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1948 v kanee]áři

Čn r'ltrutsrrRsTvo eHMĚnEL$TVí

Kopie souhlasí
s oriqinálem. Počet stfan

Datunl:snx BBravy
!'I 'í -ft&"iťÚx3

]e sů

Za
Za

sepsaný dne L7,záŤí
i_ Lazntch Kyrižvartč

Přítornrrí :
minÍst. zemědě1ství JX"odbor :

niníst, národní obrany :

Za vojenský útvar 2256 :

7,á' Ťedit. vojenských ]'esů a statků
v 7rázg!.ch.Iiynžrr.'.',rtě,!, , ;,. '-: '',,

Za řed.ít. Sl. v i{ar, Ié,zní'eb Í

Za stát obVod.úřad'.pro pozerůrovou
reformu v P1zní i
Za 1es. ref. ONV Mar, ÍÁzně :
Za nár odní správu ve]kostatku.: . .

?.,a zanéstnance velkostat}ru :

Za )I{MZ v Mar i TÁzníeh :

_ .L,:: . i'are1 Jaroš
yrLK..jaroslav Hruška v
i'_rcrr.1es. rada Ing. st'.černák
p}k. JII!r. Jan Hrcllička
ň j".Ing. Fr-Kr.átlý

škpt. Josef Boušek

Karel Mráčgk' ře{itq.l '.
:: }65;;raa" ,.Íňei]aá,š ;,'fiófu;":;. ' '*,.

-..'.:lt*g6', rad.J'jIng{'Tr.;: :,.Dpš_á'E .' :''
leg'správce St.Buříč

' Tng. tr'rant. MaYd'l
Ins . Jj.Ťt T_a.utner
Kařel Piš ta,ttár. správee
íá"á" ruř- uainrur', &rlvěrník
ÁntonÍn'Crhp; legn1str

T.

?řed.nět záp1su i
-;;. =--; --=--------, 3řednětep- tohgto zá197su,jest převzetí lesního velkostat-
ku Do}ní Žan
E an ď ov 

" 
. 

" 
j 

* ť{"i-li 
i 
*ř; í . t * i['i.;x"ťx*r š í lÍ t$ :;*l Ě : * ř Í 

j, i'l'"'
óiiil'ujřor.o e . L4l'l/ln7 Sb;__Fí el+i-*iat a l]iea4li tohoto lesního
velkostatku do v1astnictvi 8;Í.stiíin podníkrr SLS neb vo jenské
správy.

TI.
zjištění- skuteěností 3
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g 3 eeE - :
Výnosen rrím' zerrrědělství ě. j . -6,ja1/+B-rt"\-r.11_:1"!'v/ze dné 26.teona 191lB bylo rozhodnuto podle uslangv_enl zákona c.

Iqz7ii š;;-;;ár$i" ,Áíron^ ráviBníh9r o orětn{1 Žabtánl tl vyvlast-
nění n!že "".áe"ý"[ il;o;itó"tÍ .a výš9 uvódeného vlastnického

' gouboro 
"' 

tiň ,"$"ia.i;ký ;iil!"1řq"i-ůudou event. ^určeny dodatečně-'
'Y:::"_-' :Výpoveo-, z hospodaření;ke,d'ni 1',řÍjna 1t:}9 '? 

p??ná!E^=,,?^-

fr{ í1 " ;É*g.tŤšt +i:i';lÍít ;iř' ixl;+* í"''$!Ě" š i! i;j iť Ě :il. $*" { T uĚ í* : t i'
;ile ;;ifi;;iň'wpó"8a"í ]ihtitý ke. drr[- 19. áatt L94B, ''

Předněten přev"á{í_bodle tohóto zápisu jest všechen 1esní
_ 

] ma.ieteu / ďoíÁT" zááa;;- ; 

_Ďyr*ň- 
l'tirítov / rulÉostadtu HÓroměřice-

ffiili"ž"íaáí_"_"'F;ř;,i' onoho nra jetlcu, u.t.r7 snad .bude' vlastnÍku
;;il;úň--"jái'óž i,řesné vymezení_Ěude určeno Ť prgjednáno nin. B|€-

r ňuaěrsti!--.," š;ň;=ili"ě "pí"ňř-lror'1or.,,sp"a+,řexy 
ňa;itek_neby1 o.}9-'"b"iiró Ýe1xostatku Do1rrí Žan-d_ov ?j+i",tt",ll" 

