani u kartonu uvedena žádná datace a v tématickém popisu 
fondu bylo uvedeno pouze lakonické „spisovna“.

V rámci vnitřní revize archivních fondů, prováděné postupně po přestěhování archivu 
do Tachova byly dochované archiválie MNV Strachovice nalezeny všechny a byla upravena 
datace,  protože  bylo  zjištěno,  že  parcelní  protokol  pochází  z  roku 1932.  Poprvé  se  také 
objevila kniha zápisů ze schůzí MNV z let 1957-1960, která byla patrně předána již v roce 
1980. K 21. únoru 2001 fond tedy obsahoval 2 úřední knihy z let (1932) 1945-1959 a 1 karton 
z let 1949-1960. V rámci generální inventury v roce 2001 bylo na EL JAF zaevidováno 12 
razítek z let (1918) 1945-1960, které do archivu přešly neznámo kdy, patrně z ONV Tachov.

Místní národní výbor Strachovice jistě používal i podací razítko pro základní evidenci 
spisů, ačkoliv není v dochovaných archiváliích otištěno. Z nich není zřejmé podle jakého 
systému byly ukládány písemnosti MNV. Lze usuzovat, že praxe byla prakticky stejná jako u 
srovnatelných MNV a spisy byly patrně  ukládány pouze  podle  jednotlivých oborů,  popř. 
chronologicky. Na špatný stav vedení spisové manipulace poukazují i revize ONV Tachov. 
Na některých spisech bylo uváděno pouze číslo jednací a rok. Většina písemností však nebyla 
označována ukládacími znaky a dokumenty nebyly nikdy ukládány podle příslušných skupin.
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III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Strachovice tvořen 2 úředními 
knihami, 12 razítky a 1 kartonem (ve kterém se však nacházely i další úřední knihy) z let 
(1918) 1945-1960. Celková metráž činila 0,25 bm.

Při inventarizaci archivního fondu byly také prověřeny archiválie nástupnických MNV 
Bernartice a Stráž. Mezi nimi ale žádné archiválie MNV Strachovice nalezeny nebyly.

V rámci inventarizace bylo zjištěno, že celková metráž archivního fondu je vyšší (díky 
dochovaným  razítkům)  a  obsahuje  větší  počet  evidenčních  jednotek,  proto  byl  fond 
přemanipulován.  Před  vyřazením archiválií  archivní  fond  MNV Strachovice  obsahoval  5 
úředních knih, 1 podací protokol, 1 karton a 12 razítek o celkovém rozsahu 0,40 bm. Zároveň 
byla  opravena  datace,  neboť  bylo  zjištěno,  že  nejstarší  razítko  s  opisem  Obecní  úřad 
Strachovice u Tachova nepochází z období před druhou světovou válkou, ale bylo vyrobeno 
až v roce 1945.

V archivním fondu MNV Strachovice bylo provedeno vyřazení  archiválií  z  evidencí 
NAD z důvodu přehodnocení  významu (Protokol  o vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD z 
důvodu přehodnocení významu  č. j. SOAP/090-0412/2011 z 09. 09. 2011 a schválený č. j. 
SOAP/008-2468/2011 z 06. 04. 2012), při němž bylo vyřazeno 12 razítek z let 1945-[1960] v 
celkovém rozsahu 0,25 bm.

Před  vyhotovením  čistopisu  archivní  pomůcky  bylo  rozhodnuto  přesunout  parcelní 
protokol  z  roku 1932 o celkové metráži  0,01 bm do nově vytvořeného archivního fondu 
Archiv obce Strachovice EL NAD 1238.

Konečná metráž archivního fondu po  vyřazení  archiválií  z  evidencí NAD z důvodu 
přehodnocení významu činí 0,14 bm. V současnosti je archivní fond MNV Strachovice tvořen 
4 úředními knihami, 1 podacím protokolem a 1 kartonem.

