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Tott rr;zirodi:.utí r přir1&,teli byťiJ,spravňuje _csr,lru. ;i; by1 byt přirtěl*n, ilby s ni argai:i-

i:atc {vlasťník dr:muJ'pi;i" i"]t.l'ol;eiiiiřětg'zatoniltlr či*ťn +g'rÚeq §i:. uzavÍ*i* Ůlhudii

o ndevzdálrí a ;:řevz*t; r:yru. itedL;id*-ii §*ri]o"g*nir.ai:Í Ív];,striíkr:y:: ili:rnrr] a os*br:u' kttr*

byl b;l1 přidělen, r,, *oiloai ,i rozsaliu pťdi;§en;ifi a {j_ Výši ťiluacli, za *žir,á;:i |rytrr a za s]už_

l.,y spi:je:ré s Lr*lvan]m ;il.\ uiál il mistní {&ě§t§liý, r:bvrrd:rí i trároc1r:i výblr,

l}ůvody:

v inístnínr š!)zlj.l§lii rrcirazečil .: i:_li*ai§nl *uio"-'i.,ifrl'i''i,'"lill",,,i i.,ii,[^^, Ť,] jijffj-i:;
llr:ltaznčit. Hylo nru ult*eIiů půřad! " "š, ", -,,,,_, _"",

Ti.lt* ro!:tr*rl*.rlti jt k*nečná ir il*§i nožrro §s prfiti nĚjlttu liivi:ia|. ř]c;tiltr § Ž§ i:dsi;" 5 z;tx'

čis, 41ilíJ§4 sn, pr*.ioj'n;;;;jffi ;;i;il;;;;zrrixire, j*kr:riie r:scba, ktol,* i,l] b-r't i::'idělxn,

pisemně *}rlásí d- i;il i- áir*i*"í tolrotcl rozhcrdnuti, řtr byt nrp11]1m§"

§e;:astěhuj§_}i §ř} asoba, která i:1] lryi přidělen, dr] 1,3 rh,till prr rlc::uře;ri ti:lrr:ii:l rnziror_lnirli

bcz vážnýi:rr *ůvc,aiii;-p;iťiďi;"éiru't,ytir, áni*á" iito"litůty nózii.';r,e 3 júhů iilrt'ár'ůu, ang}:i:

iteuzavře § ol'aniz&i:í ivlastrríkcn:"i:ytLil'*oňno" t.?.1,1:ťij,i a,n;:ev1"*.tj.]]§, rnťtže nár$,lt::

vÝi:or toto rr:zhndfii ; pr,rrei--r rrvi.,"'ir"si|á Přirlř}it i:Yt jindnrii ur-:}r*eeťi i§ l8 rd*t' §

zak. čís. 4t l19ť,4 S]j ] ,

organizau:e ivlastník dotxu} ** :ri:nrůže protl l{)jll1itu ;:ozhi:i}ttltii i;dvi;lat,

Totc roz|todr]titl bylo vyhtiov*ri* r'* 4 exemp]'ářir:b a lasilá sc:
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