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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Původcem fondu je společná Místní správní komise pro obce Bezděkov a Třemešné,
Místní správní komise Bezděkov, Místní národní výbor Bezděkov a společný Místní národní
výbor pro obce Bezděkov a Třemešné vyvíjející svou činnost od června 1945 do 1. července
1960. Obec Bezděkov spadala od roku 1850 – 1960 pod politický okres Horšovský Týn, od
roku 1960 pod politický okres 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 Bezděkov.

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. Pro dočasnou správu obcí, kde pro převážnou
většinu  obyvatelstva  státně  nespolehlivého,  tj.  zejména v  pohraničí,  nemůže být  ustaven
místní národní výbor, byly jmenovány místní správní komise, jejichž pravomoci byly stejné
jako  pravomoci  místních  národních  výborů.  Místní  správní  komise  měly  mít  3  až  6
jmenovaných členů. 

Pro obce Bezděkov a Třemešné byla jmenována společná místní správní komise zřejmě
v červnu 1945 se sídlem v Bezděkově. Dne 9. července 1945 byl jmenován předsedou MSK
František Radiměřský. Ve funkci působil pouze do 24. srpna 1945, poté byl trestně stíhán. Na
jeho místo byl jmenován Václav Pašek v prosinci 1945. Tuto funkci vykonával až do května
roku 1946. V obci Třemešné byl zvolen řádný místní národní výbor, jehož předsedou byl
Oldřich Helus, již 15. února 1946 a obec Třemešné tak měla nadále oddělenou správu od obce
Bezděkov. 

Po volbách do Ústavodárného národního shromáždění v květnu 1946 byl ustaven místní
národní výbor pro obec Bezděkov, jehož předsedou byl zvolen Václav Pašek. Na základě

trestního  stíhání  předsedy V.  Paška  došlo  k  vystřídání  a  23.  února  1947  na jeho  místo
nastoupil  Leopold Pohanka.  K další  změně  ve funkci  předsedy MNV došlo  rovněž díky
trestnímu stíhání v červnu 1948, kdy Leopolda Pohanku následoval ve funkci Václav Mourek.
Situace v  personálním složení  MNV se stabilizovala  až  v  roce 1950, kdy vedení  MNV
vypadalo následovně: Stanislav Mourek – předseda a Josef Srkal – místopředseda. 

Od roku 1954 byly, podle zákona č. 14/1954 Sb. o volbách do národních výborů, již
uskutečňovány volby členů národních výborů všemi občany, majícími volební právo. Volební
období  bylo  stanoveno  na  3  roky.  Právě  tak  bylo  umožněno  i  odvolání  členů  NV
bezprostředně voliči a zajištěna povinnost členů NV podávat občanům pravidelné zprávy o
své činnosti. První volby do místních národních výborů se konaly 16. května 1954. Vzhledem
k absenci  relevantních  archiválií  však  není  možné zjistit,  jak  volby v  obci  dopadly ani
personální složení místního národního výboru.

Na základě dochovaných zápisů z rady a pléna MNV je možné zjistit, že i v dalších
letech se v čele místního národního výboru střídalo značné množství osob, jež jsou přehledně
seřazeny v tabulce.
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Předsedové MSK a MNV Bezděkov v letech 1945 – 1960:

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

František Radiměřský 9. 7. 1945 24. 8. 1945 (MSK)

Václav Pašek prosinec 1945 duben 1946 (MSK)

květen 1946 únor 1947 (MNV)

Leopold Pohanka 23. 2. 1947 1. 7. 1948

Václav Mourek 2. 6. 1948 1950

Stanislav Mourek 18. 5. 1950 1955

Kazimír Křivakovský 28. 7. 1955 1956

Josef Šlehofer 26. 9. 1956 1957

Vlastimil Florián červen 1957 30. 6. 1958

Kazimír Křivakovský v. z. červenec 1958 srpen 1958

Jan Nejdl září 1958 květen 1959

Josef Šlehofer květen 1959 1960

Ke změně působnosti Místního národního výboru v Bezděkově došlo k 1. lednu 1957.
Tehdy byl vytvořen společný místní národní výbor pro obce Bezděkov a Třemešné se sídlem
v Bezděkově.  Tato  situace  byla  zaviněna  absencí  tajemníka  MNV v  Třemešném a  také
celkově špatnou situací v obci Třemešné.

Již v roce 1958 byl podán návrh na převedení obcí Bezděkov a Třemešné z okresu
Horšovský Týn do okresu Tachov. Přeřazení těchto obcí bylo doporučováno z důvodů lepšího
vlakového spojení, hospodářského spádu a také tím, že většina obyvatel dojížděla za prací do
okresu  Tachov.  K  této  změně  však  došlo  teprve  v  roce  1960  v  souvislosti  s  reformou
správního členění státu uskutečněnou na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění
státu k 1. červenci 1960.