Archivní  fond  byl  uspořádán  podle  Návrhu  metodického  návodu  pro  uspořádání  a 
inventarizaci  archivních  fondů  místních  národních  výborů  vydaného  Archivní  správou 
Ministerstva  vnitra  ČR  a  doplněn  podle  Metodického  pokynu  pro  inventární  zpracování 
archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/006-
3120/2007.  Formální zpracování bylo provedeno dle Metodického pokynu ředitele SOAP v 
Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010.

Archivní  fond  MNV  Strachovice  náleží  mezi  torzovitě  dochované  fondy  místních 
národních výborů rušených v roce 1960. Zápisy ze schůzí ve fondu chybí až do konce roku 
1956, stejně tak i podací protokoly (pokud se vůbec vedly). Chybí také většina účetních knih 
a spisového materiálu. Dochování fondu vcelku odpovídá tomu, co sdělil předseda MNV při 
archivní dohlídce v roce 1953. Není známo, že by se nějaké dokumenty MNV Strachovice 
nacházely ve spisovně nynějšího Úřadu městyse Stráž.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

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

Nejdůležitější  částí  fondu MNV Strachovice  je  nepochybně kniha  zápisů  ze  schůzí 
MNV  z  let  1957-1960,  z  níž  lze  vyčíst  činnost  představitelů  MNV.  Ostatní  archiválie 
dokreslují fungování MNV v malé obci.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní fond MNV Strachovice uspořádala a archivní pomůcku sestavila Jana Zímová 
v září 2011 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 4. dubna 2013 Jana Zímová
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

AP – archivní pomůcka

bm – běžný metr

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČSR – Československá republika

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční

inv. č. – inventární číslo

JZD – jednotné zemědělské družstvo

KSČ – Komunistická strana Československa

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NF – národní fronta

NV – národní výbor

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

sign. – signatura

SOkA – státní okresní archiv

11



Příloha č. 2: Předsedové MSK a MNV ve Strachovicích v letech 1945-1960

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Václav Franc 17. 12. 1945 (MSK) 20. 08. 1948

Bedřich Velát 22. 09. 1948 (MSK) květen 1950

Josef Novotný 31. 05. 1950 (MNV) květen 1954

Jan Velát 01. 06. 1954 30. 07. 1955

Josef Samec 01. 08. 1955 30. 06 1960
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Orgány národního výboru

1 Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV 1957-1960 ukn 1
a veřejných schůzí
15. 02. 1957-21. 04. 1960

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy

Účetní knihy

2 Kniha příjmů 1959-1960 ukn 2

3 Kniha výdajů 1959-1960 ukn 3

4 Kniha inventární 1953-1959 ukn 4

II. Spisový materiál

A. Registraturní pomůcky

5 Podací protokol 1957-1960 ppr 1
01. 02. 1957-05. 06. 1960

B. Spisy

Finanční hospodaření

6 Rozpočty obce, čtvrtletní výkazy o příjmech 1949-1960 kar 1
a výdajích, zápis o dohlídce finančního
hospodaření MNV, sestavení finančních
plánů a rozpočtů na třetí pětiletku (1961-1965)

Místní daně a poplatky

7 Daně domovní z budov nepronajatých 1953-1958 kar 1

Zemědělství

8 Zemědělské družstevnictví – JZD ve Strachovicích 1958-1960 kar 1
(zápisy o předání inventáře a zařízení do společného
užívání JZD, zápisy o převzetí výrobních prostředků
do společného hospodaření JZD, zápis o předání
obecní váhy od MNV, zápis z prověrky konané
v JZD Strachovice)
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Název archivní pomůcky 
(archivního fondu): Místní národní výbor Strachovice

Značka archivního fondu: MNV Strachovice

Časový rozsah: 1949-1960

Počet evidenčních jednotek: 6 (4 úřední knihy, 1 podací protokol, 1 karton)

Počet inventárních jednotek: 8

Rozsah v bm: 0,14

Stav ke dni: 4. dubna 2013

Zpracovatelka archivního fondu: Jana Zímová

Zpracovatelka archivní pomůcky: Jana Zímová

Počet stran: 15

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
dne 04. 04. 2013 čj. SOAP/090-0140/2013
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