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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Původcem archivního souboru je Místní správní komise Mchov a Místní národní výbor 
Mchov vyvíjející svou činnost od 7. ledna 1946 do 31. prosince 1963. Obec spadala v letech 
1945  –  1963  do politického  okresu  Tachov.  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 Mchov.

Podle vládního nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, částečně 
pozměněného vládním nařízením č.  44/1945 Sb.,  o rozsahu působnosti  národních výborů, 
se v každé  obci  měl  ustavit  místní  národní  výbor.  Jejich  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.

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.

Obecní úřad Mchov řídil do srpna 1945 německý starosta Oldřich Sieber. Dne 29. srpna 
1945 zmocněnec Okresní správní komise v Tachově Antonín Kapr předal agendu obecního 
úřadu novému starostovi Antonínu Schweglerovi, který však ve funkci starosty působil pouze 
krátce,  neboť  již  15.  září  1945  převzal  veškerou  agendu  a vedení  obce  národní  správce 
Antonín Zíka. Antonín Zíka a další 3 národní správci obce Mchov (Josef Tobrman, Stanislav 
Šilhánek,  Josef  Krýsl) se dne 26.  září  1945 dohodli,  že si  ustanoví  místní  správní  komisi 
a tento návrh zaslali ke schválení Okresní správní komisi do Tachova. OSK ustanovení MSK 
ve Mchově zamítla  a dne 8.  října 1945 prozatímně jmenovala  zmocněnce okresní  správní 
komise pro dozor nad výkonem obecní agendy v obci Mchov Antonína Zíku.

V prosinci  1945  došlo  v obci  ke zvolení  MSK,  kterou  Okresní  správní  komise 
v Tachově  jmenovala  dne  7.  ledna  1946  ve složení:  předseda  Antonín  Zíka  a členové 
František Šubrt, Stanislav Šilhánek, Jaroslav Čáp. Další členové – Jaroslav Paul a Jan Hošek, 
byli dodatečně jmenováni OSK dne 14. března 1946.

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.,  přeměněna 
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na místní národní výbor. Ve Mchově se voleb zúčastnilo 49 oprávněných voličů, takže v obci 
působila i nadále místní správní komise.

Na základě  výsledků voleb  do Ústavodárného národního  shromáždění  konaných dne 
26.  května 1946 došlo ke změnám ve složení  MSK ve Mchově.  Předsedu MSK Antonína 
Zíku vystřídal ve funkci v květnu 1946 František Řehák, který byl jmenován OSK (31. května 
1946  složil  slib).  Okresní  národní  výbor  v Tachově  dne  22.  srpna  1946  jmenoval  nově 
navrženou MSK (ze dne 27. května 1946) ve složení:  předseda František Řehák a členové 
František Šubrt,  Jan  Hošek,  František  Bočán,  Josef  Tobrman,  Jaroslav  Paul.  Po té  začalo 
docházet k velkým rozporům mezi bývalým předsedou Antonínem Zíkou a ostatními členy 
MSK a občany obce.

Ze zápisu ze schůze MSK konané dne 23. dubna 1947 vyplývá, že novým členem MSK 
byl zvolen Jan Hospodářský za odstoupivšího Jana Hoška. Avšak v květnu 1947 došlo opět 
ke změnám ve složení  MSK a dne  16.  května  1947 byla  MSK ustavena  v tomto  složení: 
předseda  Jaroslav  Paul,  náměstek  předsedy Jan  Hospodářský,  pokladník  Josef  Tobrman, 
předseda rolnické komise František Šubrt a členové František Turek a František Bočan. ONV 
v Tachově nově navrženou MSK jmenoval dne 9. července 1947. Pokladník Josef Tobrman 
na funkci pokladníka rezignoval v prosinci 1947. Po všech rozporech s bývalým předsedou 
Antonínem Zíkou zažádal  MAV NF ve Mchově o jeho přijetí  do MSK jako zásobovacího 
referenta  a předsedu vyživovací  komise.  ONV v Tachově této  žádosti  vyhověl  a Antonína 
Zíku jmenoval dne 24. prosince 1948 členem MSK.