V roce 1959 došlo k jediné územní změně v obci Bezděkov a sice, že od 1. července
1959 přešly domy čp. 59, 60 a 87 tvořící místní části obce Bezděkov pod názvy Bärentanz
(česky Hvozd) a Anenské údolí k obci Smolov.

K  definitivnímu  sloučení  obcí  Bezděkov  a  Třemešné  došlo  k  1.  červenci  1960  v
souvislosti s novou územní reorganizací okresu Tachov. Tehdy vznikl Místní národní výbor
Bezděkov s působností pro obec Bezděkov a osady Třemešné, Dubec a Pavlíkov. Avšak již v
roce 1961 došlo k přejmenování obce Bezděkov na Třemešné,  přičemž jméno Bezděkov
zůstalo jako název osady s platností od 1. ledna 1962. Místní národní výbor Třemešné pak
pokračoval ve své činnosti až do roku 1990 a jako Obecní úřad existuje dodnes. 
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II. Vývoj a d ějiny archivního souboru 

Archiválie  MNV Bezděkov  byly  Okresnímu  archivu  Tachov  se  sídlem  ve  Stříbře
delimitovány 21. listopadu 1972 Okresním archivem Domažlice se sídlem v Horšovském
Týně (č. přírůstku 123). O jejich předchozích osudech není nic známo. Až 25. července 2005
došlo k dalšímu přírůstku (parcelní protokol) do fondu MNV Bezděkov při skartaci Obecního
úřadu Třemešné (č. přírůstku 9/05). 

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením pořádání byl fond tvořen 11 kartony a 1 úřední knihou z let 1945 –
1961. Při inventarizaci byl fond přemanipulován, proběhla vnitřní skartace a z fondu MNV
Bezděkov (u Damnova) bylo přesunuto 1 razítko, takže nyní je fond tvořen 8 kartony, 1
úřední knihou a 1 razítkem. Úřední kniha (parcelní protokol) byla ve fondu MNV Bezděkov
(u Třemešného) ponechána, protože se jedná o jedinou dochovanou archiválii  před rokem
1945 a také proto, že předválečné parcelní protokoly byly novými MNV rovněž využívány. Ve
fondu byla podle karty JAF z roku 1959 také blíže nespecifikovaná 1 úřední kniha z let 1945
– 1951. Tato však nebyla nalezena již při revizi fondu v roce 2000.

Fond byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro uspořádání a inventarizaci
archivních fondů místních národních výborů vydaného Archivní správou Ministerstva vnitra
ČR. Knihy byly uspořádány a rozděleny do jednotlivých skupin. Spisy byly též rozděleny
podle pokynů shora uvedeného metodického návrhu.

Za horní dataci fondu byl zvolen rok 1960 s tím, že materiály MNV Bezděkov po roce
1960 náležejí do fondu MNV Třemešné (1929) 1945 - 1990 (1992). Na základě tohoto faktu
byly převedeny do fondu MNV Třemešné 2 účetní knihy (deník a knihy výdajů) z roku 1961
uložené v 1 kartonu.

Ve fondu byla provedena vnitřní skartace v rozsahu 2 kartonů o celkové metráži 0,24
bm.

Fyzický stav fondu je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. a II. kategorie.

IV. Stru čný rozbor obsahu  archivního souboru

Fond MNV Bezděkov obsahuje parcelní protokol, razítko a 8 kartonů z let [1907] 1945
– 1960. Je potřeba upozornit na fakt, že i přes zdánlivě vyšší počet evidenčních jednotek je
fond dochován pouze torzovitě. Zejména se tento fakt týká zápisů ze schůzí rady a pléna
MNV. I přes tuto skutečnost je fond významným pramenem pro dějiny obce po roce 1945 a
umožňuje vnést světlo do často velmi spletitého správního vývoje před rokem 1960.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a vyhotovení pomůcky

Fond MNV Bezděkov uspořádala a inventární pomůcku sestavila Jana Zímová v roce
2005 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově dne 23. prosince 2005 Jana Zímová
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Příloha č. 1 – Seznam pramenů a literatury

Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1954, 1957

Sbírka zákonů Republiky československé – ročník 1960

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročníky 1945, 1948

SOkA Domažlice, Okresní národní výbor Horšovský Týn, inv. č. 275, 428, 797, 798 

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

SOA Plzeň, Krajský národní výbor Plzeň, kartony č. 1204, 1217
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

JAF – jednotný archivní fond

JZD – Jednotné zemědělské družstvo

MNV – Místní národní výbor

MSK – Místní správní komise

NV – národní výbor

ONV – Okresní národní výbor
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Inventární seznam
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9

Inv. č. Obsah Časový rozsah

Úřední knihy

a) Knihy správní

1 Zápisy z plenárních schůzí MNV 1955-1959 1

2 Kultura, sport a tělovýchova
1

3 Zápisy z veřejných schůzí 1952, 1956-1959 1

b) Knihy eviden ční

4 Parcelní protokol [1907] K 1

Spisový materiál

b) Spisy

 Statutární záležitosti organizace, kontrola

5 Volby (směrnice, seznamy voličů, zápisy o hlasování) 1945-1957 1

6

1945-1958 1

7 Plány práce MNV 1952, 1956-1960 1

Vnit řní správa a ochrana ve řejného po řádku

8 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku (krádeže, přestupky) 1945-1953 1

