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 Úvod 
Gubernium 1), později Moravské gubernium, vzniklo jako nejvyšší moravský zemský úřad jako nástupce 
moravského tribunálu, založeného v roce 1636. Složitost vznikání ústředního moravského zemského úřadu, jeho 
změny a reorganizace, se jeví také v dochovaných materiálech fondu z let 1636-1785, nazývaného dnes 
souborně názvem Gubernium. Je to konglomerát písemných pozůstalostí úřadů, jež byly předchůdci Moravského 
gubernia, jakožto posledního nositele tohoto úřadu (do roku 1783). 
 
Moravský tribunál, jenž byl nejstarším předchůdcem gubernia, vznikl, jak uvedeno, v roce 1636 a vykonával v 
politických záležitostech veškerou agendu, kterou do té doby vykonávali zemští hejtmani. V soudních 
záležitostech rozhodoval o všech sumárních přích, nevyžadujících obvyklého zdlouhavého procesního řízení, a 
soudil všechny zločiny politické, urážky panovníka, zemězrady aj. Navíc mu mohly být podle práva, jež si vyhradil 
panovník, delegovány jakékoliv věci, čímž byla podstatně omezena agenda zemského práva. Moravský tribunál 
zasedal trvale v Brně, toliko dočasně byl umístěn v Olomouci, avšak roku 1641 se vrátil do Brna. Pro svoje 
fungování byl vybaven instrukcemi, jež stanovily jeho agendu a pravomoc. Od roku 1748 se stal tribunál toliko 
úřadem soudním a jeho pravomoci ve věcech vojenských, kontribučních a komorních přešly v uvedeném roce na 
zvláštní deputaci, jež byla v roku 1749 přeměněna na representaci a komoru. Agenda representace a komory 
zahrnovala věci kontribuční, komorní, smíšené vojenské, záležitosti zemských sněmů a zemských financí, dozor 
nad královskými regály, nad hospodářskou správou královských měst a nad obnovováním rad, bezpečnostní 
policií, věci solní, tabákové, mýtní, celní, hraniční spory, záležitosti invalidů,poštovnictví, školství, cechy, 
potvrzování privilegií, sledování divadel a umění a věci židů. Byly jí podřízeny různé komise a konsesy, dále k ní 
přímo přešly od tribunálu všechny politické soudní delikty, urážky císaře, kacířství, emigrace, falšování peněz a 
povstání. Z těchto důvodů a pravomocí byla representace i formálně prohlášena nejvyšším moravským zemským 
úřadem. Při provádění Kounicových reforem v šedesátých letech 18. století se změnila také organizace zemské 
politické správy a representace byla v roce 1763 nazvána guberniem, jež o rok později dostalo novou podrobnou 
instrukci. Zmíněné moravské gubernium úřadovalo pak jako takové až do roku 1783. V jeho pravomoci zůstalo 
nadále starat se o všechny věci politické, policejní, kontribuční, vojenské, komorní, komerční, mincovní, horní, 
fundační a bezpečnostní, mělo právo zřizovat k určitým agendám konsesy, komise a departementy a dohlížet na 
činnost všech úřadů v zemi, tribunálu, úřadu zemských desk i zemského výboru. Agendy gubernia jsou taxativně 
vyjmenovány v citovaném popisu fondu B 1 v Průvodci po Státním archivu v Brně z roku 1954, právě tak jako 
personální obsazení a organizace gubernia. Tamtéž je také popsán vnitřní vývoj tribunálu, representace a 
gubernia a jejich jednací a kancelářské řády, počínaje první instrukcí z roku 1636. K zásadní změně ve spisové a 
kancelářské manipulaci však došlo teprve v roce 1783, kdy bylo zřízeno zvláštní presidiální oddělení s vlastní 
registraturou a pomocnými knihami a omezeno vedení knih poradních, a v roce 1785 kdy byl zcela změněn 
manipulační klíč ve všeobecné spisovně. 
 
Z činnosti všech jmenovaných nejvyšších zeměpanských zemských úřadů, to je tribunálu, representace a 
gubernia vzešlo v letech 1636-1785 značené množství spisů už také proto, že podle obnoveného zřízení 
zemského byl písemný proces zaveden u všech úřadů jako povinný. Dochování písemných pozůstalostí 
citovaných úřadů je však značně různorodé, neboť např. spisovna nejstaršího tribunálu podlehla jednak ničivé 
skartaci, jednak byla koncem 18. století zcela neústrojně rozdělena mezi četné úřady, nově vzniklé v době 
josefinských reforem. Tyto skartace písemností i pomocných knih tribunálu jsou podrobně popsány v citovaném 
Průvodci po Státním archivu v Brně u příslušných fondů, rovněž tak i ukládání spisů u tribunálu do roku 1748 do 
několika řad, a jejich další osudy po rozpadu tribunálu. Lze souhrnně říci, že většina tribunálních písemností 
přešla do spisoven moravskoslezského zemského práva, moravského zemského práva a apelačního soudu, 
přičemž spisy tribunálu po roce 1749 přešly v roce 1783 většinou k apelačnímu soudu. 
 
Fond gubernia vznikl jednak organicky ze spisoven representace a komory z let 1749-1763, moravského 
gubernia 1763-1783 a moravskoslezského gubernia z let 1783-1785, jednak ze spisů tribunálu z let 1636-1749, 
které byly do něho vmanipulovány po roce 1765. Písemnosti tří nejprve uvedených spisoven jsou uloženy podle 
původních signatur spolu s vmanipulovanými starými spisy tribunálu. Při reorganizaci guberniální registratury v 
roce 1764 byly do ní vřazeny navíc ještě i spisy různých guberniálních komisí, jež si původně vedly samostatné 
pomocné knihy. Samostatně a pod původními signaturami zůstaly uloženy spisy jen některých komisí. 
 
Manipulace spisů užívaná u gubernia byla obvyklou soudobou manipulací, zavedenou nejdříve v registraturách 
ústředních úřadů rakouské říše. Spisy byly při svém vzniku tříděny do věcných skupin, označovaných podle tehdy 
běžného usu signaturami z velkých písmen německé abecedy, k nimž byly připojovány číselné a eventuálně 
písmenné aufixy při jejich dalším dělení na podsignatury. Manipulace guberniálních spisů byla na jedné straně 
dosti členěná, na druhé straně ji tvořily signatury vzájemně mezi sebou nevyvážené. Tak docházelo k tomu, že na 
stejné úrovni byly velké a obsahově členité signatury spolu se signaturami, které se týkaly jednotlivých 
uzavřených případů anebo jednotlivých osob. Guberniální spisy byly tedy, jak nahoře uvedeno, tříděny do 
věcných skupin podle začátečního písmene německého názvu věci, nebo osobního jména. Přitom, jak již bylo 
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naznačeno, se postupovalo velmi často nedůsledně, takže vedle důležitých a  věcně obsáhlých signatur se 
zaváděly signatury pro nepatrné a jednotlivé případy, pro něž se dokonce zhusta užívaly nové signatury. Nejlépe 
tuto skutečnost ozřejmí příklad: sign. M 58 byla vyhražena vojenským záležitostem a její rozsah je skutečně 
mimořádný. Naproti tomu tvořily jednu signaturu také žádosti jednotlivých tovaryšů o přijetí za mistry apod.  
 
Daleko více než reorganizacemi, změnami manipulace a neústrojným vřazováním spisů byly guberniální 
písemnosti postiženy po roce 1785 četnými skartacemi, jež byly vskutku devastační. Došlo k nim zejména v 
letech 1804, 1822, 1832 a 1843. 
 
Vzhledem k různorodosti guberniálních signatur a vzhledem k nestejné a značně kolísavé hodnotě spisů 
všeobecné registratury gubernia lze s obtížemi hodnotit jejich obsah a cenu. Každý výčet nejdůležitějších 
guberniálních signatur je nutně neúplný a nepřesný. Také jejich hodnocení bylo v různých dobách různé. Ještě 
dnes lze po archivním zpracování fondu gubernia říci, že jeho bohatství a obsah nebyly v plné šíři známy. Lze mít 
za to, že gubernium obsahuje spisy z celé škály života země v minulosti. Upravovalo až do jednotlivostí záležitosti 
cechů, řemesel a průmyslu, sledovalo a podporovalo povznesení průmyslu a manufaktur, rozvoj textilního 
průmyslu, budování železáren, cihelen aj. Staralo se o právní úpravy cechů, vydávání cechovních artikulí a 
pečovalo podle potřeby o růst i omezování cechů. Zavádělo dopravu a pečovalo od druhé čtvrtiny 18. století o 
budování cest a silnic, o poštovnictví, splavnění řek a o plavení dřeva. Dohlíželo na fideikomisní statky a panství, 
sledovalo hornictví a dolování, zavádění průmyslového využití uhlí a rašeliny a dobývání vzácných kovů. Mnoho 
místa bylo věnováno hraničním sporům a stanovení hranic, jakož i zřízení pohraniční stráže. Dohlíželo na kláštery 
a v josefinské době se podílelo na jejich rušení. Velká péče byla věnována kontribucím a daním, jejich 
předpisování a vymáhání. Pod dohledem gubernia byla různá léna a zejména města, jejichž život postihovalo 
gubernium v nejširším rozsahu. Gubernium, resp. jeho předchůdce, se od poloviny 17. století staralo o 
mincovnictví, provádělo měnové reformy, mělo na starosti zavedení měr a vah. Velká pozornost byla od druhé 
poloviny 17. století věnována mlynářům. Zvláště důležitým předmětem péče gubernia byla mýta a cla, k nimž jsou 
dochovány četné cenné spisy. Péče gubernia o náboženské věci, o nekatolíky, o duchovní a biskupy, byla 
vskutku všestranná. Výrazná pozornost byla věnována obchodu, obchodníkům, obchodním bratrstvům, 
stížnostem obchodníků a různým živnostenským záležitostem. Gubernium formálně pečovalo o cesty panovníků 
do země a o jejich různé záležitosti a zájmy v zemi.  Dohlíželo na poddané, sledovalo jejich pohyb a vyřizovalo 
spory, nepokoje, rebelie a stížnosti poddaných. Zastávalo požární policii v zemi a vyšetřovalo požáry. Předkládalo 
k potvrzení privilegia moravských měst a vesnic. Provádělo dohled na soudnictví, vězení a donucovací pracovny. 
Zajišťovalo různá statistická šetření, jako soupisy obyvatelstva a domů, popisy domů, emigraci obyvatelstva a 
sčítání lidu. Dohlíželo na různé silniční a jiné stavby, staralo se o svobodníky a zejména o školství, z něhož 
materiály o universitě v Olomouci obsahují dosud neznámé skutečnosti. Gubernium se staralo o šlechtické 
záležitosti, o taxy a poplatky, o trhy, o válečné záležitosti, sledovalo běh různých úřadů na Moravě a podílelo se 
na vojenských záležitostech, na vojenském opevňování a vykonávalo politické úkoly při různých válečných 
událostech. Gubernium dohlíželo na provozování různých zábav a uměleckých produkcí, na divadla, opery, 
loterie, na plesy a maškarády, na kavárny a herny i na zakázané hry. Rozsáhlá byla jeho agenda zdravotnická,  
týkající se lékárníků a lékařské péče, lékáren, porodních babiček, zemských fysiků, nemocí, nakažlivých nemocí, 
prodeje jedů, minerálních vod, prostituce, špitálů, nalezinců, chorobinců, jakož i statistiky zemřelých a 
nemocných. V agendě zemědělské se gubernium staralo o pěstování různých zemědělských plodin, např. 
brambor, rajských jablíček, moruší, obilnin, tabáku, vinohradů, dohlíželo na včelařství, na meliorace pustin, na 
lesní, honební a pastevní řády atd. Značné množství guberniálních spisů se týká nejrůznějších židovských 
záležitostí, sledování židů, policejních řádů židovských, privilegií moravských židů, redukcí židů, židovského 
školství, židovských řemeslníků a jejich řádů, sporů židů a křesťanů, tolerance židů, zdanění židů, a židů v 
jednotlivých moravských městech atd. Mnoho zde uvedených věcí a agend se dochovalo v troskách tribunálních 
spisů ze 17. století, jichž je ovšem nepoměrně méně, než guberniálních spisů první polovinou 18. století počínaje. 
Obsah guberniálních spisů je zřejmý nejen z nově zpracovaného inventáře, ale především z rejstříků, jimiž bude 
tento inventář opatřen. 
 
Písemnosti gubernia byly převzaty do někdejšího Zemského a nynějšího Státního archivu v Brně v roce 1907. Po 
převzetí do archivu nebyly již spisy prakticky vůbec skartovány. Byly několikrát zpracovány, uloženy do kartónů, 
označeny a osignovány a opatřeny různými soupisy a dílčími inventáři, případně seznamy. Pro vyhledávání 
spisového materiálu gubernia sloužily až do poslední doby původní registraturní pomůcky, případně jejich úpravy. 
Fond gubernia je dnes uložen ve 2295 velkých dvojitých kartónech, obsahujících spisový materiál z let (1613) 
1636 - 1785 (1799), a dále má 259 úředních knih z let 1748-1799 a 121 pomocných knih z let 1748-1785, tj. 
podací protokoly a indexy. Má nyní celkem 2675 evidenčních jednotek a 4534 inv. čísel. Další pomocné knihy 
jednotlivých oddělení gubernia a guberniálních komisí jsou uloženy u příslušných fondů. Ze spisového materiálu 
gubernia vzniklo na 261 signatur (inventárních čísel), často značného rozsahu, v 17. století (v letech 1613-1699), 
jeho naprosto největší část je z 18. století (z let 1700-1785/1790). Ve spisech jsou ještě uloženy různé opisy 
privilegií, výsad a nadání, počínaje privilegiem, datovaným rokem 1048. 
 
Při nynějším archivním zpracování byly postupně zpracovávány spisy gubernia, jež začal inventarizovat dr. Jiří 
Radimský a zpracoval tak signatury A - C a zčásti signaturu D. Jmenovaný zpracoval také úřední a pomocné 
knihy gubernia a toto zpracování bylo při nové inventarizaci rovněž vzato na zřetel, použito a sloučeno v rámci 
celku fondu. Na inventarizaci spisů gubernia a celkové revizi inventarizace fondu, znamenající zpravidla nové 
zpracování, se od roku 1969 podíleli tři pracovníci, vedoucí archivář M. Trantírek a odborní archiváři dr. D. 
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Votoupalová a dr. S. Brodesser, kteří zpracovávali vždy ucelené signaturní skupiny. Při tomto způsobu 
kolektivního inventárního zpracovávání v předmětném případě velkého a materiálem složitého a různorodého 
fondu docházelo nutně k nejednotnostem, jež nelze ve všech případech odstranit zejména proto, že část spisů 
zpracovaná dr. Radimským byla v podstatě ponechána beze změn. Při zpracování gubernia se ukázaly nejen 
přednosti kolektivního zpracovávání archivních fondů, ale i jejich obtíže, tkvící zejména v tom, že kolektivní 
zpracování velkých fondů umožňuje vůbec jejich včasné dokončení, na druhé straně je však obtížné, ba možno 
říci nemožné, uplatňovat kolektivní zpracovávání archivního materiálu zejména rozsáhlých fondů bez podstatných 
úprav jeho pojetí. Je totiž zcela nemyslitelné sjednotit obsahovou formu zpracování tak, aby bylo po výtce 
jednotné. Tu bylo často namnoze třeba omezovat se na formální stránku sjednocování záznamů a textu vůbec. 
Přitom sehrála svou roli i obecná nezkušenost se zpracováváním velkých a celozemských fondů. Další rozdíly ve 
zpracování se jeví zejména v uplatňování různého stupně podrobnosti inventárních záznamů. Zpracovatelé se tu 
však snažili o to, aby inventární záznamy byly výstižné, a aby údaje o časovém rozsahu materiálu byly pokud 
možno přesné, protože v dosud užívaných (zejména také registraturních) pomůckách byly namnoze jen 
povšechné, nebo hodně rámcové. Tato skutečnost dovoluje zjistit množství dochování archivního materiálu v 
jednotlivých časových obdobích, vyčíslené např. nahoře pro spisy 17. století. Po zkušenostech z inventarizace 
gubernia lze říci, že nejstarší písemnosti jsou dochovány značně troskovitě a mezerovitě, a že zrovna v těch 
nejdůležitějších signaturách je jejich dochování velmi malé. Toto obecné zjištění lze dnes rozšířit o zjištění 
dochování spisů gubernia přímo v jednotlivých signaturách. 
 
K výsledkům současné inventarizace a revize gubernia, kdy text inventáře doplňují rejstříky místní, jmenný a 
věcný, lze říci, že tento inventář byl po zjištění nutných úprav, jež si vyžádalo jeho předpokládané rozmnožení, 
inventářem pracovním, do něhož byly zaznamenávány chyby a úpravy v průběhu celého zpracování. Pro 
rozmnožení bylo třeba sjednotit celý text inventáře nejen formálně, ale i po stránce obsahové, pokud to ovšem 
bylo podle povahy inventarizace a revize vůbec možno. Znamená to, že vedle provedeného celkového 
sjednocení inventárních čísel v celém inventáři bylo třeba sjednotit obsahově i formálně inventární záznamy 
jednotlivých signatur, tj. přesunout podsignatury do vlastního textu inventárních záznamů a provést jejich úpravy a 
sjednocení. Příslušné úpravy, zamýšlené pro rozmnožení, podstatně mění v jednotlivostech skladbu inventáře. 
Současně byly provedeny další úpravy a korektury textu, zčásti po stránce stylizace a po odstranění 
nejednotností a chyb. Je třeba konstatovat, že mnohé nedostatky inventáře je třeba přičíst na vrub potížím 
kolektivního zpracování, avšak výhody a přednosti takového zpracování přesto daleko převažují. Je však dosud 
mnoho problémů inventárního zpracování velkých fondů teoreticky neujasněno a proto také prakticky nejsou 
řešeny jednotně a bez možných variant. K variabilním a neujasněným patří především otázka inventárních čísel v 
inventáři jako také vůbec, i zvláště ve spojitosti s jejich spojováním s celými signaturami, či s jednotlivými 
podsignaturami. U velkých a poměrně málo manipulačně členěných fondů, jako je tomu u gubernia, je to problém, 
s nímž se pojí závislosti a problémy další. 
 
Gubernium a jeho předchůdci produkovali spisy na úrovni, jež byly v mnoha případech přípravnými spisy, návrhy, 
nebo dobrými zdáními pro centrální vídeňské úřady. Avšak život na Moravě je ve spisech gubernia zachycen s 
věrností odrážející do podrobností soudobé problémy. Spisy gubernia, jako ostatní historické písemnosti, je třeba 
hodnotit z hlediska doby, v níž vznikly, a rovněž tak je posuzovat. Je zřejmé, že gubernium přikládalo v souladu 
se stanoviskem doby důležitost věcem a záležitostem, které se dnes jeví podřadnými, jež však ve své době věrně 
vyjadřovaly současnou situaci. Z tohoto aspektu je nutno hodnotit spisy gubernia a vycházet z něho, neboť pak se 
cena guberniálních spisů jeví v novém a jistě zajímavém a podnětném světle. Na mnohé signatury gubernia by 
bylo lze ještě upozornit, však bude lépe nechat na vůli badateli, aby se podle objektivních pomůcek sám při svém 
studiu rozhodl a orientoval. Není rozhodující, že většina spisů gubernia je psána německy, poněvadž i jim český 
národ neomylně vtiskl svůj ráz. V řadě příloh, různých výslechů a protokolů, se setkáváme s českým jazykem, 
který zaznívá např. zejména ještě z četných opisů starých privilegií, jež moravská města a vsi hojně předkládaly 
prostřednictvím gubernia ke konfirmaci panovníkovi. 
 
Spisy gubernia tvoří základní fond pro dějiny Moravy 17.-18. století, jak je zřejmě již z jeho nahoře nastíněného 
obsahu. Lze se domnívat, že po dokončení moderního inventáře bude fond gubernia využíván a studován tak, jak 
si nesporně zasluhuje. 
 
 
 
------------------------------ 
1)  Podrobněji byl fond popsán dr. J. Radimským v Průvodci po Státním archivu v Brně, Brno 1954, str. 192 a d. 
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GUBERNIUM 

I. Úřední knihy 

1  9. 8.1748-30. 6. 1749 kniha 1 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

2  1. 7. 1749-31. 12. 1749 kniha 2 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

3  1. 1. 1750-30. 6. 1750 kniha 3 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

4  1. 7. 1750-31. 12. 1750 kniha 4 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

5  1. 1. 1751-30. 6. 1751 kniha 5 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

6  1. 7. 1751-31. 12. 1751 kniha 6 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

7  1. 1. 1752-30. 6. 1752 kniha 7 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

8  1. 7. 1752-31. 12. 1752 kniha 8 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

9  1. 1. 1753-30. 6. 1753 kniha 9 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

10  1. 7. 1753-31. 12. 1753 kniha 10 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 
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11  1. 1. 1754-30. 6. 1754 kniha 11 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

12  1. 7. 1754-31. 12. 1754 kniha 12 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

13  1. 1. 1755-30. 6. 1755 kniha 13 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

14  1. 7. 1755-31. 12. 1755 kniha 14 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

15  1. 1. 1756-30. 6. 1756 kniha 15 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

16  1. 7. 1756-31. 12. 1756 kniha 16 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

17  1. 1. 1757-31. 3. 1757 kniha 17 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

18  1. 4. 1757-30. 6. 1757 kniha 18 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

19  1. 7. 1757-30. 9. 1757 kniha 19 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

20  1. 10. 1757-31. 12. 1757 kniha 20 
Radní protokol (Räpresentations – Rathsprotocollum in contributionali, 
camerali et militari) 

21  1. 1. 1758-31. 3. 1758 kniha 21 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

22  1. 4. 1758-30. 6. 1758 kniha 22 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 
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23  1. 7. 1758-30. 9. 1758 kniha 23 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

24  1. 10. 1758-31. 12. 1758 kniha 24 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

25  1. 1. 1759-30. 6. 1759 kniha 25 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

26  1. 7. 1759-31. 12. 1759 kniha 26 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

27  1. 1. 1760-30. 6. 1760 kniha 27 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

28  1. 7.1760-31. 12. 1760 kniha 28 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

29  1. 1. 1761-30. 6. 1761 kniha 29 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

30  1. 7. 1761-30. 6. 1762 kniha 30 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

31  1. 1.1762-30. 6. 1762 kniha 31 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

32  1. 7.1762-31.12.1762 kniha 32 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

33  1. 1. 1763-31. 3. 1763 kniha 33 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

34  1. 4.1763-30. 6.1763 kniha 34 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

35  1. 7.1763-30. 9.1763 kniha 35 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

36  1. 10. 1763-31. 12. 1763 kniha 36 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 
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37  1. 1.1764-31. 12. 1764 kniha 37 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

38  1. 4.1764-30. 6.1764 kniha 38 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

39  1. 7.1764-30. 9.1764 kniha 39 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

40  1.10.1764-31.12.1764 kniha 40 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

41  1.1.1765-312.3.1765 kniha 41 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

42  1. 4.1765-30. 6.1765 kniha 42 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

43  1. 7.1765-30. 9.1765 kniha 43 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

44  1.10.1765-31.12.1765 kniha 44 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

45  1.1.1766-31. 3.1766 kniha 45 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

46  1. 4.1766-30. 6.1766 kniha 46 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

47  1.7.1766-30.9.1766 kniha 47 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

48  1.10.1766-31.12.1766 kniha 48 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

49  1.1.1767-30. 6.1767 kniha 49 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

50  1.7.1767-31.12.1767 kniha 50 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 
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51  1.1.1768-30.6.1768 kniha 51 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

52  1. 7.1768-31.12.1768 kniha 52 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

53  1.1.1769-30.6.1769 kniha 53 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

54  1.7.1769-31.12.1769 kniha 54 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

55  1. 1.1770-30. 6.1770 kniha 55 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

56  1. 7.1770-31.12.1770 kniha 56 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

57  1.1.1771-30.6.1771 kniha 57 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

58  1.7.1771-31.12.1771 kniha 58 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

59  1. 1.1772-30.6.1772 kniha 59 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

60  1.7.1772-31.12.1772 kniha 60 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

61  1.1.1773-30.6.1773 kniha 61 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

62  1.7.1773-31.12.1773 kniha 62 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

63  1.1.1774-30. 6.1774 kniha 63 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

64  1. 7.1774-31.12.1774 kniha 64 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 
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65  1. 1.1775-30. 6.1775 kniha 65 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

66  1. 7.1775-31.12.1775 kniha 66 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

67  1. 1.1776-30. 6.1776 kniha 67 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

68  1. 7.1776-31.12.1776 kniha 68 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

69  1. 1. 1777-30. 6. 1777 kniha 69 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

70  1. 7.1777-31.12. 1777 kniha 70 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

71  1. 1. 1778-30. 6.1778 kniha 71 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

72  1. 7.1778-31.12.1778 kniha 72 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

73  1. 1.1779-30. 6.1779 kniha 73 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

74  1. 7.1779-31.12.1779 kniha 74 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

75  1. 1.1780-30. 6.1780 kniha 75 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

76  1. 7.1780-31.12.1780 kniha 76 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

77  1. 1.1781-30. 6.1781 kniha 77 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

78  1. 7.1781-31.12.1781 kniha 78 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 
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79  1. 1.1782-31. 3.1782 kniha 79 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

80  1. 4.1782-30. 6.1782 kniha 80 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

81  1. 7.1782-30. 9.1782 kniha 81 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

82  1.10.1782-31.12.1782 kniha 82 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

83  leden 1783 kniha 83 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

84  únor 1783 kniha 84 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

85  březen 1783 kniha 85 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

86  duben 1783 kniha 86 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

87  květen 1783 kniha 87 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

88  červen 1783 kniha 88 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

89  červenec 1783 kniha 89 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

90  srpen 1783 kniha 90 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

91  září 1783 kniha 91 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

92  říjen 1783 kniha 92 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 
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93  listopad 1783 kniha 93 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

94  prosinec 1783 kniha 94 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

95  leden 1784 kniha 95 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

96  únor 1784 kniha 96 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

97  březen 1784 kniha 97 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

98  duben 1784 kniha 98 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

99  květen 1784 kniha 99 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

100  červen 1784 kniha 100 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

101  červenec 1784 kniha 101 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

102  srpen 1784 kniha 102 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

103  září 1784 kniha 103 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

104  říjen 1784 kniha 104 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

105  listopad 1784 kniha 105 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

106  prosinec 1784 kniha 106 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 
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107  leden 1785 kniha 107 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

108  leden 1785 kniha 108 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

109  únor 1785 kniha 109 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

110  únor 1785 kniha 110 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

111  březen 1785 kniha 111 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

112  březen 1785 kniha 112 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

113  duben 1785 kniha 113 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

114  duben 1785 kniha 114 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

115  květen 1785 kniha 115 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

116  květen 1785 kniha 116 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

117  červen 1785 kniha 117 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

118  červen 1785 kniha 118 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

119  červenec 1785 kniha 119 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

120  červenec 1785 kniha 120 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 
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121  srpen 1785 kniha 121 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

122  srpen 1785 kniha 122 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

123  září 1785 kniha 123 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

124  září 1785 kniha 124 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

125  říjen 1785 kniha 125 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

126  říjen 1785 kniha 126 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

127  listopad 1785 kniha 127 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

128  listopad 1785 kniha 128 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

129  prosinec 1785 kniha 129 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

130  prosinec 1785 kniha 130 
Radní protokol (Rathsprotocollum in contributionali et camerali) 

131  1748-1749 kniha 131 
Index k radnímu protokolu 

132  1750 kniha 132 
Index k radnímu protokolu 

133  1751 kniha 133 
Index k radnímu protokolu 

134  1752 kniha 134 
Index k radnímu protokolu 
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135  1758 kniha 135 
Radní protokol in militari 

136  1. 1. 1759-30. 4. 1759 kniha 136 
Radní protokol in militari 

137  1. 5. 1759-31. 8. 1759 kniha 137 
Radní protokol in militari 

138  1. 9. 1759-31. 12. 1759 kniha 138 
Radní protokol in militari 

139  1. 1. 1760-30. 6. 1760 kniha 139 
Radní protokol in militari 

140  1. 7. 1760-31. 12. 1760 kniha 140 
Radní protokol in militari 

141  1. 1. 1761-30. 6. 1761 kniha 141 
Radní protokol in militari 

142  1. 7. 1761-31. 12. 1761 kniha 142 
Radní protokol in militari 

143  1. 1. 1762-30. 6. 1762 kniha 143 
Radní protokol in militari 

144  1. 7. 1762-31. 12. 1762 kniha 144 
Radní protokol in militari 

145  1763 kniha 145 
Radní protokol in militari 

146  1. 1. 1764-30. 6. 1764 kniha 146 
Radní protokol in militari 

147  1. 7. 1764-31. 12. 1764 kniha 147 
Radní protokol in militari 

148  1. 1. 1765-30. 6. 1765 kniha 148 
Radní protokol in militari 
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149  1. 7. 1765-31. 12. 1765 kniha 149 
Radní protokol in militari 

150  1766 kniha 150 
Radní protokol in militari 

151  1767 kniha 151 
Radní protokol in militari 

152  1768 kniha 152 
Radní protokol in militari 

153  1769 kniha 153 
Radní protokol in militari 

154  1770 kniha 154 
Radní protokol in militari 

155  1771 kniha 155 
Radní protokol in militari 

156  1772 kniha 156 
Radní protokol in militari 

157  1773 kniha 157 
Radní protokol vojenské komise in publicis 

158  1774 kniha 158 
Radní protokol vojenské komise in publicis 

159  1775 kniha 159 
Radní protokol vojenské komise in publicis 

160  1776 kniha 160 
Radní protokol vojenské komise in publicis 

161  1777 kniha 161 
Radní protokol vojenské komise in publicis 

162  1778 kniha 162 
Radní protokol vojenské komise in publicis 
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163  1779 kniha 163 
Radní protokol vojenské komise in publicis 