K přeměně MSK na MNV došlo v září 1949, kdy v obci přesáhl počet voličů 50. Návrh 
MAV NF schválil  ONV dne 8.  září  1949 a jmenoval  9  členů MNV – František  Řehák, 
František Turek, Jan Hospodářský, František Bočán, Josef Tobrman, Jaroslav Paul, Stanislav 
Šilhánek, Jaroslav Suk, Bohuslav Jirásek a 6 náhradníků – František Krýsl, František Novák, 
Rudolf Šlehofer, Ondřej Trnka, Josef Krýsl, Jan Hošek. Na schůzi nově zvoleného MNV dne 
1.  října  1949  byl  předsedou  zvolen  Josef  Tobrman,  místopředsedou  Jan  Hospodářský, 
pokladníkem a třetím členem rady Stanislav Šilhánek,  předsedou finanční komise Jaroslav 
Paul, předsedou vyživovací komise František Řehák, předsedou rolnické komise Bohuslav 
Jirásek a předsedou zemědělské komise Jaroslav Suk.

Reorganizace  MNV proběhla  v květnu  1950  podle  §  27  odst.  1,  vládního  nařízení 
č. 14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů, na návrh MAV NF. Navrženo bylo 
9  členů  do MNV  –  František  Řehák,  František  Turek,  František  Bočán,  Josef  Tobrman, 
Jaroslav Paul, František Novák, František Šubrt, Rudolf Šlehofer, Jan Hošek. Předsedou byl 
zvolen opět Josef Tobrman a místopředsedou Jaroslav Paul. Funkce ostatních členů MNV 
se vzhledem k absenci písemnosti nepodařilo zjistit.

K dalším změnám v členství MNV došlo v roce 1952. ONV v Tachově na své schůzi 
rady konané dne 29. srpna 1952 schválil nově jmenované členy MNV ve Mchově – Jaroslava 
Suka, který byl současně jmenován novým předsedou MNV, a Františka Šuberta.

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 Václav Šilhan současně pro 
obce Mchov a Labuť.

Od 1.  ledna 1954 došlo opět  ke změně předsedy MNV, kterým se stal  Jaroslav Suk 
a finančním pracovníkem Stanislav Šilhánek.

Do struktury národních výborů pak významně zasáhl až ústavní zákon č. 12/1954 Sb., 
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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. 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  jejich  vnitřní  organizace  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., 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 volí 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 uskutečněny první 
volby členů národních výborů všemi občany, majícími volební právo. Volební období bylo 
stanoveno na tři roky. První volby do místních národních výborů se konaly 16. května 1954.

Do voleb v květnu 1954 bylo navrženo a zvoleno 9 kandidátů – Josef Krýsl, Jaroslav 
Suk, Stanislav Šilhánek, František Šubrt st., Anna Kochtová, Václav Orávek, František Krýsl, 
Pavel  Trnka  a Bohuslav  Jirásek.  Předsedou  MNV  byl  zvolen  Jaroslav  Suk,  tajemníkem 
a současně finančním pracovníkem Bohuslav Jirásek a třetím členem rady Anna Kochtová.

Tajemníka  Bohuslava  Jiráska  vystřídal  ve funkci  od 1.  listopadu  1955  Stanislav 
Šilhánek.  Ze zápisů  o výsledcích  revizí  prováděných  ONV  v Tachově  zároveň  vyplývá, 
že činnost MNV a stálých komisí byla nedostačující, funkcionáři neplnili svoje úkoly a tím 
porušovali tehdy platné zákony a nařízení.

V následujících volbách konaných dne 19. května 1957 bylo zvoleno 9 členů do MNV 
– Josef Krýsl, Jaroslav Suk, Stanislav Šilhánek, František Krýsl, Anežka Bočanová, Karel 
Gabriel,  Václav  Aravík,  František  Řehák,  Jan  Turek.  Předsedou  MNV  byl  opět  zvolen 
Jaroslav Suk a tajemníkem a současně finančním pracovníkem Stanislav Šilhánek. Ke změně 
na postu předsedy došlo od 1. března 1959, kdy byl zvolen František Krýsl.

