187
HXLVIII*.
Kdož vyrukuje komorníka na braní na uvázaní, jeden groš český.
*

Nezměněn.

HXLIX*.
Kdož peníze položí u desk málo nebo mnoho, od vyzdvižení
čtyři groše české, od položení listuov též.
*

Nezměněn.

HL*
Od zapisování svědkuov od každého svědka čtyři groše české.
*

Nezměněn.

JI*.
Kdož list nebo listy poloze, chce je zase vyzdvihnouti nebo
vyručiti, od toho čtyři groše české.
*

Nezměněn.

Jíl*.
Od vypisování svědkuov od každého svědka též čtyři groše
české.
* Nezměněn.

T

T

T

T

J III .
Místokomorníku a místosudímu od ohledání škod anebo od
půhonu ze škod od každé osoby každému po dvou groších českých.
*

Nezměněn.

JIIII*.
Od listu, kdož tím listem dává jeden druhému puol léta nebo
rok napřed věděti vedle zápisu, od toho zapsání čtyři groše české.
*

Nezměněn.

Odporové u m e n š í c h desk.
JV*.
Proti zápisu kdož odpírá, jestliže jeden zapisuje, od toho
odporu čtyři groše české. Pakli odpírá proti dvěma osobám, tehdy
od každé osoby čtyři groše české. A od propuštění též a od čtení
jeden groš český.
*

Nezměněn.
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JVI*.
Kdož odpírá proti uvázaní s komorníkem, od toho odporu od
každé osoby čtyři groše české. A od propuštění odporu též.
*

Nezměněn.

JVII*.
Od vízy na ty odpory, kdož klade, kaidá osoba jeden groš
český, a proti kolika osobám vízy klade, od každé osoby jeden
groš český.
* Nezměněn.

,

„

T

T

T

4

J VIII .
Když kdo zápis udělá „bez místa" ve stu kopách anebo v menší
summě a v tom zápisu stojí: „jestliže by ten umřel, komuž se
zapisuje, že má ten toho zápisu, kdož zapisuje, prázen býti", anebo
„že má ten zápis zase připadnouti na toho, kdož zapisuje," a on
přijda i vloží vízu při tom zápisu, že jest ten umřel, komuž zapsal
a že právo toho zápisu zase naň přišlo, od té vízy čtyři groše české.
*

Nezměněn.

JIX*.
Kteří zápisové stojí v menších dskách „s komorníkem uvázaní",
koliko se koli osob uváže, když komorník relací udělá přijeda
z uvázaní, od každé osoby té relací zapsání čtyři groše české.
*

Nezměněn.

JX*.
Jestliže kdo komu přijme za uvázaní tak, „jako by se s komor
níkem uvázal", od toho zapsání od každé osoby čtyři groše české,
a od čtení téhož jeden groš český.
*

Nezměněn.

JXI*.
Jestliže kdo zapisuje obci nebo konventu, od toho zápisu jedna
kopa grošuov českých.
* Nezměněn.

T

„

T

T

.

J XII*.
V památné dsky toto se klade: Panuov J . Mtí. vajpovědi stranní
na vznešení aneb od krále J. Mti. a jiných souduov podání učiněné,

189
a sněmové obecní někteří, anebo rozkázaní a odložení pří, od těch
se neplatí do desk vložení, než od čtení po čtyřech groších českých.
*

Nezmíněn.

J XIII*.
Komuž král J. Mt. a páni Jich Mt. z plného soudu milost učiniti
ráčí, aby poručníky zdělal, aby na místě toho, komuž milost dadí,
mohl poháněti, půhony přijímati a souditi se etc, od té relací čtyři
groše české a od milosti po jedné kopě groších českých. A od toho
zapsání od každé osoby poručníka čtyři groše české.
*

Nezměněn.

JXIIII*.
Když relací ke dskám učiní se od purkrabě hradu pražského,
od každé osoby čtyři groše české, a to po nálezu nebo po právu
stáném.
* Nesměněn.

j ^y

*

Když strany smlouvu do desk památných sobě vloží, oboje
strany od každé osoby po čtyřech groších českých. A jestli smlouva
„s pokutou propadením strana nedržící straně držící s komorníkem
pražským uvázaní", tehdy, když se s komorníkem pražským uváže
a relací komorník učiní, tehdy od té relací od každé osoby po čty
řech groších českých. A učiní-li kdo tomu odpor, též od toho od
poru od každé osoby po čtyřech groších českých. Pakli obec nebo
konvent činí odpor, tehdy po jedné kopě groších českých. Pakli kdo
odpírá proti obci nebo konventu, tehdy od každé osoby po čtyřech
groších českých.
* Nezmíněn.

j yyj

*

Kdož učiní poručníka nebo poručníky dskami památnými všech
pří svých, od toho zapsání od každého z nich po čtyřech groších
českých, kolikokoli zapisuje.
* Nezměněn.

j j^yjj *

Kdož přijda k úřadu i žádá komorníka na ohledání škod,
komorník se jemu vydá, a ten komorník, když se vrátí, udělá re
lací, od zapsání škod dává se čtyři groše české.
*

Nezměněn.
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J XVIII*.
Od každého listu zapsání k úterskému dni čtyři groše české.
*

Nezměněn.

Ingrossátor, kterýž dsky větší na pargamén
píše, toto brati má.
JXIX*.
Na každé Suché dni z truhlice jednu kopu grošuov českých,
a na lázni tři groše české.
* Nezměněn.

j -y^y^ *

Od trhu, věna, rozdílu, komuž se koli klade k záduší, konventu,
městu, od desíti kop grošuov českých až doluov, kdož v takové
malé summě klade panské i písařské: od desíti kop grošuov od
trhu dává se devět grošuov českých; pakli níže, tehdy také méně.
Než jestliže se městu klade nebo k záduší, konventu, tu jednu
kopu grošuov českých od desíti kop grošuov českých.
*

Nezměněn.

JXXI*.
Od rekognicí, kteráž k větším dskám přísluší, čtyři groše české.
*

Nezměněn.

J XXII*.
Od těch relací, když se co s povolením královským nebo
panským do větších desk a trhových klásti má, dáti má od té čtyři
groše české. A kteráž se relací na město nebo konvent aneb kapi
tolu vztahuje, od takové relací jednu kopu grošuov českých. Neb
se tak vždycky platí a ta se zapisuje v kvaternu relací.
*

Nezměněn.

J XXIII*.
Když úředníci kde jdou nebo jedou, kolik trhuov nebo jakých
koli vkladův ve dsky větší se klade, od každého čtyři groše české.
*

Nezměněn.