164  1780 kniha 164 
Radní protokol vojenské komise in publicis 

165  1781 kniha 165 
Radní protokol vojenské komise in publicis 

166  1782 kniha 166 
Radní protokol vojenské komise in publicis 

167  1778-1779 kniha 167 
Radní protokol vojenské komise pro válečné akce 

168  1773 kniha 168 
Radní protokol vojenské komise ve věcech odvodů a konskripce 

169  1774 kniha 169 
Radní protokol vojenské komise ve věcech odvodů a konskripce 

170  1775 kniha 170 
Radní protokol vojenské komise ve věcech odvodů a konskripce 

171  1776 kniha 171 
Radní protokol vojenské komise ve věcech odvodů a konskripce 

172  1777 kniha 172 
Radní protokol vojenské komise ve věcech odvodů a konskripce 

173  1778 kniha 173 
Radní protokol vojenské komise ve věcech odvodů a konskripce 

174  1779 kniha 174 
Radní protokol vojenské komise ve věcech odvodů a konskripce 

175  1780 kniha 175 
Radní protokol vojenské komise ve věcech odvodů a konskripce 

176  1781 kniha 176 
Radní protokol vojenské komise ve věcech odvodů a konskripce 
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177  1782 kniha 177 
Radní protokol vojenské komise ve věcech odvodů a konskripce 

178  1783 kniha 178 
Radní protokol vojenské komise ve věcech odvodů a konskripce 

179  1784 kniha 179 
Radní protokol vojenské komise ve věcech odvodů a konskripce 

180  1774 kniha 180 
Radní protokol jesuitské komise 

181  1775 kniha 181 
Radní protokol jesuitské komise 

182  1777 kniha 182 
Radní protokol jesuitské komise 

183  1778 kniha 183 
Radní protokol jesuitské komise 

184  1779 kniha 184 
Radní protokol jesuitské komise 

185  1780 kniha 185 
Radní protokol jesuitské komise 

186  1. 11. 1782-31. 12. 1782 kniha 186 
Radní protokol filiální duchovní komise 

187  1. 11. 1782-31. 12. 1782 kniha 187 
Radní protokol filiální duchovní komise, koncept 

188  1. 1. 1783-31. 3. 1783 kniha 188 
Radní protokol filiální duchovní komise 

189  1. 4. 1783-30. 6. 1783 kniha 189 
Radní protokol filiální duchovní komise 

190  1. 7. 1783-30. 9. 1783 kniha 190 
Radní protokol filiální duchovní komise 
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191  1. 10. 1783-31. 12. 1783 kniha 191 
Radní protokol filiální duchovní komise 

192  1. 1. 1784-31. 3. 1784 kniha 192 
Radní protokol filiální duchovní komise 

193  1. 4. 1784-30. 6. 1784 kniha 193 
Radní protokol filiální duchovní komise 

194  1. 7. 1784-30. 9. 1784 kniha 194 
Radní protokol filiální duchovní komise 

195  1. 10. 1784-30. 11. 1784 kniha 195 
Radní protokol filiální duchovní komise 

196  1. 12. 1784-31. 12. 1784 kniha 196 
Radní protokol filiální duchovní komise 

197  1. 1. 1785-31. 3. 1785 kniha 197 
Radní protokol filiální duchovní komise 

198  1. 4. 1785-30. 6. 1785 kniha 198 
Radní protokol filiální duchovní komise 

199  1. 7. 1785-30. 9. 1785 kniha 199 
Radní protokol filiální duchovní komise 

200  1. 10. 1785-31. 12. 1785 kniha 200 
Radní protokol filiální duchovní komise 

201  1775 kniha 201 
Radní protokol fundační komise 

202  1776 kniha 202 
Radní protokol fundační komise 

203  1777 kniha 203 
Radní protokol fundační komise 

204  1778 kniha 204 
Radní protokol fundační komise 
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205  1779 kniha 205 
Radní protokol fundační komise 

206  1780 kniha 206 
Radní protokol fundační komise 

207  1781 kniha 207 
Radní protokol fundační komise 

208  1782 kniha 208 
Radní protokol fundační komise 

209  1759 kniha 209 
Radní protokol zdravotní komise 

210  1740-1745 kniha 210 
Kniha deklaratorií (Generalien und Circularien in publicis) 

211  1746-1748 kniha 211 
Kniha deklaratorií (Generalien und Circularien in publicis) 

212  1748-1751 kniha 212 
Kniha deklaratorií (Generalien und Circularien in publicis) 

213  1751-1758 kniha 213 
Kniha deklaratorií (Generalien und Circularien in publicis) 

214  1759-1769 kniha 214 
Kniha deklaratorií (Generalien und Circularien in publicis) 

215  1769-1778 kniha 215 
Kniha deklaratorií (Generalien und Circularien in publicis) 

216  1779-1783 kniha 216 
Kniha deklaratorií (Generalien und Circularien in publicis) 

217  1783-1786 kniha 217 
Kniha deklaratorií (Generalien und Circularien in publicis) 

218  1748-1751 kniha 218 
Kniha deklaratorií (Generalien und Circularien in publicis), duplikát 
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219  1754-1773 kniha 219 
Rejstřík ke knihám deklaratorií 

220  1748-1749 kniha 220 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

221  1749 kniha 221 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

222  1750 kniha 222 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

223  1751 kniha 223 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

224  1752 kniha 224 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

225  1753 kniha 225 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

226  1754 kniha 226 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

227  1755 kniha 227 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

228  1756 kniha 228 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

229  1757 kniha 229 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

230  1758 kniha 230 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

231  1759 kniha 231 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

232  1760 kniha 232 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 
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233  1761 kniha 233 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

234  1762 kniha 234 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

235  1763 kniha 235 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

236  1764 kniha 236 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

237  1765 kniha 237 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

238  1766 kniha 238 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

239  1767 kniha 239 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

240  1768 kniha 240 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

241  1769 kniha 241 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

242  1770 kniha 242 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

243  1771 kniha 243 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

244  1772 kniha 244 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

245  1773 kniha 245 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

246  1774 kniha 246 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 
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247  1775 kniha 247 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

248  1776 kniha 248 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

249  1777 kniha 249 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

250  1778 kniha 250 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

251  1779 kniha 251 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

252  1780 kniha 252 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

253  1781 kniha 253 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

254  1782 kniha 254 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

255  1783 kniha 255 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

256  1784 kniha 256 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

257  1785 kniha 257 
Kniha patentů a cirkulářů (Patenten – und Cirkularienbuch) 

258  1748-1785 kniha 258 
Rejstřík ke knihám patentů 

259  1748-1799 kniha 259 
Tištěné čtvrtletní výkazy patentů 
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II. Spisový materiál 

a) Pomocné knihy 

260  9. 8. 1748-1749 kniha 260 
Registraturní kniha represenatace a komory, index 

261  1750 kniha 261 
Registraturní kniha represenatace a komory, index 

262  1751 kniha 262 
Registraturní kniha represenatace a komory, index 

263  1752 kniha 263 
Registraturní kniha represenatace a komory, index 

264  1753 kniha 264 
Registraturní kniha represenatace a komory, index 

265  1754 kniha 265 
Registraturní kniha represenatace a komory, index 

266  1755 kniha 266 
Registraturní kniha represenatace a komory, index 

267  1756 kniha 267 
Registraturní kniha represenatace a komory, index 

268  1757 kniha 268 
Registraturní kniha represenatace a komory, index 

269  1758 kniha 269 
Registraturní kniha represenatace a komory 

270  1759 I-VI kniha 270 
Registraturní kniha represenatace a komory 

271  1759 VII-XII kniha 271 
Registraturní kniha represenatace a komory 

272  1760 I-VI kniha 272 
Registraturní kniha represenatace a komory 
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273  1760 VII-XII kniha 273 
Registraturní kniha represenatace a komory 

274  1761 I-VI kniha 274 
Registraturní kniha represenatace a komory 

275  1761 VII-XII kniha 275 
Registraturní kniha represenatace a komory 

276  1762 I-VI kniha 276 
Registraturní kniha represenatace a komory 

277  1762 VII-XII kniha 277 
Registraturní kniha represenatace a komory 

278  1763 I-VI kniha 278 
Registraturní kniha represenatace a komory 

279  1763 VII-XII kniha 279 
Registraturní knihy gubernia 

280  1764 kniha 280 
Registraturní knihy gubernia 

281  1765 kniha 281 
Registraturní knihy gubernia 

282  1766 kniha 282 
Registraturní knihy gubernia 

283  1767 kniha 283 
Registraturní knihy gubernia 

284  1768 kniha 284 
Registraturní knihy gubernia 

285  1769 kniha 285 
Registraturní knihy gubernia 

286  1770 kniha 286 
Registraturní knihy gubernia 
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287  1771 kniha 287 
Registraturní knihy gubernia 

288  1772 kniha 288 
Registraturní knihy gubernia 

289  1773 kniha 289 
Registraturní knihy gubernia 

290  1774 I-VI kniha 290 
Registraturní knihy gubernia 

291  1774 VII-XII kniha 291 
Registraturní knihy gubernia 

292  1775 I-VI kniha 292 
Registraturní knihy gubernia 

293  1775 VII-XII kniha 293 
Registraturní knihy gubernia 

294  1776 I-VI kniha 294 
Registraturní knihy gubernia 

295  1776, VII-XII kniha 295 
Registraturní knihy gubernia 

296  1777 I-VI kniha 296 
Registraturní knihy gubernia 

297  1777 VII-XII kniha 297 
Registraturní knihy gubernia 

298  1778 I-VI kniha 298 
Registraturní knihy gubernia 

299  1778 VII-XII kniha 299 
Registraturní knihy gubernia 

300  1779 I-VI kniha 300 
Registraturní knihy gubernia 
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301  1779 VII-XII kniha 301 
Registraturní knihy gubernia 

302  1780 I-VI kniha 302 
Registraturní knihy gubernia 

303  1780 VII-XII kniha 303 
Registraturní knihy gubernia 

304  1781 I-VI kniha 304 
Registraturní knihy gubernia 

305  1781 VII-XII kniha 305 
Registraturní knihy gubernia 

306  1782 I-VI kniha 306 
Registraturní knihy gubernia 

307  1782 VII-IX kniha 307 
Registraturní knihy gubernia 

308  1782 X-XII kniha 308 
Registraturní knihy gubernia 

309  1783 I-VI kniha 309 
Registraturní knihy gubernia 

310  1783 VII-XII kniha 310 
Registraturní knihy gubernia 

311  1784 I-III kniha 311 
Podací protokol gubernia 

312  1784 IV-VI kniha 312 
Podací protokol gubernia 

313  1784 VII-IX kniha 313 
Podací protokol gubernia 

314  1784 X-XII kniha 314 
Podací protokol gubernia 
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315  1785 I-III kniha 315 
Podací protokol gubernia 

316  1785 IV-VI kniha 316 
Podací protokol gubernia 

317  1785 VII-IX kniha 317 
Podací protokol gubernia 

318  1785 X-XII kniha 318 
Podací protokol gubernia 

319  1758 kniha 319 
Index k podacímu protokolu 

320  1759 kniha 320 
Index k podacímu protokolu 

321  1760 kniha 321 
Index k podacímu protokolu 

322  1761 kniha 322 
Index k podacímu protokolu 

323  1762 kniha 323 
Index k podacímu protokolu 

324  1763 kniha 324 
Index k podacímu protokolu 

325  1764 kniha 325 
Index k podacímu protokolu 

326  1765 kniha 326 
Index k podacímu protokolu 

327  1766 kniha 327 
Index k podacímu protokolu 

328  1767 kniha 328 
Index k podacímu protokolu 
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329  1768 kniha 329 
Index k podacímu protokolu 

330  1769 kniha 330 
Index k podacímu protokolu 

331  1770 kniha 331 
Index k podacímu protokolu 

332  1771 kniha 332 
Index k podacímu protokolu 

333  1772 kniha 333 
Index k podacímu protokolu 

334  1773 kniha 334 
Index k podacímu protokolu 

335  1774 kniha 335 
Index k podacímu protokolu 

336  1775 kniha 336 
Index k podacímu protokolu 

337  1776 kniha 337 
Index k podacímu protokolu 

338  1777 kniha 338 
Index k podacímu protokolu 

339  1778 kniha 339 
Index k podacímu protokolu 

340  1779 kniha 340 
Index k podacímu protokolu 

341  1780 kniha 341 
Index k podacímu protokolu 

342  1781 kniha 342 
Index k podacímu protokolu 
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343  1782 kniha 343 
Index k podacímu protokolu 

344  1783 kniha 344 
Index k podacímu protokolu 

345  1784 kniha 345 
Index k podacímu protokolu 

346  1785 kniha 346 
Index k podacímu protokolu 

347  1784 kniha 347 
Zvláštní index pro školství, censuru, rektifikační věci a daň dědickou 

348  1785 kniha 348 
Zvláštní index pro školství, censuru, rektifikační věci a daň dědickou 

349  1785 kniha 349 
Zvláštní index pro chudinství, poštu, cechy, bratrstva a pokladnu 

350  1785 kniha 350 
Zvláštní index pro kanceleářské věci, pesonália, majestatica a hornictví 

351  1784 kniha 351 
Zvláštní index pro duchovní záležitosti (referent Beer) 

352  1784 kniha 352 
Zvláštní index pro duchovní záležitosti (referent Tauber) 

353  1785 kniha 353 
Zvláštní index pro duchovní záležitosti (referent Beer) 

354  1785 kniha 354 
Zvláštní index pro duchovní záležitosti (referent Tauber) 

355  1743-1785 kniha 355 
Zvláštní elench pro duchovní záležitosti 

356  1743-1785 kniha 356 
Zvláštní elench pro duchovní záležitosti, duplikát 
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357  1760-1785 kniha 357 
Zvláštní index pro věci far (signatura F 2) 

358  1743-1785 kniha 358 
Zvláštní index pro fundace (signnatura F 2) 

359  1743-1785 (dupl.) kniha 359 
Zvláštní index pro fundace (signatura F 2) 

360  1743-1785 kniha 360 
Zvláštní index pro nadace a kostelní účty (signatura R 4, 59) 

361  1760-1785 kniha 361 
Zvláštní index pro semináře (signatura U 4) 

362  1784-1785 kniha 362 
Zvláštní index pro manželské věci (signatura E 6/2) 

363  1784-1785 kniha 363 
Zvláštní index pro odpustky a buly (signatura A 7) 

364  1782-1783 kniha 364 
Zvláštní index pro zrušené kláštery (signatura K 20) 

365  1782-1785 kniha 365 
Zvláštní index pro duchovní fundace (signatura F 2) 

366  1784-1785 kniha 366 
Zvláštní index pro zrušené kláštery (signatura K 20) 

367  1784-1785 kniha 367 
Zvláštní index pro zřizované fary (signatura P 22) 

368  1784-1785 kniha 368 
Zvláštní index pro církevní stavby (signatura R 4) 

369  1784-1785 kniha 369 
Zvláštní index pro nadační kapitály (signatura S 9) 

370  1784-1785 kniha 370 
Zvláštní index pro generální semináře (signatura S 17) 
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371  1785 kniha 371 
Zvláštní index pro kostelní účty (signatura R 4) 

372  1775 kniha 372 
Podací protokol fundační komise 

373  1776 kniha 373 
Podací protokol fundační komise 

374  1777 kniha 374 
Podací protokol fundační komise 

375  1778 kniha 375 
Podací protokol fundační komise 

376  1779 kniha 376 
Podací protokol fundační komise 

377  1780 kniha 377 
Podací protokol fundační komise 

378  1783 kniha 378 
Manuál (registraturní kniha) 

379  1784 kniha 379 
Manuál (registraturní kniha) 

380  1785 kniha 380 
Manuál (registraturní kniha) 

b) Spisy 

381 A 1 1775-1785 Karton 1 
Směrnice a pokyny k vybírání arhy, jmenovací (asignační) srázky úřednictva. 
Zvýšení arhy z 3% na 5% a 10% 

382 A 2 1748-1768 Karton 1 
Kontribuční záležitosti panství Starý Jičín. Výkazy berně a vojenských 
dodávek, účty, stížnosti poddaných na přetěžování 

383 A 3 1748-1781 Karton 2 
Výživa vězňů ve špilberské věznici v Brně. Korespondence a údaje 
o jednotlivých vězních 
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383 A 3 1712-1714 Karton 2 
Věznění francouzského emisaře hraběte La Vergueho na Špilberku 

383 A 3 1753-1761 Karton 2 
Dodávky paliva do věznice na Špilberku. Výkazy civilních vězňů 

384 A 4 1749-1771 Karton 2 
Kontribuční záležitosti statku Újezd u Hrotovic. Šetření o nedoplatcích 

385 A 5 1643-1653 Karton 3 
Vyúčtování 1000.000 zl., povolených roku 1643 na vojenské účely, zvláštní 
komisí. Výkazy zaplacené kontribuce a naturálních dodávek z různých panství 

386 A 6 1756-1766 Karton 3 
Zavedení a působení piaristů na škole v Hustopečích u Brna. Dobrá zdání 
fundační komise, rozšíření školy o vyšší ročníky 

387 A 7 1743 Karton 3 
Potvrzení privilegií města Hustopeče u Brna. Opisy listin z let 1647, 1659, 
1718, 1747 

388 A 8 1659-1675,1745-1762 Karton 3 
Pochody a ubytování dělosřelectva na Moravě 

389 A 9 1686-1697 Karton 3 
Fundace Františka Benedikta Berchtolda, svobodného pána z Uherčic, pro 
augustiniány – bosáky ve Vratěníně. Odevzdání tamního zámku mnichům 

390 A 10 1699-1700 Karton 3 
Pronájem císařských dávek a mýta ve Vídni na Táborské ulici. Seznam 
mýtních poplatků 

391 A 11 1756 Karton 4 
Žádost pasířského tovaryše Antonína Altera o převzetí dílny po své matce 
v Brně 

392 A 12 1708-1710 Karton 4 
Spory mezi velkými a malými sedláky při přeměřování a vyrovnávání velikostí 
gruntů na panství Úsov 

393 A 13 1710-1713 Karton 4 
Spor obuvníka Jakuba Allgayera v Olomouci s tamním cechem o zřízení 
druhého skladu a obchodu v Olomouci 
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394 A 14 1711-1728 Karton 4 
Potvrzení artikulí obuvnického cechu v Hustopečích u Brna. Spor 
s brněnským cechem o inkorporaci venkovských a cizích mistrů 

395 A 15 1702-1713 Karton 4 
Císařská avocatoria a inhibitoral mandata všem, kdo z poddaných i šlechticů 
byli ve službách francouzského krále ve válce s Rakouskem 

396 A 16 1706-1711 Karton 4 
Jednání, aby také Morava povolila roční adjutum císařsko-královské apelační 
komoře v Praze, která za to bude expedovat bezplatně svá rozhodnutí 
v kriminálních záležitostech 

397 A 17 1722-1723 Karton 4 
Spisy o požáru, kteý nastal při trhu v Hustopečích 14. května roku 1722 a 
o loupežích, které se při tom staly 

398 A 18 1757 Karton 4 
Vyšetřování postavení poddaných na panství Staré Hobzí, poškozených 
živelními pohromami tak, že nemohli platiti kontribuci 

399 A 19 1732-1748 Karton 4 
Jednání o potvrzení privilegií vsí Újezd, Líšnice a Studená Loučka na panství 
Žádlovice 

399 ad A 19 1732-1740 Karton 4 
Opisy privilegií vsí Újezd, Líšnice a Studená Loučka na panství Žádlovice 
a další písemnosti k jejich konfirmaci 

400 A 20 1784 Karton 4 
Volba nové abatyše v klášteře Mariathal v Horní Lužici 

401 A 21  Karton 4 
Lékárny 

401 A 21 (1644) 1686-1729 Karton 5 
Lékárny – č. 1: vizitace lékáren na Moravě, skládání přísah lékárníků, taxovní 
řád lékáren, zákaz podomního prodeje jedu na krysy 

401 A 21 1716 Karton 6 
Lékárny – č. 2: jednání o císařský souhlas pro lékárníka Hella ke zřízení třetí 
lékárny v Brně 1716 

401 A 21 1721-1732 Karton 6 
Lékárny – č. 3: zprávy o pokoutních lékárnách v moravských městech a 
o ochraně uznaných lékárníků proti nim 1721 – 1732 
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401 A 21 1722-1771 Karton 6 
Lékárny – č. 4: lékárenský řád pro Moravu, zákaz prodeje léků z klášterních 
lékáren vyjma Milosrdné bratry pro veřejnost, žádosti měšťanských lékárníků 
z Brna, Olomouce, Znojma a Hradiště o ochranu před klášterními a jinými 
pokoutními lékárnami 1722 – 1771 

401 A 21 1736-1737 Karton 6 
Lékárny – č. 5: stížnosti brněnských měšťanských lékárníků na františkánské 
klášterní lékárníky, kteří je poškozují vlastním prodejem léků a žádost 
františkánského kláštera o dispens od zákazu prodeje léků 1736 – 1737 

401 A 21 1747-1776 Karton 6 
Lékárny – č. 6: různá dobrozdání o přizpůsobení vídeňského taxovního řádu 
lékáren pro moravské poměry a oznámení o uveřejnění tohoto řádu na 
Moravě a ve Slezsku 1747 – 1776 

401 A 21 (1686) 1716-1776 Karton 6 
Lékárny – č. 7: jednání o vizitaci lékárny v Olomouci, provedené dr. Wandlem, 
proti předpisům bez účasti zástupců magistrátu (1686) 1749 

401 A 21 1749-1785 Karton 7 
Lékárny – č. 8: vizitace lékáren a skládání přísah lékárníků, zprávy kraj. 
hejtmanství a magistrátů o visitacích, zjištěné nedostatky, připomínky 
olomouckých lékárníků k přísežné formuli 

401 A 21 1751-1756 Karton 8 
Lékárny – č. 9 – 1: převzetí a přizpůsobení generálního lékařského řádu, 
zavedeného v pruském Slezsku, pro Moravu, připomínky, jeho publikace 
v krajích, řešení jednotlivých případů přestupků a nejasností, pořizování 
seznamu lékařů, chirurgů, lékárníků a porodních bab, zákaz vykovávat 
lékařské praxe bez předchozího schválení, jednotlivé případy uplatňování 
gen. lék. řádu 

401 A 21 1753-1768 Karton 9 
Lékárny – č. 9 – 2: jednotlivé přestupky generálního lék. řádu, žádosti 
o povolení prodeje léků a léčivých bilyn o trzích, zkoušení zdravotních 
pracovníků, zkušební taxy, postih pokoutního prodeje léků, pokuty za 
neoprávněné léčení a provozování úkonů, hlášení nakažlivých nemocí, 
porodní báby, zákaz,aby židé prodávali léčiva křesťanům aj. 

401 A 21 1768-1780 Karton 10 
Lékárny – č. 9 – 3: jednotlivé přestupky generálního lék. řádu, žádosti 
o povolení prodeje léků a léčivých bilyn o trzích, zkoušení zdravotních 
pracovníků, zkušební taxy, postih pokoutního prodeje léků, pokuty za 
neoprávněné léčení a provozování úkonů, hlášení nakažlivých nemocí, 
porodní báby, zákaz,aby židé prodávali léčiva křesťanům aj. 

401 A 21 1780-1785 Karton 11 
Lékárny – č. 9 – 4: např. povolení ke zřízení lékárny, povolení k vykonávání 
praxe, zaslání akt zdravotní komise z Opavy, nepořádky v chirurgickém 
gremiu v Olomouci, vizitace lékáren, pokuty aj. 
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401 A 21 1761-1763 Karton 12 
Lékárny – č. 10: zavádění nových lékárnických závaží 1761 – 1763 

401 A 21 1763-1783 Karton 12 
Lékárny – č. 11: zákaz vojenským chirurgům, aby léčili vnitřně civilní osoby, 
jednotlivé případy přestoupení zákazu 1763 – 1783 

401 A 21 1765-1779 Karton 12 
Lékárny – č. 12: nařízení lékařům, aby dbali na včasné zaopatření nemocných 
svátostmi 1765 – 1779 

401 A 21 1747-1783 Karton 12 
Lékárny – č. 13: zákaz veřejného léčení a prodávání léků pro Milosrdné bratry 
a další kláštery, spory s měšťanskými lékaři a lékárníky, žádosti o povolení 
výjimky za zákazu 1747 – 1783 

401 A 21 1767-1782 Karton 12 
Lékárny – č. 14: zákaz přijímat do učení k lékárníkům, chirurgům a lázeňským 
učně, kteří neabsolvovali předtím aspoň 3 roky latinských škol nebo si jinak 
neosvojili dobré základy latiny 1767 – 1782 

401 A 21 1770-1777 Karton 12 
Lékárny – č. 15: vyšetřování udání na Jana Františka Reimanna ze Štáblovic, 
který se zabývá pokoutním a zdraví nebezpečným léčením lidí 1770 – 1777 

401 A 21 1771-1775 Karton 12 
Lékárny – č. 16: protokoly ze zasedání c. k. hlavní zdravotní komise 1771 – 
1775 

401 A 21 1747-1783 Karton 12 
Lékárny – č. 17: zákaz pokoutního léčení pro nezkoušené mediky, lékárníky, 
chirurgy a porodní báby, kteří nemají universitní diplomy, přestupky 1772 – 
1782 

401 A 21 1774-1779 Karton 13 
Lékárny – č. 18: pravidla pro pohřbívání mrtvol, povolení k rozšíření nebo 
zřízení hřbitova, nařízení o úpravě kostelních hrobek a jeho provádění 1774 – 
1779 

401 A 21 1773-1777 Karton 13 
Lékárny – č. 19: nařízení, že v každé zemi má být ustanoven protomedicus 
a dále medicus hlavního města, který jako zdravotní rada by se zúčastnil 
rozhodování gubernia ve zdrav. záležitostech, působnost protomedika 
Valensiho na Moravě, jmenování jeho zástupců 1773 – 1777 

401 A 21 1773 Karton 13 
Lékárny – č. 20: nařízení o bezplatném pohřbívání zcela nemajetných lidí 
1773 
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401 A 21 1774-1779 Karton 13 
Lékárny – č. 21: zřízení gremií ranhojičů v krajích, také holičů, lázeňských 
a lékárníků, kterí se mají sejít aspoň jednou v roce v Brně, zprávy o stanovení 
okrsků ranhojičů v krajích, soupisy zdravot. pracovníků 1774 – 1779 

401 A 21 1773-1779 Karton 13 
Lékárny – č. 22: jednání o tom, jakým způsobem může Barbara Mesniková 
převzít lázně v Jaroměřicích, které zdědila po svém bratru 1776 – 1777 

401 A 21 1771-1781 Karton 14 
Lékárny – č. 23 – 1: všeobecné normy k zajišťování zdravotní péče v zemi, 
soupisy zkoušených a aprobovaných lékařů, ranhojičů, lázeňských 
a porodních bab v kraji brněnském, jihlavském, znojemském, hradišťském, 
olomouckém, žádosti chirurgů o aprobaci a povolení k vykonávání praxe, 
skládání zkoušek chirurgů 

401 A 21 1781-1784 Karton 15 
Lékárny – č. 23 – 2: všeobecné normy k zajišťování zdravotní péče v zemi, 
zkoušky porodních bab, žádosti o aprobaci, zkoužky chirurgů, povolení 
k vykonávání praxe, pokoutní léčení, potvrzování porodních bab aj. 