Dle  zápisu  z veřejné  schůze  MNV  ze dne  24.  února  1960  vyplývá,  že se začala 
projednávat  otázka  sloučení  MNV obcí  Mchov,  Lužné  a Dolů.  Později  se na návrh  ONV 
projednávala otázka sloučení  pouze s MNV Lužná,  které by sídlilo  ve Mchově,  se kterým 
MNV Mchov souhlasil. Avšak nakonec k žádnému sloučení těchto obcí nedošlo (není jasné 
z jakého důvodu) a MNV Mchov i nadále fungoval samostatně.

V následujících  volbách  konaných  v červnu  1960  byli  do MNV  zvoleni  –  Václav 
Hospodářský,  Bedřich  Vrba,  Václav  Orávek,  František  Krýsl,  František  Scholz,  Hedvika 
Hošková, Anna Šubrtová, Karel Gabriel, František Řehák. Předsedou MNV byl zvolen opět 
František Krýsl,  tajemníkem Bedřich Vrba a dalšími  členy rady Václav Orávek, František 
Scholz  a Karel  Gabriel.  Následovala  volba  jednotlivých  komisí.  Předsedou  zemědělské 
komise byl zvolen Václav Orávek, předsedou finanční komise František Scholz, předsedou 
komise  pro  rozvoj  služeb  Karel  Gabriel.  V roce  1960  byl  také  zvolen  desetičlenný  VŽ. 
Předsedkyní  se stala  Anna  Šubrtová,  místopředsedkyní  Pavlína  Gabrielová,  jednatelkou 
Milada Krýslová a pokladnicí Anežka Bočanová.
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S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., 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. 
Obec Mchov náležela i nadále pod správu ONV Tachov. Zároveň došlo k reorganizaci krajů 
a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

Dne  25.  června  1961 se konaly doplňovací  volby do MNV (za Hedviku  Hoškovou, 
která zemřela 20. 2. 1961). Novým členem byl navržen a zvolen František Novák. Ze zápisu 
ze schůze  pléna  MNV ze dne  12.  července 1961 vyplývá,  že dosavadní  tajemník  Bedřich 
Vrba byl z funkce odvolán (od 1. srpna 1961 nastoupil na místo tajemníka v Lučině) a na jeho 
místo byl zvolen Václav Hospodářský. Novým místopředsedou byl zvolen František Novák. 
Ani  tyto  změny  nebyly  konečné,  neboť  předseda  František  Krýsl  se odstěhoval  z obce 
a na jeho místo byl v červenci 1961 zvolen místopředseda František Novák. Přesto většina 
členů MNV neměla o práci v NV zájem a navrhovali sloučení s obcí Labuť. Výbor žen, který 
byl v obci ustanoven, také nevykonával žádnou  činnost.

K zániku  MNV  ve Mchově  došlo  sloučením  obce  Mchov  s obcí  Staré  Sedliště 
s účinností  od 1. ledna 1964 v souvislosti  s územní reorganizací  okresu Tachov provedené 
na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Tímto se obec Mchov stala částí 
obce Staré Sedliště.

Předsedové MSK a MNV ve Mchově v letech 1946 – 1963

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do
Antonín Zíka 7. 1. 1946 27. 5. 1946 (MSK)
František Řehák 27. 5. 1946 16. 5. 1947 (MSK)
Jaroslav Paul 16. 5. 1947 září 1949 (MSK)
Josef Tobrman 1. 10. 1949 srpen 1952 (MNV)
Jaroslav Suk srpen 1952 1. 3. 1959
František Krýsl 1. 3. 1959 červenec 1961
František Novák červenec 1961 31. 12. 1963

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Zda  se písemnosti  MNV  Mchov  nacházely  přímo  v budově  MNV  (čp.  25)  či 
u činovníků MNV není z dohlídek spisovny jasné. První prohlídka spisů MNV proběhla již 
v roce  1953.  V zápise  ze dne  22.  září  1953  je  však  konstatováno,  že „prohlédnuty  byly 
všechny spisy počínaje rokem 1945 až do roku 1953 pokud byly po ruce“. Při této prohlídce 
nebyly  vybrány  žádné  písemnosti  archivní  povahy  a bylo  pouze  vyskartováno  88  kg 
spisového materiálu.