()' TJŤevzetí po}nohospodaT-
;i.éii; 'ájáir." ve1kostatau-'iróro,'8řice - ]]oLňí' landov_bnde _ jedrráno
oddě 1eně 

u,
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?/'. -*!gyze!l -L:' Í-g]g-':=':ey l! gl !i - : -
- Výše uveclený vlastnický soub o, / tesn1 ve@
Žandov / n"éL celkovo-u výrrěpq p-ř-ea dob.ou nesvobody I.762 |ra.- CástZandov / né1 ceJkovou výněpu. PÍeo. dob,ou nesvobooy L, lbl t]'a'. Uast
váíxóst'atrou zvr-,rlá PoustLa ..' / Óeďnal:s /'-byJ'a zv _{,o1,y nesvobooy' 11z9tÍ-mi transakcemi na. konec převed.ena na Metternícha' 9- jgho?. ostatnÍn
*áióiř"ň-i-ý1-i";io óerět'o výněře gsi 1'96 h? rgkT_ 1975' pŤevzat.^ 

.

státem'_ póo'nito"rn.S:lS. Jest iedy předrněten dnešního řízerí-,\;j67 ha

-.. \ýrněra .půůy -v_ ha '-i-.]-esní jj-:ná celkem
- -:-

{ lFl

zoo)..;

Čn tiqtNlsrnR$TVŮ zrrrnrnEisiúi
n"O'".orn'u.i 

-

s orlginálen' Počet stran:

t3

1esní p1ochy ?

Z této výměry pře jírná :

čs1. 'stát- podni$ SlS do v1astn1ctví
lesní celek Dyleň
čsl. stát vó jens}cá správa clo vlast-
nictví 1esní cělek Milíkov

19 e55

4L2-"

Příd'ělovýn Ťízením a úpravou držby při .osídlování uyJy
orgány 1KMZ v l{a.r. TÁzn{ch proveďeny^nás0.b.dujíe7 $něny' schvá1ené
ZNŤ r. j' XI-LI--7,/46 ze.dne 4. února 1948 :

ceLkem L,335 32 Lti67

Nár.správa ve]-kostatku plocw v -ha
dala : d.ostalal

o .6??9 !!č ' 3oo/4 rjL6. " 0.9994

a.ji.zj

r,,:5

K.ú.Těšóv : pp.ó.69 r5??/Lr67t'.Éz+ ..
K.ú"Krotense : ppč, l27/L'rL34/7,

1tr6 /t ,3ti /a, (,42 ,
64j .G...oÓ....-c."'

K . ú. Há j/Graf engúÁ/ pp. č . l-.B,L? ,/9 t
LB5i/I,LB5j /2,L';24 ?

2LI4 .eoe.....c2.e4.e ^,55l ppě .1851 ,LB52 ?
1BBB /L,tBB3 /2,
lBAg /L,l.BBt /2 t
1890^,18. C/2,

- 11 2 É r 1 2 27 :.!222 z -1 :EL1- - -
oelken 3.4253 4. OB09

Přílohy o pi,:šných'úaa;ích budou oprai'.ny s ohledem 9a tyto
s,měnfi. Všechny-vy'še uved'ené výměry byly vzlty i.loc1.e informací u
rrár"" správy a" pŤidě1ců a budou óprávény ..-ató sbe!"u katastrálních'

"operátů k d'nešnímu d.ni.

s pirávnr o [š 3' Hil ulí: ilí :*i5"Í"š" ;+: 3 :li-' g ;' -' r" ],í 
.j;:{ 

: :$:H'tř' 5: 3*:
Př. pózemkových knih a pozemnostních archrl,, katastrá.LnLelt.itze.n7'r P&r-
8.i celních čísel, zp,lsóbu vzďěLávánl a výměr -Y-!ŤíToze č. 1

Preamátem převzetí a od'evz ďání jsoi-í-íógkařB-ř6tiňr toky,
pokud ne jsou'vodani veře jnýni, dále veškerá 9 přejímanýryi- nemov1'.
tostmi sóuvíse jíet vod.ní 

-piáva a práva rybolovu na Vodsch veře jryÝ9n
i jiných, KažÚý z přídě1ců, poďnik STs neb vo:ienská správal PŤejÍná
tato práva v oL.rodu jín přejímaného majetku .- 
d'ovy 1 j-ff9uťn;i'Ťu|ť,3:::u'I^í"3$"í33í#" ]i',T';:{Í"n?]!:á:T i?,ťrůi-
souěási přejímaného 1esního hošpodářství . Pódnik SlS pŤe.ytn-!.zej-
laéna budów'5 Myslirrna čp. 46-a- hájorrna čp'. 57, obč v k.ú. Háit^,
hájovna čp. 92 v- k.ú. Vysoká / lllaiersgrin/ a lovecká chat; v k.ú'.
Mohelno i vójenská správa /Ť'eďítelstří vbjenských ]esrl' v Mzních

