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Z kterých věcí lidé městští před soudy 
zemské nemají poháněni býti a. 

V XX". 
Při závěrku té smlouvy* o ty artykule, v té již položené 

smlouvě svatováclavské doloženéb, starosta komorníci ani písaři od 
jiných souduov na lidi městské nemají puohonuov vydávati, kteréžto 
artykule starosta komorníci má z též smlouvy vypsané míti, též 
i ti písaři při jiných soudích. Než jestliže by se co trefilo případného 
aneb že by na vomyln bylo, zemská-li čili městská věc jest a na 
takové věci že by půhonové vyšli a při vyhlášení těch puohonuov 
že by se ta osoba městská nebo osoby ohlásily pravíce, že by ti 
puohonové nebo puohon proti smlouvě mezi stavy učiněné byli 
o věci městské, tehdy soudce zemští aneb před kterými by ta pře 
byla 0, prvé nežli by ten soud do druhého soudu odložen byl (déle 
tím neodtahujíc), mají mezi stranami to rozvážiti a konec mezi nimi 
učiniti, k kterému by soudu náleželi"1. 

o % rukou a po straně: Ar ty kulové třetího stavu se dotýkající, zavřeni 
na sněmu léta 1610. [F. 114—119]. 

» Při závěrku té smlouvy připsáno v B rukou /S, před tím škrtnuto: 
Jakož smlouva mezi stavy panským, rytířským a městským učiněná jest, z kte
rých věci lidé městfití před soudy zemské nemají poháněni bytí, kteřížto arty-
kulové jsou v smlouvě svatováclavské mezi stavy učiněné zejména postaveni. 

b v té již položená smlouvě svatováclavské doložené připsáno v B 
rukou p. 

o aneb před kterými by ta pře byla připsáno v B rukou p. 
d A týmž zpuosobem u soudu komorního i u soudu hajtmanského má 

se (jakž se nahoře pffie) zachováno býti tisku 1564 škrtnuto v B-
a V. Budovcem po straně v B: 62. 

Smlouva svatováclavská". 
XI. 

V e a jméno svaté a nerozdílné Trojice Amen. Léta od narození 
syna Božího tisícébo pětistého sedmnáctého P na sněmu obecním, 
kterýž jest držán na hradě pražském při času svatého Vácslava, 