9

1946-1953 1

10 Vojenské záležitosti (odvody, výpisy z odvodních seznamů) 1945-1951 1

Evidence obyvatelstva, matri ční záležitosti

11
1945 1

12
1945-1947 2

13

1945-1953 2

Evidenční 
jednotka

1951-1952, 1956-
1960

Organizace činnosti národního výboru (oběžníky MNV, 
reorganizace MNV, sestavování komisí, potvrzení, předání 
agendy MNV Třemešné, stížnosti občanů, funkcionáři, 
kontrolní činnost)

Požární ochrana (směrnice, protipožární žňové hlídky, 
seznam členů sboru dobrovolných hasičů)

Evidence německých obyvatel za účelem vázaného 
hospodářství

Odsun Němců (směrnice, seznamy odsunutých Němců, 
žádosti o vynětí)

Evidence obyvatel (státní občanství, seznamy obyvatel, 
stanovení matričních obvodů, vyhoštění z obce, domovské 
listy, zrušení domovského práva, výpisy z matrik, seznamy 
reemigrantů)
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evidenční 
jednotka

Finance a plánování

14

1946-1952 2

15 Rozpočty 1946-1952 2

16 Účetní závěrky 1945-1951 2

Územní plánování a výstavba

17
1949-1952 2

Místní hospodá řství

18 Živnosti, seznam obyvatel vlastnících radiopřijímač 1945-1952 2

19 Pojištění majetku 1946-1951 2

Pracovní síly

20

1946-1950 3

Zemědělství

21 1945-1951 3

22 Rostlinná výroba (osevní plány, zprávy o plnění plánu aj.) 1945, 1948-1952 3

23

1946-1952 3

24
1945-1952 4

25 Zemědělství (potvrzení, pracovní morálka členů JZD aj.) 1945-1952 4

26 Povinné dodávky (jednotlivé komodity) 1945-1952 5

27

1947-1950 5

Lesní hospodá řství, myslivost a rybá řství

28 Rozpisy lesnických plánů, těžba dřeva, myslivost, rybářství 1945-1952 6

Vodní hospodá řství

29 Porušení vodního práva, vodohospodářský plán 1949, 1952 6

Ochrana životního prost ředí

30 Sběr druhotných surovin 1949, 1951 6

Evidence a správa majetku (konfiskace, převody 
nemovitostí, evidence majetku ve správě NV, válečné škody, 
místní daně a poplatky)

Výstavba (zřízení telefonní stanice, demolice, výstavba 
drůbežárny)

Vydávání pracovních průkazů, potrestání neúčasti na 
pracovní povinnosti

Zemědělská statistika (sčítání kultur a hospodářských zvířat) 

Živočišná výroba (kontrolní výkazy stavu dobytka, zprávy o 
plnění plánu, včelařství, mechanizace, ochrana proti 
škůdcům aj.)

Zemědělská půda (pozemková reforma, konfiskace, 
osidlování a přídělová řízení)

Povinné dodávky (smlouvy o výrobě zemědělských výrobků, 
plány dodávek, výkazy o plnění dodávek)
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evidenční 
jednotka

 Zdravotnictví a sociální pé če

31 Povinné očkování, odběry krve, sociální pomoc 1946-1952 6

Školství

32
1945-1952 6

Kultura, sport a t ělovýchova

33 Kulturní a osvětová činnost 1945-1951 6

Směrnice a ob ěžníky

34 Směrnice a oběžníky ONV Horšovský Týn 1945-1947 6

Směrnice a oběžníky ONV Horšovský Týn 1948-1949 7

Směrnice a oběžníky ONV Horšovský Týn 1950-1952 8

Ostatní materiál
35

[1946]-[1960] T 1

Hlášení počtu dětí, příspěvky na školy, ustanovení školních 
obvodů, aj.

Kulaté razítko rady MNV Bezděkov se státním znakem 
(opis: RADA MNV V BEZDĚKOVĚ)



Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky (archivního souboru): Místní  národní  výbor  Bezděkov  (u  
Třemešného)

Značka archivního souboru: MNV Bezděkov (u Třemešného)

Časový rozsah: [1907] 1945 – 1960

Počet evidenčních jednotek: 10 (8 kartonů, 1 úřední kniha, 1 razítko)

Počet inventárních jednotek: 35

Rozsah bm: 1,05

Stav ke dni: 23. prosince 2005

Archivní soubor zpracovala: Jana Zímová

Archivní pomůcku sestavila: Jana Zímová

Počet stran: 12

Počet exemplářů: 6

Pomůcku schválila: PhDr. Markéta Novotná
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