401 A 21 1784-1786 Karton 16 
Lékárny – č. 23 – 3: všeobecné normy k zajišťování zdravotní péče v zemi, 
povolení ke zřízení lékárny, dekrety chirurgů a porodních bab, pokuty, 
stížnosti na pokoutní porodní báby aj. 1784 – 1786 

401 A 21 1779-1786 Karton 16 
Lékárny – č. 24: odmítnutí žádosti A. F. Köllera o povolení ke zřízení nové 
lékárny na Starém Brně a místo toho povolení pro Milosrdné bratry k prodeji 
léků na Starém Brně a v okolních vesnicích 1779 – 1780 

401 A 21 1777-1783 Karton 17 
Lékárny – č. 26: nařízení o léčebných prostředcích při pokousání vzteklými 
psy a rozšíření tohoto nařízení v zemi 1777 – 1783 

401 A 21 1777-1785 Karton 17 
Lékárny – č. 27: stížnost na nedodržování předpisů o posypání mrtvol 
vápnem v Holešově, povolení židovským chirurgům vykonávat praxi i pro 
křesťany, prohlášení chirurgie za svobodné studium jako medicina 1784 – 
1785 

401 A 21 1776-1785 Karton 18 
Lékárny – č. 30: zdravotní taxy zkušební, trestní legitimace lékařů aj. 1776 – 
1785 

401 A 21 1784-1785 Karton 18 
Lékárny – č. 31: jednání o zřízení nové lékárny Janem Goliášem 
v Boskovicích 1784 – 1785 
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401 A 21 1771-1785 Karton 18 
Lékárny – č. 32: zřízení sanitního fondu, zrušení sanitní komise, projednávání 
zdravotních záležitostí, finanční příspěvky gubernia na zdravotnické 
záležitosti, přidávání poplatků trestních aj., platy zaměstnanců zdravotní 
komise, zřízení sanitního fondu, příspěvky na něj. 1771 – 1781 

402 A 22 1732-1747 Karton 18 
Žádost knížat Lichtenštejnů o přesunutí trhu uherského dobytka do Hustopečí 

403 A 23 1732-1734 Karton 18 
Jednání o cechovních artikulích vinařů v Hustopečích 

404 A 24 1738-1769 Karton 18 
Jednání o lánovém přetížení poddaných na panství Althanů Vranov nad Dyjí 
a Nový Hrádek a o daňových nedoplatcích, které z toho vznikly 

405 A 25 1744 Karton 19 
Žádost hraběte Michala Ferdinanda Althanna jménem řádu Johanitů 
o povolení zakoupit statek v Čechách nebo na Moravě místo komendy Novi 
Grad v Chorvatsku 

406 A 26 1740 Karton 19 
Žádost soukenického tovaryše Kašpara Anbergera o dispens, aby mohl být 
přes nedokončená vandrovní léta přijat za mistra do soukenického cechu 
v Jihlavě 

407 A 27 1752-1784 Karton 19 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 1 – 1: 
vybírání odchodného (Abfahrtsgeld) od lidí, kteří se vystěhovali do ciziny – 
normálie a patenty a jednání o jednotlivých případech v souvislosti 
s převzetím dědictví v Rakousku 1752 – 1784 

407 A 27 1785 Karton 20 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 1 – 2: 
vybírání odchodného (Abfahrtsgeld) od lidí, kteří se vystěhovali do ciziny – 
normálie a patenty a jednání o jednotlivých případech v souvislosti 
s převzetím dědictví v Rakousku 1785 

407 A 27 1690-1725,1762-1783 Karton 20 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 2: zrušení 
zdanění dědictví a převodů majetků z Moravy a Slezska do Rakouska 
a naopak, novelizace tzv. práva ius detractus 1690 – 1725, 1762 – 1783 

407 A 27 1690-1785 Karton 20 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 3: žádost 
Františka Valentina Winklera z Brna o prominutí zdanění dědického podílu 
jeho ženy v Pulkově v Rakousku 1749 
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407 A 27 1750-1781 Karton 21 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 4: 
vzájemná výměna dědických podílů mezi rakouskou a pruskou částí Slezska, 
novelizace schodného (ius detractus), stíhání emisařů, propagujících emigraci 
do Slezska, jednotlivé případy 1750 – 1781 

407 A 27 1781-1783 Karton 22 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č.4: vzájemná 
výměna dědických podílů mezi rakouskou a pruskou částí Slezska, novelizace 
schodného (ius detractus), stíhání emisařů, propagujících emigraci do 
Slezska, jednotlivé případy 1750 – 1781 

407 A 27 1784-1785 Karton 23 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 4: 
vzájemná výměna dědických podílů mezi rakouskou a pruskou částí Slezska, 
novelizace schodného (ius detractus), stíhání emisařů, propagujících emigraci 
do Slezska, jednotlivé případy 1750 – 1781 

407 A 27 1755-1784 Karton 24 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 5: sňatky 
rakouských poddaných ze Slezska s pruskými poddanými, povolení 
k přenesení věna a k emigraci, jednotlivé případy 

407 A 27 1784-1785 Karton 25 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 5: sňatky 
rakouských poddaných ze Slezska s pruskými poddanými, povolení 
k přenesení věna a k emigraci, jednotlivé případy 

407 A 27 1763 Karton 25 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 6: dědictví 
osob stojících v pruských službách, úprava po ukončení rakousko – pruské 
války 1763 

407 A 27 1773-1775 Karton 25 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 7: zdanění 
odkazu Karoliny Harasovské z Harasu pro minority v Losslau v pruském 
Slezsku 1773 – 1775 

407 A 27 1754-1783 Karton 25 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 8: zdanění 
majetku převáděného z Moravy do Bavor 1754 – 1783 

407 A 27 1755-1784 Karton 25 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 9: zdanění 
majetků osob, zamřelých na Moravě a převáděných do Falce 1755 – 1784 

407 A 27 1754-1785 Karton 25 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 10 zdanění 
majetku převáděného z Moravy do Polska 1755 – 1785 
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407 A 27 1774-1775 Karton 26 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 11: 
převedení dědického podílu Václava Jahody, rytmistra v polských službách, 
z Prostějova do Polska bez srážky schodného 1774 – 1775 

407 A 27 1762 Karton 26 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 12: 
zdaňování pozůstalostí členů maltézského řádu a řádu německých rytířů, 
zemřelých v cizině 1762 

407 A 27 1762-1785 Karton 26 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 13: zdanění 
pozůstalostí, převáděných do zemí říšské říše národa německého 1762 – 
1785 

407 A 27 1769-1770 Karton 26 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 14: úprava 
zdanění pozůstalostí a majetků, vyvážených z Moravy do ciziny, dobrá zdání 
gubernia, nový tereziánský patent 1769 – 1770 

407 A 27 1776-1783 Karton 26 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 15: 
převádění majetků a pozůstalostí z Moravy bez zdanění do Kraňska (Celovce) 
1776 – 1783 

407 A 27 1779 Karton 26 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 16: 
převádění majetků a pozůstalostí z Moravy do Salcburku 1779 

407 A 27 1781-1785 Karton 26 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 17: 
vzájemné bezcelní převádění majetků mezi českými zeměmi a Saskem 1781 
– 1785 

407 A 27 1762-1785 Karton 26 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 18: 
vzájemné bezdaňové převádění majetků mezi českými zeměmi 
a Osnabrückem 1782 – 1783 

407 A 27 1782-1785 Karton 27 
Patenty a normálie ve věci odchodného (ius detractus) – patent č. 19: postup 
při převodech majetku poddaných a měšťanů, právo měst, městeček 
a panství na vybírání schodného, dotazníková akce 808 

408 A 28 1749-1754 Karton 28 
Zřízení zlatnické dílny Josefa Achbauera na Starém Brně. Žádost o jeho přijetí 
do cechu zlatníků. Vyšetřování jeho podezřelé činnosti 
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409 A 29 1749-1750 Karton 28 
Separace města Hustopečí u Brna v berním ohledu od panství Lednice 

410 A 30 1749-1782 Karton 28 
Potvrzení privilegií Starého Města pod Sněž. Opisy listin z let 1560, 1582, 
1584, 1586, 1604, 1684 

411 A 31 1741-1785 Karton 28 
Almužny a sbírky – č. 1: omezení velkého počtu žebravých mnišských 
almužníků jen na františkány, redemptoristy, dominikány, trinitáře a alžbětinky, 
výkazy příjmů, povolování sbírek 1741 – 1785 

411 A 31 1706-1714 Karton 29 
Almužny a sbírky – č. 2: sběr milodarů na Moravě Milosrdnými bratřími 
z Valtic, výkazy sbírek 1706 – 1714 

411 A 31 1714 Karton 29 
Almužny a sbírky – č. 3: sběr milodarů na Moravě františkány z Uher 1714 

411 A 31 1723-1724 Karton 29 
Almužny a sbírky – č. 4: sbírky židů Davida Milamentu a Israela Acoena na 
tribut jeruzalemských židů Turkům 1723 – 1724 

411 A 31 1706-1733 Karton 29 
Almužny a sbírky – č. 6: sbírky milodarů na Moravě skalickými františkány 
1732 – 1733 

411 A 31 1738-1782 Karton 30 
Almužny a sbírky – č. 10: sbírky cizích církevních a světských almužníků na 
Moravě pro františkánskou misii v Petrohradě, pro františkány v Nise, pro 
vyhořelé kláštery aj. 

411 A 31 1760-1761 Karton 31 
Almužny a sbírky – č. 11: sbírky na opravu města Drážďan, poškozeného při 
obléhání pruskými vojsky, výkazy darů z moravských měst a panství 

412 A 32 1749-1750 Karton 32 
Udělení mistrovského práva výrobci postelí Antonínu Albrechtovi z Brna 

413 A 33 1750-1781 Karton 32 
Obsazování uvolněných míst zemských advokátů 

414 A 34 1751-1752 Karton 32 
Spor poddaných ze Starého Města pod Sněžněžníkem a z ostatních vesnic 
branenského (kolštejnského) panství s tamní liechtenštejnskou vrchností 
o kontribuční resty ve výši 5000 zl. 
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415 A 35 1748-1752 Karton 32 
Udělení mistrovského práva stříbrnickému tovaryši Františku Albertovi z Brna 

416 A 36 1782 Karton 32 
Zřízení a finanční zabezpečení anatomického kolegia v Brně. Ustanovení 
krajského fyzika MUDr. Karla Lintze vedoucím. Přidělení špitálu k pokusům 
lycejního profesora MUDr. Antonína Sebalka 

417 A 37 1751-1753 Karton 32 
Spor obchodníků s vínem Jana Josefa a Leopolda Auera z Třemešné 
s osoblažským biskupským úřadem. Násilné vysídlování poddaných z panství, 
stížnosti vrchnosti i poddaných 

418 A 38 1754 Karton 32 
Vyšetřování pobuřujících a protináboženských řečí a skandálního života 
Evžena d´Albona z Hlubočan. Jeho podezřelé přátelství s poddanými 

419 A 40 1762-1763 Karton 32 
Vyšetřování udání bývalého velkoopatovického písaře Antonína Františka 
Aleše na tamního hospodářského ředitele Martina Horna pro týrání 
poddaných, pro přetěžování robotou a pro jiné machinace 

420 A 41 1762-1763 Karton 32 
Udělení mistrovského práva cizinci obuvnickému tovaryši Jiřímu 
Aitermoserovi z Litovle 

421 A 42 1763 Karton 32 
Udělení mistrovského práva voskařskému tovaryši Antonínu Albrechtovi 
z Kroměříže a prominutí části jeho tovaryšských let 

422 A 44 1762-1763 Karton 32 
Povolení koželuhu Janu Annighoferovi z Budišova nad Budišovkou 
k provozování obchodu se střižným zbožím 

423 A 45 1659-1740 Karton 32 
Spotřební daně, akcízy ve městech a městečkách, instrukce a taxy. Výkaz 
akcízů z mouky, masa a kůže z r. 1675 

424 A 46 1690-1691 Karton 33 
Přeložení výročních trhů ve Staré Říši z dnů sv. Víta a sv. Havla na 
předcházející neděle a povolení dalšího trhu v neděli před sv. Tomášem 

425 A 47 1638-1643 Karton 33 
Povolení dvou výročních a koňských trhů v městečku Veveří na žádost 
Rudolfa svobodného pána Teufenbacha 
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426 A 48 1764 Karton 33 
Směna obecního pastviska v Křenovicích se slavkovským panstvím za 
panskou louku 

427 A 49 1746 Karton 33 
Udělení mistrovského a měšťanského práva obuvníku Bartoloměji Albertovi 
z Olomouce 

428 A 50 1764-1767 Karton 33 
Spor veverské vrchnosti Václava hraběte Sinzendorfa s jeho poddanými ve 
Veverské Bítýšce a dovoz dřeva a šindele na opravu hradu Veveří a panských 
dvorů 

429 A 51 1765-1776 Karton 33 
Azyl delikventů v klášterech a kostelích. Směrnice a jednotlivé případy 

430 A 52 1765-1766 Karton 33 
Zrušení práva ius albinagii (scestné) mezi Rakouskem a Francií. Úprava 
poměrů při cestách poddaných z jedné do druhé země 

431 A 53 1765 Karton 33 
Udělení mistrovského práva libavskému tkalcovskému tovaryši Antonínu 
Austerovi a prominutí jeho neprokázaných tovaryšských let 

432 A 54 1765 Karton 33 
Zákaz hazardních karetních her 

433 A 55 1765-1785 Karton 33 
Zřízení Hospodářské společnosti (Agricultur – Societät) v Brně – č. 1: návrhy 
vhodných členů, pracovní směrnice, zlepšení stavu lesů, zavádění jetele, 
dodávky secích strojů, hospodářské brožury o pěstování kukuřice aj. 1765 – 
1785 

433 A 55 1765-1785 Karton 33 
Zřízení Hospodářské společnosti (Agricultur – Societät) v Brně – Anketa 
o stavu obilovin na panství, o pěstování jařin a ozimů, o zajištění přezimování 
ozimů 1785 

433 A 55 1769-1785 Karton 34 
Zřízení Hospodářské společnosti (Agricultur – Societät) v Brně – č. 2: zlepšení 
chovů ovcí na Moravě, statistika ovcí na panstvích r. 1769, evidence 
šlechtitelských kusů, zavádění nových ras, zlepšení jakosti vlny, vzorníky vlny 

433 A 55 1769-1775 Karton 35 
Zřízení Hospodářské společnosti (Agricultur – Societät) v Brně – brožury 
o chovu paduánských ovcí, šlechtitelství 1769 – 1775 
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433 A 55 1785 Karton 35 
Zřízení Hospodářské společnosti (Agricultur – Societät) v Brně – statistika 
ovcí na Moravě, anketa panství o stavu a jakosti ovcí a jejich vlny 1785 

433 A 55 1770-1771 Karton 35 
Zřízení Hospodářské společnosti – č. 3: zavádění pěstování brambor, 
směrnice a podpora vlády 1770 – 1771 

433 A 55 1772-1774 Karton 35 
Zřízení Hospodářské společnosti (Agricultur – Societät) v Brně – č. 4: hubení 
polních červů, škodících semenům i plodinám 1772 – 1774 

433 A 55 1773-1774 Karton 35 
Zřízení Hospodářské společnosti (Agricultur – Societät) v Brně – č. 5: potírání 
polních myší, škodících úrodě 1773 – 1774 

433 A 55 1775-1785 Karton 35 
Zřízení Hospodářské společnosti (Agricultur – Societät) v Brně – č. 6: 
imatrikulace a zkoušky hospodářských úředníků na panstvích u Hospodářské 
společnosti, vybírání tax a zasílání výkazů (výkazy samy zachovány jen 
vyjímečně) 1775 – 1785 

433 A 55 1775-1777 Karton 35 
Zřízení Hospodářské společnosti (Agricultur – Societät) v Brně – č. 7: 
příspěvek 300 zl. od komorního platebního úřadu v Brně Hospodářské 
společnosti na šlechtitelské pokusy v živočišné a rostlinné výrobě 1775 – 
1777 

433 A 55 1780-1781 Karton 35 
Zřízení Hospodářské společnosti (Agricultur – Societät) v Brně – č. 8: 
rozšiřování hospodářské cvičebnice o pěstování cukrovky "Unterricht über 
den Kohl – und Rübesaatbau", vydané ve Vídni 1780, na Moravě, brožura 
přiložena 1780 – 1781 

433 A 55 1780-1781 Karton 35 
Zřízení Hospodářské společnosti (Agricultur – Societät) v Brně – č. 9: 
vydávání měsíčního domácího a hospodářského kalendáře vídeňským 
knihkupcem Emerichem Felixem Baderen, získávání předplatitelů na Moravě 
1780 – 1781 

433 A 55 1781-1785 Karton 35 
Zřízení Hospodářské společnosti (Agricultur – Societät) v Brně – č. 10: 
vydávání a rozšiřování brožur o nemocech obilí 1781 – 1785 

433 A 55 1769-1785 Karton 35 
Zřízení Hospodářské společnosti (Agricultur – Societät) v Brně – č. 11: 
proplácení stavovských památek (dlužních úpisů), nacházejících se v majetku 
Hospodářské společnosti) 1780 – 1782 
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434 A 56 1765-1768 Karton 36 
Spor mezi městskou radou slavkovskou a tamním farářem o dispoziční právo 
s kotelní věží a zvony 

435 A 57 1765-1766 Karton 36 
Udělení mistrovského práva tkalcovskému tovaryši Janu Applovi ze Zábřehu 
a prominutí jeho tovaryšských let 

436 A 58 1767 Karton 36 
Udělení dispenze pro Jakuba Ainwega z Uničova, aby mohl být volen radním 
i když není ještě v městě usazen 3 léta 

437 A 59 1767-1774 Karton 36 
Prohlášení Michala Ferdinanda hraběte Althanna marnotratným. Soupis jeho 
majetku, ustanovení poručníka, splácení jeho dluhů 

438 A 60 1756 Karton 36 
Udělení mistrovského práva barvířskému tovaryši Františku Achlerovi ze 
Znojma a prominutí jeho tovaryšských let 

439 A 61 1760 Karton 36 
Pobití posla representace a komory Jana Aquily hospodským v Písku 
u Bzence. Vyšetřování vzájemných jejich insinuací 

440 A 62 1767-1785 Karton 36 
Anketa gubernia na popud z Vídně o způsobu, jakým by bylo možno ulehčit 
daněmi i jinými povinnostmi těžce obtíženému poddanému. Dobrá zdání 
z jednoltivých panství, magistrátů i od krajských hejtmanů. Bilance 
hospodaření sedláků, výkazy berně z posledních let a návrhy na 
zjednodušení celého berního (kontribučního) systému 

441 A 63 1769 Karton 36 
Žádost Barbory Amtmannové z Olomouce o povolení obchodu s nitěmi 
a šňůrami. Odpor městského magistrátu 

442 A 64 1768 Karton 36 
Dispens pro Jana Autratu, chirurga v Uherském Hradišti, aby mohl být volen 
radním přes některé právní nedostatky 

443 A 65 1770 Karton 36 
Spor liechtenštejnského poddaného Tomáše Albrechta, řezníka z Jehnic, 
s pozořickým vrchním Pitschem o zadržení dědického podílu, o šenku 
v Jehnicích a o dodávkách masa na Vranov 

444 A 66 1770-1772 Karton 36 
Obstávka platu mikulovského hradebního hlídače Jana Michala Götzla až do 
zaplacení jeho dluhu 1000 zl. u Viktorina Josefa Anckermüllera z Mikulova 
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445 A 67 1771 Karton 36 
Postup mistrovského práva vdovou Annou Marií Pichlerovou z Brna 
krejčovskému tovaryši Václavu Adamcovi 

446 A 68 1770 Karton 36 
Žádost Viktorina (Josefa) Anckermüllera, podnikatele opevňovacích prací 
v Olomouci, o umístění ve státních službách nebo o udělení penze jako 
uznání jeho velkých zásluh o zemi 

447 A 69 1770 Karton 36 
Stížnost Františka Anderleho, poddaného z Rudy nad Moravou, na nesprávný 
postup při subrepartici kontribuce na liechtenštejnském panství Ruda n. Mor. 

448 A 70 1770 Karton 36 
Převod 555 pruských zlatých, které zanechal za války r. 1762 v Pruském 
Slezsku tehdejší vrchní zemský vojenský administrativní ředitel Josef 
svobodná pán Astfeld, z Pruska do Rakouska 

449 A 71 1772-1773 Karton 36 
Nový taxovní řád zemských advokátů. Návrhy concessu, úřadu zemských 
desk a advokátů Jana Josefa Rosenzweiga a Františka Štěpána na jeho 
znění 

450 A 72 1771-1779 Karton 36 
Žádost Františka Autraty, chirurga v Olomouci, aby jeho syn Norbert byl 
ustanoven chirurgem v Uherském Hradišti. Otázka prodeje lázní v Uherském 
Hradišti 

451 A 73 1774-1781 Karton 37 
Úprava akcidencií, poplatků vybíraných hospodářskými úředníky od 
poddaných. Dobrá zdání stavovského výboru a krajských hejtmanů, výkazy 
výše poplatků na jednotlivých panstvích a za jednotlivé správní úkony z r. 
1774, patent o jednotných akcidenciích z r. 1779, vyšetřování nepořádků 
s akcidenciemi na sirotčím úřadě v Napajedlích aj. 

451 A 73 1781-1785 Karton 38 
Úprava akcidencií, poplatků vybíraných hospodářskými úředníky od 
poddaných. Dobrá zdání stavovského výboru a krajských hejtmanů, výkazy 
výše poplatků na jednotlivých panstvích a za jednotlivé správní úkony z r. 
1774, patent o jednotných akcidenciích z r. 1779, vyšetřování nepořádků 
s akcidenciemi na sirotčím úřadě v Napajedlích aj. 

452 A 74 1776-1782 Karton 38 
Zřízení peněžního fideikomisu podle testamentu Michala Antonína hraběte 
Althanna. Popis a výnos panství Vranov a Jaroslavice, seznam dluhů, 
váznoucích na panstvích, správa fideikomisu Janem Michalem hr. Althannem 

453 A 75 1777 Karton 38 
Zplnoletění třiadvacet let starého Matyáše Aujeského, písaře u bankální 
důchodkové inspekce v Klatovech 
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454 A 76 1776-1778 Karton 38 
Udělení mistrovského práva krejčovskému tovaryši Antonínu Abingerovi 
z Brna 

455 A 77 1771-1785 Karton 39 
Ustanovení zvláštních dvorních agentů ve Vídni jako právních zástupců 
moravských poddaných při jednání u dvorských úřadů. Zákaz pokoutních 
písařů, jmenování nových dvorských agentů 

456 A 78 1773-1776 Karton 39 
Žádost Jana Reinelta a Antonína Greczela o ustanovení městskými advokáty 
v Olomouci 

457 A 79 1781-1784 Karton 39 
Potvrzení privilegií městečka Stará Říše. Opisy listin z let 1733, 1589, 1691 

458 A 80 1782-1783 Karton 39 
Potvrzení privilegií města Slavkova u Brna. Opisy listin z let 1492, 1566, 1633 

459 A 81 1782 Karton 39 
Směrnice pro postup dozorčích orgánů při vojenských eskortách vězňů. 
Použití zbraně proti prchajícím vězňům 

460 A 82 1780-1782 Karton 39 
Spor města Hustopečí u Brna s kartuziánským klášterem v Králově Poli 
u Brna pro neplacení kontribuce z klášterních vinic na území města 

461 A 83 1782 Karton 39 
Potvrzení privilegií městečka Úsova. Opisy listin z let 1547 a 1571 

462 A 84 1782-1783 Karton 39 
Udělení mistrovského práva krejčovskému tovaryši Petru Axmannovi 
z Kroměříže 

463 A 85 1783-1784 Karton 39 
Potvrzení privilegií Starého Města u Uherského Hradiště. Opisy listin z r. 1582 
a 1773. Spor městečka s uherskohradišťským magistrátem o pole 

464 A 86 1781-1783 Karton 39 
Zničení pozemkové knihy obce Renot u Uničova tamním městským 
pokladníkem Antonínem Sommerem. Otázka jejího obnovení 

465 A 87 1784 Karton 39 
Potvrzení trhových privilegií městečka Uherčic u Hustopečí. Žádost o obnovu 
promlčeného trhu a o udělení trhu třetího 
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466 A 88 1751,1785 Karton 39 
Plat přísežných odhadců Půjčovní banky v Brně 

467 B 1 1743 Karton 40 
Ubytování vojska v Brně – č. 1: určení ubytovacího poplatku, přehled 
vojskových součástí a seznam městských domů v Brně, memoriály městské 
rady 1743 

467 B 1 1744 Karton 40 
Ubytování vojska v Brně – č. 2: ubytování dělostřeleckého hejtmana 
Schulzeho v Brně 1744 

467 B 1 1743-1763 Karton 40 
Ubytování vojska v Brně – č. 3: výkazy ubytovacího poplatku v Brně, spory 
o jeho placení, dislokace vojska, opatření stájí 1748 – 1763 

467 B 1 1763-1783 Karton 41 
Ubytování vojska v Brně – č. 3: výkazy ubytovacího poplatku v Brně, spory 
o jeho placení, dislokace vojska, opatření stájí 1748 – 1763 

467 B 1 1783-1785 Karton 42 
Ubytování vojska v Brně – č. 3: výkazy ubytovacího poplatku v Brně, spory 
o jeho placení, dislokace vojska, opatření stájí 1748 – 1763 

467 B 1 1749-1784 Karton 42 
Ubytování vojska v Brně – č. 4: ubytovací příspěvek ze stavovských domů 
v Brně, osvobození některých domů šlechty a církve 

467 B 1 1749-1783 Karton 43 
Ubytování vojska v Brně – č. 5: výkazy nedoplatků ubytovacího příspěvku, 
rozmístnění důstojníků, příspěvek stavů 

467 B 1 1749-1750 Karton 44 
Ubytování vojska v Brně – č. 6: ubytovací příspěvek z domu tišnovského 
kláštera v Brně, jeho vymáhání městskou radou 1749 – 1750 

467 B 1 1751 Karton 44 
Ubytování vojska v Brně – č. 7: ubytovací příspěvek z brněnské pošty 1751 

467 B 1 1750-1753 Karton 44 
Ubytování vojska v Brně – č. 8: uvolnění domu městské stráže na Velkém 
náměstí v Brně pro vojenskou stráž 1750 – 1753 

467 B 1 1772-1780 Karton 44 
Ubytování vojska v Brně – č. 9: ubytování velícího generála a polní vojenské 
kanceláře v Holzbecherově domě na Zelném trhu v Brně 1772 – 1780 
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467 B 1 1742-1748 Karton 44 
Ubytování vojska v Brně – č. 10: soupis a popis všech domů v Brně pro účely 
vojenského ubytování, vytvoření katastru brněnských domů a jeho úpravy 
1742 – 1748 

467 B 1 1749-1780 Karton 44 
Ubytování vojska v Brně – č. 11: pohřbívání brněnských vojáků pluku 
generála Žižkoviče na hřbitově u špitálu sv. Štěpána na Křenové ul., zřízení 
zvláštního hřbitova pro nekatolické vojáky v části špitální zahrady, rozšíření 
vojenského hřbitova 1763 – 1779 

468 B 2 1748-1749 Karton 44 
Přetěžování městečka Budišova kontribucí. Subrepartice berně, stížnosti na 
vrchnost 

469 B 3 1726-1780 Karton 45 
Omezení dopravy korespondence a zboží posly po zřízení pravidelné 
poštovní dopravy. Seznamy krajských a městských poslů. Spory poslů 
s poštovními úřady 

469 B 3 1755 Karton 45 
Přestupky proti zákazu přenášení dopisů soukromými poosly. Zatčení 
slavonického posla Františka Pfeiffera v Nové hospodě u Líšně 

470 B 4 1732-1747 Karton 45 
Výroba kachlí a nádobí hrnčířem Janem Schneiderem ve žďárském domě na 
Zelném trhu v Brně. Námitky proti vypalovacím pecím uvnitř města 

471 B 5 1748-1749 Karton 45 
Stížnosti vsí na statku Bohutice a Babice na přetěžování kontribucí. Seznam 
všech osedlých s výměrou polí, výtahy z katastrů 

472 B 6 1675-1690 Karton 45 
Knihtiskárny – č. 1: spor olomouckých tiskařů Jana Josefa Kyliána a Anny 
Alžběty Ettelové s pražským knihtiskařem Janem Arnoldem z Dobroslavína 
o tisk kalendáře a jeho prodej na trzích 1675 – 1690 

472 B 6 1759-1760 Karton 45 
Knihtiskárny – č. 2: udělení privilegia na tisk náboženských a školních 
českých a německých knih Janu Jiřímu Muffatovi a Janu Svobodovi z Brna 
a Janu Rosenbergovi z Olomouce, odpor knihtiskařů Josefy Hirnlové 
z Olomouce, Emanuela Svobody z Brna a Antonína Preisse ze Znojma proti 
zřízení nové tiskárny Josefem Antonínem Skarnitzlem v Uherském Hradišti, 
zákaz vývozu v zemi tištěných knih do ciziny 1759 – 1760 

472 B 6 1710-1714 Karton 45 
Knihtiskárny – č. 3: udělení privilegia Janu Jiřímu Muffatovi z Brna k tisku 
misálů 1710 – 1714 
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472 B 6 1718 Karton 45 
Knihtiskárny – č. 4: udělení privilegia Jakubu Maxmiliánu Svobodovi v Brně na 
tisk českého a německého slabikáře a evangelia, odpor ostatních tiskařů 
a zamítnutí žádosti 1718 

472 B 6 1675-1760 Karton 45 
Knihtiskárny – prodloužení privilegia Jakubu Maxmiliánu Svobodovi z Brna na 
tisk českých náboženských knih 1716 – 1722 

472 B 6 1722-1730 Karton 46 
Knihtiskárny – č. 5: kup tiskárny po zemřelém Ignáci Rosenbergovi 
z Olomouce tamní městskou radou, prodloužení privilegia na tisk českých 
náboženských knih, spor s brněnským tiskařem Jakubem Maxmiliánem 
Svobodou 1722 – 1730 

472 B 6 1723 Karton 46 
Knihtiskárny – č. 6: nedovolená činnost tiskaře Františka Antonína 
Schönsteina z Retzu na dietrichštejnském panství v Mikulově 1723 

472 B 6 1724-1725 Karton 46 
Knihtiskárny – č. 7: odmítnutí žádosti Frantika Antonína Nickela, městského 
knihvazače v Olomouci, o udělení privilegia na tisk kalendářů, posudky 
ostatních tiskařů 1724 – 1725 

472 B 6 1727-1735 Karton 46 
Knihtiskárny – č. 8: prodloužení privilegia brněnského tiskaře Jakuba 
Maxmiliána Svobody na tisk tří českých náboženských knih "Rajská růže", 
"Duchovní lůžko" a "Pět červených korálů" 1727 – 1735 

472 B 6 1670-1708 Karton 46 
Knihtiskárny – č. 9: výhradní tisk moravských kalendářů olomouckými tiskaři 
Annou Alžbětou Ettelovou, Ignácem Rosenburgem a Janem Josefem 
Kyliánem, odpor brněnského tiskaře Františka Ignáce Sinapiho 1670 – 1708 

472 B 6 1707-1717 Karton 46 
Knihtiskárny – č.10: prodloužení privilegia tiskaře Ignáce Rosenburga 
z Olomouce na tisk kalendáře Kryštofa Křikavského, protest brněnských 
tiskařů 1707 – 1717 

472 B 6 1741 Karton 46 
Knihtiskárny – č.11: žádost znojemské tiskařky Anny Terezie Heidové, roz. 
Svobodové, o povolení k tisku českých a německých evangelií 1741 

472 B 6 1748-1749 Karton 46 
Knihtiskárny – č.12: pátrání po tiskaři české nábožné modlitby mariánské, 
tištěné kdes tajně na Moravě a obsahující mnoho vážných omylů, vyšetřování 
olomouckého rytce Antonína Josefa Schindlera 1748 – 1749 
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472 B 6 1718-1728 Karton 46 
Knihtiskárny – č. 13: zřízení nové tiskárny Jana Václava Svobody ve Znojmě, 
cenzura jeho tisku "Zlodějská výchova" 1718 – 1828 

