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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

Původcem fondu je Místní správní komise Bezemín a Místní národní výbor Bezemín
vyvíjející svou činnost od 5. listopadu 1945 do 11. června 1960. Obec spadala v letech 1945 –
1949 pod politický okres Planá,  který byl  však k  31.  lednu 1949 zrušen podle vládního
nařízení č. 3/1949 Sb., o územní organizaci okresů v českých zemích. Poté obec Bezemín
patřila  od  roku  1949  do  roku  1960  do  politického  okresu  Stříbro.  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 Bezemín.

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,  nemohl  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. 

Okresní  správní  komise v Plané u Mariánských Lázní jmenovala 5.  listopadu 1945
předsedou místní správní komise pro obec Bezemín Josefa Vladaře. Dalšími členy MSK byli
jmenováni:  František  Krajíc-místopředseda,  Karel  Polák-zásobovací  referent,  Břetislav
Vlach-jednatel-pokladník. Současně byla jmenována 3 členná MRK a MK. 

Po volbách do Ústavodárného národního shromáždění v květnu 1946 nedošlo k žádným
výraznějším změnám ve složení  MSK v  Bezemíně.  Až  3.  května  1948 rezignoval  Josef
Vladař na funkci předsedy MSK, ale nadále zůstal členem MSK. Na návrh Místního akčního
výboru v Bezemíně jmenovala rada ONV v Plané u Mariánských Lázní na místo předsedy
MSK dosavadního místopředsedu Františka Krajíce a místopředsedou byl jmenován Jaroslav
Novák. 

V dubnu 1949 došlo k reorganizaci MSK v Bezemíně. MSK žádala ONV ve Stříbře o
jmenování  Václava Miloty,  který byl  ustanoven předsedou místní  mimořádné vyživovací
komise. ONV při  té příležitosti  zjistil,  že MSK v Bezemíně  měla 8 členů,  ačkoliv podle
směrnic MV ze dne 19. května 1945 o národních výborech, mohly mít MSK 3 –  6 členů.
Více členů  měly pouze místní  národní výbory, ale k vytvoření MNV v Bezemíně  nebylo
možno podle platných předpisů přikročit, neboť stále nebyl dosažen stanovený počet voličů.
Proto ONV ve Stříbře na návrh MAV v Bezemíně v červenci 1949 odvolal z členství v MSK
2 členy, které ponechal jako náhradníky MSK v zastupování při nepřítomnosti právoplatných
členů.  Dále bylo MSK v Bezemíně  uloženo nařízení, aby v úředních spisech a jednáních
používala pouze název a razítko Místní správní komise a ne jako doposud nesprávně MNV.

MSK v Bezemíně nahradil MNV teprve v roce 1950, a to na základě vládního nařízení
ze dne 18. února 1950 č. 14/1950 Sb., o organizaci národních výborů. Podle kategorizace
MNV spadala obec Bezemín do I. kategorie (do 600 obyvatel) s počtem nejméně 9 členů
MNV. I  přes  velké problémy se sestavením kandidátů,  neboť  v  obci  nebylo  mnoho lidí
ochotných pracovat v místním národním výboru, se podařilo kandidátku sestavit a ONV dne
9. května 1950 na návrh AVNF v Bezemíně jmenoval podle § 27 odst. 1 vládního nařízení č.
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14/1950 Sb., členy MNV v Bezemíně. Funkci předsedy MNV nadále vykonával František
Krajíc a místopředsedou byl Václav Milota. 

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.

Předsedové MSK a MNV Bezemíně v letech 1945 – 1960:

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Josef Vladař 5. 11. 1945 3. 5. 1948 (MSK)

František Krajíc 3. 5. 1948 květen 1950 (MSK)

květen 1950 11. 6. 1960 (MNV)

Dne 12. června 1960 došlo ke sloučení obce Bezemín s obcí  Cebiv v souvislosti  s
novou územní reorganizací okresu Tachov. Původně navrhovaný datum 1. července 1960 byl
posunutý o několik dnů dříve zřejmě z toho důvodu, aby v tento den mohly proběhnout volby
v již sloučené obci. Slučování obcí pro nové území okresu Tachov projednala a schválila rada
ONV ve Stříbře dne 22. dubna 1960. Obec Bezemín se tak stala osadou obce Cebiv a od 1.
července 1960, kdy došlo ke zrušení okresu Stříbro, přešel Bezemín již sloučený s obcí Cebiv
do okresu Tachov. 

