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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

Původcem  archivního  souboru  je  Místní  správní  komise  Bohuslav  vyvíjející  svou
činnost v roce 1946. Obec vždy spadala 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 Bohuslav.

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 Československé republiky 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. 

V obci Bohuslav však nebylo možné ustavit ani místní správní komisi, protože obec
nebyla po roce 1945 vůbec osidlována. Obec byla totiž poškozena leteckým bombardováním
v roce 1945. Až do léta 1946 byla obec spravována německým občanem Josefem Fichtlem,
který měl funkci starosty obce a prof. Albertem Wellkem, ve funkci místostarosty. Oběma
jmenovaným byla také vyplacena Okresním národním výborem v Tachově odměna za vedení
agendy obce za období 1. července 1945 – 31. července 1946.

Poté byl již učiněn pokus o ustanovení místní správní komise v Bohuslavi. Dne 1. října
1946 byla jmenována místní správní komise ve složení Vladimír Nerád – předseda, František
Kurfirst a František Dvořák – členové. Ovšem již 9. ledna 1947 Okresní národní výbor v
Tachově zaslal Ministerstvu vnitra seznam MNV – MSK v okrese, v němž sděloval, že obec
Bohuslav (a  některé  další)  nemá místní  správní  komisi  ani  místní  národní  výbor  a  byla
administrativně  přidružena  k  sousední  obci.  Dle  dochovaných  písemností  spravovala
záležitosti  obce Bohuslav Místní  správní  komise, posléze Místní národní výbor v Labuti.
Zřejmě  nebylo vyhotoveno ani  razítko s názvem MSK Bohuslav,  neboť  na dochovaných
písemnostech se vždy nachází jednoduché razítko s názvem Obec Bohuslav, Politický okres
Tachov.

Protože obec nebyla osídlována, nebylo ani možné místní správní komisi v obci ustavit.
Proto se již  od roku 1947 diskutovalo o sloučení  obce Bohuslav s obcí  Labuť.  Okresní
národní výbor v Tachově dne 28. dubna 1947 žádal Místní správní komisi v Labuti o potřebné
doklady k žádosti o sloučení těchto obcí.

Ze zápisu sepsaného 10. listopadu 1948 v obci Bohuslavi o informativním řízení XI.
zemské  komise  pro  stavební  obnovu  vyplývá,  že  obec  Bohuslav  je  neosídlena  a
administrativní správu obce vede MSK v Labuti. Obec Bohuslav byla vyhlášena v úředním

3



listě I. díl částka 108 ze dne 11. června 1948 v IX. Vyhlášce ZNV jako obec, na kterou se
vztahuje účinnost zákona o stavební obnově č. 86/46 Sb.,ve znění zákona č. 115/47 Sb. Ale
protože obec byla v roce 1945 velmi poškozena leteckým bombardováním, poté německé
obyvatelstvo odsunuto a nově nebyla osidlována, nebylo tudíž  veřejného ani místního zájmu
na provedení obnovy poškozených objektů.

Dne 30. března 1950 proběhlo na NPF v Tachově jednání o předání konfiskovaných
nemovitostí v katastrálním území Bohuslav do vlastnictví Československého státu – vojenské
správě, která předmětné nemovitosti převzala již 1. prosince 1949. Zástupci NPF po dohodě

se zástupci obce Labuť, kteří stále spravovali obec Bohuslav, prohlásili, že vzhledem k tomu,
že v obci Bohuslav nebylo jiných přídělců, kromě vojenské správy, přidělili vojenské správě
do  vlastnictví  veškeré  konfiskované  pozemky a  budovy.  Posléze  byla  na  katastru  obce
Bohuslav vybudována střelnice.

K definitivnímu sloučení obce Bohuslav s obcí Labuť v jednu obec došlo Výměrem
Okresního národního výboru v Tachově ze dne 16. ledna 1953. Tento výměr byl vydán na
základě usnesení rady okresního národního výboru ze dne 16. ledna 1953 podle § 18. odst. 2
dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945 č.  121/1945 Sb. Obec Bohuslav byla
sloučena s obcí Labuť v jednu obec s názvem Labuť s účinností od 1. července 1953.

Na  žádost  ministerstva  vnitra  v  září  1969,  aby Okresní  národní  výbor  v  Tachově

prověřil  zánik osady Bohuslav a po zjištění, že v uvedené osadě byly již všechny objekty
zbourány a  území  osady bylo  ve  vlastnictví  MNO používané  pro  vojenské  účely,  bylo
doporučeno, aby osada Bohuslav byla zrušena s tím, že katastrální území bude přičleněno k
obci Labuť. Ale teprve plenární zasedání ONV v Tachově, konané 26. října 1973, schválilo
návrh rady ONV na zrušení místní části Bohuslav v obci Labuť.

