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Majetek Karla Bílka (*11. 7. 1892): pozemek parcela č. 1317/2 v k . ú. Křížová (Brno),
dům Neumannova č. 1019/30 v tomtéž k. ú., knihovní vložka č. 1728 - konfiskace, ná
rodní správa

K Vaší žádosti ve výše uvedené věci sdělujeme:
Byla prověřena agenda týkající se konfiskací dle dekretu presidenta republiky
č. 108/1945 Sb. a částečně také č. 12/1945 Sb., včetně odvolání proti konfiskaci, dále pak
agenda k nakládání s konfiskovaným majetkem, zavádění či rušení národní správy, přídělo
vému řízení a nakládání s konfiskovaným majetkem v tzv. veřejném zájmu. Šetření proběhlo
ve fondech B 280 Zemský národní výbor Brno (1945-1948), B 124 Krajský národní výbor
Brno (1949-1960), B 124 KNV Brno - finanční referát (1945-1962, de facto písemnosti býva
lého Fondu národní obnovy, převzaté později KNV), B 281 Oblastní osídlovací úřadovna
Brno (1945-1952), B 38 Národní pozemkový fond, pobočka Brno (1945-1950), C 11 Krajský
soud civilní Brno (1849-1949, firemní agenda), C 141 Mimořádný lidový soud Brno
(1945-1954) a H 941 Antonín Bílek, továrna na železné konstrukce, Brno (1876-1947).
Výsledek je následující:
- ve fondech B 38 Národní pozemkový fond, pobočka Brno a B 281 Oblastní osídlo
vací úřadovna Brno zůstalo šetření negativní - žádné doklady nebo zmínky o konfis
kaci předmětného majetku se nepodařilo dohledat, přičemž prověřeny byly písemnosti
ke k. ú. Křížová, Brno-město, Horní a Dolní Cejl i Zábrdovice. Tato skutečnost je zře
jmě zapříčiněna faktem, že se nejednalo primárně o zemědělský majetek, jehož kon
fiskace a přídělové řízení výše zmíněné instituce řešily;
- ve fondu B 280 Zemský národní výbor Brno byly prověřeny s výsledkem negativním
zemědělské rejstříky z let 1945-1949, a dále pak rejstříky konfiskační (dle dekretu
č. 108/1945 Sb., jímž byl konfiskován nezemědělský majetek), rejstříky národních
správ a rejstříky průmyslové, vše z let 1945-1949. V rejstřících průmyslových byl sle
dován oběh několika spisů ke konfiskaci a národní správě fy. Antonín Bílek, strojírna
v Brně. Nejrozsáhlejším sledovaným spisem byl spis ke konfiskaci a národní správě
této firmy, jenž rejstříky prochází po celé období 1945-1949 a končí číslem jednacím
436/25/1948, sig. VI-9-e. V příslušném kartonu č. 1748 ovšem spis není založen. Dále
pak byly v tomto fondu sledovány spisy čj. 14807/1947, sig. VI-2-36 k národní správě
firmy a dalšího majetku rodiny Bílkovy, mj. je zde zmíněn i dům č. 1019/30 na
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ul. Neumannova - založeno v kartonu č. 1539; spis čj. 33175/1947, sig. VI-2-36
ohledně doručení soudních spisů k firmě Antonín Bílek - založeno v kartonu č. 1544;
spis čj. 14976/1948, sig. VI-9-e, obsahující hlášení národní správy firmy, vesměs hos
podářské a finanční záležitosti - založeno v kartonu č. 1730; spis čj. 8347/1947,
sig. VI-9-e, což je vlastně jediný dvojlist k návrhu na sloučení několika konfiskova
ných závodů strojního zámečnictví - založeno v kartonu č. 1647; a spis
čj. 15492/1946, sig. VI-9-e, obsahující opět hlášení národní správy firmy - založeno
v kartonu č. 1661. Všechny uvedené spisy dohledané ve fondu B 280 ZNV Brno Vám
byly připraveny k prostudování do badatelny, pouze s výjimkou čj. 33175/1947,
kterýžto spis obsahuje vlastně jen kancelářské poznámky a přípisy o doručení písem
ností a neobsahuje žádné podrobnosti k hledané věci;
- ve fondu B 124 Krajský národní výbor Brno, I.-II. manipulace byl v kartonu č. 1900
dohledán obsáhlý konvolut spisů k národní správě a konfiskaci firmy Antonín Bílek,
továrna na železné konstrukce, strojírna a kotlárna v Brně. Součástí tohoto konvolutu
jsou i ve fondu B 280 ZNV Brno sledované spisy k národní správě a konfiskaci, kon
čící číslem jednacím 436/25/1948 a nedohledané v tamním kartonu č. 1748. Svazek
těchto spisů ZNV Brno byl později z registratury mezitím zrušeného ZNV evidentně
vyňat a připojen k mladším spisům KNV Brno. Obsáhlý soubor spisů zahrnuje období
1945-1952 a je pro celou záležitost majetku rodiny Bílkovy zásadní, neboť se nedotý
ká jen firmy a firemních objektů, ale také dalšího majetku rodinných příslušníků včet
ně Karla Bílka a nemovitostí z knihovní vložky č. 1728 pro k. ú. Křížová - tedy po
zemku parcela č. 1317/2 a domu Neumannova č. 1019/30. Na rodinný majetek byla
nejen uvalena národní správa, ale také došlo kjeho konfiskaci dle dekretu
č. 108/1945 Sb., konfiskační výměr ZNV Brno čj. 5877-IVa/29-46 z 28. 5. 1946 je ve