472 B 6 1693-1737 Karton 46 
Knihtiskárny – č. 14: udělení privilegia brněnskému tiskaři Františku Ignáci 
Sinapimu k tisku "Velké růžové zahrádky" od P. Martina Cochema, "Zlatého 
nebeklíče", "Rajské růže", "Duchovního lůžka" a "Červených korálů", 
nastupnická práva jeho vdovy Marie Alžběty, provd. Svobodové 1693 – 1737 

472 B 6 1708-1730 Karton 46 
Knihtiskárny – č. 15: udělení privilegia tiskaři Janu Františku Svobodovi z Brna 
k tisku Titulárního kalendáře a schematismu, záznamy o cenzuře kalendáře 
1708 – 1730 

472 B 6 1715-1717 Karton 46 
Knihtiskárny – č. 16: zřízení nové tiskárny Jana Václava Svobody ve Znojmě, 
odpor olomuckých a brněnských tiskařů, dobré zdání tribunálu 1715 – 1717 

472 B 6 1670-1749 Karton 46 
Knihtiskárny – č. 17: cena tisku při různých nákladech a velikostech 1720 – 
1721 

472 B 6 1731-1732 Karton 47 
Knihtiskárny – č. 20: odmítnutí žádosti Jana Jonase a Jana Zikmunda Wolfa, 
tiskařů z Norimberka, o udělení privilegia k tisku "Duchovní zahrady" na 
Moravě 1731 – 1732 

472 B 6 1731-1732 Karton 47 
Knihtiskárny – č. 21: odmítnutí žádosti znojemského tiskaře Jiřího Josefa 
Hesse o udělení práva tisku některých knih, jež vydával zemř. Jan Václav 
Svoboda, záporné zdání Terezie Heidové, roz. Svobodové 1731 – 1732 

472 B 6 1733-1734 Karton 47 
Knihtiskárny – č. 22: prodloužení privilegia vídeňského spisovatele Jana 
Gabriela Grahla na tisk "Dietionorium cornu copiae latinae" 1733 – 1734 

472 B 6 1734 Karton 47 
Knihtiskárny – č. 23: odmítnutí žádosti brněnského knihtiskaře Jakuba 
Maxmiliána Svobody na zrušení tiskárny ve Znojmě, kterou vedla vdova 
Terezie Svobodová, provd. Heidová 1734 

472 B 6 1709-1783 Karton 47 
Knihtiskárny – č. 29: cenzura knih, směrnice, přehledy knih přichystaných 
k tisku, zřízení cenzurní komise, vyšetřování autorů, zabavené rukopisy písně 
"O selské svobodě", "Dějiny literatury" Ludvíka Zehnmarcka, letáku 
o odpustcích aj. 1709 – 1783 
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472 B 6 1713-1738 Karton 48 
Knihtiskárny – č. 31: zasílání moravských tisků dvorské knihovně, seznamy 
vydaných tisků 1713 – 1738 

472 B 6 1736-1740 Karton 48 
Knihtiskárny – č. 35: prodloužení privilegia Marie Barbory Svobodové v Brně 
na tisk "Rajské růže", "Duchovního lůžka" a "Pěti červených korálů" 1736 – 
1740 

472 B 6 1738 Karton 48 
Knihtiskárny – č. 36: žádost knihkupce Matyáše Wolfa z Augšpurku o udělení 
privilegia na tisk "Specilegium catecheticum consionatorium" Josefa Ignáce 
Clause 1738 

472 B 6 1739 Karton 48 
Knihtiskárny – č. 37: žádost českého tribunálního sekretáře Václava Tobiáše 
Trtiny o povolení k tisku kopendia sankcí a pragmatik markrabství 
moravského 1739 

472 B 6 1713-1740 Karton 48 
Knihtiskárny – č. 38: prodloužení privilegia Terezie Heidové ve Znojmě k tisku 
katechismu, který vydával její zemř. manžel Jan Václav Svoboda 1739 – 1740 

472 B 6 1743-1782 Karton 49 
Knihtiskárny – č. 40: prodloužení privilegia k tisku katechismu a slabikáře, jež 
měla Marie Terezie Svobodová, provd. Heidová, na nového znojemského 
tiskaře Antonína Jana Preisse, posudky tiskařů, přiloženy oba exempláře 
1743 – 1782 

472 B 6 1747-1783 Karton 49 
Knihtiskárny – č. 41: prodloužení privilegia k tisku českých a německých 
modliteb dědicům Jakuba Maxmiliána Svobody z Brna, přiložen rukopis české 
modlitební knížky 1747 – 1783 

472 B 6 1723-1737 Karton 49 
Knihtiskárny – č. 42: spory brněnských, olomouckých a znojemských tiskařů 
o prodloužení privilegia znojemského tiskaře Jana Václava Svobody k tisku 
českých a německých evangelií, katechismů a slabikářů 1723 – 1737 

472 B 6 1733-1761 Karton 49 
Knihtiskárny – č. 43: udělení privilegia k tisku Čádeckého česko – německého 
kalendáře a českých a německých slabikářů olomouckému tiskakři Františku 
Antonínu Hirnlovi, společné privilegium pro olomouckého Hirnla 
a znojemského Antonína Jana Preisse 1733 – 1761 

472 B 6 1748-1759 Karton 49 
Knihtiskárny – č. 44: udělení privilegia Františku Antonínu Hirnlovi v Olomouci 
na tisk evangelií a Čádeckého kalendáře 1748 – 1759 
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472 B 6 1723-1783 Karton 49 
Knihtiskárny – č. 45: udělení privilegia městu Olomouci na tisk českých 
a německých kalendářů a slabikářů v tamní obecní tiskárně 1732 – 17823 

472 B 6 1749-1784 Karton 50 
Knihtiskárny – č. 46: vydávání brněnského Titulárního kalendáře 
a schematismu, seznamy úředníků jednotlivých dvorských a zemských úřadů, 
opravy chyb, korespondence s tiskařem 

472 B 6 1784-1785 Karton 51 
Knihtiskárny – č. 46: vydávání brněnského Titulárního kalendáře 
a schematismu, seznamy úředníků jednotlivých dvorských a zemských úřadů, 
opravy chyb, korespondence s tiskařem 

472 B 6 1749-1750 Karton 51 
Knihtiskárny – č. 47: marné pátrání po autoru díla "Historische und 
geographische Beschreibung des Königreichs Böhmen", vydaného pod 
pseudonymem Rochezang v. Isecern 1749 – 1750 

472 B 6 1721-1750 Karton 51 
Knihtiskárny – č. 48: zadržení židovských knih v Praze, jejich cenzura 
v Olomouci, machinace mikulovských židů Isáka Polacka a Salamona Beera 
1721 – 1750 

472 B 6 1750 Karton 51 
Knihtiskárny – č. 49: marné pátrání po knize "Lettree d´un seigneur hollandois 
a un de ses amis, sur les droits, les interets et les différentes vues 
particulieres des puissances belligerantes", která měla vyjít na Moravě 1750 

472 B 6 1784-1785 Karton 51 
Knihtiskárny – č. 50: povolení k tisku knihy Ruacha Chayma "Der Geist des 
Lebens" a knihy o chemických pokusech Bernarda Piccaliho v Miláně 1784 – 
1785 

472 B 6 1751 Karton 51 
Knihtiskárny – č. 51: stížnost znojemského knihtiskaře Antonína Jana Preisse 
na olomouckou konsistoř pro závady v censuře nových vydání kalendářů 
a spor Preissův s olomouckými tiskaři pro tisk Oádeckého kalendáře 1751 

472 B 6 1751 Karton 51 
Knihtiskárny – č. 52: žádost premonstrátů z Klášterního Hradiska o povolení 
k tisku knihy tamního mnicha Heriberta Lebedy "De decretis divinis" v tiskárně 
v Králově Hradci 1751 

472 B 6 1753 Karton 51 
Knihtiskárny – č. 53: tisk falešných autentik svatých v neznámé brněnské 
tiskárně pro podvodného minoritu Corsiniho, zatčeného v Jihlavě 1753 
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472 B 6 1751 Karton 51 
Knihtiskárny – č. 54: pátrání po knize veszprémského biskupa "Enchyridion 
Martini Bironii Paduani", obsahující útoky na náboženství 1751 

472 B 6 1754-1763 Karton 51 
Knihtiskárny – č. 55: povolení k tisku právních knih vídeňskému tiskaři Janu 
Tomáši Trattnerovi, seznam právnické literatury, užívané na vídeňské 
universitě, povolení k tisku státních smluv, návrh na vydávání Inteligenzblattu 
v Brně 1754 – 1763 

472 B 6 1721-1785 Karton 51 
Knihtiskárny – č. 56: odmítnutí žádosti Ondřeje Stadlera, tiskaře v Kemptenu, 
o udělení privilegia na tisk misálů a breviářů 1752 – 1753 

472 B 6 1753-1783 Karton 52 
Knihtiskárny – č. 57: založení dílny na výrobu liteřiny ve Vídni a podpora její 
činnosti, zprávy o technickém vybavení moravských tiskáren, zlepšování 
úrovně tisků, výkazy zásob knih u tiskařů, ceník tiskařských prací 1753 – 1783 

472 B 6 1751-1783 Karton 53 
Knihtiskárny – č. 58: činnost tiskárny židovských knih Františka Josefa 
Neumanna v Brně, censura židovských knih, spory s jesuitskými censory, 
pašování cizích knih, kolkování židovských tisků, snaha Neumanova o udělení 
práva tisku i německých knih 1751 – 1762 

472 B 6 1763-1783 Karton 53 
Knihtiskárny – č. 58: přestěhování tiskárny Františka Josefa Neumanna do 
Mikulova, návrat do Brna, žádosti o povolení tisku i školních českých, 
německých a židovských knih 

472 B 6 1753-1785 Karton 53 
Knihtiskárny – č. 59: postup při nálezu podezřelých knih v pozůstalostech, 
seznamy zakázaných tisků, cenzura nekatolických knih, zabavení pašovaných 
knih 

472 B 6 1784-1785 Karton 54 
Knihtiskárny – č. 59: zasílání seznamů povolených knih 1784 – 1785 

472 B 6 1730-1731 Karton 54 
Knihtiskárny – č. 60: žádost Jakuba Ignáce de Baara o povolení k tisku 
francouzského životopisu sv. Jana Nepomuckého 1730 – 1731 

472 B 6 1675-1680 Karton 54 
Knihtiskárny – č. 61: žádost Jiřího Leutnera, knihkupce v Brně, o privilegium 
tisku "Modlitební knížky svatých sester Gertrudy a Matyldy" 1675 – 1680 

472 B 6 b.d. Karton 54 
Knihtiskárny – č. 62: zřízení nové tiskárny v Uherském Hradišti Josefem 
Antonínem Skarnitzlem (t.č. prázdné) 
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472 B 6 1737-1738 Karton 54 
Knihtiskárny – č. 63: stížnost olomoucké konsistoře na tiskaře Františka 
Antonína Hirnla pro tisk necensurovaných právnických knih olomouckých 
profesorů Františka Xavera Šimkovského a Františka Jana Heintze 1737 – 
1738 

472 B 6 1772-1785 Karton 54 
Knihtiskárny – č. 64: soupis všech knihkupců v zemi, obsazování uvolněných 
knihkupectví novými zájemci, seznamy knih, vydaných jednotlivými knihtiskaři, 
licitace knihkupevtví Kryštofa Frydrycha Gutsche ve Vratislavi, pokus o zřízení 
druhé tiskárny v Olomouci 1772 – 1785 

472 B 6 1675-1785 Karton 54 
Knihtiskárny – č. 65: seznam privilegií na tisk kalendářů, udělení privilegia na 
tisk všech druhů kalendářů Akademii věd ve Vídni 1774 – 1777 

472 B 6 1766-1783 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 66: zabavení podezřelých knih v pozůstalostech vojenských 
osob, seznamy těchto knih, disposice o jejich osudu 1766 – 1783 

472 B 6 1775-1779 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 67: udělení privilegia k tisku školních knih brněnské hlavní 
normální škole, rozdělování knih na školy 1775 – 1779 

472 B 6 1772-1778 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 68: zákaz prodeje cizích kalendářů v zemi 1772 – 1778 

472 B 6 1735 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 69: odmítnutí žádosti Františka Antonína Schröttera 
z Augšpurku o udělení privillegia k tisku německé a latinské bible v českých 
zemích 1735 

472 B 6 1770-1775 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 70: založení vlastní ruské a orientální knihtiskárny 
Kurzböckovy ve Vídni, zákaz dovozu cizích knih v těchto jazycích do 
Rakouska 1770 – 1775 

472 B 6 1775-1785 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 71: přísné tresty pro přetisk knih, na něž má již privilegium 
jiný knihtiskař, spory autorů s knihtiskaři, spor prof. Laubera s tiskařem Janem 
Siedlerem z Brna o přetisk modlitební knihy 1775 – 1785 

472 B 6 b.d. Karton 55 
Knihtiskárny – č. 72: censura dovážených knih (toho času prázdné) 

472 B 6 1772-1783 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 73: zákaz tisku náboženských knih, jejichž autory jsou 
mnichové, bez povolení censurní komise, negativní zpráva o existenci 
vlastních klášterních tiskáren 1772 – 1783 
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472 B 6 1772 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 74: zákaz tisku vojenských schematismů 1772 

472 B 6 1743 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 75: udělení privilegia registrátorovi českých zemských desk 
Janu Ramhovskému na tisk knihy o korunovacích českých králů 1743 

472 B 6 1763 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 76: udělení privilegia vídeňskému universitnímu knihtiskaři 
Josefu Krüchtenovi na tisk latinských a německých katechismů 1763 

472 B 6 1766 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 77: spor olomoucké tiskařky Josefy Hirndlové s tamním 
augustiniánským klášterem o pokoutní tisk antifonářů 1766 

472 B 6 1768 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 78: udělení privilegia Valentinovi Františku von Emerich na 
tisk a prodej vlastního díla "Aller weltlichen Staaten Haubtstütze ist die 
Religion" 1768 

472 B 6 1771 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 79: udělení privilegia tiskaři André Chevalierovi 
z Lucemburska k tisku premonstrátských knih, misálů, oficií, graduálů, 
breviářů aj. 1771 

472 B 6 1771 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 80: zákaz tisku hospodřáských kalendářů bez povolení 
hospodářské společnosti 1771 

472 B 6 1778-1783 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 81: udělení privilegia knihtiskaři Janu Tomáši Trattnerovi 
z Vídně k tisku díla o vyjednávání o dědictví bavorské 1778 – 1783 

472 B 6 1781 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 82: zabavení knihy "Seraphischer Gnadenschatz der Erz – 
Bruderschaft des geweihten Strickgürtels" v minoritských klášterech 1781 

472 B 6 1782-1784 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 84/1: dodávky tisků a formulářů pro úřady, nabídky 
a smlouvy s tiskaři 1782 – 1784 

472 B 6 1735-1785 Karton 55 
Knihtiskárny – č. 84/2: dodávky tisků a formulářů pro různé komise, ceníky 
papíru a formulářů, licitace nabídek 1783 – 1785 
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472 B 6 1784-1786 Karton 56 
Knihtiskárny – č. 84/3: dodávky tiskopisů pro gubernium, objednávky, účty, 
určení Františka Neumanna za výhradního tiskaře pro všechny úřady 

472 B 6 1784-1785 Karton 57 
Knihtiskárny – č. 84/4: dodávky papíru pro guberniální tiskopisy, objednávky, 
účty 1784 – 1785 

472 B 6 1778-1785 Karton 57 
Knihtiskárny – č. 85: různá povolení k tisku školních a jiných knih 1778 – 1785 

472 B 6 1778-1785 Karton 57 
Knihtiskárny – č. 86: plán Jana von Trattnera z Vídně na zřízení klubu čtenářů 
a zavedení subskripcí, zřízení čtenářské besedy v Brně, vydávání periodika 
"Brünner Merkur" 1785 

472 B 6 1755 Karton 58 
Knihtiskárny – č. 87: katalog knihovny zemského advokáta Viléma Alex. 
Balause, 8715 knih, mezi nimi mnoho starých tisků a zakázaných knih 

473 B 7 1732-1783 Karton 59 
Katalog privilegií města Bystřice nad Pernšt. Opisy listin z let 1589, 1541, 
1579, 1607, 1667, 1670, 1737 

474 B 8 1728-1783 Karton 59 
Konfirmace artikulí stolařského a varhanického cechu v Brně. Připomínky 
městské rady, změna v článcích. Žádosti o přijetí do cechu. 

475 B 9 1744-1747 Karton 59 
Bratrstvo Hvězdného kříže v Brně (Stern – Kreutz – Bruderschaft, druh 
zednářů). Kajetán v. Freienfels, ing. Jan de Toux, tan. mistr Leopold Eckstein, 
chirurg Jan Petera aj. 

476 B 10 1718-1785 Karton 60 
Poslové krajských úřadů. Jmenování nových poslů, jejich plat, vyšetřování 
malversací 

477 B 11 1640-1656 Karton 61 
Stavba kláštera u sv. Josefa v Brně. Získání sousedních domů 

478 B 12 1658-1762 Karton 61 
Obsazování kanovnických míst u kapituly sv. Petra v Brně: Matěj Mořic 
Mudrák 1658 – 1659, Edmund Magran 1659, Jan František Keller 1664 – 
1665, Matěj Scholz 1710, Jan Sedlnický z Choltic 1715, Karel von Deblín 
1720 – 1721, Leopold von Bergen 1725 – 1726, Jindřich Arnošt Halama 
z Jičína 1726 – 1727, Kryštof Jindřich svobodný pán Blümegen a Karel Rudolf 
von Viplar 1744, František von Frankenbusch 17621 – 1762 
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478 B 12 1739 Karton 61 
Kapitulní děkan druhým prelátem 

478 B 12 1710-1715 Karton 61 
Spor kanovníka a jaroslavického faráře Matěje Knoppa s děkanem 
Maxmiliánem von Freienfelsem o residenci 

478 B 12 1652-1778 Karton 62 
Obsazování kanovnických míst u kapituly sv. Petra v Brně: Jan de Tombour 
1652, Jan Topolský 1655, Tomáš Carue 1657, Jan Vincenc Lambert 1666, 
Valentin de Comitibus 1668, Matouš Schwarz 1674, Mikuláš Cejpek 1687, 
Mikuláš Fuchs 1687, Maxmilián Ondřej Pruskauer 1690, Mikuláš Textor 1691, 
Kosmas de Augustin 1692, Ignác František Müller 1700, Maxmilián Grosspaul 
1702, Bernard Karel Voříkovský z Kundratic 1729, Matyáš František 
Chorinský z Ledské 1740, Jan Antonín hrabě Waffenbeg a Jan Křtitel Grimm 
1742 – 1744, Jan Žalkovský ze Žalkovic a František Lefler 1744 – 1745, 
Antonín Gürtler v. Blumenfeld 1766, František Jakartovský ze Sudic 1767, 
Karel Tauber von Taubenfurth 1770, Jan Nepomuk Troilo von Troiburg 1774 – 
1775, Řehoř Schüller 1776, Augustin von Weber 1776, Josef v. Jurein 
a František v. Festenberg 1777 – 1778, Karel Hájek v. Waldstätten 1777 

479 B 13 1645-1647 Karton 62 
Potvrzení artikulí brněnského cechu zedníků a kameníků 

480 B 14 1669-1740 Karton 62 
Potvrzení privilegií lázeňských a ranhojičů v královských městech Brně, 
Znojmě a Jihlavě. Opisy z let 1628, 1671, 1717 

481 B 15 1673-1718 Karton 63 
Potvrzení artikulů a znaku brněnských chirurgů, holičů a bradýřů 

482 B 16 1679-1757 Karton 63 
Kontribuční nedoplatky na panství Brumov. Podíly kontribuce po rozdělení 
panství 

483 B 17 1686-1781 Karton 63 
Zřízení obchodního společenstva v Brně. Cechovní artikule. Propůjčování 
volných míst 

484 B 18 1689 Karton 63 
Potvrzení privilegií augustiniánů bosáků v království českém. Opisy z let 1363, 
1435 

485 B 19 1690 Karton 63 
Vyšetřování uherského falešného emisaře Gabriela Budaye, působícího 
v Prostějově a v Brně. Udání advokáta Františka Karla Wolschinga 
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486 B 20 1696 Karton 63 
Stavba císařské zbrojnice na brněnském Špilberku. Návrhy polního maršála 
hraběte Mannsfelda a zbrojmistra Pavla Jindřicha Happala 

487 B 21 1755-1756 Karton 63 
Zamítnutí žádosti chirurga Jana Bauera o zřízení holičské a chirurgické oficiny 
v Litovli 

488 B 22 1645-1782 Karton 63 
Mýtní záležitosti. Udělení privilegia na koňské trhy městu Brnu 1646. Seznam 
panských domů v Brně 1650. Seznam škod, způsobených švédskou okupací. 
Vyhlášení dlužního moratoria 1646. Osvobození brněnských měšťanů od 
mýtného 

489 B 23 1699-1701 Karton 64 
Spor poddaných na statku kláštera dominikánek u sv. Anny v Brně s vrchností 
a hospodářským správcem Matyášem Mořicem Goldfelderem o přetěžování. 
Vyšetřovací spisy, výslechy, opisy listin, zatčení vůdců renitence 

490 B 24 1700-1701 Karton 64 
Spor města Brna s velitelem Špilberku Filipem Kryštofem hrabětem 
Breunerem o pivní a viný šenk a o výměnu stráží. Opisy listin z let 1524, 
1643, 1644, 1671, 1697 aj. 

491 B 25 1702 Karton 65 
Spor městyse Potštátu s jeho vrchností Janem Jiřím hrabětem Walderode 
o odběr soli od tamního židovského familianta 

492 B 27 1700-1783 Karton 65 
Potvrzení privilegií městyse Potštátu. Spor s vrchností o různá privilegia. 
Opisy listin z let 1388, 1394, 1426, 1582, 1613, 1615, 1556, 1693, 1701, 1750 
aj. 

493 B 28 1702-1785 Karton 65 
Úpravy brněnských výročních trhů. Přeložení trhů v pátek před sv. Kunhutou a 
v den Narození Panny Marie. Jednání komise o určení nových trhů 

494 B 29 1673-1676 Karton 65 
Potvrzení privilegií cechu mlynářů brněnského kraje. Úpravy některých 
článků. Seznam mlynářů 

495 B 30 1705-1749 Karton 65 
Potvrzení privilegií brněnských kominíků. Rozdělení kominických obvodů. 
Seznamy kominíků. Stížnosti na fušery 

496 B 31 1756 Karton 65 
Udělení měšťanského práva Slezanu Tomáši Bockovi, kočímu v Olomouci 
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497 B 32 1708-1714 Karton 65 
Spor židovského vojenského dodavatele Emanuela Bacharachera 
s jihlavským magistrátem o právo přenocování v královském městě Jihlavě 

498 B 33 1709-1710 Karton 65 
Obnovení tří výročních trhů v Budišově na žádost Františky Rozálie Kinské, 
rozené Berkové z Dubé 

499 B 34 1709-1785 Karton 66 
Potvrzení privilegií brněnských parukářů a vlásenkářů. Obsazení volných 
míst. Mistrovské zkoušky 

500 B 35 1709-1713 Karton 66 
Příspěvek ročních 2000 zl. moravskými stavy českému vyslanci v Řezně 
a přísedícímu u komorního soudu ve Wetzlaru 

501 B 36 1710-1711 Karton 66 
Spor o přednostní místo v hospodářské komisi města Olomouce mezi 
podkomořím Filipem Ignácem hrabětem Breunerem ze Stubingu a tajným 
radou Karlem Antonínem hrabětem Braidou 

502 B 37 1709-1770 Karton 67 
Potvrzení privilegií ševcovskému cechu v Brně. Spor se ševci v Hustopečích 
o příslušnosti venkovských ševců. Inkorporace cechu v Židlochovicích, 
Dolních Kounicích a Modřicích. Soupisy mistrů, obsazování volných míst 

502 B 37 1771-1782 Karton 68 
Potvrzení privilegií ševcovskému cechu v Brně. Spor se ševci v Hustopečích 
o příslušnosti venkovských ševců. Inkorporace cechu v Židlochovicích, 
Dolních Kounicích a Modřicích. Soupisy mistrů, obsazování volných míst 

503 B 38 1705-1782 Karton 68 
Obsazování míst nejvyššího kancléře království českého: Václav Norbert 
Oktavián Kinský z Vchynic 1705, Jan Václav Vratislav z Mitrovic 1711, 
Leopold Josef Schlick z Pasaunu 1713, František Ferdinand Kinský z Vchynic 
1723, Vilém Albrecht Krakovský z Kolovrat 1736, Filip Josef Kinský z Vchynic 
1738, Frydrych hrabě Harrach 1745, Ferdinand hrabě Harrach 1750, Rudolf 
Josef Kořenský z Terešova 1753, Frydrych Vilém hrabě Haugwitz 1753, Jan 
Karel Chotek z Chotkova 1753, Karel Frydrych hrabě Hatzfeld 1771, Leopold 
Krakovský z Kolovrat 1771, Jindřich Kajetán svobodný pán Blümegen 1771, 
Jan Chotek z Chotkova 1782 

504 B 39 1710-1711 Karton 68 
Spor vojenské správy s brněnským parukářem Janem Sultzbeckem pro pobití 
vojína 

505 B 40 1713-1714 Karton 68 
Oprava kanalizace v Brně na Veselé ulici. Oprava tzv. studentské bašty 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

62 

506 B 41 1714 Karton 68 
Umístění cizích kupců v Salmovském domě v Brně v době výročních trhů 

507 B 42 1689-1718 Karton 68 
Potvrzení privilegií brněnského cechu tesařů. Úmluva s tesařským cechem ve 
Slavkově 

508 B 43 1714 Karton 68 
Zastřelení poddaného v Březové na uherskobrodském panství rejtarem 
viardiovského pluku 

509 B 44 1714-1716 Karton 68 
Potvrzení artikulí ševcovského cechu v Potštátě 

510 B 45 1665-1666 Karton 68 
Kup domu v Brně pro františkánský klášter Maří Magdalény v Brně 

511 B 46 1782-1785 Karton 69 
Bankální úřady. Celní agenda, správa nepřímých daní a akcízů. Personálie, 
revisní zprávy 

511 B 46 1783-1785 Karton 70 
Bankální úřady. Celní agenda, správa nepřímých daní a akcízů. Personálie, 
revisní zprávy 

511 B 46 1785 Karton 71 
Bankální úřady. Celní agenda, správa nepřímých daní a akcízů. Personálie, 
revisní zprávy 

512 B 47 1705-1755 Karton 72 
Divadelnictví. Varietní produkce, loutková divadla, kola štěstí. Povolení 
divadelním společnostem. Zákaz soukromých loterií 

512 B 47 1756-1768 Karton 73 
Divadelnictví. Varietní produkce, loutková divadla, kola štěstí. Povolení 
divadelním společnostem. Zákaz soukromých loterií 

512 B 47 1769-1780 Karton 74 
Divadelnictví. Varietní produkce, loutková divadla, kola štěstí. Povolení 
divadelním společnostem. Zákaz soukromých loterií 

512 B 47 1781-1783 Karton 75 
Divadelnictví. Varietní produkce, loutková divadla, kola štěstí. Povolení 
divadelním společnostem. Zákaz soukromých loterií 
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512 B 47 1784-1785 Karton 76 
Divadelnictví. Varietní produkce, loutková divadla, kola štěstí. Povolení 
divadelním společnostem. Zákaz soukromých loterií 

513 B 48 1716 Karton 76 
Pobití městského písaře v Bzenci hejtmanem schönbornského dragounského 
pluku 

514 B 49 1714-1719 Karton 76 
Potvrzení artikulí cechu pláteníků v Potštátě. Jednání o inkorporaci do 
olomouckého cechu. Opis listiny z r. 1589 

515 B 50 1694-1721 Karton 76 
Nepřístojné chování a střelby v brněnských hospodách. Zavedení nočních 
hlídek na zamezení rvaček mezi vojáky a tovaryši 

516 B 51 1718-1748 Karton 76 
Potvrzení artikulí kloboučnického cechu v Brně 

517 B 52 1718-1719 Karton 76 
Spor mezi ševcovskými mistry a jejich učedníky v Brně. Stávka učňů 
a jednání o úpravu mzdy 

518 B 53 1719, 1732 Karton 76 
Potvrzení privilegií brněnských malířů. Přiloženy artikule malířů ze Štýrského 
Hradce z r. 1622 a z Vídně z r. 1719 

519 B 54 1719 Karton 76 
Žádost převora Prospera Güntera z augustiniánského kláštera sv. Tomáše 
v Brně o udělení práva infule 

520 B 55 1713-1722 Karton 76 
Spor městského výboru brněnského s tamním magistrátem o vybírání pivního 
a vinného tácu na úhradu městských dluhů. Komisionální šetření 
o hospodaření městské rady 

521 B 56 1722-1728 Karton 76 
Potvrzení cechovních artikulí brněnských sklenářů. Přijímání nových sklenářů 
do cechu, separace jiných příbuzných řemesel 

522 B 57 1722-1731 Karton 77 
Potvrzení artikulí brněnského cechu knihařů. Inkorporace i ostatních knihařů 
na Moravě. Dobrá zdání hejtmanů a královských měst 

523 B 59 1723-1758 Karton 78 
Procesí k "zázračné" Panně Marii svatotomášské v Brně. Korunovace sošky. 
Oslavy stoletého osvobození Brna od Švédů. Procesí proti válce 
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524 B 60 1720-1725 Karton 78 
Potvrzení artikulí brněnského cechu klempířů. Přijetí nových členů 

525 B 61 1720-1728 Karton 78 
Inkorporace brněnských výrobců zámiše a jemných (bílých) jirchářů do 
vídeňského cechu. Dobrá zdání hejtmanů a měst 

526 B 62 1701-1756 Karton 79 
Omezení počtu cizích obchodníků v zemi. Zákaz potulných obchodníků. 
Potírání nekatolických knihkupců. Restrikce brněnských trhů 

526 B 62 1732-1784 Karton 80 
Stížnosti brněnského obchodního bratrstva na cizí obchodníky v zemském 
domě. Potírání bavorských a tyrolských obchodníků. Omezení cizích 
obchodníků na trzích v Opavě a Krnově. Spory znojemských obchodníků 
a pláteníků 

526 B 62 1753-1785 Karton 81 
Potírání potulných židovských obchodníků. Zákaz potulných cínařů. Stížnosti 
olomouckých obchodníků 

527 B 63 1746-1760 Karton 81 
Spor o kontribuci mezi poddanými a jejich vrchností, starobrněnským 
cisterciáckým klášterem. Náhrada výdajů za ubytování vojska v klášteře 

528 B 64 1749-1765 Karton 81 
Přetěžování poddaných kontribucí na brumovském panství hrabat Illesházyů. 
Úprava katastrů a subrepartice. Podrobné soupisy půdy, výtahy z katastrů 

528 B 64 1749-1750 Karton 81 
Kontribuční záležitosti na Hetzerovské části brumovského panství a na statku 
Divnice. Výkazy úhorů, soupisy polí, rozpis lánů a poustek 

528 B 64 1749-1750 Karton 82 
Kontribuční záležitosti na Walldorfské části brumovského panství. Výkazy 
úhorů, komisionelní zprávy 

529 B 65 1749-1755 Karton 83 
Přijetí Jakuba Benkarta, brněnského stolařského tovaryše, do cechu a udělení 
měšťanského práva přes nedostatek vandrovních let 

530 B 66 1720-1731 Karton 83 
Potvrzení artikulí sochařů v Brně. Přijetí Antonína Schweigla do cechu 

531 B 67 1717 Karton 83 
Spor zemského hejtmana Jeronýma hraběte Colloreda s brněnským 
magistrátem o povolení k pobytu žida Aarona Löbla 
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532 B 68 1725 Karton 83 
Kup domu v Brně Ludvíkem von Pillersdorfem pro zřízení solního skladiště. 
Odpor města 

533 B 69 1725-1730 Karton 83 
Spor poddaných z Borkova s jejich vrchností, zábrdovickým klášterem, 
o kontribuční přetěžování. Soupisy polí a vinic, výtahy z katastrů 
a kontribučních knížek 

534 B 70 1727-1759 Karton 83 
Stavba městské obilní a senné váhy v Brně. Její pronájem a zrušení 

535 B 71 1729-1731 Karton 83 
Potvrzení privilegií cechu podkovářů v Brně. Vysvětlivky k artikulím 

536 B 72 1728-1729 Karton 83 
Potvrzení artikulí cechu sedlářského v Brně 

537 B 73 1729-1747 Karton 83 
Výhradní výroba a prodej malovaných karet v Brně Janem Kryštofem Trierem 
a jeho synem Josefem Augustinem 

538 B 74 1729-1730 Karton 83 
Povolení Josefu Františku Bruderovi k výkonu chirurgické praxe v Brně. Dobré 
zdání bradýřského cechu 

539 B 75 1755-1756 Karton 84 
Zamítnutí žádosti vdovy Rozy Tiescherové z Olomouce o postoupení 
krejčovské dílny Janu Badstüberovi 

540 B 76 1730-1731 Karton 84 
Potvrzení privilegií řemenářského cechu v Brně 

541 B 77 1731-1782 Karton 84 
Omezení počtu úpadků a směnečných vyrovnání. Úprava předpisů o dlužních 
moratoriích. Povinné protokolování židovských firem. Dobrá zdání krajských 
úřadů 

542 B 78 1729-1784 Karton 84 
Požáry v Brně. Opatření hasičských rekvisit. Hlášení požárů a bezpečnostní 
opatření 

543 B 79 1732-1735 Karton 84 
Potvrzení čtyř výročních trhů v Bzenci 
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544 B 80 1732-1735 Karton 84 
Potvrzení priviligií městečka Brumova. Opisy listin z let 1537, 1574, 1629, 
1654, 1659 aj. 

