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Bartůněk,]p".on os Ta s orrdu

kanc. 0Iícíantka

Li Za ytavrLovqtela. -ilIl.Stan islilv I"lin:i;, ao'roitt
V Prazs j'íJ. Krásov, 23

?,/ Za nárocnÍ správrr.Kare]'Fista' radiesný

;/ 'tt: !''ono i'ilrorjr'í 0uřj0vY i}i"7'ueněk i_ii}}ar,' irónisar' ťinencní nr'o'riira iu:'y uís "liJ.
Zcp'a.rov;itl;l ť0Si]',i&0i]í ,l slegki'' v ;3ťi]]ání"

.._**_. j

'io.',L3ul,r,, -!. lli' 0Veí8n éi:irr po.!'.11s1.r. o sr:''írnó;l

r, Óst í proh}a šrr1e zástupc 3 ťin ancn I i_'l'ol''u:a tt1rJ i
a, n lic;tn í sprilvce j''onr'ig: iienIeira, L? uznúva j í

? .,

uz,:áva.Ií Za spr j.vná " Vrácení hodi: oty zástavn íc,l pr'áv

bou 1iř' v;1uazáng neprícrází v rívahu a pofi_d snao b'l

Bř plichríze Ia vrácen Í ir oa noty 'd u itulu vý i;'a ,o ,r-, n,

vytí.z':ní aíI''ii-
v íi]ér]ě ťot:or-l_

nra j et kocr J.vn' í
pÍ3voť }r něiiu_; i osl0r' Fol}e iihov c{ qlli!6i1r7..'l Z3 'tne ir " rí jri'il iý3:"'

i,eZi kráIovsi.'orr. .lr,lnon 1} i]l,i.i a na l'r,r;cliov.i a iion::á,Joril }lenIgínotl

Ze nep}l'r,ny potle ; I zúk" LzB/+rj So" : oí}e, Ž? n:vrllovatal:ii
nenÍ povirrna vraceti t,rho.,l0LL cenU-, Píípaonš ;*i''í1ro}iv claIsí

naj:t'b,,yó iroqn0i'.1 l tÍrr-r}u ZvýŠení eeny neil]oVitostí, nebo jajícir
z\r:4nocení, 3ei,t0 /5e 

ni:li|]í'uané prouipi'hIea rl.yi;l1l Z titL'.Iir usIi'l:o

vyi;šihu a Z i,Ítulri věcny6;1 škoo c0 syše I,ff6"1cii iius ,]t) ri*}"

ĎUciv

v uvanu

n€ f,rVa

neziqt-
třfffi'Éř

ir on0

ná10|]ní ouíi0V}'a r,uvntilz nár'ooní sl:r';vce i1'

' ' Na t o střa n:!' uza';re }y t en i, o

zliounoc9nÍ tachto závať.
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VŠichní rícastníci rrznáva j í, Že }lláJet}roprávnÍ prevoo oirleqnt

nemovii;ost í zapsanyclr Ve v}oŽce

33t pozemltovó knÍlry pr'o iiat.ťLzeroí Krorensoe dnos Lokrina,

I?B poz " hn ih y p4 o ka t " 'í'zeuí Ťe š ov ,
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originál kopie - opisu je ve Íbnr1u:

Státního rlbltsiního arr:hivu v Plzni
SÍlitní rlkr.ešní archiv Cheb

F.ianíiŠkánskó nám. l4 ,
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ze resIituuce so dějo ex tunk t.j.t i.

zás tul ce ťÍnancn í.' pr.'oEuratl:ry , ze
.,)
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\ -\pro ká u. iz " Mrl rkov ,

;ípro ka r, "úz . iůíI íEov,
pro K: t. úz . ]iitÍkov ,

nFí í}1( Y bu!:Únr_ igCl]t

I+8 ]riitílíkov,

180 tiř'ttor;
l"0Y, i1íIilrov,

1"lfi Ťš š ov,

}7tl ji.íiirov,

i'-i1í]iov,

nvni Smrko

,,

ji nšriu_Ž doĚlo na záx}*0ě trhovó sfirlouv.v ne';dne 2. iíjna t.q'39 Vjezi
jů'i.Iovs-\otl _nan0níí n.'l Suracllovš v Ttaze a BOZi Konrág3l;] ;Ljnleírteul

jsst Z aůvouů po}ir.iu]ró {] nárocnť perseiir'Lue pot}s i l aá]rl Uo

u8/4ČlJu"ij3pIatný I ZTrlSu_Je s3.
V-

-ř'CInť irá::oťní oÚrroVy zast ouponý najettovó hoonoi;l p-t'o-

lt}ai;rr3e, ž= ttezaoá vtauenf, v1'6.-IacenÍ trjhové c-ót];i a Jakýurrko}ív
oalsíc1r lii,?j-.'i,kovycl iloo:'rot, j':řto ubaává, 'Že 

Lr.EI;, vytězeir
0'Jo dn3 r,iiiav': sulou,.ly t "3 " oc ?) " ríjna }:.-:ý ai do iuu. zárí }ý4B

?X i?iřH;řj' trhov0u c3nu
Kan oníÍ premonstrátů v;lp}a rrnr, /n-' frtrňá ty4q v"zato Za

ziklao tonoto pIopoctu z tono df1vodu, Ž," cn}'o }.ťíJna Lgka natízena
-n-;}a revíse pozemliovél, toI!Ťnjy postirru; ící přednětné nenoVitostí.

Vzhleoeni k této revisy pozemkové reťorny není noŽno
vracetí nenovitostí ín naiura a ke oni I. října }948 ilude stanovgna
obecbá nodnota nenovitosiÍ preomótnych\ mínís'tgrstvÍn aoměděIs tví '

vznLegew k usonovení ]II.:odst'.i2. zák ,. Q.?9/4E!o. a k tonuto
\oni uude proVeoeno vyúctování s kanonÍi premonstrátů na Srraclrově

v 'btaze.'

i.'es 0v,

Vzhledein k iouu,
. rt .

r Í ;na Lab9 :nznáv,i
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E_opii'tiré + 1x'}- rroviny_^
:,01?ii na l-c 0 toko L za Li
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' '1 ' ' ]edpoktady k zavedenÍ národnÍ spráVy poo}e vym,árn "'.ze zaEonne pr

Zeilského niiroonÍho vybol-u v Praze Ze ono 5.ií3na Ip45 řís.
š.IiI }Ts 26gt3-}'945 IoS[l . Za dne,6o'SIpDá }945 II] ta 3LOL/L94'5

a z 2L'. Zátí !9+5 c. I1I Ns Žaslz neoyly vzhleoeril k tomu, že nešlo

0 0so0u 
1e3 

íž nia jetek u;' propaclaI konris:lai t,a Že tuo ÍŽ !"í-
slusÍ navrhovatelce výtězJi.,' Za 0lou o'J loicu }945 co 0ne 30.zásÍ

I!4S ?

snrÍr uzavirá sO Za piedpokl*ou, Y"e ]ražuá st::ana sí
zlpIaiÍ ná-!;Iia0y ť ízení ji vzntLLé ueťy }evái;is exponsis "

t,ely 1;i;n'1;o si::ir ;est pod exeliuci.
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