Další  dvě prohlídky proběhly v roce 1955.  První  z nich,  konaná 20.  července 1955, 
se zabývala  především  kronikami  obce.  Z ostatního  materiálu  je  pouze  konstatováno, 
že na MNV byl vybrán pro archiv podací protokol z let 1942 – 1945 (nikdy nebyl archivu 
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předán) a přihlášky soupisu nepřátelského majetku (inv. č. 18). Materiál však nebyl archivu 
vůbec předán a zůstal uložen ve spisovně MNV. V závěru zápisu je konstatování, že „pokud 
se na MNV nacházely archivní  věci,  byly tyto pravděpodobně bývalým tajemníkem MNV 
s.  Beránkem spáleny,  proto nelze ničeho pro archiv nalézti.“  Zároveň byl tajemník MNV 
upozorněn  na to,  aby  dle  nových  směrnic  zařazoval  spisy  do pořadačů  a spisy  nebyly 
pomíchány jako doposud. Druhá dohlídka proběhla 30. listopadu 1955 po výměně tajemníka 
MNV. Při ní byly nalezeny spisy běžné korespondence z let 1946 a 1947 (4 balíky), které 
měly  být  příležitostně  předány  do archivu.  Znovu  byla  archivářem  zopakována  nutnost 
ukládání  spisů  do pořadačů  podle  obsahu,  takže  je  jasné,  že k žádné  nápravě  stavu 
od července nedošlo.

Poslední  prohlídka  spisovny  MNV  proběhla  21.  června  1958.  V zápise  je  pouze 
konstatováno,  že byly ve spisovně nalezeny spisy až od roku 1951  a nebyla  vedena  kniha 
došlé pošty. Nalezena byla stará, nepoužívaná razítka MNV, která byla odebrána do archivu. 
Nikde však nebyl vyhotoven jejich seznam.

Z výše naznačeného vyplývá, že spisy přes všechny dohlídky a zápisy zůstaly uloženy 
ve spisovně MNV až do jeho zrušení v roce 1963. Ani na EL JAF zavedeném k 31. prosinci 
1968 není uvedeno, jak se do archivu písemnosti MNV Mchov dostaly. Nejpravděpodobnější 
je, že spisy předalo bez jakéhokoliv protokolu nástupnické MNV Staré Sedliště.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením pořádání byl archivní soubor MNV Mchov tvořen 7 kartony a 8 razítky 
z let  1945  –  1963.  Při  inventarizaci  archivního  souboru  byly  prověřeny  archiválie 
nástupnického MNV Staré Sedliště, kde nebyly nalezeny žádné písemnosti týkající se MNV 
Mchov.

V archivním  souboru  MNV  Mchov  byla  provedena  vnitřní  skartace  (Protokol 
o vyřazení  dokumentů  ve vnitřní  skartaci  č.  j.  SOAP/090-0064/2009-40.02 z 30.  01.  2009 
a schválený č.  j.  SOAP/008-1685/2009 ze dne 12.  06.  2009),  při  níž  byly vyřazeny  tyto 
písemnosti:  1 kniha dlužníků z let 1958 – 1960, účetní doklady (faktury, platební příkazy, 
stvrzenky, převodní poukázky, dodací listy, duplicitní statistiky) z let 1946 – 1963, všeobecné 
pokyny, vyhlášky a oznámení ONV pro všechna MNV z let 1945 – 1963, prázdné formuláře, 
8 razítek z let [1949 – 1960] v celkovém rozsahu 0,50 bm.

V současnosti je archivní soubor MNV Mchov tvořen 3 úředními knihami, 1 podacím 
protokolem a 3 kartony.

Archivní soubor byl uspořádán podle Metodického pokynu pro inventární zpracování 
archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni  č. j.  SOAP/006-
3120/2007.

Fyzický stav archivního souboru je dobrý.