545 B 81 1732 Karton 84 
Potvrzení privilegií kapituly u sv. Petra v Brně. Odkazy na staré shořelé listiny 

546 B 82 1755-1758 Karton 84 
Povolení zvláštního trhu na plátno a přízi v Hankštejně (Skalách) 

547 B 83 1732-1782 Karton 84 
Potvrzení privilegií města Budišova nad Budišovkou. Opisy listin z let 1526, 
1558,1713 aj. 

548 B 85 1731-1739 Karton 85 
Příspěvky na stavbu vojenských kasáren v Brně. Seznam osvobozených 
šlechtických domů. Výdaje na udržování budovy 

549 B 86 1732-1783 Karton 85 
Potvrzení privilegií města Moravského Berouna. Opisy listin z let 1589, 1577, 
1635, 1648, 1690, 1701 aj. 

550 B 87 1747-1782 Karton 85 
Potvrzení privilegií premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. Opisy listin 
z let 1190, 1226, 1234, 1342, 1381, 1493, 1510, 1516, 1624, 1630, 1733 aj. 

551 B 88 1732-1783 Karton 85 
Potvrzení privilegií města Bzence. Opisy listin z let 1635 

552 B 89 1668-1678 Karton 85 
Zřízení cechu sládků pro Kroměříž a okolí. Nepořádky v cechu, seznamy 
mistrů 

552 B 89 1733-1770 Karton 85 
Omezení počtu sládků. Seznamy sládků 

553 B 90 1732-1782 Karton 85 
Potvrzení privilegií kláštera sv. Anny v Brně. Opisy listin z let 1317, 1318, 
1333, 1336, 1339, 1342, 1366, 1369, 1312, 1523, 1527, 1530 aj. 

554 B 91 1719 Karton 85 
Potvrzení privilegia chirurga Jana Jakuba Branda 

555 B 92 1734-1752 Karton 86 
Potvrzení privilegií augustiniánského kláštera sv. Tomáše v Brně. Výkaz aktiv 
a pasiv, popis majetku a fundací. Snaha o získání opatské infule 
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556 B 93 1732 Karton 86 
Získávání zedníků a stolařů pro práce na opevněních ve Stoličném Bělehradě 

557 B 94 1733-1782 Karton 86 
Potvrzení práv tržní osady Bludova. Opisy listin z let 1565, 1567, 1568, 1613, 
1708 aj. 

558 B 95 1732 Karton 86 
Potvrzení cechovních artikulí řezníků v Moravském Berouně. Opis listiny z r. 
1629 

559 B 96 1732 Karton 86 
Potvrzení cechovních artikulí ševců v Moravském Berouně. Opis listiny z r. 
1629 

560 B 97 1734-1782 Karton 86 
Potvrzení privilegia bludovského dědičného rychtáře Františka Kulhaye. Opisy 
listin z let 1662, 1713, 1729 

561 B 98 1734 Karton 86 
Odměna brněnským městským radním za účast na schůzích cechů 

562 B 99 1733-1737 Karton 86 
Spor brněnského cechu provazníků s křížovnickou komendou na Starém Brně 
o trpění fušerství 

563 B 100 1734-1737 Karton 86 
Přeřazení panství Budišova u Třebíče při poskytování přípřeží z brněnského 
do jihlavského kraje 

564 B 102 1737-1738 Karton 86 
Prominutí nedostatku let mlynářskému tovaryši Matěji Böhmovi z Jihlavy 

565 B 103 1756 Karton 86 
Prominutí nedostatku občanství při volbě Františka Braunera radním v Brně 

566 B 104 1735-1736 Karton 86 
Ubytování sněmovních komisařů v Brně 

567 B 105 1737-1738 Karton 86 
Spor městečka Březové nad Svitavou s bývalým primátorem Bernardem 
Pundschuhem o nedoplatek z prodeje soli 

568 B 106 1737-1738 Karton 86 
Spor brněnských řezníků s bankálním administrátorem Josefem Ludvíkem 
von Pillersdorfem o vybírání poplatků při porážce dobytka 
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569 B 107 1738 Karton 86 
Udělení mistrovského práva krejčovskému tovaryši Janu Büchelovi z Brna 

570 B 108 1756 Karton 86 
Udělení mistrovského práva sedlářskému tovaryši Josefu Binardovi 
z Jaroslavic 

571 B 109 1737-1739 Karton 86 
Oprava střechových rýn v Brně a zavedení nových okapních rour 

572 B 110 1731-1732 Karton 86 
Žádost Moravských Budějovic o povolení dalšího výročního trhu na den sv. 
Ondřeje. Dobrá zdání okolních měst 

573 B 111 1738-1782 Karton 86 
Povolení týdenního trhu městečku Bystřici pod Hostýnem bez ohledu na 
protest Kelče a Dřevohostic 

574 B 112 1739-1745 Karton 86 
Jmenování bankálního dozorce na Starém Brně pro zamezení bezcelního 
dovozu zboží do města 

575 B 113 1737-1756 Karton 86 
Osvobození obchodníků jedoucích z brněnských trhů od placení mýta 
a židovského poplatku. Spor městské rady se starobrněnskými radními 

576 B 114 1737-1741 Karton 86 
Ustanovení bankálních mýtních dozorců u městských bran v Brně k prohlídce 
a k zpoplatnění dováženého zboží 

577 B 115 1739 Karton 86 
Žádost krejčího Jakuba Buršíka z brněnské ulice Cejlu o přijetí do cechu 

578 B 116 1738-1744 Karton 87 
Uznání výročních a týdenního trhu v Borové u Polné v Čechách. Dobrá zdání 
z moravských měst 

579 B 117 1739-1749 Karton 87 
Potvrzení cechovních artikulí brněnských pekařů z r. 1563. Srovnání jejich 
znění s generálními artikulemi 

580 B 118 1738 Karton 87 
Potvrzení cechovních artikulí brněnských sedlářů 

581 B 119 1736 Karton 87 
Potvrzení cechovních artikulí brněnských zámečníků 
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582 B 120 1740-1749 Karton 87 
Potvrzení cechovních artikulí brněnských mydlářů 

583 B 121 1756-1770 Karton 87 
Povolení dvou dalších trhů na koně v Brně v souvislosti s vydaným řádem pro 
zlepšený chov koní 

584 B 122 1756-1758 Karton 87 
Spor poddaných z Brodku a Citova s jejich vrchností, klášterem sv. Kateřiny 
v Olomouci, o zvýšenou činži z propůjčených polí. Výměra pozemků, opisy 
listin z let 1617 a 1623 

585 B 123 1743-1744 Karton 87 
Proplacení nákladů, spojených s výrobou granátů pro válečné účely 
a opevnění Špilberku v železárnách na novoměstském a pernštejnském 
panství 

586 B 125 1744 Karton 87 
Zranění olomouckého kooperátora Martina Engela neznámým uherským 
vojínem 

587 B 127 1743-1744 Karton 87 
Odpis kontribuce ze zrušených zahrad komendy křížovníků na Starém Brně. 
Opis lánového rejstříku 

588 B 128 1733-1779 Karton 88 
Hlavní mýto v Brně. Solní a masný krejcar a jeho vybírání. Požadavky cizích 
kupců. Jednání bankální administrace. Dozor nad likvidními penězi bankální 
administrace. Nesprávnosti při výběru mýta ve Žďáře nad Sázavou, ve 
Slavonicích, v Jimramově, v Dačicích aj. 

589 B 129 1744 Karton 88 
Spor brněnských mydlářů s Janem Vališem o přijetí druhého učně 

590 B 130 1744 Karton 88 
Spor města Moravských Budějovic s vrchností o odvod dvou synů 
budějovických měšťanů na vojnu 

591 B 131 1744 Karton 88 
Stížnost Michala Leopolda Bartodějského z Bartoděj na jeho pobití vojenskou 
stráží v Brně 

592 B 132 1732 Karton 88 
Potvrzení privilegií obce Bochoře u Olomouce. Opisy listin z r. 1561 a 1480 
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593 B 133 1760-1766 Karton 88 
Spor poddaných na veverském panství s tamní vrchností, Václavem hrabětem 
Sinzendorfem o odvádění desátků ze špatného zadního obilí 

594 B 134 1778-1785 Karton 88 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 1: udělování povolení 
k volnému výčepu piva, žádosti o dobrá zdání 

594 B 134 1705 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 2: udělení práv rynkovního 
měšťana v Brně Janu Jiřímu Wilfingovi, hostinskému u Černého medvěda 
1705 

594 B 134 1706-1707 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 3: udělení práv rynkovního 
měšťana v Brně Ondřeji Depemu, krejčovskému mistru 1706 – 1707 

594 B 134 1714-1715 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 4: udělení práv rynkovního 
měšťana v Brně knihkupci Janu Jiřímu Muffatovi 1714 – 1715 

594 B 134 1716 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 5: udělení práv rynkovního 
měšťana v Brně Antonínu Simmelovi 1716 

594 B 134 1717-1718 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 6: udělení práv rynkovního 
měšťana v Brně sklenáři Jakubu Häckelovi, seznam brněnských měšťanů 
oprávněných k výčepu vína 1717 – 1718 

594 B 134 1718-1719 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 7: udělení práv rynkovní 
měšťanky Alžbětě Nikotové v Brně s právem výčepu vína 1718 – 1719 

594 B 134 1719-1720 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 8: udělení práv rynkovní 
měšťanky Justině Moserové z Brna 1719 – 1720 

594 B 134 1719-1721 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 9: udělení práv rynkovního 
měšťana pekaři Jakubu Handelsbergerovi, jednání o viniční řád brněnský z r. 
1696 1719 – 1721 

594 B 134 1724-1725 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 10: žádost o dispens při 
udělení práv rynkovního měšťana malíři portrétu Ferdinandu Wallerovi 1724 – 
1725 
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594 B 134 1725-1728 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 11: udělení práv rynkovní 
měšťanky Marii Terezii Kleprlíkové v Brně 1725 – 1728 

594 B 134 1725 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 12: udělení práv rynkovního 
měšťana Ondřeji Hertwigovi z Brna 1725 

594 B 134 1725-1726 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 13: udělení práv rynkovního 
měšťana Františku Klíčníkovi, zednickému mistru 1725 – 1726 

594 B 134 1730-1731 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 14: udělení práv rynkovního 
měšťana Martinu Beigelovi, bývalému sládkovi 1730 – 1731 

594 B 134 1733-1738 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 15: udělení práv rynkovního 
měšťana Antonínu Ignáci Petschovi 1733 – 1738 

594 B 134 1734 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 16: udělení dispense pro 
žadatelku o právo rynkovní měšťanky Alžbětu Rabelingovou z Brna 1734 

594 B 134 1735-1736 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 17: udělení práv rynkovního 
měšťana Marku Antonínu Moserovi 1735 – 1736 

594 B 134 1738-1740 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 18: udělení práv rynkovního 
měšťana v Brně Kašparu Seitzovi, pekaři 1738 – 1740 

594 B 134 1743-1744 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 19: udělení práv rynkovního 
měšťana Matyáši Schlesingerovi 1743 – 1744 

594 B 134 1745-1746 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 20: udělení práv rynkovního 
měšťana hospodskému Josefu Liertzerovi 1745 – 1746 

594 B 134 1756-1757 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 21: udělení práv rynkovního 
měšťana Kristiánu Tischerovi, liechtenštejnskému správci 1756 – 1757 

594 B 134 1756 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 22: udělení práv rynkovního 
měšťana postřihači Janu Gersterovi 1756 
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594 B 134 1757 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 23: udělení práv rynkovního 
měšťana výrobci rosolky Janu Františku Purtscherovi 1757 

594 B 134 1757 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 24: udělení práv rynkovního 
měšťana na výčep vína Františku Haubtmannovi 1757 

594 B 134 1760-1761 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 25: udělení práv rynkovního 
měšťana Josefu Eichingerovi, řezníku z Brna 1760 – 1761 

594 B 134 1761 Karton 89 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 26: udělení práv rynkovního 
měšťana sochaři Petru Schertzovi 1761 

594 B 134 1762-1774 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 27: zamítnutá žádost 
mydlářky Jany Horecké o právo rynkovní měšťanky 1762 – 1774 

594 B 134 1770-1771 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 28: udělení práv rynkovního 
měšťana Františku Hartmannovi 1770 – 1771 

594 B 134 1771 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 29: udělení práv rynkovního 
měšťana městskému branaři Abrahámu Fischerovi, jednání o právo šenku 
vína pro právníky, lékaře a úředníky 1771 

594 B 134 1771-1776 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 30: udělení práv rynkovního 
měšťana dietrichštejnskému hospodářskému úřednlíku Leopoldu Wagnerovi 
1771 – 1776 

594 B 134 1771 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 31: udělení práv rynkovního 
měšťana bývalému sládku Jakubu Hofdemlovi 1771 

594 B 134 1771-1772 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 32: žádost městské rady 
v Brně o zachování práva udělovat rynkovní měšťanství, resp. povolení 
k volnému výčepu vína 1771 – 1772 

594 B 134 1773-1778 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 33: udělení práv rynkovního 
měšťana Janu Jiřímu Albrechtovi 1773 – 1778 
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594 B 134 1773-1774 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 34: udělení práv rynkovního 
měšťana Jakubu Nutzovi, zásobovacímu důstojníku 1773 – 1774 

594 B 134 1775-1776 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 35: udělení práva výčepu 
vína Jakubu Erhardovi místo Jana Jiřího Bayera 1775 – 1776 

594 B 134 1776 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 36: udělení práv rynkovního 
měšťanství třem dětem Františka Antonína Netolického 1776 

594 B 134 1776-1778 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 37: udělení práv rynkovního 
měšťana Josefu Weidrugerovi 1776 – 1778 

594 B 134 1777 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 38: udělení práv rynkovního 
měšťana domovnímu správci hr. Walldorfa Františku Benešovi 1777 

594 B 134 1777 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 39: udělení práv rynkovního 
měšťana barvíři Františku Kyselému 1777 

594 B 134 1777 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 40: udělení práv rynkovního 
měšťana Ignáci Meergausovi 1777 

594 B 134 1778-1785 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 41: pronájem práva výčepu 
vína Janou Frankovou 1778 – 1785 

594 B 134 1778 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 42: pronájem práva výčepu 
vína Františkem Ignácem Rousnickým 1778 

594 B 134 1778 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 43: pronájem práva výčepu 
vína Marií Annou Němcovou 1778 

594 B 134 1778 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 44: udělení práv rynkovního 
měšťana lysickému sklepníku Josefu Hentschlovi 1778 
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594 B 134 1779-1780 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 45: udělení práv rynkovního 
měšťana Františku Steinerovi 1779 – 1780Obsazování míst rynkovních 
měšťanů v Brně 

594 B 134 1783 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 46: udělení práv rynkovního 
měšťana Josefu Schwartzovi, majiteli manufaktury 1783 

594 B 134 1781-1783 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 47: udělení práv rynkovního 
měšťana krejčímu Františku Titusovi 1781 – 1783 

594 B 134 1783 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 48: udělení práv rynkovního 
měšťana Antonínu Ofnerovi, obchodníku střižným zbožím 1783 

594 B 134 1762-1785 Karton 90 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 49: udělení práv rynkovního 
měšťana Janu Jiřímu Hüberovi, vojenskému účetnímu 1783 

594 B 134 1782-1783 Karton 91 
Obsazování míst rynkovních měšťanů v Brně – č. 50: udělení práva výčepu 
vína úředníkům Janu Kryštofu Münstermannovi a Pavlovi Pichlerovi, zásadní 
jednání o právo šenku vína pro důstojníky a úředníky 

595 B 135 1745 Karton 91 
Žádost Matyáše Bílka, bývalého Koharyovského dragouna, o mistrovské 
právo mydlářské v Boskovicích 

596 B 136 1746-1784 Karton 91 
Založení špitálu Milosrdných bratří v Brně. Fundační listina, dobrozdání 
konsistoře. Přípisy zakladatele Leopolda hr. Dietrichštejna. Dluhopisy 

597 B 137 1746-1785 Karton 91 
Příspěvek z jmění zemřelých k špitálu sv. Štěpána v Brně. Návrhy městské 
rady, konkrétní případy 

598 B 138 1747-1748 Karton 91 
Potvrzení cechovních privilegií mědikovců v Brně 

599 B 139 1746-1749 Karton 91 
Potvrzení cechovních privilegií brněnských rukavičkářů 

600 B 141 1747 Karton 91 
Žádost městské rady brněnské o zaplacení obnosu 20.000 zl., vydaných na 
opevňovací práce a proviant v r. 1744, ze státních či stavovských peněz 
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601 B 142 1747-1782 Karton 91 
Potvrzení privilegií Velké Bíteše. Opisy listin z let 1553, 1410, 1416, 1490, 
1504, 1508, 1580, 1702 aj. 

602 B 143 1747-1782 Karton 91 
Potvrzení privilegií Veverské Bítýšky. Opisy listin z let 1521, 1650, 1732 

603 B 144 1746-1750 Karton 91 
Udělení mistrovského práva zlatnickému tovaryši Janu Buckovi z Brna 

604 B 145 1736-1783 Karton 91 
Potvrzení privilegií města Březové nad Svitavou. Opisy listin z let 1497, 1502, 
1534, 1566, 1567, 1577, 1581, 1585, 1607, 1656, 1686, 1713, 1736 

605 B 146 1718-1756 Karton 91 
Potvrzení cechovních artikulí prýmkařů v Brně 

606 B 147  Karton 92 
Hornictví, podnikatelé – č. 1: Rýmařov, zlato 1655; Pernštejn, stříbro 1657; 
Melchior Lang 1662 – 1665; Jan Kryštof Zehentner 1665 – 1670; Kryštof 
Zikmund Kirchberg 1670; Ondřej Kamil hrabě Lucarno 1680 – 1682; Stříbrné 
a zlaté doly v přerovském a hradišťském kraji 1718 – 1720 

606 B 147 1715-1716 Karton 92 
Hornictví, podnikatelé – č. 2: doly u Dobré Vody na Telečsku 1715 – 1716 

606 B 147 1655-1759 Karton 92 
Hornictví, podnikatelé – č. 3: dolování u Jihlavy, zprávy o obnově dolů, 
zasílání vzorků, zabavení kovů, doly v Beranově, jejich zrušení, soupis 
inventáře 1712 – 1759 

606 B 147 1748 Karton 93 
Hornictví, podnikatelé – č. 4: chystaná prohlídka moravských dolů jistým 
Gentem 1748 

606 B 147 1747 Karton 93 
Hornictví, podnikatelé – č. 5: jmenování Jana Nepomuka Mitrovského 
ředitelem Vrchního horního úřadu 1747 

606 B 147 1745-1748 Karton 93 
Hornictví, podnikatelé – č. 6: dolování u Velké Bystřice na Olomoucku, zprávy 
krajského hejtmana, doly na Jemnicku, vysílání znalců z Vídně 1745 – 1748 

606 B 147 1732-1736 Karton 93 
Hornictví, podnikatelé – č. 7: potvrzení privilegií městečka a hornického 
sdružení v (Německé) Rudě u Uničova a stížnost na jejich přetěžování 
robotami 1732 – 1736 
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606 B 147 1747-1748 Karton 93 
Hornictví, podnikatelé – č. 8: spisy komise (hrabě von Raigecourt) o dolování 
na kapitulním statku Velké Bystřice 1747 – 1748 

606 B 147 1751-1752 Karton 93 
Hornictví, podnikatelé – č. 9: pokus o zavedení dolnorakouského horního řádu 
z r. 1553 na Moravu, jeho opis, dobré zdání stavů 1751 – 1752 

606 B 147 1732-1783 Karton 93 
Hornictví, podnikatelé – č. 10: udělování povolení k pátrání a ke zkušebnímu 
kopání na zlato a stříbro, jednotlivé případy (Kerbler, Šmalík, Herrmann aj.) 
1753 – 1783 

606 B 147 1749 Karton 94 
Hornictví, podnikatelé – č. 11: dolování na Hostýně u Bystřice pod Hostýnem 
1749 

606 B 147 1749-1753 Karton 94 
Hornictví, podnikatelé – č. 12: dolování na stříbro a olovo na fulneckém 
panství 1749 – 1753 

606 B 147 1749 Karton 94 
Hornictví, podnikatelé – č. 13: dolování na síru a olovo na kunštátském 
a lysickém panství 1749 

606 B 147 1774-1775 Karton 94 
Hornictví, podnikatelé – č. 14: vyšetřování nesprávností horníků Josefa 
Furbeho a Josefa Kettnera při dolování na Tišnovsku a Pernštejnsku 1774 – 
1775 

606 B 147 1764-1767 Karton 94 
Hornictví, podnikatelé – č. 15: zřízení Horní a mincovní administrace v Brně 
a jmenování Ludvíka von Rödersthala horním administrátorem 1764 – 1767 

606 B 147 1779-1783 Karton 94 
Hornictví, podnikatelé – č. 16: zasílání výkazů o těžbě a dolování krajskými 
úřady guberniu (výkazy samy chybějí) 1779 – 1783 

606 B 147 1749-1783 Karton 94 
Hornictví, podnikatelé – č. 17: zrušení Horní a mincovní administrace, zřízení 
Horního a prubířského úřadu v Brně a jeho podřízení guberniu, instrukce 
a korespondence 1772 – 1773 

606 B 147 1766-1785 Karton 95 
Hornictví, podnikatelé – č. 18: hornictví, udělování kutacích povolení, podpora 
podnikatelů, železárny, jejich soupis a výroba, nepořádky v dolech, měřiči, 
doly na pernštejnském a novoměstském panství a panství brněnské kapituly 
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607 B 148 1749 Karton 96 
Ponechání všech akcidencií a poplatků důchodnímu a sirotčímu písaři 
olomouckých městských statků Gabrielu Budnerovi 

608 B 149 1749-1750 Karton 96 
Spor cechmistrů mlynářského cechu brněnského kraje s cechmistry 
hradišťského kraje o vydání falešného mistrovského listu Františku Opilkovi 

609 B 150 1749-1753 Karton 96 
Kontribur nas lenním statku Biskupice u Hrotovic. Nedoplatky z farních 
pozemků 

610 B 151 1756 Karton 96 
Zákaz vývozu olova a olověných slitin ze země 

611 B 152 1749-1756 Karton 96 
Kontribuce na statku Horní Bojanovice, odpisy, resty aj. 

612 B 153 1749 Karton 96 
Žádost Josefa Büttnera, rytce pečetí a znaků, o dispens k udělení 
měštanského práva v Olomouci 

613 B 154 1651-1785 Karton 97 
Úřední poslové tribunálu, representace a gubernia. Přijímání, instrukce, platy, 
restrikce, přísahy. Jednotlivé případy, poselné 

614 B 155 1743-1785 Karton 98 
Nořní osvětlení města Brna. Zřízení svítilen, náklady. Podpora stavů, 
osvětlení bran 

615 B 156 1754-1765 Karton 98 
Vyšetřování násilností boskovického rychtáře Maxmiliána Mikuláška 

616 B 157 1749-1752 Karton 99 
Kontribuce panství a města Bzence. Opisy katastrů, žádosti o podpis, výkazy 
aj. 

617 B 158 1750-1775 Karton 99 
Spor poddaných s panstvím Bludov, stížnosti na přetěžování, na roboty. Opis 
bludovského urbáře (nedatováno), výpis z desk, opisy z listin, ceny obilí na 
moravských trzích r. 1771 

618 B 159 1750-1785 Karton 100 
Založení kláštera Alžbětinek na Starém Brně. Zřízení ženské nemocnice, 
stavby. Odkazy, fundace 
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619 B 160 1750 Karton 100 
Přijetí cizince Františka Jáchyma Bremsla za znojemského měšťana 

620 B 161 1693-1756 Karton 100 
Kontribuce města Boskovic. Spor s vrchností o odpis berních lánů a komínů. 
Smlouva s Valterem knížetem Dietrichštejnem. Seznam komínů na panství 

621 B 162 1750 Karton 100 
Kontribuce panství Bučovic. Úprava katastru, výkaz nových vinohradů, 
subrepartice. Rejstříky skopního obilí z r. 1624, 1629, 1634, 1649, 1740. 
Opisy z urbářů 

622 B 163 1749-1750 Karton 100 
Spor brněnských měšťanů se zábrdovickým klášterem o činži z jejich 
vinohradů na klášterním teritoriu 

623 B 164 1718-1761 Karton 101 
Potvrzení cechovních artikulí krejčích z Brna – č. 1: seznam krejčovských 
mistrů 1718 – 1761 

623 B 164 1718-1783 Karton 101 
Potvrzení cechovních artikulí krejčích z Brna – č. 2: žádosti jednotlivých krejčí 
o přijetí do cechu v Brně, dobrá zdání cechu, intervence 1772 – 1783 

623 B 164 1718-1785 Karton 102 
Potvrzení cechovních artikulí krejčích z Brna – č. 3: potvrzení cechovních 
artikulí brněnských krejčí, stížnosti na fušerství, omezení počtu krejčích, 
přijímání do cechu 1718 – 1785 

623 B 164 1746 Karton 102 
Potvrzení cechovních artikulí krejčích z Brna – č. 4: anketa magistrátů 
o způsobu, jímž by byly vídeňské úřady zbaveny zátěže vyřizování všech 
žádostí o dispens při udělení mistrovského práva 1746 

623 B 164 1639-1785 Karton 102 
Potvrzení cechovních artikulí krejčích z Brna – Potvrzení cechovních artikulí 
z r. 1638 a ochrana brněnských krejčí před fušery 1639 – 1685 

624 B 165 1718-1773 Karton 103 
Potvrzení cechovních artikulí brněnských tkalců 

625 B 166 1750 Karton 103 
Dispens pro Karla Gustava Brandta ze Švédska, ucházejícího se o právo 
provozovat v Brně zámečnictví 
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626 B 167 1750 Karton 103 
Spor města Bzence s tamní vrchností hrabětem Proskovským o robotní 
přetížení 