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru 

Jak došlo k předání dochovaných archiválií z obce Bohuslav jasné není. Karta JAF byla
založena až 21. července 1980 na základě svozu z rušeného MNV Labuť. Součástí tohoto
svozu byly účetní písemnosti (4 hlavní knihy obecní z let 1948 – 1950, pokladní deník z let
1946 – 1950, účetní závěrky obecní a rozpočty obce z let 1945, 1947 - 1950), které však již
byly vyhotovovány Místní správní komisi v Labuti v souvislosti se správou obce Bohuslav. 

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením pořádání byl fond MSK Bohuslav tvořen 1 pokladní knihou z let 1929 –
1941, 1945 – 1946, 1 pokladním deníkem z let 1946 – 1950, 4 hlavními knihami obecními z
let 1948 - 1950 a 2 kartony písemností z let 1945 – 1950. Od fondu byly při inventarizaci
odděleny účetní písemnosti (4 hlavní knihy obecní z let 1948 – 1950, pokladní deník z let
1946 – 1950, účetní závěrky obecní a rozpočty obce z let 1945, 1947 – 1950) o celkové
metráži 0,13 bm, které vedla Místní správní komise v Labuti pro obec Bohuslav. Např. účetní
závěrky obecní obce Bohuslav za správní  rok 1945, byly dodatečně dopsány až v roce 1949 s
razítkem MNV Labuť, který vedl veškerou agendu obce Bohuslav. Tyto byly opět včleněny do
fondu MNV Labuť. 

Vzhledem  k  velmi  nepatrnému  množství  dochovaných  archiválií  nebyl  použit  ani
Návrh  metodického  návodu  pro  uspořádání  a  inventarizaci  archivních  fondů  místních
národních výborů vydaného Archivní správou Ministerstva vnitra ČR. Torzo archiválií bylo
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seřazeno pouze podle jejich logického uspořádání.

Fyzický stav fondu je dobrý.

Dochované archiválie jsou II. kategorie.

Vedle češtiny se ve fondu vyskytuje rovněž němčina, protože obec byla až do roku 1946
vedena německým starostou.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Vzhledem k zanedbatelnému rozsahu fondu MSK Bohuslav lze poměrně těžko hovořit
o konkrétní využitelnosti dochovaných písemností. Přesto jsou dochované archiválie jediným
přímým pramenem pro poznání historie obce po roce 1945.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Fond MSK Bohuslav uspořádala a inventární pomůcku sestavila Jana Zímová v únoru
2006 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově dne 28. února 2006 Jana Zímová
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

Jan Janák-Zdeňka Hledíková-Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po
současnost, Praha 2005

NA, Ministerstvo vnitra – nová registratura, sign. B 2111, k.č. 1893

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1945

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. 604/1 Slučování obcí a změny hranic 
obcí 1952 – 1989, kart. č. 355

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21 Obecní záležitosti jednotlivých obcí 
(Bohuslav, Labuť)

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, Bohuslav – přídělová agenda

SOkA Tachov, Místní národní výbor Labuť, kart. č. 1, 2

Úřední list Československé republiky – ročník 1945
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

MNO – Ministerstvo národní obrany

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

MV – ministerstvo vnitra

NPF – Národní pozemkový fond

NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

ZNV – zemský národní výbor
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Pokladní kniha (1929) 1945 - 1946 K 1

Spisový materiál

2 Evidence obyvatelstva (policejní přihlášky a odhlášky,
seznam německých obyvatel a jejich politické 
příslušnosti v letech 1938-1945, seznam německých
antifašistů, rodný a křestní list) 1945 - 1946 N 1

3 Vázané hospodářství (evidence potravinových lístků) V/1945 – X/ 1946 N 1

Vázané hospodářství (odhlášky ze zásobování) 1945 – 1946 N 1
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky
(archivního souboru): Místní správní komise Bohuslav

Značka archivního souboru: MSK Bohuslav

Časový rozsah: (1929) 1945 - 1946

Počet evidenčních jednotek: 2 (1 úřední kniha, 1 karton)

Počet inventárních jednotek: 3

Rozsah bm: 0,12 (0,04 úřední kniha, 0,08 karton)

Stav ke dni: 28. února 2006

Archivní soubor zpracoval(a): Jana Zímová

Pomůcku sestavil(a): Jana Zímová

Počet stran: 10

Počet exemplářů: 6

Pomůcku schválila: PhDr. Markéta Novotná
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