Př. Kynžvartě / pŤujtná zó3mérrafuudovy : 1\iysJivn.r čp.6J a bájorma čp.
č. 26, obě k.r1._ Těšov. Seznam .a ].rop1s .ře j-Í-iian1ich buc1ov jest uveden
žá y.-!1{roze 2t:" /sr,s/' :" Zb/VTsl,
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i Čn mtrutsrÉR$Tvo zEMĚn

Kopie Souhlasí
s origináIeln' Počet stránI

ý 9!zyzy!1-lg:i!99!1 -z-- . - .l l ' ij :ťi.' i /!ťy4 L', ^ J7Před.nětempřevzetíaodevzdání.ja!t.;T@1??^"í
pře jím Lnir"r'"řo:ov a . 

j iných oÚiářti;' ve-škgrý .ž1vý 
- 
i' m1tvá inventář 

's1oužící irosi,,i""I-"i""r"n"áě*ořiťó_"t"-ót' únááéřry'ó4 . au9 2/,ir*ož !''á-
3á3ř"i:::"3lřťťn"ffi;t ;1;ili,;"š;ň;í"-i -l.;;tÍřoir-výrótků . l.rři -
d.ružených závodech, up+"yn' nrirpy, hosp'odářukť záznamy, 3egigtTetuby
a pod, roaiíro-šl,š pró51;h'"u3ňBá* osó'uní,Du-to'zn. ý':ĎF ě' ML-24 a i" 

"'psací stro j zr-' rqj.ue$i;-";*"!'-i; přednrěty z rozsahu ústředí 1e}- " 
] '

kostatk;:-"s-íá"nÍ' i;lú"ň-Dyiéň přujíná bodn1k ST'S motorové kolo
''j31,,16'' 25o č. ML-2643 a psrcí stro j z\. Triumph'-Éřaii"T;ffi ''vís'iťóitÁá'žě 

3men,' ? z řožsahu ústředí ve1-
kostatku p;$ii;;' át"o i_ zi_. Ě.runcuig"'-- 2, le.snín celken.l\iilíkov

x iř; jí6a*ř;,ň;;]i,1"1'Ýr,š uriivers í]-:r; ];:č řic}::ý stro j l . !očítacÍ stro j
peacOrdaner ;"št;;j'*','i"_""ááě.;-Ěř;;"E "o""'úy íc i;řevžétí a odevzdání

určenóho-rár|á|"i-r-iňvó"taře a zásob burióu n{rodní snr{v9u spolu
?ř. il-;a;Tňp"í-iřia8i-"ď vyi'.otoV'eny a. připodeny k tonuto zápipu. jako

I;přtíóňá--ě.-sč.7sis/a3alvt.'s7"-]'..Všeobccnř p1atí : movitosti sirojené s provbzen_1esJe1ku/pře*
.i' _ jírú '';od.nik S],S :; r,rovitoSti spojené s'přo'o""'"- leS' celku Milíkov

pře jíná 1IlS - . :

Oceněn1 -{ Sezna-nru. uvedených'movítostí bude: 'Provedeno ku
dnÍ jo. ,áýI- ig+0 poc1le směrnic -ini;rl..,4'eq1.'..

4/--:-:gÉ:!g:{*L-y"-zLs:--"Ígl-ltIgEÉ-99:3:?''','1:lg.-:t1:::tl\*_l-Eií-191ig_'
. -Dnem převzetí a od.evzdání. do '".l-l]:. ''':: l:*l,]ří. jesl 'dg. L?.záŤí

1948'.l rroÁi'áa"řó"t na všech.-c}n99.}7. ,4!-Í. Ii'':3' převzatý"l'-1?*ov1to_
stech sě-áĚF_áz-ao 3ó-.-áát{ 1948 na účet ďošávadního-vlastník.a.-
Pň- 

"oaÉ 
tóiíÁt izá jer'r:rých nároků mezi po,druLkelr 

-STS -leb .y9 jgns5o u
g}r"ař;;-;"áá""""á"lňli"stnítrén jes,t rczhodný' den 3a tzáŤí L94B,