627 B 168 1750-1751 Karton 103 
Kontribuce na panství Moravské Budějovice. Výpisy z katastrů, výměra polí, 
odpis berních lánů 

628 B 169 1750-1772 Karton 103 
Zamítnutá žádost brněnských hostinských o právo volného dovozu vína pro 
jejich hosty. Seznam brněnských rynkovních měšťanů 

629 B 170 1748-1752 Karton 103 
Spor brněnské kapituly s klášterem cisterciaček na Starém Brně 
a dominikánek u sv. Anny v Brně o zdanění pozemků v Horních Heršpicích 

630 B 171 1749-1752 Karton 103 
Spor brněnské kapituly s poddanými z Trnité ulice v Brně o zdanění jejich 
přespolních polí na komárovském katastru. Výtahy z katastrů 

631 B 172 1646-1784 Karton 103 
Jmenování vojenských velitelů na brněnském Špilberku. Jejich platy. 
Ustanovování velících generálů na Moravě a ve Slezsku 

632 B 173 1744-1782 Karton 103 
Zjištění brněnských a olomouckých měšťanů cizího původu. Přísaha 
měšťanů, zákaz svobodného přijímání cizinců do měst 

633 B 174 1750-1751 Karton 103 
Kontribuce z jesuitských vinic v Uherčicích 

634 B 175 1732-1783 Karton 103 
Potvrzení privilegií Starého Brna. Spory městečka s cisterciáckou vrchností 
z r. 1552 a 1677 o jurisdikci, žádost o nový jarmark z r. 1679 

635 B 176 1750-1752 Karton 103 
Kontribuce na statku Budkově. Výtahy z katastrů, seznamy desátků a sklizně 
poddaných 

636 B 177 1751 Karton 104 
Spor městečka Potštátu s tamní vrchností o pivovar. Uvěznění purkmistra 
a šenk panského piva v zámku 

637 B 178 1751-1768 Karton 104 
Zamítnutí žádosti Starého Brna o povolení k užívání titulů "město". Historicky 
podložené dobré zdání 
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638 B 179 1717-1726 Karton 104 
Potvrzení cechovních artikulí brněnských punčochářů a výrobců baretů. 
Inkorporace punčochářů na moravském venkově do tohoto cechu 

639 B 180 1720-1780 Karton 104 
Potvrzení cechovních artikulí hodinářů v Brně. Námitky zámečnického 
a velkohodinářského cechu. Přijetí Ondřeje Hájka a Josefa Schankeho do 
cechu hodinářů 

640 B 181 1744 Karton 104 
Konání měsíčních dobytčích trhů v městě Bílsku. Dovoz polského dobytka, 
clo. Snaha po zvětšení účasti z Moravy 

641 B 182 1744-1745 Karton 104 
Usazení se Vavřince Bruknera, z Chýše v Čechách, v Olomouci a udělení 
tesařského mistrovského práva 

642 B 183 1751 Karton 104 
Dispens pro koželuha Jana Blažka z Uherského Hradiště k přijetí za mistra do 
koželužského cechu 

643 B 184 1751-1752 Karton 104 
Dispens pro zámečníka Karla Josefa Burkerta k přijetí do cechu v Uničově 

644 B 185 1851-1752 Karton 104 
Stížnost jesuitské koleje v Brně na Cecilii von Seckenbergovou, držitelku 
Troubska, pro bezdůvodné zadržení dobytka jesuitských pddaných na 
troubském obecním pastvisku. Spor o robotní fůry těchto poddaných 

645 B 186 1752 Karton 104 
Spor bratří Josefa a Davida v. Bevierů, usedlých v Uherském Hradišti, 
s tamním magistrátem o pastvu jejich dobytka na obecních pastviskách a 
o ubytovací příspěvek 

646 B 187 1779-1784 Karton 105 
Brněnská kapitula – č. 1: zadlužení brněnské kapituly, zřízení vnucené 
správy, proplácení dluhů, účetní věci 1779 – 1784 

646 B 187 1774-1782 Karton 105 
Brněnská kapitula – č. 2: stavba mostu a jezu v Komárově u Brna, rozpočty 
1774 – 1782 

646 B 187 1780-1784 Karton 105 
Brněnská kapitula – č. 3: jednání o zavedení vnucené správy na majetek 
brněnské kapituly, soukromé přípisy dómského děkana hraběte Waffenberga, 
jednání se sekvestrační komisí 1780 – 1781 
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646 B 187 1774-1784 Karton 105 
Brněnská kapitula – č. 4: proplácení účtů kapituly dvorskou sekvestrační 
komisí 1782 – 1783 

646 B 187 1780-1782 Karton 106 
Brněnská kapitula – č. 5: protokoly dvorské komise, zřízené pro zadluženou 
brněnskou kapitulu 1780 – 1782 

646 B 187 1781-1783 Karton 106 
Brněnská kapitula – č. 6: účetní výkazy dvorské komise, soupis nadací 
a fundací, předkládání hospodářských účtů 1781 – 1783 

646 B 187 1746-1747 Karton 106 
Brněnská kapitula – č. 7: spor mezi brněnskými kanovníky a proboštem 
Rudolfem hr. Schrattenbachem o vzájemné zasahování do pravomoci 1746 – 
1747 

646 B 187 1746-1783 Karton 106 
Brněnská kapitula – č. 8: jednání o změně statutů brněnské kapituly, revise 
dluhů, zřízení zvláštní komise pro likvidaci zadlužení a její korepondence 
1763 – 1770 

646 B 187 1752-1782 Karton 107 
Brněnská kapitula – č. 9: spisy zvláštní komise pro likvidaci dluhů brněnské 
kapituly, účetní věci, korespondce s věřiteli 1752 – 1782 

646 B 187 1752-1782 Karton 107 
Brněnská kapitula – č. 10: bilance kapitulního majetku, soupis dluhů, roční 
vyúčtování, umořování pohledávek 1757 – 1781 

646 B 187 (1713) 1747-1752 Karton 108 
Brněnská kapitula – č. 11: svémocná úprava statut brněnské kapituly 
kanovníky, přiložena statuta z r. 1713, různá dobrá zdání aj. (1713) 1747 – 
1752 

646 B 187 1706-1723 Karton 108 
Brněnská kapitula č. 12: vizitace hospodaření brněnské kapituly, suspence 
probošta Jana Matyáše hraběte Thurna – Valsasiny, spor o předložení statut, 
opisy starší korespondence 1706 – 1723 

646 B 187 1746-1747 Karton 108 
Brněnská kapitula – č. 13: spor kanovníků hraběte Deblina, Chorynského 
a Rollsberga s proboštem hrabětem Schrattenbachem o vzájemné urážky 
a přesahování kompetence, starší přílohy 1746 – 1747 

646 B 187 (1690) 1713-1718 Karton 108 
Brněnská kapitula – č. 14: spor mezi kanovníky v Brně o obsazení místa 
hospodářského správde na kapitulním panství, hospodářské výkazy obilní 
a dobytčí od r. 1690, výpisy z urbáře (1690 1713 – 1718 
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646 B 187 (1690) 1703-1752 Karton 108 
Brněnská kapitula – č. 15: vizitace brněnské kapituly, přehled majetku, spor 
probošta s kanovníky, zřízení zvláštní komise, úprava statut, spor s biskupem 
1703 – 1718 

647 B 188 1751-1757 Karton 109 
Kontribuce na statku Blansko, zdanění domkařů 

648 B 189 1752-1754 Karton 109 
Kontribuce na statku Vřesovice. Výpisy z katastrů, vyměřování, výkazy sklizní 

649 B 190 1752-1753 Karton 109 
Násilnosti drnholeckého hospodářského správce Františka Janouška na nově 
ustanoveném kaplanu Františkovi Breunerovi z Březí 

650 B 191 1752-1757 Karton 109 
Udělení privilegia Abbatu Michel – Angelovi Bozzinimu na zřízení manufaktury 
na hedvábí v Lublani, Terstu a Rjece 

651 B 192 1749 Karton 109 
Přeměření polí v Boroticích, Čejkovicích, Neslovicích a Mrámoticích, 
náležejících louckému klášteru 

652 B 193 1753 Karton 109 
Vdovské oprávnění vdov po lazebnících, kteří také vykonávali chirurgickou 
praxi 

653 B 194 1753 Karton 109 
Žádost očního lékaře Jana Františka Baumgartnera z Huzové o přijetí do 
cechu lazebníků 

654 B 195 1749-1754 Karton 109 
Spor o pole mezi obcí Budkovicemi (panství Moravský Krumlov) a Němčicemi 
(panství Oslavany). Výpisy z katastrů, prohlídka hranic. 

655 B 196 1753-1760 Karton 109 
Oddělení městečka Moravského Berouna v kontribučním ohledu od 
šternberského panství 

656 B 197 1752-1755 Karton 109 
Stížnost obcí Šumvaldu, Guntramovic a Starých Oldřůvek na město Budišov 
nad Budišovkou, které chtělo zatížit i tyto obce starými kontribučními dluhy 

657 B 198 1754-1755 Karton 109 
Odmítnutí žádosti Františka Josefa Baumanna o přijetí do krejčovského cechu 
v Olomouci 
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658 B 199 1754-1755 Karton 109 
Uvěznění Karla von Blumencrona na Špilberku k překažení jeho záměru 
oženit se s jevišovickou poddanou Annou Marií Urlovou 

659 B 200 1754 Karton 109 
Dispens pro řeznického tovaryše Františka Bauhera k přijetí do cechu 
v Hustopečích 

660 B 201 1754 Karton 109 
Kontribuce na statku Budíškovicích. Výkazy sklizní 

661 B 202 1754 Karton 109 
Mistrovské právo cizího krejčovského tovaryše Jana Michala Bensche a jeho 
přijetí do jihlavského cechu 

662 B 203 1755-1756 Karton 110 
Spor městečka Bzence s vrchností o nově uloženou činži z lisoven a sklepů 

663 B 204 1755 Karton 110 
Dispens pro udělení měšťanského práva aktuáru komise pro věci invalidů 
Janu Jakubu Bočkovi 

664 B 205 1755 Karton 110 
Spor augustiniánů u sv. Tomáše v Brně s vojenskými úřady o bránu do 
Rodenova domu, který byl jimi zakoupen ke zřízení proviantního domu 

665 B 206 1754-1759 Karton 110 
Zamítnutí žádosti dámského krejčího Jakuba Bahenského o přijetí do cechu 
v Brně a o udělení měšťanství 

666 B 207 1755 Karton 110 
Dispens pro cizince Jana Jiřího Brauna, punčochářského tovaryše, k jeho 
usazení se a provozování živnosti v Dolní Dlouhé Loučce 

667 B 208 1754-1755 Karton 110 
Spor mezi poddanými v Branišovicích a vrchností, cisterciáckým klášterem na 
Starém Brně, o činži z poustek 

668 B 209 1754-1755 Karton 110 
Spor konického faráře Jakuba Bílovského s Klášterním Hradiskem 
o svobodný dovoz vína a o násilné zabavení jeho zásob vína 

669 B 210 1754-1755 Karton 110 
Odmítnutí žádosti pozořického panství o povolení k zřízení řeznictví na ulici 
Novosadech u Brna 
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670 B 211 1753-1754 Karton 110 
Přijetí punčocháře Františka Brodkorba z Litovle do punčochářského cechu 

671 B 212 1754 Karton 110 
Dispens pro soukenické tovaryše Antonína Sudého, Karla Fišu, Jiřího 
Dvořáčka, Augustina Slinku, Františka Kuneše a Františka Roučku z Bystřice 
nad Pernštejnem k dosažení mistrovského práva 

672 B 213 1753-1785 Karton 110 
Stížnost brněnských kavárníků Františka Neumanna, Martina Kronera, 
Františka Haschmanna a Jana Hertze na hraní kulečníku i ve vinných šencích 
rynkovních měšťanů. Zřizování nových kaváren 

673 B 214 1750-1751 Karton 110 
Odpis kontribuce města Velké Bíteše z pustých gruntů u Janovic a Loučky 

674 B 215 1751 Karton 110 
Spor bučovického purkmistra Václava Brauna s panským kontribučním 
výběrčím Josefem Schubertem o zaplacení kontribuce 

675 B 216 1755-1756 Karton 110 
Přepadení hr. Magnise v Brně Karlem von Blumencronem, bývalým 
poručíkem. Jeho zatčení, vydržování a pense z milosti 

676 B 217 1749-1750 Karton 110 
Kontribuce z přespolních polí osedlých z ulice Novosady u Brna na území 
brněnské kapituly v Komárově 

677 B 218 1750 Karton 110 
Náhrada útrat špeha z pruských válek Františka Josefa Brichofa, bývalého 
kapitána v Olomouci 

678 B 219 (1509-1552) 1749-1750 Karton 110 
Kontribuce z pusté vsi brněnských dominikánů Šinkovic u Těšan. Opisy listin 
z r. 1509, 1511, 1552 

679 B 220 1749 Karton 110 
Spor městské rady ve Velké Biteši s náměšťským kontribučním výběrčím 
o odpis kontribučních bonifikací 

680 B 221 1748 Karton 110 
Separace města Bzence v kontribučním ohledu od tamního panství 

681 B 222 1749 Karton 110 
Stížnost obce Bohdalce na žďárském panství pro přetěžování kontribucí. 
Výkaz subrepartice masného krejcaru, výtah katastrů 
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682 B 223 1756-1757 Karton 111 
Kontribuce na statku Branky 

683 B 224 1756-1761 Karton 111 
Návrh vojenských orgánů na stavbu mostu přes řeku Bečvu u Hustopečí. 
Závazky okolních panství na dovávku materiálu a poskytnutí pracovních sil 

684 B 225 1757-1759 Karton 111 
Spor poddaných na Starém Brně s cisterciáckou vrchností o právo šenku. 
Výkaz dlužních robotních peněz 

685 B 226 1757 Karton 111 
Placení úroků z depositních peněz tribunálu a zemských desk, které byly za 
válečných událostí v r. 1742 uloženy u brněnského magistrátu 

686 B 227 1756-1758 Karton 111 
Spor brněnského obchodníka hedvábím Antonína Broginiho s obchodníkem 
suknem Ferdinandem Ressnerem o obchodování suknem, respektive 
zabavení určitých suken 

687 B 228 1756-1757 Karton 111 
Žádost Tomáše Buchmara o povolení k zřízení obchodu železem na Starém 
Brně a o zapsání do brněnského obchodnického bratrstva 

688 B 229 1757 Karton 111 
Žádost Josefa Bruneta, prýmkaře v Budišově nad Budišovkou, o přijetí do 
cechu v Olomouci 

689 B 230 1747 Karton 111 
Žádost Františka Brosiga, knihtiskařského tovaryše, o přijetí do měšťanstva 
v Brně a o povolení k podomnímu obchodu 

690 B 231 1795 Karton 111 
Žádost Antonína Birnbecka, sedlářského tovaryše, o dispens pro přijetí do 
měšťanstva v Brně 

691 B 232 1747 Karton 111 
Žádost Antonína Bischofa o mistrovské právo cichaře v Brně 

692 B 233 1746 Karton 111 
Žádost Jana Šebestiána Brucknera o mistrovské právo výrobce cajku v Brně 

693 B 234 1746 Karton 111 
Dispens pro ševcovského tovaryše Matěje Büchlera pro přijetí do měšťanstva 
v Brně a udělení mistrovského práva 
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694 B 235 1739-1741 Karton 111 
Dovoz cizího piva do Brna. Pivo pro vojenskou posádku. Stížnost tribunálních 
zaměstnanců, advokátů a komorních oficiálů na magtistrát pro bránění 
dovozu piva pro ně z venkova 

695 B 236 1758 Karton 111 
Dispens pro Melchiora Ignáce Bobera k jeho volbě za radního v Brně 

696 B 237 1758-1767 Karton 111 
Střelecký spolek v Brně. Střelecké slavnosti. Užitek z trávníka na střelnici 
u Židovské brány 

697 B 238 1742-1776 Karton 111 
Osvobození bankálních zaměstnanců od vojenského ubytování. Placení 
ekvivalentu 

698 B 239 1759-1763 Karton 112 
Spor poddaných z části brumovského panství (vsi Návojná, Příkazy, Študlov) 
s jejich vrchností Antonií svobodnou paní Beisselovou pro násilné zbavování 
gruntů, pro přetěžování robotou apod. Sekvestrace tohoto statku 

699 B 240 1759-1760 Karton 112 
Spor žďárského kláštera s jejich poddanými v Horní a Dolní Bobrové o činži 
z polí, nově zjištěných při rektifikaci katastru. Násilné akce Bobrovských 
a jejich potlačení, resp. rekrutýrka renitentů 

700 B 241 1760-1773 Karton 112 
Stížnost městyse Veverské Bítýšky na jejich vrchnost pro zatěžování pěší 
i potažní robotou při oplocení panských lesů 

701 B 242 1759-1761 Karton 112 
Poručenství nad zadluženým a nemocným Rudolfem Maxmiliánem von 
Blumencronem, přísedícím representace a komory, který nemohl navštěvovat 
sezení úřadu pro nedostatek šatů 

702 B 243 1760-1763 Karton 112 
Stížnost brněnského magistrátu na Jana Galantu Szupana, vydávajícícho se 
za tureckého poddaného, pro prodej maďarských vín ve městě 

703 B 244 1761-1762 Karton 112 
Marné pokusy o zřízení nových modříren na Moravě 

704 B 245 1761-1762 Karton 113 
Žádost Jana Josefa Budišala z Brna o udělení privilegia k tisku různých 
formulářů výučních listů v olomouckém a hradišťském kraji 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

87 

705 B 246 1761-1762 Karton 113 
Stížnost poddaných z budišovského panství na tamního hospodářského 
inspektora Františka Josefa Wolfa pro násilnosti a příkré chování 

706 B 247 1761 Karton 113 
Zamítnutá žádost Františka Berga, chirurga z Dolan, o povolení k chirurgické 
činnosti v Prostějově 

707 B 248 1760-1761 Karton 113 
Stížnost brněnského cechu kloboučníků na dva jejich spolumistry, Dominika 
a Matěje Spatha, pro výrobu vojenských klobouků z telecích chlupů a nikoliv 
z čisté vlny 

708 B 249 1760-1761 Karton 113 
Separace městečka Bučovic od tamního panství v kontribučním ohledu 

709 B 250 1761 Karton 113 
Spor starobrněnských řemeslníků a tamní vrchností o placení ochranného 
platu a o třídenní robotu 

710 B 251 1759-1762 Karton 113 
Spor slavonického soukenického cechu s tamním výrobcem hedvábných 
šátků Josefem Burgem o přijetí do cechu a o vývoz hedvábí do ciziny 

711 B 252 1762-1767 Karton 113 
Stížnost poddaných z Biskupic u Hrotovic na tamního správce 
a kontriíbučního výběrčího Josefa Schindlera pro zpronevěru 569 zl. 
z kontribučního fondu 

712 B 253 1761-1762 Karton 113 
Udělení dispense pro řeznického tovaryše Blažeje Buzka z Příbora k získání 
mistrovského práva 

713 B 254 1759-1762 Karton 113 
Spor poddaných z Beňova s jejich vrchností, Amandem Petřvaldským 
z Petřvaldu, o placení činže a o naturální robotu 

714 B 255 1761-1763 Karton 113 
Bursy v Brně a v Opavě, jejich zřízení, návrhy činnosti. Kursovní výkazy 

715 B 256 1762-1764 Karton 113 
Dluhy tureckých obchodníků s dobytkem Tomáše a Kristiána Theodoroviče 
a Antonína Theodora Baldoviče v Hustopečích. Jejich soudní spory 

716 B 257 1762-1763 Karton 113 
Spor mlynáře z tzv. Tauberova mlýna Josefa Böhma s obcí Blahotovicemi na 
hranickém panství o přetěžování kontribucí 
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717 B 258 1762-1764 Karton 113 
Úmysl vrchního liechtenštejnského správce Jana Jiřího Balaše věnovat státu 
celý majetek (domů v Prostějově v hodnotě 12.000 zl.) za udělení místa 
bankálního výběrčího. Spor o jeho pozůstalost 

718 B 259 1762-1763 Karton 113 
Dispens pro tkalcovského tovaryše Antonína Bobera k získáníé mistrovského 
a měšťanského práva v Brně 

719 B 260 1762-1769 Karton 113 
Spor o prodej lenního statku Biskupic u Hrotovic, který prodali bratří Jan Karel 
a Maxmilián Dubský z Třebomyslic naráz dvěma kupcům Adamu Ignáci 
hraběti Berchtoldovi a Augustinu Tomáši svobodnému pánu Weberovi 

720 B 261 1762-1764 Karton 113 
Odmítnutí návrhu Josefa, Maxmiliána, Heřmana a Alexia Beesů z Chrostiny, 
držitelů léna Slezských Pavlovic, na převzetí toho statku do věrné správy ve 
prospěch státu, neboť nemohli dostát svým platebním povinnostem pro škody 
způsobené válkou. (Přiložen podrobný odhad statku) 

721 B 262 1763 Karton 113 
Zákaz novostavby barvírny u brněnských hradeb soukeníkem Michalem 
Čaňkem 

722 B 263 1763-1765 Karton 113 
Udělení mistrovského práva krejčímu Fabiánu Breinerovi z Uherského 
Hradiště 

723 B 264 1763-1764 Karton 113 
Udělení práva obchodovat se smíšeným zbožím Františku Antonínu 
Brandejskému z Prostějova, jenž tu koupil obchod od Dominika Pina 

724 B 265 1763-1766 Karton 114 
Udělení mistrovského práva pekaři Maxmiliánu Bögelovi ve Znojmě. Odpor 
magistrátu, dobrá zdání 

725 B 266 1763-1764 Karton 114 
Spory mezi brněnskými zlatníky a stříbrníkem Ondřejem Schrimpfem 
o zasahování do živnosti 

726 B 267 1763-1764 Karton 114 
Spor mezi poddanými z Nové ulice u Brna a jesuitskou kolejí o odchodné 
a poplatek při sňatcích. Dobrá zdání hr. úřadu, podání a vyšetřování 

727 B 268 1642-1700 Karton 114 
Osvobození tzv. menšího kounického domu v Brně od městských poplatků 
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728 B 269 1763-1764 Karton 114 
Dispens pro výrobce cajku Petra Biegela k udělení mistrovského práva 
v Lovčicích 

729 B 270 1764 Karton 114 
Spor loštického Žida Šalamouna Isáka s brněnskou Mariánou Brennerovou 
o splatnost směnky 

730 B 271 1764 Karton 114 
Přijetí Jana Becka, varhanického tovaryše, za mistra v Brně 

731 B 272 1764-1769 Karton 114 
Pobyt Ignáce Vejkarda Bojakovského z Knurova, vlastnícího majetek 
v Pruském Slezsku, ve Ferdinandském jesuitském konviktě v Olomouci. 
Jednání o převod majetku, resp. jeho resignace 

732 B 273 1697-1699 Karton 114 
Udělení čtvrtého výročního a koňského trhu městu Boskovicím 

733 B 274 1736 Karton 114 
Jednání o udělení druhé prelátské hodnosti děkanům brněnské kapituly. 
Návrh děkana Františka Xavera Lefflera, dobré zdání biskupa a tribunálu 

734 B 275 1764 Karton 114 
Spor obce Bělidla s městem Kroměříží o zaplacení starého kontribučního 
nedoplatku 383 zl. 

735 B 276 1764-1765 Karton 114 
Odmítnutí žádosti olomouckého houslaře a loutnisty Martina Brunnera 
o povolení k vlastní výrobě strun 

736 B 277 1764 Karton 114 
Dispens pro bednáře Matěje Bláhovce k udělení mistrovského práva v Třebíči 

737 B 278 1758-1784 Karton 114 
Tisk různých formulářů, doručovacích rejstříků, postrkových lístků apod. 
Objedávky krajských úřadů, proplácení ze stavovských peněz 

738 B 279 1764 Karton 115 
Zamítnutí žádosti koželužského tovaryše Františka Budala o mistrovské právo 
v Jihlavě 

739 B 280 1764-1765 Karton 115 
Spor louckého kláštera s panstvím Jaroslavice o jez na micmanickém mlýně, 
jímž jsou zatápěni poddaní kláštera ze Strachotic 
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740 B 281 1747 Karton 115 
Dispens pro Slezana Františka Brosiga k udělení mistrovského práva 
hokynáře v Brně 

741 B 282 1747 Karton 115 
Dispens pro soukenického tovaryše Františka Brandhubera k udělení 
mistrovského práva v Olomouci 

742 B 283 1765 Karton 115 
Důchodní nedoplatky bývalého vrchnostenského hejtmana Josefa Antonína 
Burkarta ze Sádku u Třebíče 

743 B 284 1708 Karton 115 
Vzpoura čeledínů a zemědělských dělníků na Letovicku a Opatovicku. 
Věznění vůdců na Špilberku 

744 B 285 1706-1708 Karton 115 
Krajští poslové. Ustanovování a platové záležitosti 

745 B 286 1765 Karton 115 
Dispens pro brašnáře Františka Brandnera k udělení mistrovského práva ve 
Znojmě 

746 B 287 1726-1727, 1778-1779 Karton 115 
Zákaz vybírání poplatků faráři při zpovědích. Jednotlivé případy 

747 B 288 1765 Karton 115 
Spor poddaných na brněnském předměstí Cejlu, s jejich vrchností, brněnskou 
kapitulou, o nové vybírání ochranného poplatku 

748 B 289  Karton 115 
Brněnské palírny 

748 B 289 1765-17893 Karton 116 
Brněnské palírny č. 1: stížnost brněnských výrobců rosolky na řemeslníky pro 
nedovolený výčep pálenky, právo předměšťanů na výčep pálenky 1765 – 
1783 

748 B 289 1783-1784 Karton 116 
Brněnské palírny č. 2: pronájem palírny kláštera Králové na Strarém Brně 
1783 – 1784 

748 B 289 1765-1785 Karton 116 
Brněnské palírny č. 3: spor brněnských palírníků s Schendlou Dobruškovou, 
židovskou nájemnicí palírny kořalky v Brně, o výrobu a výčep pálenky, 
nepořádky s nájemní smlouvou 1784 – 1785 
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749 B 290 1765 Karton 116 
Stížnost pravovárečných měšťanů z Budišova na nedovolený dovoz piva 
z melčského panství 

750 B 291 1766-1785 Karton 117 
Stížnost brněnských rynkovních měšťanů na tamní řemeslníky pro 
nedovolený vinný šenk. Otázka dovozu cizího vína, pronájem výčepních 
domů. Výčep v klášterech. Zabavení kontrabantu 

751 B 292 1766-1781 Karton 117 
Spor měšťanů z Nového Města na Moravě s jejich vrchností, nadací Marie 
Školské v Brně, o kontribuci a o les "Ochoz". Přiložen rozpis majetku a sklizně 
poddaných 

752 B 293 1754 Karton 117 
Zamítnutí žádosti krejčovského tovaryše Adama Böheimba o mistrovské 
právo ve Znojmě 

753 B 294 1766 Karton 117 
Schválení žádosti vdovy po jihlavském soukenickém mistrovi Kateřiny 
Bergmannové o ponechání mistrovského práva po jejím zemřelém prvním 
manželovi Josefu Hertzigovi 

754 B 295 1766 Karton 117 
Zamítnutí žádosti cukrářského tovaryše Vincence Büchlera o mistrovské 
právo v Brně. Dobrozdání magistrátu 

755 B 296 1766-1785 Karton 118 
Obchod s knihami a obrazy. Zákaz nedovoleného kramaření a bezcelného 
dovozu. Seznamy knih, zabavených u Michala Benka v Brně a u jiných 
obchodníků v zemi. Zadržení podezřelých tisků o výročních trzích 

756 B 297 1766-1767 Karton 118 
Spor mezi poddanýmií z Veverské Bítýšky a jejich vrchností hrabětem 
Václavem Sinzendorfem o dlužnou činži ve výši 512 zl. 31 kr. z let 1701 – 
1707. Ukončeno kompromisním splacením 250 zl. 