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

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

O fungování  státní  správy  v tehdejší  obci  Mchov  vypovídá  zejména  kniha  zápisů 
ze schůzí pléna a rady MNV a veřejných schůzí (inv. č. 1), i když některé zápisy jsou více než 
strohé. Rovněž podací protokol (inv. č. 4) je vedený velmi podrobně a lze si udělat představu 
o chodu  tehdejšího  MNV.  Zápisy  z činnosti  obecních  orgánů  vypovídají  o zemědělské 
problematice v obci.

Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archivní soubor MNV Mchov uspořádala a inventární pomůcku sestavila Jana Zímová 
v únoru 2009 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 18. června 2009 Jana Zímová
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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/ D8, Obecní záležitosti jednotlivých obcí, 1945 – 
1952 (Mchov)

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

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

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 zrušených MNV, Mchov 1955 – 
1962

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

Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Konečné výsledky voleb do MNV, obce K – V, 
1957

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 – ročník 1960

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

AO – archiv obce

bm – běžný metr

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČR – Česká republika

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční

inv. č.  – inventární číslo

JAF – jednotný archivní fond

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kart. – karton

KSČ – Komunistická strana Československa

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NF – národní fronta

NS – Národní shromáždění

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

Sb. – sbírky

sign. – signatura

VŽ – výbor žen
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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 1959 – 1962 K 1
a veřejných schůzí

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy
A. Evidenční knihy

2 Kniha vojáků v záloze 1945 – 1948 K 2

B. Účetní knihy

3 Kniha výdajů 1958 K 3

II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky

4 Podací protokol 1959 – 1962 R 1

B. Spisy

Statutární záležitosti organizace, kontrola

5 Volby do MNV a doplňovací volby (voličské 1948 – 1961 N 1
seznamy, seznamy voličských průkazů, zápisy
o hlasování a sčítání hlasů, hlasovací lístky)

Volby soudců okresního soudu (pokyny, 1961 N 1
příručky, instrukce, seznam voličů)

6 Organizace činnosti národního výboru (vyhlášky, 1947 – 1963 N 1
oběžníky, plány práce MNV, předání obecního
hospodářství, hlášení o schůzové činnosti, situační
zprávy)

7 Soutěž „Vzorná obec“, závazky MNV a občanů 1952 – 1962 N 1

8 Funkcionáři (členové MSK, MNV, komisí, 1946 – 1961 N 1
změny v členství, seznam členek VŽ)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

9 Kontrolní činnost (zprávy o výsledku dohlídky 1958 – 1960 N 1
o finančním hospodaření MNV, zpráva o prověrce
u MNV provedené ONV)

Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku

10 Bezpečnost a ochrana veřejného pořádku (přestupky 1948 – 1961 N 1
občanů, seznamy mimořádných hlídek)

11 Požární ochrana (reorganizace hasičských sborů, 1946 – 1962 N 1
zápis o požárně bezpečnostní kontrole, požární
hlídky)

12 Přehled o štábu CO a jednotkách svépomocného 1962 – 1963 N 1
útvaru (pokyny, přehled úkrytů)

13 Vojenské záležitosti (jmenný seznam branců, 1946 – 1963 N 1
vyhlášky, nařízení, propuštění vojáci z činné služby,
seznam vojáků v záloze, přidělení a odevzdání koní)

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

14 Odsun Němců (směrnice, pokyny, nařízení, 1945 – 1947 N 1
seznam odsunutých Němců)

15 Soupis obyvatelstva podle povolání 1947 N 1
v roce 1947, vyhláška

16 Evidence obyvatelstva 1947 – 1961 N 1

17 Matriční záležitosti (nové uspořádání 1952 – 1963 N 1
matričních obvodů, oznámení o narození
a úmrtí)

Evidence a správa majetku

18 Přihlášky k soupisu nepřátelského majetku, 1945 – 1947 N 2
přihlášky majetkové podstaty pro Němce

19 Vyúčtování konfiskátů, seznamy konfiskovaného 1945 – 1961 N 2
majetku, evidence majetku ve správě MNV

20 Dědické záležitosti 1960 – 1963 N 2

Finance a plánování

21 Finanční hospodaření (rozpočty obce, úvěry, 1946 – 1963 N 2
sestavení finančních plánů a rozpočtů, měsíční
a čtvrtletní výkazy příjmů a výdajů)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