spise rovněž přiložen. Skutečnost, že konfiskace byla vztahována i na další majetek
příslušníků rodiny Bílkovy vyplývá mj. z přípisu národní správy a závodní rady firmy
ze 3. 6. 1946 adresovaného Zemskému národnímu výboru v Brně. Ze spisů pak dále
vyplývá, že členové rodiny Bílkovy byli považováni za Němce a proto spadali pod ju
risdikci konfiskačních dekretů. Pokud jde o nemovitosti z vložky č. 1728 pro k. ú. Kří
žová, jsou ve spise obsaženy rovněž výměry o opětovném zavedení národní správy,
zejména výměr KNV Brno ze 7. 2. 1952. Jako národní správce byl ustanoven Bytový
podnik města Brna, komunální podnik;
- v tomtéž fondu i manipulaci v kartonu č. 728 je založen nedatovaný seznam konfis
kovaných průmyslových podniků na Moravě, v němž je obsažen i záznam o podniku
rodiny Bílkovy. Všechny dohledané spisy z fondu B 124 KNV Brno Vám byly připra
veny k prostudování do badatelny;
- ve fondu B 124 KNV Brno - finanční referát skončilo šetření negativně, žádné do
klady ke konfiskaci, národní správě či přídělu hledaného majetku nebyly nalezeny, a
to jak v rámci přídělů rodinných domů, vil a bytových (činžovních domů), tak v rámci
přídělového řízení ve veřejném zájmů, tj. přídělům ve prospěch státních úřadů a pod
niků. Prověřováno bylo zejména k. ú. Horní a Dolní Cejl a Křížová, kde nemovitosti
zapsané ve vložce č. 1728 ležely;
- ve fondu C 11 Krajský soud civilní Brno - firemní agenda je založen pod
zn. A-VI-53 firemní spis podniku rodiny Bílkových, v němž je obsaženo několik do-
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kladů k zavedení národní správy. Tento spis znovu do badatelny připravován nebyl,
neboť jste jej už dříve studoval;
- pro úplnost byl prověřen fond C 141 Mimořádný lidový soud Brno, a to na jméno
Karla Bílka, ovšem s výsledkem negativním;
- fond H 941 Antonín Bílek, továrna na železné konstrukce, Brno, čili fond obsahující
písemnosti firmy samotné, je zachován jen značně torzovitě a žádné doklady ke kon
fiskaci nebo národní správě neobsahuje. Fond zahrnuje pouze jediný karton spisů ve
směs hospodářské nebo technické povahy. Ani tento materiál Vám nebyl předkládán
do badatelny, neboť jste jej studoval při své poslední návštěvě.
Konfiskační vyhlášku přímo na jméno Karla Bílka, nar. 11. 7. 1892, se v žádném
z prověřovaných fondů dohledat nepodařilo.
Do celého řízení bylo v souvislosti přímo s majetkem z knihovní vložky č. 1728 zapo
jeno vícero institucí - zejména UNV (později MěstNV) Brno, eventuálně Bytový podnik měs
ta Brna, komunální podnik. Fondy těchto původců jsou deponovány v Archivu města Brna,
kam Vám v každém případě doporučujeme se rovněž obrátit, neboť zde lze předpokládat exis
tenci dalších dokladů k osudu majetku rodiny Bílkovy. Pro obvod města Brna totiž plnil UNV
(později MěstNV) funkci okresního úřadu a do jeho kompetence spadaly mj. záležitosti ná
rodních správ a konfiskací. Fond Bytového podniku města Brna, komunálního podniku zahr
nuje období 1945-1956, je poměrně obsáhlý a nalézají se v něm v řadě případů podrobné in
formace o majetku, který byl tomuto podniku přidělován v rámci konfiskačního řízení, popří
padě k otázkám národní správy.
Oslovit lze koneckonců i Magistrát města Brna, kde v rámci stavebního nebo majetko
vého odboru mohou být uloženy další písemnosti k nemovitostem původního vlastníka Karla
Bílka - domu Neumannova č. 1019/30 a přináležejícímu pozemku pare. č. 1317/2, zvláště
jde-li o dosud existující a užívanou stavbu.
Agenda vztahující se k dekretu č. 12/1945 Sb., tedy ke konfiskacím zemědělského
majetku, byla z důvodu minimalizace dalších prolongací ve vyřízení žádosti prověřena jen
částečně - ve fondu B 124 KNV Brno už prakticky nebyla neprověřována s ohledem na sku
tečnost, že se nejednalo o zemědělský majetek. Dokládá to fakt, že konfiskace majetku rodiny
Bílkovy neprochází ani zemědělskou konfiskační agendou fondu B 280 ZNV Brno, ani fondy
B 38 Národní pozemkový fond, pobočka Brno a B 281 Oblastní osidlo vaď úřadovna Brno. Ze
spisů ve fondu B 124 KNV Brno, I.-II. manipulace, karton č. 1900 je navíc zřejmé, že bylo
v tomto případě postupováno dle dekretu č. 108/1945 Sb., konfiskujícím nezemědělský maje
tek.
Dovolujeme si rovněž upozornit, že provozní doba badatelny MZA končí v letošním
roce 20. 12., načež bude z důvodu čerpání dovolených uzavřena až do 2. 1. 2017.
S pozdravem

,otisk úředního razítka'

PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.
vedoucí Oddělení evidence, správy
a zpracování fondů
podepsáno elektronicky
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