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru

K předání archiválií MNV Bezemín došlo 4. listopadu 1953 poté, co byla v Bezemíně

vykonána prohlídka spisovny. Z protokolu o prohlídce je zřejmé, že mimo archiválií, které
byly z MNV ihned odvezeny a jsou dnes součástí fondu MNV Bezemín, byly v úřadovně
ještě ponechány další písemnosti sloužící k činnosti MNV. Kam tyto písemnosti přišly, však
již není jasné. Patrně byly po sloučení v roce 1960 předány nástupnickému MNV v Cebivi,
kde shořely i se spisy MNV Cebiv.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před  zahájením pořádání  byl  fond  MNV Bezemín  tvořen  2  podacími  protokoly,  1
knihou zápisů ze schůzí MSK, 1 úřední knihou (kronika obce z let 1920 – 1939), 7 razítky a 1
kartonem písemností z let 1945 – 1952. Od fondu byla při inventarizaci oddělena kronika
obce z let 1920 – 1939, která byla přesunuta do nově vzniklého fondu Archiv obce Bezemín.

Fond byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro uspořádání a inventarizaci
archivních fondů místních národních výborů vydaného Archivní správou Ministerstva vnitra
ČR. Vzhledem k velmi  nepatrnému počtu spisů  nebyly tyto rozdělovány do jednotlivých
skupin podle tohoto návodu.
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Fyzický stav fondu je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. a II. kategorie.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Vzhledem  k  rozsahové  zanedbatelnosti  fondu  MNV  Bezemín  lze  poměrně  těžko
hovořit o konkrétní využitelnosti dochovaných písemností. Ostatně časový rozsah napovídá,
že  o  činnosti  národního  výboru  v  obci  neexistuje  téměř  žádný  materiál.  Nejdůležitější
archiválií  ve fondu je tak neúplná kniha zápisů  ze schůzí  MSK informující  o  počátcích
budování veřejné správy v Bezemíně po roce 1945.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a vyhotovení pomůcky

Fond MNV Bezemín uspořádala a inventární pomůcku sestavila Jana Zímová v roce
2006 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově dne 30. ledna  2006 Jana Zímová
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Příloha č. 1 – Seznam pramenů a literatury

Sbírka zákonů republiky Československé – ročníky 1949, 1950, 1954

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1948

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 203, sign. I/20g , kart. č. 24 Členové 
MSK (MNV), kart. č. 31 Evidence členů MNV 

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 425, sign. 54, kart. č. 286 Reorganizace 
MNV

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Stříbro inv. č. 543, sign. 603, kart. č. 706 Přehled o 
sloučení obcí

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 604/1 Slučování obcí a změny hranic 
obcí 1952 – 1989
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

AVNF – akční výbor národní fronty

KSČ – Komunistická strana Československa

MAV – místní akční výbor

MK – mléčná komise

MNV – místní národní výbor

MRK – místní rolnická komise

MSK – místní správní komise

MV – ministerstvo vnitra

NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Kniha zápisů protokolů a usnesení MSK 1946 K 1

Spisový materiál

a) Registraturní pomůcky

2 Protokol odeslané pošty 1945 – 1947 K 2

3 Podací protokol 1949 K 3

b) Spisy

4 Pětiletý pracovní plán 1948 1

5 Výkaz o hospodaření MNV 1950 1

6 Dekret na hostinskou živnost 1947 1

7 Zemědělství (zemědělská statistika, bleskovky) 1946 – 1952 1

8 Včelařství (obecní výkaz o včelařství) 1948, 1950 1

9 Myslivost (plán odstřelu) 1949 1

10 Konfiskace zbytkového statku Machařov 1948 1

11 Přehled o hospodaření obce na zkonfiskovaném 

zemědělském majetku 1948 1

12 Konfiskované drobné lesy 1947 1

Jiné

Razítka

13 Kulaté razítko (opis: Místní národní výbor Bezemín, 
okr. Stříbro) [1949] T 1

14 Kulaté razítko (opis: RADA  M N V  V BEZEMÍNĚ) [1949] T 2

15 Kulaté razítko (opis: Rada místního národního výboru 
v Bezemíně, okr. Stříbro) [1949] T 3

16 Hranaté razítko (nápis: Rada místního národního výboru 
v Bezemíně, okr. Stříbro) [1949] T 4
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

17 Hranaté razítko (nápis: Místní národní výbor Bezemín, 
okres Stříbro) [1949] T 5

18 Hranaté razítko (nápis: MNV Bezemín, okres Stříbro, 
Přihlášen k pobytu) [1949] T 6

19 Hranaté razítko (nápis: MNV Bezemín, okres Stříbro, 
Odhlášen z pobytu) [1949] T 7

10



Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

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

Značka archivního souboru: MNV Bezemín

Časový rozsah: 1945 – 1952

Počet evidenčních jednotek: 11 (1 úřední kniha, 2 podací protokoly, 1 
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Počet inventárních jednotek: 19

Rozsah bm: 0,40
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Archivní soubor zpracovala: Jana Zímová

Archivní pomůcku sestavila: Jana Zímová
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