5/ _!9t19!Eyt-:_
Veškeré pojÍstky týrzjtcí se ob jektů otievzdaných d-o vlast-

n1ctví o-íl'-š"t'',tL l poaíri<í sis neb vojěnsté-sFIávýg gokud' se.týkají
;ě;;;ň" ř;jiši:ňi-, tňáó" zrvšeqy ve rrlůtě-;ednóho měsíce ode d'ne
převzetí z t:_iuíu'uaiÁy vrástníí.o .'e qmyqru zdilona 9r-t15/}a: Sb:
ó po-jistné smlouvě.. Rovněž sonkromoprá1p{-,.)sobnI po jiŠtěnl :u.Tezc-
ía- 7'"áál'ói 1š;é;j7'tiiá"--řě "ýil- uveáoné llrrltě zrrršeňo. Zruéení- .
uoiistek ]Jrovedlu v dohodě'íěáoůci řeortelstv{ Sl v Mar' Iáq,íq\
á"$;ái;;rui"ř'řis*"' uáÁtóň týňz"nrtě. Seznam pojistek tvrří .p-!L=Př.

é,4 loha é. 1
6 /,' !?epglie g1 -.':'4:: g ltiltet - I "-.'.' .::K d.ncš'''írru pře jínacít.''il -iízr,tri byl cio i<anceláře' správy v9Iko'
statku' trřízván oůvěinítt zanrčstnanců r:'r přejÍnaných nenovitosG.cn
;:;Ýi; ň;_;áěTuň;:"z; íur.- "tat , zastoobený minist.zerněděl=Ftví |.-;i'J.''7" '_'; -- ,-.*fr".',ZÝí-rí4a rósňÍ hospo_d'ářštví, lesního velkoste.tkuDre]1ma o.nem ,

Ť;\it E""áif,,,*oá"íráa"á je v rozsahu vynezeném-11 tointo záp1se:
i ;';iá8i;"; 8šr. siatu - póaniku sl,S ' neb ,1oierskfd'o Ýlagtiríctv

sp"aří-"_Fři l.:to_ ;Ťfi"etitosti by1q rru-sd'ělelo, Že zaméstnancí
na objéktech ňi; j'íli.ý"ň dó vras}niclví zrlstávaj{. í"'dogav{n_íbh .
;í"ž;ů;íěň-i'tstec1: s d"osavac.nínri' služebníni požítt<ý až d.o d'oby' kdy
b;d;-"ó"ňoa""to o .tciich děfin1tivním l,rý,'r7zet!, že však z toho ne-
řáňixá- á"ňasťň"'ě,'r;'"iiařóx ňá' úJtánoveď ::,nčstr'uice státu v. poněru

".á"ío"á"éň 
úi_ soltu.rníu," Byť upoz.orněn, ': o zr"Trez1;_eěení zaněstnan-

ce platí o"t*iořá;I' ;ai;""' 8.*1č,7],i si': ='ř:rt7 rvir:-4quv é.jr9I/47
šňi';-;;, f;á;',. ]; ;ib i^t"ay1 

1rix.lr'néí 
ustenove1í-*zgjlš{ují, musí



ť sÍ'S a ředite1ství vls se ukládá' aby poskytova1y zaměstnancrLm na
přejínaném majetku }lotřebné 1nformaóe_a opatřilý tískopisy pro
i:riňrastv BodÉ zákona ért6/4? Sb. orgány poarcixir srs a-řeá:-ie1ství
vlÁs v d.ohod.ě s národní správor-r vyh ',tiiví sezn3ni]'y všech zaměetnanců'
na převzatýchl rtenovítostech s ui)át-:Í:, lr ,'1]: štč , zastávaného s1užeb-
níhó místa" a }]ří9ru,šnýg_il csobnícjr r]-lrt. Tl'to sóznamy tvoří
gĚÍ } gbu 

- š' -2l--/žL9, / -g -ŽE I!.!? /' -
T IT.

Nad. pře jínarrým velkostat]tem byla zŤízena nároďrs!. správn
výměrem zemskéh'o_národního výboru č. j; III_NS-269/2-1945 ze dne
?L,záŤ! 194r. Tlrto národ.ní správa olevzďává ke dni L7,záŤt 1''4B
nenovitosti uveden'é v odst. ÍI.2./r^v přílohách la e 3b se všínr ,.
přísb.šenstvím v těch mezích a hranicích, jlk ;e saria držel a a aží-
íala. neb d.ržeti a uržívati by}a oprávnčn'..-riínisterstvu zemědě1ství
pťo ls1 stát ezástupce nÍn. žemča8t.stvi n.novitostí a-novitostÍ
k témuž dnl přejímá a současnč je od'evi'Č.<,=,l. rr rozsllhu vynezeném
v tornto zápise příclě1ci, čs1. státu .:. i)'.ll;; i _ii Si''S neb vojenské
správěr 

'

Národní správa dnešnírn dnen končÍ a tatÓ skutečnost bud.o
oznámena zemskému r':árodrrímu qiboru rI.odboren mÍn. zeri',