757 B 298 1766-1767 Karton 118 
Zamítnutí žádosti Jana Bossaye z Uher o přijetí za čižmářského mistra do 
ševcovského cechu v Prostějově 

758 B 299 1767 Karton 118 
Zamítnutí žádosti Felixe Brandstättera ze Salcburku o prominutí cizího 
původu a o přijetí do cechu prýmkařů v Moravské Třebové 

759 B 300 1766-1767 Karton 118 
Přijetí Josefa Böseho z Frankensteinu ve Slezsku, hrnčířského tovaryše, do 
cechu hrnčířů v Jihlavě 
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760 B 301 1767-1785 Karton 119 
Jednání o omezení počtu kominických mistrů na Moravě. Dobrá zdání 
z panství a měst. Soupisy kominíků. Rajonisace kominíků. Ustanovení nových 
mistrů. Spory mezi nimi 

761 B 302 1767 Karton 119 
Zamítnutí žádosti Marie Anny svobodné paní Příchovské, rozené Mladotové, 
vrchní nadace Marie Školské v Brně, o povolení k uvolnění jistých příjmů 
nadace na zaplacení jejich osobních dluhů 

762 B 303 (1508)1767 Karton 119 
Spor obcí Žďárné, Velenova, Valchova, Lipové, Bukové, Protivanova 
a Ludíkova s boskovickou vrchností o přetěžování robotou a zatčení selských 
zástupců. Přiložen opis listiny Kryštofa z Boskovic dt 1508, pondělí po sv. 
Václavě. Obcím přidělen advokát ex offo František Štěpán a uvěznění 
propuštěni 

763 B 304 1767 Karton 119 
Povolení Jakubu Františku Bittnerovi k obsazení místa radního v Uničově po 
zemřelém Martinu Bayerovi přes to, že není tři léta uničovským měšťanem 

764 B 305 1767-1781 Karton 119 
Stížnost Blatnice (panství Uherský Ostroh) proti přetěžování kontribucí a na 
nesprávnosti vrchnosti při subrepartici berně. Výpisy z katastrů, petice 

765 B 306 1767 Karton 119 
Ustanovení kominického tovaryše Karla Broginiho za mistra a měšťana v Brně 
na místo vdovy po kominíku Vikotii Orelliové 

766 B 307 1766 Karton 119 
Stížnosti mlynářů v Budišově nad Budišovkou na okolní mlynáře pro 
konkurenční dovoz mouky do města 

767 B 308 1767-1775 Karton 120 
Stížnosti obcí Batelova, Švábova a Spělova na batelovského správce Jana 
Fabera pro přetěžování povinnostmi. Fundační nepořádky kontribučního 
výběrčího Matěje Jana Kaufmanna, výpisy z účtů. Různá podání, komisionelní 
akta, vyšetřování 

767 B 308 (1759-1766), 1775-1781 Karton 121 
Stížnosti obcí Batelova, Švábova a Spělova na batelovského správce Jana 
Fabera pro přetěžování povinnostmi. Fundační nepořádky kontribučního 
výběrčího Matěje Jana Kaufmanna, výpisy z účtů. Různá podání, komisionelní 
akta, vyšetřování. Přiloženy kontribuční účty Batelova z let 1759 – 1766 

767 B 308 1758-1762 Karton 122 
Stížnosti obcí Batelova, Švábova a Spělova na batelovského správce Jana 
Fabera pro přetěžování povinnostmi. Fundační nepořádky kontribučního 
výběrčího Matěje Jana Kaufmanna, výpisy z účtů. Různá podání, komisionelní 
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akta, vyšetřování. Přiloženy kontribuční účty Batelova z let 1762, 1758, 1759, 
1760 

768 B 309 1767 Karton 122 
Návrh dvora na zřízení zemské banky v Brně pro povznesení obchodu 
a průmyslu. Kladné dobré zdání stavů. Neprovedeno 

769 B 310 1767 Karton 122 
Pátrání po Janu Michalu Berneckovi, zdánlivě úředníku tabákové 
administrace, hledanému z dědických důvodů jeho rozloučenou ženou Annou 
Magdalenou Löchelovou z Trachenbergu ve Slezsku 

770 B 311 (1759-1765), 1767-1771 Karton 122 
Stížnosti poddaných z ulice Novosady v Brně, panství Pozořice, na jejich 
vrchnost, Josefa Václava knížete Liechtenštejna, pro přetěžování kontribucí. 
Stížnosti na jejich radní, pro machinace s berní a špatné hospodaření. 
Přiloženy obecní účty z let 1759 – 1765 

771 B 312 1767 Karton 123 
Zamítnutí žádosti nevyučeného brašnaře a invalidy Jana Bauchmanna, 
rodáka z Brünzdorfu v Horních Rakousích, o udělení mistrovského práva 
v Ivančicích 

772 B 313 1751,1767,1771-1785 Karton 123 
Bratrstva a procesí – č. 1/1: snížení počtu bratrstev, procesí a poutí, návrh 
dvora, dobrá zdání krajských hejtmanů, žádosti o povolení poutí z bratrstev, 
opatření s fundačními penězi, soupisy fundací, rušení bratrstev 

772 B 313 1783-1785 Karton 124 
Bratrstva a procesí – č. 1/2: rušení mariánských kongregací, finanční 
záležitosti, ukládání a vypovídání kapitálů 1783 – 1785 

772 B 313 1771-1785 Karton 124 
Bratrstva a procesí – č. 1/3: rušení a omezování bratrstev, předpisy, přípisy 
fundační komise, formuláře výkazů aj. 1771 – 1785 

772 B 313 17825-1785 Karton 125 
Bratrstva a procesí – č. 1/4: omezení a zrušení procesí do Mariazell a jinam, 
soupisy kapitálů, vyúčtování školního fondu 

772 B 313 1784-1785 Karton 126 
Bratrstva a procesí – č. 2: uložení peněz zrušených bratrstev v brněnském 
kraji, zrušení pensijní společnosti u liechtenštejnských účtáren, jejímiž členy 
byli hospodářští úředníci, jejich soupis 

772 B 313 1784-1785 Karton 127 
Bratrstva a procesí – finanční věci bratrstev v Brněnském kraji, soupis 
cenností a majetku bratrstev, disposice o uložení 1784 – 1785 
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772 B 313 1784-1785 Karton 127 
Bratrstva a procesí – č. 3: finanční věci bratrstev v hradišťském kraji 1784 – 
1785 

772 B 313 1784-1785 Karton 128 
Bratrstva a procesí – č. 4: finanční věci bratrstev v jihlavském kraji 1784 – 
1785 

772 B 313 1784-1785 Karton 128 
Bratrstva a procesí – č. 5: finanční věci bratrstev v krnovském kraji 17854 – 
1785 

772 B 313 1784-1785 Karton 129 
Bratrstva a procesí – č. 6: finanční věci bratrstev v olomouckém kraji 

772 B 313 1784-1785 Karton 130 
Bratrstva a procesí – finanční věci bratrstev v olomouckém kraji 

772 B 313 1784-1785 Karton 130 
Bratrstva a procesí – č. 7: finanční věci bratrstev v přerovském kraji 

772 B 313 1784-1785 Karton 131 
Bratrstva a procesí – finanční věci bratrstev v přerovském kraji 1784 – 1785 

772 B 313 17845-1785 Karton 131 
Bratrstva a procesí – č. 8: finanční věci bratrstev v těšínském kraji 1784 – 
1785 

772 B 313 1784-1785 Karton 132 
Bratrstva a procesí – č. 9: finanční věci bratrstev ve znojemském kraji 

773 B 314 1767 Karton 132 
Stížnost brněnských obchodníků železem na domovního správce Mitrovského 
paláce Jana Lindnera pro nedovolený obchod železem 

774 B 315 1768-1784 Karton 133 
Pěstování včelařského Včelařství, zlepšení a zvýšení počtu úlů. Dobrá zdání 
komerčního koncesu, návrh Antonína Janči na zlepšení situace z r. 1773. 
Anketa panství z r. 1773, soupisy úlů z r. 1777 – 1783 

775 B 316 1756 Karton 134 
Stížnosti poddaných z Beňova na přerovsku vrchnost pro přetěžování 
povinnostmi 
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776 B 317 1755 Karton 134 
Stížost brněnského provaznického cechu na znojemského Josefa Vermužku 
pro fušování do řemesla 

777 B 318 1768 Karton 134 
Žádost olomouckého zámečníka Jana Bohumila Bierfreunda, aby mohl 
používat při své práci vedle dřevěného uhlí i uhlí kamenné 

778 B 319 (1737-1756), 1757-1758 Karton 134 
Vyšetřování Jakuba Blaháčka z Tučap, (olomoucká kapitula) pro nepovolené 
vyměřování polí v Dolanech 1737, v Dražovicích 1739, v Kralicích 1742, 
v Mezicích 1745, v Šošůvce 1747, v Smržicích 1749, v Lazcích 1750, 
v Drahanech 1750, v Rakodavech 1756 a jinde 

779 B 320 1759 Karton 134 
Žádost provaznického tovaryše Martina Bernátka o mistrovské právo 
a zařazení do cechu v Prostějově. Potrestání prostějovských radních za 
nesprávný postup 

780 B 321 1758-1759 Karton 134 
Dispens pro cajkařského tovaryše Zikmunda Brucknera z Pruska k udělení 
mistrovského práva v Brně bez ohledu na ztrátu výučního listu a cizí původ 

781 B 322 1758 Karton 134 
Převezení bláznivé ženy vojáka pluku Goisruckého, Alžběty Bergerové 
z Brna, do ošetřování ve špitále Panny Marie ve Vídni 

782 B 323 1759-1760 Karton 134 
Udělení mistrovského práva pro mědikoveckého tovaryše Gottlieba Bresslera, 
rodem z Pruska, v Holešově 

783 B 324 1759 Karton 134 
Udělení mistrovského práva pro pekařského tovaryše Josefa Böhma v Novém 
Jičíně 

784 B 325 1759-1760 Karton 134 
Pověření Františka Brunattiho, legačního sekretáře v Římě, po zemřelém 
Michalu Ferravillovi expedicí papežských bul pro Rakousko 

785 B 326 1760-1771 Karton 134 
Zamítnutí žádosti litovelského hostinského Kristiána Batkého o další bonifikaci 
jeho ztrát za pruské invase r. 1758, kdy byl považován za špiona a jeho dům 
zapálen 

786 B 327 1762-1785 Karton 135 
Spor mgistrátu města Brna s okolními předměstími o nedovolenýž výčep vína. 
Podání Novosadských, jednotlivé případy na Starém Brně, Cejlu, Trnité ul. 
a jinde 
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787 B 328 1762 Karton 136 
Prominutí nedostatku vandrovních let mlynářskému tovaryši Matěji 
Bohonovskému z Bystřice nad Pernštejnem 

788 B 329 1768 Karton 136 
Prominutí nedostatku vandrovních let Janu Jiřímu Barschovi a Janu Jiřímu 
Völcklovi, ševcovským tovaryšům z Bartultovic u Jindřichova ve Slezsku 

789 B 330 1768 Karton 136 
Vyšetřování pověstí o zázračnosti obrazu Panny Marie, vysícím na stromě 
u silnice u Bzence 

790 B 331 1768 Karton 136 
Prominutí vandrovních let plátenickému tovaryši Josefu Böhmovi z Velkých 
Losin 

791 B 332 1769 Karton 136 
Odmítnutí žádosti krejčovského tovaryše Vavřince Burggrafa 
z Hilpoldscheimu v Sasu o udělení mistrovského práva v Kroměříži 

792 B 333 1769 Karton 136 
Stížnosti poddaných z Bruchotína na jejich vrchnost, olomouckou kapitulu, pro 
přetěžování robotami 

793 B 334 1768 Karton 136 
Stížnost brněnských rukavičkářů na židenického krejčího Karla Sobotu pro 
fušování do jejich řemesla 

794 B 335 1769 Karton 136 
Vyšetřování těžkého poranění, způsobeného brumovskému správci Janu 
Václavu Dvořákovi majorem olomoucké pevnosti baronem Janem Beisselem, 
majitelem statku Návojná, pro zdánlivou urážku. Odsouzení barona Beissela 

795 B 336 1768-1777 Karton 136 
Stížnosti brněnských ševců na ševce, zaměstnané u vojenské ekonomie, pro 
poškozování jejich živnosti výrobou a prodejem nové obuvi. Vyšetřování 
a zákaz takové činnosti 

796 B 337 1769 Karton 136 
Odmítnutí žádosti brněnských tkalců o povolení k volnému prodeji a střihání 
jejich výrobků 

797 B 338 1769-1770 Karton 136 
Vyšetřování podplácení olomouckého krajského komerčního inspektora 
Ignáce Josefa Steplama třebovskými obchodníky, aby byl na jejich straně 
v jejich sporu s Josefem Baverem, obchodníkem herinky v Moravské Třebové 
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798 B 339 1769-1770 Karton 136 
Žádost zámečnického tovaryše Martina Biskupa o udělení mistrovského práva 
jako venkovského mistra na Nové ulici u Brna 

799 B 340 769-1781 Karton 136 
Zákaz výroby kožených kalhot židovskými a křesťanskými krejčími v Mikulově, 
Rousínově a Telči (Josef Jakoby). Zákaz fušování do živností rukavičkářů 

800 B 341 1770 Karton 136 
Odmítnutí stížnosti brněnských sklářů na magistrát, že udělil mistrovské právo 
sklářskému tovaryši Ignáci Hoffmannovi 

801 B 342 1769-1782 Karton 136 
Omezení počtu sýrařských obchodníků v Brně pro jejich špatnou 
hospodářskou situaci 

802 B 343 1770 Karton 136 
Vyšetřování o zdánlivém násilném potratu jisté konvertitky Jany Bertholdové 
z Kurova, vydávající se v Brně za šlechtičnu. Šetření o její zdánlivé konversi 
v Olomouci 

803 B 344 1769-1770 Karton 136 
Prominutí cizího původu a ztráty vysvědčení Františku Bolickovi z Pruského 
Slezska při udělení mistrovského práva v dámském krejčovství v Brně 

804 B 345 1770 Karton 136 
Spor poddaných z Brodu nad Dyjí s drnholeckou vrchností o rozdělení 
pastvisk. Protokol komise; rozdělení provedeno, vůdcové poddaných 
potrestáni 

805 B 346 1770 Karton 136 
Zamítnutí žádosti Františka Bernharda, krejčovského tovaryše z Litovle, 
o mistrovské právo 

806 B 347 1770 Karton 136 
Potrestání Doroty Budišínské z Prostějova za urážlivé psaní, poslané opatu 
Klášterního Hradiska se stížností na jeho nesprávný postup při jednání o její 
pekařskou živnost v Olšanech 

807 B 348 1770-1771 Karton 136 
Zamítnutí žádosti Josefa Bartla o udělení mistrovského práva kominického 
v Olomouci. Přiložen soupis všech olomouckých domů s majiteli z r. 1770 

808 B 349 1770-1772 Karton 136 
Zákaz dovozu olova do Rakouska a příkaz, aby se cín a olovo kupovalo 
v císařských královských skladech a u Horního ředitelství za stanovené ceny 
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809 B 350 1771-1785 Karton 137 
Odstranění záplav brněnských ulic. Zavádění kanalizace, odvodnění Nové 
ulice a Švábky. Zaplavování fortifikací aj. Připojeny mapy, účty 

810 B 351 (1588,1664), 1771 Karton 137 
Spor poddaných z Moravské Húzové s šternberskou vrchností pro zabrání 
spolupastviska u Člonovského rybníka. Přiložen opis listiny dt 1588 Karla kn. 
Minsterberského a výtah z urbáře z r. 1664 

811 B 352 1770 Karton 137 
Žádost krejčovského tovaryše Jiřího Bílého o mistrovské právo ve Slavkově, 
uvolněné po smrti jeho otce Jana 

812 B 353 1770 Karton 137 
Stížnost obce Babic na šternberskou vrchnost pro přetěžování robotami 

813 B 354 1758,1771-1785 Karton 137 
Úprava cen piva po zvýšení cen obilí. Přiloženy výkazy cen ze Znojma 1758 – 
1771, rozpočet pro výrobu piva 

814 B 355 1771 Karton 138 
Nový řád pro tovaryše a učně v knihtiskárnách 

815 B 356 1771 Karton 138 
Šetření o Antonínu Bodenbruckovi, který přijímal ve Velkém Mezikříčí úplatky 
s předstríráním, že se zasadí o vyreklamování poddanských synů z vojny 

816 B 357 1771-1778 Karton 138 
Spor obce Březolup s tamní vrchností Janem Ferdinandem sv. p. 
Longuevalem o lesy "Kamenka" a "Čertoryj" 

817 B 358 1772-1781 Karton 138 
Stížnosti měšťanů Moravských Budějovic na špatné hospodaření radních a na 
kontribuční útlak ze strany vrchnosti. Poškození měšťanů Františka Musila, 
komisionelní šetření. Přiložen soupis všech měšťanů s pečetěmi a s výkazem 
plateb 

817 B 358 1772-1773 Karton 139 
Stížnosti měšťanů Moravských Budějovic na špatné hospodaření radních a na 
kontribuční útlak ze strany vrchnosti. Poškození měšťanů Františka Musila, 
komisionelní šetření. Přiložen soupis všech měšťanů s pečetěmi a s výkazem 
plateb (účetní výkazy, soupis obecního jmění, vyšetřovací protokoly) 

818 B 359 1772-1773 Karton 140 
Námitky truhlářského cechu v Jihlavě proti magistrátnímu udělení 
mistrovského práva Janu Blassovi. Vyšetřování námitek 
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819 B 360 1736,1747 Karton 140 
Stížnosti brněnských zlatníků na tamní pasíře a mečíře pro fušování do 
řemesla 

820 B 361 (1498-1717), 1774-1775 Karton 140 
Spor Velké Bíteše s náměšťskou vrchností hrabětem Karlem Vilémem 
Haugvitzem o les "Klečany". Opisy listin z let 1717, 1749, 1498, 1573, 1579; 
výslechy 

821 B 362 1774 Karton 140 
Zřízení fideikomisu z panství Letovice, patřícího nejvyššímu kancléři Jindřichu 
Kajetánu hraběti Blümegenovi 

822 B 363 1771-1785 Karton 141 
Zdanění dovážených věder vína ve prospěch brněnských rynkovních 
měšťanů, tzv. věderní krejcar. Návrhy, účty 

823 B 364 1772-1775 Karton 141 
Určení cukrářství a kavárnictví v Brně za měšťanské řemesla. Žádosti 
o povolení k výkonu tohoto řemesla 

824 B 365 1777-1780 Karton 141 
Rozpory a nepořádky v louckém klášteře. Vyšetřování mnichů Patera Cyrila 
Kasuuerera a Eustecha Hiltschera. Zatčení knínické správcové Veroniky 
Böhmové pro nemravný život. Převezení Patera Kasuuerera na Mírov. 
Vyšetřování příliš světského života Patera Lembarta Žaluda a Ilfrieda Müllera. 
Protokoly, výslechy, zadržení korespondence aj. 

825 B 366 1772 Karton 141 
Zákaz placení odměny poslům ve vojenských záležitostech krajskými 
hejtmany 

826 B 367 1777-1778 Karton 141 
Příkaz krajským hejtmanům zasílat peníze do různých fondů samostatně a 
s vlastními přípisy 

827 B 368 1779-1781 Karton 141 
Připojení tzv. Janské čtvrti od Bavor k Hornímu Rakousku 

828 B 369 1777 Karton 141 
Sbírky na opravu mariánského sloupu na Velkém náměstí v Brně 

829 B 370 1782-1783 Karton 141 
Nález peněz krejčím Matyášem Hanzalem v Moravských Budějovicích. 
Pátrání po jejich původu 
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830 B 371 1782 Karton 141 
Svěření dozoru nad akcemi biskupů ve věcech světských a hospodářských 
fiskálnímu úřadu 

831 B 372 (1706-1747), 1781 Karton 141 
Potvrzení úmluvy města Moravských Budějovic s vrchností o různé polnosti, 
povinnosti atd. Opisy listin z let 1706, 1734, 1747 

832 B 373 (1517-1661), 1783 Karton 141 
Potvrzení privilegií městeka Dolní Bobrová. Opisy listin z let 1517, 1552, 
1549, 1661 

833 B 375 1782 Karton 142 
Potvrzení tržních privilegií městečka Biskupic u Hrotovic a Hrádku u Znojma. 
Zásahy dvorského agenta Wöllera 

834 B 376 (1661), 1781-1785 Karton 142 
Potvrzení tržního privilegia městečka Rýžoviště. Opisy listiny z r. 1661 

835 B 377 1782-1783 Karton 142 
Potvrzení tržních privilegií městečka Horní Bobrové a udělení nového trhu 

836 B 378 1781-1782 Karton 142 
Zamítnutí žádosti svobodných a dědičných rychtářů z panství libavsko – 
budišovského a potvrzení privilegií, neboť podobná privilegia jsou jen 
vrchnostenskou záležitostí 

837 B 379 (1440-1806), 1782 Karton 142 
Potvrzení privilegií a měsíčních trhů města Bílska. Opisy listin z let 1440, 
1489, 1525, 1534, 1547, 1565, 1566, 1638, 1685, 1744, 1747, 1806 

838 B 380 (1545-1618), 1781-1783 Karton 142 
Potvrzení privilegií města Brušperku. Opisy listin z let 1545, 1555, 1567, 1568, 
1580, 1584, 1618 

839 B 381 (1463-1744), 1781-1783 Karton 142 
Potvrzení privilegií města Boskovic. Opisy listin z let 1463, 1477, 1491, 1492, 
1570, 1575, 1608, 1615, 1642, 1698, 1744 

840 B 382 1782-1783 Karton 142 
Jednání o úpravu a příjem tax z různých slezských panství, náležejících 
vratislavskému biskupství. Taxe z panství Stará a Nová Červená Voda, 
seznam rytířských šeltýzství 

841 B 383 1782-1785 Karton 142 
Úprava právních poměrů a různých výjimečných správních a finančních akcí 
na panstvích vratislavského bisikupství 
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842 B 384 1780-1783 Karton 142 
Rozšíření obchodu J. Břeně v Novém Městě na Moravě o obchod kořením 

843 B 385 1780-1783 Karton 143 
Přijetí tesařského tovaryše Františka Běly za mistra v Prostějově 

844 B 386 1783-1784 Karton 143 
Stížnost pozůstalých po Kašparu Bukovském ze Sokolí, Pavla a Jana Butulů 
a Jana Veselého na třebíčskou vrchnost, respektive sirotčí úřad, pro škody 
spáchané jimi v jejich dědictví 

845 B 387  Karton 143 
Stavební ředitelství 

845 B 387 1783-1785 Karton 143 
Stavební ředitelství – č. 1: přestavba budov Klášterního Hradiska na generální 
seminář, stavební rozpočty, podrobné půdorysné plány, seznam potřebného 
nábytku aj. 1783 – 1785 

845 B 387 1783-1785 Karton 143 
Stavební ředitelství – č. 2: stavební úpravy veřejných budov, předpisy 
vrchního stavebního ředitelství, schvalování plánů, přehled stavebních potřeb 
v jednotlivých krajích, rozpočty aj. 1784 – 1785; stavební normálie 1783 – 
1785 

846 B 388 1754, 1764, 1766, 1785 Karton 144 
Městská stráž v Brně, její poměr k vojsku, opatření zbraní pro stráž 

847 B 389 1783-1785 Karton 144 
Vyřízení 326 žádostí, které byly podány v říjnu císaři Josefu II. při jeho 
návštěvě na Moravě v táboře u Tuřan 

848 B 390 1771-1772, 17854, 1785 Karton 144 
Stížnost litovelského měšťanstva na složení městské rady, která se skládá 
výhradně z příbuzných primátora. Stížnost Rozálie Bernhardové z Litovle na 
městskou radu pro zákaz obchodování s potravinami 

849 B 391 1784 Karton 144 
Stížnost Václava Brtníčka z Drnovic na račickou vrchnost hraběte Braidu, že 
mu odňala grunt a dala jej svému lokajovi Janu Valuchovi 

850 B 392 1783-1785 Karton 144 
Výměna starých bankocetlí za nové k 1. listopadu 1784 a jejich nucený oběh 
v Uhrách a Haliči 
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851 B 393 1717-1749 Karton 144 
Kavárny v Brně, jejich zřizování a kulečníková hra. František Josef Dallunger 
1717. Jan Bartoloměj Brunelli 1729, Jan Ondřej Hertwig 1730, Viktoria 
Sedlmayerová, Ignác Nedomanský, Ondřej Benjamin Fracek, Jan Kristin 
Probst, Martin Krosner, František Josef Neumann 1746 

852 C 1 1748-1749 Karton 145 
Rektifikace kontribuce. Odpis fictitia a zdanění býv. nových a starých poustek 
v lánových rejstřících. Zdanění židů. Seznam všech panství s údajem o počtu 
berních lánů osedlých nově pustých a starých pustých. Seznam židovských 
lánů. Soupis panských a poddanských lánů po panstvích 

853 C 2  Karton 145 
Kontribuční resty 

853 C 2 1748-1752 Karton 145 
Kontribuční resty – č. 1/1: úprava kontribučních restů podle decenálního 
recesu, výkazy dlužné kontribuce po panstvích, odpisy a návrhy na splácení, 
jednotlivé případy 

853 C 2 1752-1768 Karton 146 
Kontribuční resty – č. 1/2: úprava kontribučních restů podle decenálního 
recesu, výkazy dlužné kontribuce po panstvích, odpisy a návrhy na splácení, 
jednotlivé případy 1752 – 1768 

853 C 2 1749-1768 Karton 146 
Kontribuční resty – č. 1/3: úprava kontriíbučních restů svobodníků, soupis 
svobodníků v krajích, odpisy a bonifikace, jednotlivé případy 1749 – 1756 

853 C 2 1762-1770 Karton 147 
Kontribuční resty – č. 2/1: staré kontribuční resty, jejich vymáhání, odpisy, 
jednotlivé případy 1762 – 1770 

853 C 2 1762-1770 Karton 147 
Kontribuční resty – č. 2/2: vymáhání starých kontribučních restů, jednání 
o odpisech, jednotlivá panství 1766 – 1770 

854 C 3 1722-1724 Karton 148 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 2: kontribuční resty panství Jindřichov, 
vymáhání ze sekvestrovaného majetku Františka Josefa hr. Hodice 1722 – 
1724 

854 C 3 1725-1734 Karton 148 
Kontribuce, kontribuční resty – 3: pohledávky vojenského dodavatele 
Emanuela Bacharacha na kontribučních restech z panství Podolí – Loučka, 
které mu postoupil Gottried Kristián v. Schreivogel 1725 – 1734 
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854 C 3 1725-1730 Karton 148 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 4: nový exekuční způsob vymáhání 
kontribučních restů, subrepartice berní na panstvích 1725 – 1730 

854 C 3 1728-1730 Karton 148 
Kontribuce, kontribuční resty – č.5: vymáhání starých kontribučních restů, 
způsob splácení a běžně vybírání kontribuce 1728 – 1730 

854 C 3 1732 Karton 148 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 6: kontribuce, způsob vybírání, publikace 
patentů, extraordinarium 1732 

854 C 3 1732 Karton 148 
Kontribuce, kontribuční resty – č.7: kontribuce, způsob vybírání, publikace 
patentů, extraordinarium, výkaz platů důstojníků 1732 

854 C 3 1733-1735 Karton 148 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 8: kontribuční resty panství Třebíč, výkaz 
subrepartice, účetní propočty 1733 – 1735 

854 C 3 1734 Karton 148 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 9: kontribuce města Osoblahy a jeho vesnic 
1734 

854 C 3 1734 Karton 148 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 10: kontribuce, zasílání výkazů, připomínky 
krajským hejtmanům , exekuce na dlužníky 1734 

854 C 3 1735 Karton 148 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 11: kontribuce, zasílání výkazů restantníků, 
připomínky tribunálu k elaborátům kontribuční komise 1735 

854 C 3 1735 Karton 148 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 12: kontribuce, korespondnce o jejím 
vybírání, o restantnících, poznámky k různým tabelím 1735 

854 C 3 1736-1737 Karton 148 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 13: vymáhání kontribučních restů na 
panstvích Loučná, Velké Losiny a Jindřichov 1736 – 1737 

854 C 3 1722-1738 Karton 148 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 14: vyslání 50 invalidů do hradišťského kraje 
k exekučnímu vymáhání kontribuce 1738 

854 C 3 1734-1743, 1742-1744 Karton 149 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 15: vymáhání komorních restů, výkazů 
dlužních kontribucí po krajích a panstvích za léta 1734 – 1743, 1742 – 1744 
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854 C 3 1741, 1734-1743 Karton 149 
Kontribuce, kontribuční resty – č.16: vymáhání starých kontribučních restů 
z let 1705 – 1714 i z pozdějších, výkazy, korespondence, seznam 
znojemských komínů z r. 1741, 1734 – 1743 

854 C 3 1746-1747 Karton 149 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 17: jednání o směrnicích pro likvidaci škod 
spáchaných vojsky na poddaných i vrchnostech násilným zabíráním 
a vymáháním peněz i naturálií, senam poškozených panství, odpisy 
kontribuce, bonifikace 1746 – 1747 

854 C 3 1746-1747 Karton 149 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 18: obsazení místa znojemského krajského 
kontribučního revidenta po smrti Tomáše Hermanna Janem Antonínem 
Kaiserem 1746 – 1747 

854 C 3 1746-1747 Karton 149 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 19: vymáhání kontribučních nedoplatků na 
ždánickém panství vojenskou exekucí 1746 – 1747 

854 C 3 1746,1747 Karton 149 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 21: publikace sněmovního povolení 
mimořádné daně k splácení zemských dluhů na rok 1747 ve výši 1 zl. a 14 kr. 
z berního lánu a komínu od vrchnosti a 2 zl. a 13 kr. od poddaných 1746,1747 

854 C 3 1747-1749 Karton 150 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 27: odpis lánů a komínů z prostor, které byly 
zabrány buď k opevňovacím zařízením v Brně a v Olomouci a nebo strženy 
nepřátelským vojskem 1747 – 1749 

854 C 3 1747 Karton 150 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 28: stížnost poddaných z Dešné 
a Županovic na jejich vrchnost, Adama Ignáce hr. Berchtolda, na kontribuční 
přetěžování a návrh na úpravu jejich kontribuce i způsobu subrepartice 1747 

854 C 3 1747 Karton 150 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 29: publikcace sněmovního povolení 
extraordinaria pro rok 1748 ve výši 23.333 zl. 20 kr. a výbavného ve výši 
2.000 kremnických dukátů 1747 

854 C 3 1747-1749 Karton 150 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 31: publikace sněmovního povolení 
mimořádné daně k splácení zemských dluhů na rok 1748 ve stejné výši jako r. 
1747 

854 C 3 1722-1728 Karton 151 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 32: splácení kontribučních restů, výkazy 
dlužních berní po krajích a panstvích, postup v jednotlivých případech, zřízení 
zvláštní kontribuční komise 
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854 C 3 1725-1737 Karton 152 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 33: spisy zvláštních tribunálních komisařů 
pro věci kontribuční Františka Antonína Salavy z Lípy a Leopolda v. 
Waldnera, protokoly o jednání, konsignace, výpočty, výkazy restantníků 1725 
– 1737 

854 C 3 1732 Karton 152 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 34: nový exekuční řád pro vymáhání daní za 
použití vojenských invalidů z 26/4 1732 

854 C 3 1737 Karton 152 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 39: připomínky tribunálu, resp. kontribuční 
komise k výsledkům výběrčí berně v 1. kvartále 1737 