22 Místní daně a poplatky 1953 – 1963 N 2

23 Plánování (akční programový plán, hlášení 1956 – 1961 N 2
o plnění akce Z, zpráva o plnění plánů)

24 Pojištění 1946 – 1948 N 2

Výstavba

25 Výstavba (stavby zemědělské, telekomunikační 1947 – 1962 N 2
a energetické, adaptace budovy MNV v akci „Z“)

Místní hospodářství

26 Živnosti (hostinská živnost), výkazy  služeb 1946 – 1961 N 2
pro obyvatelstvo

Doprava

27 Požadavky na úpravu jízdních řádů, 1960 – 1962 N 2
oprava komunikace, výkaz o komunikacích

Obchod

28 Zásobování obce (projednání stížnosti na 1960 – 1962 N 2
nedostatečné zásobování obce pojízdnou
prodejnou)

Zemědělství

29 Organizace zemědělských závodů (JZD, Státní 1952 – 1961 N 3
statky)

30 Zemědělská statistika (soupisy hospodářského 1946 – 1963 N 3
zvířectva, sběrné listy, přehledy a výkazy)

Zemědělská statistika (soupisy ploch kultur a osevu, 1945 – 1963 N 3
sběrné listy, přehledy a výkazy, soupisy ovocných
stromů a keřů)

Zemědělská statistika (výkazy osob trvale činných 1946 – 1963 N 3
v zemědělství, obecní výkazy o včelařství, sčítání
hospodářských strojů a nářadí)

31 Rostlinná výroba (plány zemědělské výroby, 1946 – 1958 N 3
hospodářský výkaz zemědělství, rozpisy osevních
ploch)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

32 Živočišná výroba (rozpisový sumář, evidenční listy 1946 – 1958 N 3
hospodářských zvířat, domácí porážky)

33 Včelařství 1963 N 3

34 Ochrana proti škůdcům 1948 – 1960 N 3

35 Veterinární opatření 1951 – 1961 N 3

36 Zemědělská půda (výměry zemědělské půdy, 1946 – 1962 N 3
zpráva o ukončení hospodářsko-přídělových
prací, údaje o orné a jiné zemědělské půdě,
ustavení komise pro pozemkové úpravy, příděly)

37 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů 1945 – 1962 N 3
(vyhlášky a nařízení, přehledy o dodávkách,
výkazy, rozvrhy výkupů, seznamy zemědělců
a jejich předpisy dodávek)

Lesní hospodářství, myslivost a rybářství

38 Lesní hospodářství (převzetí lesů do správy, 1946 – 1961 N 3
zalesňování)

39 Myslivost (volba honebního výboru) 1947 – 1960 N 3

40 Rybářství (převod rybníků státnímu rybářství) 1960 – 1962 N 3

Vodní hospodářství

41 Místní vodohospodářský program, zřízení vodovodu 1960 – 1963 N 3

Ochrana životního prostředí

42 Sběr odpadových surovin 1960 – 1962 N 3

Zdravotnictví

43 Povinné očkování dětí, zdravotnické prohlídky, 1945 – 1962 N 3
lékařská péče, nařízení, oznámení

Sociální péče

44 Sociální výpomoc, doplňková péče 1946 – 1962 N 3

Školství

45 Zaškolení obce, zápisy dětí do školy 1946 – 1961 N 3
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Kultura a ochrana přírodních památek

46 Založení obecní knihovny, zápis o metodické 1947 – 1963 N 3
návštěvě místní lidové knihovny, osvětová
činnost

47 Ochrana přírodních památek (Kamenný kříž) 1962 N 3
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky
(archivního souboru): Místní národní výbor Mchov

Značka archivního souboru: MNV Mchov

Časový rozsah: 1945 – 1963

Počet evidenčních jednotek: 7 (3 úřední knihy, 1 podací protokol, 3 kartony)

Počet inventárních jednotek: 47

Rozsah bm: 0,40 (0,03 úřední knihy, 0,01 podací protokol, 0,36 
kartony)

Stav ke dni: 18. června 2009

Archivní soubor zpracovala: Jana Zímová

Pomůcku sestavila: Jana Zímová

Počet stran: 17

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
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