_x vyplývaJíď* ' 
'Všee}uraila]'ší opatření z převzetí a. oďevzdán!, vpředulL!V€-

deiiých nemovitostíáď je jich př!s1ušonstvín, budou i]rovedena dod.a-
tečně| eož p1atí zejména o oceňovacín Ťízéní; stanovení irřídělo-
výoh icn 3 o zlrknihování pŤevzatých nemovitostí na přídělce. v
rámci oceňovecího Ťízení bude stanovena í náharaďa za. stavební 8,
půdní investice, pokud v1astník, nebo osobe }:_ospod.aŤ!cí, tento.rrárok
věag uplatní . oceňovaqí Ťlzení i stenovenl pŤírlělových cen bud'e
urěeno pod1e stavu pŤevzatého majetku ke d.ni Jo.záŤl' i94B. 7, trhol
d'ůvod'u se příclělei lesního ma jetlcu zauezají, že všechny hospod.ářské
úkony l Zajména těžbu dřeva a zalesnění pořec1ou přesně ř patrnosti
i:odle níst, v nicktž budou i:o převzctí 1lri;váděny a že od.hadcůmnpro_
vádě jícím oceňovl'cí irrácc , Óijí k '1::'],rsici přesmé výkazy těórrtoprací za tírn účclem, eby 1lři tax'_rční ilochriŽce' fiohl býti stav pře
vzatýcLl' 1esů ke cini převzetí přesn,l určen.

ds1' státem převzaté nenovitosti z lesního velkostátku
Dolní Žandov začieňuií se^.takto i.

Lesní ceIek"Dy1eň zač1eňuje se prozatimně k ředitelství
S], v l!Iar.'T,ázních a kšní celek Milíkov Lačleňňje se k ředitel.ství
v'Ls !-,ázně.Kynžvart' Porzkazovae! právo ohIeclně lěsního celku Dyleň
pŤ|eeháaí na- před.nostu ředitel'stvÍ ST, v J,[ar, Lázních- lesního rad.u
Ing, Frant. Dušáka a jeho zástupoe, ohlerl_:l;'lesnÍ}:o cďku Milíkov
na přednostu ředitelství V].,s v IÁzních ] ., "Ir-Tt(:l Kar1a Mráěka
a jeho zástupce. Yšechny i;řílohy r4,.tonť;., ':;'.rrise uveclené i pozďě ji
př11ožené jsou nedí1nou sgučástí tóŤo záilisu a budou vyhotoveny á
dodány VIII. a IX. od.boru m1n. Z€ÍRr ohledn$ lesního ce1ku Dy1eň
řed1te1stvím Sl v Marr IÁzntch i} 'lhredně 1es" ce1kn MílíkoŤ ře-
d1te1stvín VTS v IÁzních Kynžvartě ' .

VI,
L / !!!yyy!yl. . -zí: : 

j grylJ9 i9 395 É - : l:{:u _ i
Jakož 1 zďízení a Jxné movlt,oltl uv_eď;oné v odst, Í!.3/ a vYjmenované

3ř.
9a



ť -5-

E odsta:rrc16stati IX. pv{d-ě j! -zástupci, 
vojensiié strlrávyr že-

převzaié";"*ě;ř;á;; ponectrb;í .ná dosavar"l , -t:|L 9lužebtrích místech
až d'o zv1áštjil;;;"'úr"*í oigány vojenské správy--V ;-'řípad'ě r.ie
by některý "u'áš.ě*il;ilii-1ggivuto 

zvtášiiioů-;"oíěřenÍ vó jenbxé správy
nevyhově1, bude^postu1:ovánó-ioarě o*t.'noí6;i $- j zák.é.!67'|? Sb'
ve znéní 1lod}e $r9 Ó(].st . t" rii'i-ě,*í;ž'iiž-šb. o-ré.risi-I.pozenxové -"
reforny.
z / -T-:z\}:Ě 

gli -lírglslg -gl:1:99 - 1

Národní spriivce přejímaného Tej9tku proh1ašuje, že o $gšníry
ptuií'ňátřň'"ir zění n9bý1 Žaáni^';-e11;9-!9_*:oírráó''on á Že toto Ťízení
se+lěje'bez ""třJr"''i ír+gtň7í.á "ót zN!. Neí1od"cgu gprávci by1o

1rouze k jeho {árář""i"řBňň'-áái"uů u vlastníka včerejšího dne ře-
čeno , žE vlastníku ZNY ouůňii*á"t,* prují*"cího 'Ťiženl) 
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