854 C 3 1737-1738 Karton 152 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 40: zprávy kontribuční komise o výběru 
berní a o stavu restů, korespondence s krajskými hejtmany o nedoplatcích 
1737 – 1738 

854 C 3 1748-1751 Karton 152 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 41: daňové nedoplatky města Jevíčka, 
návrhy na úpravu gubrepartice v Jevíčku, soupis měšťanů i předměšťanů, 
zdanění majetku augustiniánského kláštera 1748 – 1751 

854 C 3 1748, 1747-1748 Karton 152 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 42: publikace sněmovního povolení řádné 
vojenské, komorní a domestikální berně na rok 1748, 1747 – 1748 

854 C 3 1747-1748 Karton 153 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 45: protest města Jihlavy proti úmyslu 
tamního krajského hejtmana Michala Heřmana hraběte Althanna provést ve 
městě revisi kontribuce a jejího výběru 1747 – 1748 

854 C 3 1748 Karton 153 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 46: vymáhání dlužních kontribučních restů, 
publikace příslušných výnosů, výkaz svolených a skutečně vybraných peněz 
v krajích a zhodnocení výběru, malversace ve Spálově 1748 

854 C 3 1748 Karton 153 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 47: zproštění poddaných Josefa Ondřeje 
Rodena z Hýřenova, z Krhova a Hrotovic od vojenského exekučního 
vymáhání berně s ohledem na prokázanou velkou neúrodu 1748 

854 C 3 1748 Karton 153 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 48: šetření o povinnosti telčských 
poddaných vyplácet zvláštní poplatek z masa tamním hospodářským 
úředníkům 1748 
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854 C 3 1748 Karton 153 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 49: stížnost poddaných z Troskotovic na 
jejich drnholeckou vrchnost, Františka Václava hraběte Trautmannsdorfa, pro 
přetěžování kontribucí, zatčení 2 poddaných z Troskotovic, Zachariáše 
Steinera a Vavřince Wiesnera 1748 

854 C 3 1748 Karton 153 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 52: stížnost poddaných z Rožnova pod 
Radhoštěm na jejich vrchnost pro přetěžování kontribucí, renitence 
poddaných a věznění 4 z nich na Špilberku 1748 

854 C 3 1744 Karton 153 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 53: žádosti o zrušení vojenských exekucí při 
vymáhání dlužních berní od jednotlivých panství (Brodek, Tovačov, Janovice, 
Horní Moštěnice, Hranice, Křetín, Náměšť na Hané aj.) 1744 

854 C 3 1724 Karton 154 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 58: subrepartice kontribuce, návrh Josefa 
Jana Adama knížete Liechtenštejna pro panství Zábřeh a dobré zdání 
tribunálu k celému problému 1724 

854 C 3 1722-1740 Karton 154 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 59: spor poddaných křížovnického dvora 
v Brně s bývalým arendátorem Františkem Matyášem Steffanim o přetěžování 
a nepořádky s kontribucí 1722 – 1740 

854 C 3 1728-1736 Karton 154 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 61: kontribuční nedoplatky v přerovském 
kraji, přetěžování malých a berních statků, nová kontribuční subrepartice 
podle počtu měřic, spor poddanýcvh z Horních Povelic s jejich vrchností 
Františkem v. Hantkem 1728 – 1736 

854 C 3 1731-1737 Karton 154 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 62: nový způsob exekučního vybírání berně 
vojenskými invalidy, postup při pořizování výkazů a při subrepartici, 
připomínky tribunálu, seznamy dlužníků na jednotlivých panstvích i pro celou 
zemi 1731 – 1737 

854 C 3 1734-1737 Karton 155 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 66: zavedení kontribučních knížek, posudky 
krajských hejtmanů k hradišťskému návrhu, návrh formuláře 1734 – 1737 

854 C 3 1733 Karton 155 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 67: dobrá zdání krajských hejtmanů 
o příčinách nemožnosti poddaných platit penále z nezaplacených berní 1733 

854 C 3 1725-1731 Karton 155 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 72: nový patent o způsobu exekučního 
vmáhání dlužních berní, otázka penále za neplacení, zasílání výkazů 
o dluzích 1725 – 1731 
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854 C 3 1744 Karton 155 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 73: kontribuční záležitosti, zavedení 
kontribučních revidentů, publikace příslušných patentů, vedení kontribučních 
účtů na panstvích 1744 

854 C 3 1743-1745 Karton 156 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 74: kontribuční záležitosti, rozpis berně, 
zasílání výkazů restů, výkazy plateb vojsku 1743 – 1745 

854 C 3 1746 Karton 156 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 75: kontribuční záležitosti, rozpis berně, 
zasílání výkazů restů 1746 

854 C 3 1747 Karton 156 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 76: kontribuční záležitosti, rozpis berně, 
memoranda o dlužné kontribuci, resty 1747 

854 C 3 1715-1722 Karton 156 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 77: kontribuce mikulovských židů, výpisy 
z lánových rejstříků, smlouvy s vrchností, komisionální vyšetřování, bonifikace 
jejich výdajů, výkazy berně z let 1701 – 1715, opisy starších listin, žádosti 
o odpisy berní 1715 – 1722 

854 C 3 1715-1747 Karton 156 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 78: kontribuce, publikace sněmovních 
povolení, daňové resty, jejich vymáhání 

854 C 3 1718-1741, 1724-1738 Karton 157 
Kontribuce, kontribuční resty – publikace sněmovních povolení, vymáhání 
restů 

854 C 3 1647-1740 Karton 158 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 79: jmenování kontribučních výběrčích 
v krajích, jednotlivé případa 1647 – 1740 

854 C 3 1736-1738, 1752 Karton 158 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 81: šetření o výši ivanovických kontribučních 
restů, vyšetřování bývalého kontribučního výběrčího Ignáce Aloise Doležala, 
výkaz nedoplatků 1736 – 1738,1752 

854 C 3 1647, 1705-1752 Karton 158 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 85: způsob vybírání berně, zasílání výkazů 
daňových restů, pořizování exekučních tabelí, výkazy vybraných berní, 
proplácení vyplacených peněz 1705 – 1708 

854 C 3 1737 Karton 159 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 86: kontribuční záležitosti, vymáhání berních 
restů, seznamy dluhů, publikace sněmovních povolení, zasílání výkazů 
daňových restů 1737 
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854 C 3 1738 Karton 159 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 87: kontribuční záležitosti, výkazy restů, 
publikace sněmovních povolení, dodávky naturálií vojsku, elaborát 
v kontribučních věcech 1738 

854 C 3 1737-1739 Karton 159 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 88: kontribuční záležitosti, publikace 
sněmovních povolení, vymáhání berních restů 1739 

854 C 3 1740 Karton 160 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 89: kontribuční záležitosti, publikace 
sněmovních povolení, zasílání výkazů vybrané a dlužné berně 1740 

854 C 3 1741 Karton 160 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 90: kontribuční záležitosti, dlužní berně, 
erogační výkazy, publikace sněmovních povolání, daňové zpronevěry 1741 

854 C 3 1742 Karton 160 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 91: kontribuční záležitosti, resty, publikace 
sněmovních povolení 1742 

854 C 3 1740-1743 Karton 160 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 92: kontribuční záležitosti, publikace 
sněmovních povolení, výkazy restů, erogační tabule 1743 

854 C 3 1727 Karton 161 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 98: kontribuční záležitosti, vymáhání berních 
restů 1727 

854 C 3 1727-1729 Karton 161 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 100: šetření o sporu Františka Ludvíka von 
Handkeho s jeho poddanými z Horních Povelic o kontribučním přetěžování 
a různých násilnostech 1727 – 1729 

854 C 3 1727-1732 Karton 161 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 107: relace kontribučních komisařů 
Františka Antonína Salavy z Lípy a Leopolda z Waldnera o nedostatcích při 
vybírání kontribuce, o dlužných berních, o subrepartici, o příčinách restů aj., 
připojeny výkazy restů z krajů 1731 – 1732 

854 C 3 1733 Karton 162 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 111/1: relace kontribučních komisařů Salavy 
a Waldnera o situaci při výběru berně a o revizi krajských výkazů 1733 

854 C 3 1734 Karton 162 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 111/2: jmenování Antonína Popa aktuárem 
při kontribuční komisi s platem 330 zl. a určení jeho pracovní náplně 1734 
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854 C 3 1734-1740 Karton 162 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 114: relace krajských hejtmanů 
o kontribučních záležitostech, a postupu výběru, o daňových nedoplatcích, 
různé výkazy, opisy kontribučních účtů, přeměření panství Luka nad Jihlavou 
1734 – 1740 

854 C 3 1733-1742 Karton 162 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 119: připomínky ke kontribučním účtům z let 
1736 – 1780 všech panství a statklů jihlavského kraje, činěné krajskými 
kontribučními revidenty Michalem Františkem Sieglem a Bohumilem Rohmem 
s připojenými odpověďmi panských důchodních a kontribučních 1739 – 1742 

854 C 3 1740-1747 Karton 163 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 120: revizní protokoly jihlavských 
kontribučních revidentů Bohumila Rohma o kontribučních záležitostech všech 
panství a statků jihlavského kraje pro léta 1737 – 1745, výkazy (i jmenovité) 
z jednotlivých panství 1740 – 1747 

854 C 3 1746 Karton 164 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 151: kontribuční záležitosti, jmenování 
kontribučních revidentů, komisionelní šetření o berních restech 1746 

854 C 3 1746-1747 Karton 164 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 154: kontribuční záležitosti, výkazy restů, 
jejich vymáhání, revize kontribučních účtů, komisonelní akta 1747 

854 C 3 1748 Karton 165 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 159: komisionelní spisy o kontribučnívh 
věcech, korespondence s krajskými hejtmany a daňovými výběrčími, výkazy 
restů a zprávy o jejich vymáhání, strvzenky o platech na rekruty a renionty 
1748 

854 C 3 1715-1716, 1733-1734 Karton 165 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 160: zavedení kontribučních knížek na 
Moravě, částečná revize katastru, subrepartice berně, úpravy berních knížek 
r. 1733 a jejich kontrola 1715 – 1716, 1733 – 1734 

854 C 3 1715-1718, 1732-1740 Karton 165 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 161: rozdělování kontribučních knížek, 
revize katastru, výpisy z lánových rejstříků, revize berních knížek 1715 – 
1718, 1732 – 1740 

854 C 3 1715-1748 Karton 165 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 162: stížnost Jana Felixe Želeckého 
z Počenic na omylem zapsané 3 běžné lány na jeho panství Veselí nad 
Moravou 1731,1734 

854 C 3 1748-1755 Karton 166 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 165: vymáhání dlužních berní do září 1748, 
výkazy restů, půjčka stavů na tyto dluhy, sekvestrace statků 1748 – 1755 
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854 C 3 1699-1701 Karton 166 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 168: vymáhání dlužné kontribuce 9628 zl. 
55 kr. na Janu Michalu hraběti Althanovi, exekuční postih 1699 – 1701 

854 C 3 1734-1741 Karton 166 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 180: ustanovení krajských berních 
revidentů, důvody jejich zřízení a instrukce, zprávy jihlavského revidenta 
Michala Františka Siegla 1734 – 1741 

854 C 3 1746-1747 Karton 166 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 181: odpis berně na liechtenštejnském 
panství Uherský Ostroh 1746 – 1747 

854 C 3 1744-1748 Karton 166 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 182: spor boskovického hejtmana 
a bývalého rudoleckého kontribučního Jana Františka Hustého s poddanými 
z Rudolce a Černé o použití kontribučních peněz ve výši 400 zl. k náhradě 
jeho nevyplacené kauce 1744 – 1748 

854 C 3 1737-1775 Karton 166 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 183: použití českých směrnic pro výběr 
dlužné kontribuce i pro subrepartici na Moravě, kontribuční resty na panství 
Bystřice nad Pernštejnem 1737 – 1775 

854 C 3 1699-1775 Karton 166 
Kontribuce, kontribuční resty – č. 190: vymáhání dlužné kontribuce, zasílání 
erogačních tabelí, seznam vybrané kontribuce a výdaje z ní 1722 – 1723 

855 C 4 1769 Karton 167 
Kontribuce, systém – č. 1: soupisy poddaných na panstvích brněnského 
a znojemského kraje, kteří zastavili jiným poddaným pod plat svá pole k osevu 
nebo k jinému užitku, šetření o postupu vojenské správy při placení přípřeží 
a jiných služeb poddaným 1769 

855 C 4 1751-1753 Karton 167 
Kontribuce, systém – č. 2: zákaz přenechávání polí, podléhajících kontribuci 
bohatými poddanými chudině za polovic nebo o třetinu sklizně, vyšetřování 
beranovského žida pro společné užívání půdy s poddanými 1751 – 1753 

855 C 4 1769-1783 Karton 167 
Kontribuce, systém – prominutí úroku ve výši 1/8 vydaného množství obilí, 
z kontribučních sýpek (fondu) poddaným, postiženým neúrodou 1769 – 1783 

855 C 4 1748-1753, 1774-1779 Karton 167 
Kontribuce, systém – č. 3: zavedení nového kontribučního systému (tzv. 
systemální patent z 27.5.1748), exekuční berní řád, instrukce, decenální 
reces z 30.7.1748, zřízení a instrukce pro deputaci in contributionali, camerali 
et militari, převod subrepartice berně z měst a předměstí 1748 – 1753, 1774 – 
1779 
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855 C 4 1749 Karton 168 
Kontribuce, systém – č. 4: nový kontribuční systém, memoranda o modu 
contribuendi, protokoly o jednání stavů a deputaci o rektifikaci katastru 1749 

855 C 4 1748 Karton 168 
Kontribuce, systém – č. 5: publikace kontribučního patentu o zdanění poustek, 
úpravě měsíčních daňových splátek a vyrovnání poddanských berní 1748 

855 C 4 1748-1755 Karton 168 
Kontribuce, systém – č. 6: přísaha kontribučních výběrčích, zprávy krajských 
hejtmanů o jejich složení 1748 – 1755 

855 C 4 1771,1777 Karton 168 
Kontribuce, systém – č. 7: zákaz poskytovat půjčky poddaným na budoucí 
sklizeň, stíhání lichvářů, dobrá zdání z krajů o postupu proti tomuto zlu 
1771,1777 

855 C 4 1748-1777 Karton 168 
Kontribuce, systém – č. 8: nešvar poddaných prodávat obilí ihned po žních za 
nízkou cenu bez ohledu na nutnou zásobu zrna pro výživu a osev, dobrá 
zdání z krajů, jak odpomoci tomuto zlu 1775 

856 C 5 1784-1785 Karton 168 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 1: hlavní kontribuční tabely, zasílání 
měsíčních výkazů 1784 – 1785 

856 C 5 1758-1761 Karton 168 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – hlavní kontribuční tabely, kontribuční 
anticipace 1758 – 1761 

856 C 5 1784-1785 Karton 168 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – zasílání měsíčních kontribučních tabel ze 
Slezska 1784 – 1785 

856 C 5 1758-1785 Karton 168 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – slevy na kontribuci pro moravské poddané 

856 C 5 1781-1784 Karton 169 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – výkazy slezské chudinské pokladny 

856 C 5 1748-1776 Karton 170 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 2: publikace sněmovních povolení 
kontribučních, daňové předpisy, korespondence s krajskými hejtmany 
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856 C 5 1776-1785 Karton 171 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – publikace sněmovních povolení 
kontribučních, daňové předpisy, korespondence s krajskými hejtmany 1776 – 
1785 

856 C 5 1748-1753 Karton 171 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 3: publikace sněmovních kontribučních 
povolení pro svobodníky, podrobný předpis pro všechny svobodníky na r. 
1749 1748 – 1753 

856 C 5 1748-1785 Karton 171 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 4: kontribuční resty, žádosti poddaných 
o daňové pozhovění, jednání o odložení daňových vojenských exekucí, 
výkazy o vymáhání dluhů 1749 – 1750 

856 C 5 1749-1778 Karton 172 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 8: vymáhání dlužních kontribucí 
vojenskými exekucemi, směrnice, soupisy vojenských oddílů určených pro 
tuto službu, osvobození poškozených poddaných od exekucí, úmluvy 
o splácení berních dluhů, jednotlivé případy 

856 C 5 1762-1785 Karton 173 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – vymáhání dlužních kontribucí vojenskými 
exekucemi, směrnice, soupisy vojenských oddílů určených pro tuto službu, 
osvobození poškozených poddaných od exekucí, úmluvy o splácení berních 
dluhů, jednotlivé případy 1762 – 1785 

856 C 5 1749-1757, 1768 Karton 173 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 9: instrukce pro krajské hejtmany 
o postupu při daňové nemohoucnosti poddaných, formuláře pro vedení 
kontribučních účtů a výkazů 1749 – 1757,1768 

856 C 5 1748-1785 Karton 173 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 10: publikace nařízení o dnech, v nichž 
mají jednotlivá panství odvádět výběrčím měsíční kontribuci 1748 

856 C 5 1753-1784 Karton 174 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 11/1: zavedení příručních kontribučních 
rejstříků, rozdělování tištěných knížek, vyhotovení kontribučních 
subrepartičních seznamů na panstvích r. 1777, žádosti o prolongaci k jejich 
vyhotovení, vydávání kontribučních kvitančních knížek 1753 – 1784 

856 C 5 1777-1784 Karton 174 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 11/2: odpor poddaných z Halenkovic, 
Spytihněvi a Žlutovy na napajedelském panství proti zavedení individuálních 
kontribučních extraktů a kontribučních kvitančních knih, vyšetřování Karla 
Fialy z Olešnice a Josefa Pšeničky z Napajedel pro popuzování poddaných 
(České přílohy) 1777 – 1784 
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856 C 5 1750-1784 Karton 174 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 12: kontribuční resty na panství Brumov 
(Hetzerovská část) a statku Divnici, jejich vymáhání a sekvestrace panství pro 
v. Crocina 1750 – 1751 

856 C 5 1750 Karton 175 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 13: kontribuční resty na statcích Hrádek 
na Vlárské dráze a Mladotice (Jiří Fridrich Bojakovský z Knurova), jejich 
vymáhání (sekvestor Antonín B. Herrforth) 1750 

856 C 5 1759-1760 Karton 175 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 14: bonifikace municipálních měst 2. 
třídy ve věci kontribučního odvodu, neboť podléhají konsumní dani, seznamy 
těchto měst s údajem o výši jejich daně 1759 – 1760 

856 C 5 1760-1775 Karton 175 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 15: bonifikace municipálních měst 2. 
třídy ve věci kontribučního odvodu, neboť podléhají konsumní dani, rozpis 
konsumní daně na města s údajem o odpis u kontribuce, jednotlivé případy 
1760 – 1775 

856 C 5 1775-1784 Karton 175 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 16: stížnost bítovčického mlynáře 
Františka Kunerta, resp. jeho vdovy Kateřiny, na berní přetěžování a na různé 
jiné útisky ze strany brtnické vrchnosti, šetření krajského hejtmana 1775 – 
1784 

856 C 5 1774-1784 Karton 175 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 17: zdanění panských domků zapsaných 
v rustikálním katastru, protokoly z jednotlivých panství, výtahy z pozemkových 
knih, soupisy domků, korespondence 1774 – 1784 

856 C 5 1772-1780 Karton 176 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 18: snížení kontribuce na r. 1773 
z důvodů neúrody, seznam panství s bonifikací, repartice odepsané 
kontribuční sumy, stížnosti domkařů z Kojetína 1772 – 1780 

856 C 5 1763-1780 Karton 176 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 19: kontribuční záležitosti moravských 
enkláv ve Slezsku, šetření o jejich hospodářské situaci a úpadku za pruských 
válek, výkaz žní jednotlivých poddaných 1763 – 1769 

856 C 5 1774-1783 Karton 177 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – č. 20: nepořádky a nedostatky při vybírání 
kontribuce 1774; šetření Antonína Boleslavského z Ritterstandu 
o kontribučních nepořádcích v Mikulově a v Bavorech, výtahy z účtů, 
protokoly, jednání o vojenském ubytování, kontrola obecních účtů 1781 – 
1783 
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856 C 5 1783-1784 Karton 178 
Kontribuce, předpisy, tabely atd. – nepořádky a nedostatky při vybírání 
kontribuce 1774; šetření Antonína Boleslavského z Ritterstandu 
o kontribučních nepořádcích v Mikulově a v Bavorech, výtahy z účtů, 
protokoly, jednání o vojenském ubytování, kontrola obecních účtů 1783 – 
1784 

856 C 5 1783-1784 Karton 178 
Kontribuce, předpisy, tabely atd – č. 21: odpis vrchnostenské kontribuce 
a činže branišovickým usedlíkům 1783 – 1784 

857 C 6 1749-1752 Karton 178 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 1: platy, kauce, pense 
úředníků, měsíční výkazy dluhů, seznamy příjmů a vydání, výkazy platů 
úřednictvu 

857 C 6 1752-1756 Karton 179 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – platy, kauce, pense 
úředníků, měsíční výkazy dluhů, seznamy příjmů a vydání, výkazy platů 
úřednictvu 

857 C 6 1756-1785 Karton 180 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – platy, kauce, pense 
úředníků, měsíční výkazy dluhů, seznamy příjmů a vydání, výkazy platů 
úřednictvu 

857 C 6 1748-1785 Karton 181 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 2: reforma komorní 
správy, výplat úřednictva a splácení zemských dluhů, jednání o platech 
úřednictva, zasílání výkazů, jmenovací poplatky, taxy, arrha, zemské 
anticipace, výkazy dluhů a dluhopisů, pokladna komorních dluhů, její 
úřednictvo 

857 C 6 1783-1785 Karton 182 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – Korespondence ve 
věcech komorních a platebních, zasílání výkazů různých fondů 1783 – 1785; 
zasílání měsíčních výkazů válečné pokladny 1783 – 1785 

857 C 6 1749-1782 Karton 182 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 3: změny komorního 
systému, výkazy nových úřednických plateb a příjmů, seznamy nových úřadů 
a jejich zaměstanců, resp. jejich platů, vyúčtování platů a pensí 1749 – 1782 

857 C 6 1782-1785 Karton 183 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – změny komorního 
systému, výkazy nových úřednických plateb a příjmů, seznamy nových úřadů 
a jejich zaměstanců, resp. jejich platů, vyúčtování platů a pensí 1782 – 1785 
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857 C 6 1762-1785 Karton 183 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – pense vdovy po 
koncipistovi representace a komory Ludvíku Záblatském, Barbory Záblatské 
1762 – 1782 

857 C 6 1748-1768 Karton 184 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 4: splácení dluhů, 
výkazy úroků i splátek, výkazy 1% částky na úhradu starých dluhů, poznámky 
k zasílaným účtům do Vídně, dlužní pokladna 

857 C 6 1748-1778 Karton 185 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 5: komorní resty, 
výkazy dluhů, odpisy zrušených komínů, splácení komorních kontribučních 
nedoplatků vzniklých před r. 1748, kvitance, jednotlivé případy 1748 – 1778 

857 C 6 1752 Karton 185 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 6: způsob placení 
propadlých subsidií a kapitálů před r. 1745, publikace rozhodnutí ministerské 
bankální deputace 1752 

857 C 6 1749-1754 Karton 185 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 7: způsob splácení 
půjčky dvora ve výši 400.000 zl. od města Ženevy, kterou převzali moravští 
stavové, korespondence s ministerskou bankální deputací, anticipace této 
sumy u hr. Pallaviciniho 1749 – 1754 

857 C 6 1748-1749, 1767 Karton 185 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 8: zvýšení arrhy, 
jmenovací taxe úřednictva z 3% na 5% 1748 – 1749, 1769 

857 C 6 1751 Karton 185 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 9: bezpečnostní 
opatření s pokladnou v komorním platebním úřadě, opatření 3 klíčů 1751 

857 C 6 1748-1785 Karton 185 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 10: kauce úředníků 
komorního platebního úřadu, výplatčích, kontrolorů, výběrčích, taxátorů 1749 
– 1785 

857 C 6 1734,1754,1766-1767 Karton 186 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 11: instrukce a pokyny 
pro komorní pokladu o vedení účetních knih a deníků, instrukce pro komorní 
platební úřad z r. 1734,1754,1766 – 1767 

857 C 6 1748-1749 Karton 186 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 12: použití 8000 zl. 
vyplácených moravskými stavy pro úředníky vídeňských institucí a židovské 
toleranční daně k náhradě škod způsobených poddaným požáry a přírodními 
kalamitami 1748 – 1749 
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857 C 6 1751-1751 Karton 186 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 13: resty v bankálních 
a komorních účtech v době úřadování vrchního bankálního representanta 
Jana Křtitele v. Grimma v letech 1738 – 1745, šetření o osudu 764 zl. 1751 – 
1752 

857 C 6 1751-1753 Karton 186 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 14: anticipace 
kaučního kapitálu proviantního důstojníka Jakuba Nunbergera pro jeho vdovu 
Marii Annu Nunbergerovou 1751 – 1753 

857 C 6 1751-1752 Karton 186 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 15: kauce Eliáše 
Steinera, býv. komorního výběrčího ve Znojmě 1751 – 1752 

857 C 6 1749-1759 Karton 186 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 16: snížení počtu pensí 
a milodarů, kvartální seznamy vyplácených pensí 1749 – 1759 

857 C 6 1754-1755 Karton 186 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 17: šetření 
o pohledávce 3250 zl., kterou měl od r. 1722 do komorní pokladny býv. 
komorní rada Keyl 1754 – 1755 

857 C 6 1748-1764 Karton 186 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 18: sistace platů 
a pensí moravských úředníků, úsporná opatření, úprava nových platů, 
seznamy všech placených úředníků, způsob výplaty 1759 – 1764 

857 C 6 1761-1785 Karton 187 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 19/1: úprava pensí, 
jednotlivé případy, sirotčí důchody, seznamy pensistů 1761 – 1785 

857 C 6 1761-1785 Karton 187 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 19/2: seznamy 
pensistů, vyúčtování komorního platebního úřadu, zasílání výkazů do Vídně, 
seznamy všech úředníků státních i magistrátních, výkazy neobsazených míst 
1774 – 1780 

857 C 6 1780-1785 Karton 188 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 19/3: zasílání výkazů 
pensistů a neobsazených služebních míst do Vídně 1780 – 1785 

857 C 6 1765-1785 Karton 188 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 20: žádost o pense 
a dary z milosti, jednotlivé případy, šetření o žadatelích a korespondence 
s Vídní, převádění výplat pensí z komorního platebního úřadu na jiné instituce 
1765 – 1785 
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857 C 6 1785 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – žádost o pense a dary 
z milosti, jednotlivé případy, šetření o žadatelích a korespondence s Vídní, 
převádění výplat pensí z komorního platebního úřadu na jiné instituce 1785 

857 C 6 1751 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: A 1 ausgedient Jan 
Antonín, kancelista úřadu zemských desk, poukazování pense 120 zl. ročně 
jeho vdově Magdaleně 1751 

857 C 6 1755 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: A 2 von Adlersburg 
František Antonín, dolnorakouský rada, úmrtí a odpis pense 1200 zl. ročně 
1755 

857 C 6 1766-1769 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: A 3 hraběnka 
Andlern – Witten Marie Anna, vdova po Františku Reinoldovi presidentu 
dolnorakouské representace, poukazování pense 1000 zl. 1766 – 1769 

857 C 6 1755-1767 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: A 4 hraběnka 
Althann Josefa, vdova po generálmajovovi Ferdinandovi, poukazování pense 
600 zl. 1755 – 1767 

857 C 6 1759-1781 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: A 5 hraběnka 
Althann Marie Antonie, vdova po Michalu Heřmanu, poukazování pense 500 
zl. 1759 – 1781 

857 C 6 1768-1780 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: A 6 hraběnka 
Auersperg Anna Marie, roz. v. Accuna, poukazování pense 500 zl. 1768 – 
1780 

857 C 6 1769-1783 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: A 7 hrabě Althann 
Michal Jan, krajský hejtman brněnský, poukazování pense 500 zl. 1769 – 
1783 

857 C 6 1769-1781 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: A 8 hrabě Althann 
Michal Filip, krajský substitut, poukazování pense vdově 400 zl. ročně 1769 – 
1781 

857 C 6 1769 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: A 9 hrabě Althann 
Michal Karel, komorník a moravský komerční rada, poukazování pense 100 
zl. ročně 1769 
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857 C 6 1772-1782 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: A 10 von Adametz 
Jan, krajský substitut, poukazování pense 700 zl. ročně 1772 – 1782 

857 C 6 1776 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: A 11 svobodný pán 
Astfeld, tribunální kancléř, poukazování pense 500 zl. ročně 1776 

857 C 6 1778-1780 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: A 12 Auerová 
Eleonora, vdova po tribunálním registrátoru a expeditoru, poukazování pense 
200 zl. ročně 1778 – 1780 

857 C 6 1780 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: A 13 von 
Appelmann Marie Františka, poukazování pense po zemřelém otci Janu 
Vilému, poštovním správci 1780 

857 C 6 1782 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: A 14 von Adametz 
Jana, rozená Walther von Kronegk, vdova po krajském substitutu, 
poukazování pense 300 zl. ročně 1782 

857 C 6 1783 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: A 15 Aussnerová 
Barbora, vdova po těšínském solním skladníku Janovi, poukazování pense 
183 zl. 20 kr. ročně 1783 

857 C 6 1784 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: A 16 svobodná 
paní Astfeld Terezie, rozená Chorinská z Ledské, vdova po tribunálním 
kancléři, poukazování pense 500 zl. ročně 1784 

857 C 6 1784 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: A 17 Alamová 
Antonie, sirotek po poručíku, poukazování pense 75 zl. ročně 1784 

857 C 6 1753-1764 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 1 von 
Blumencron Rudolf Maxmilián, přísedící representace a komory, poukazování 
pense 400 zl. ročně 1753 – 1764 

857 C 6 1756 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 2 Bobel Jan 
Kryštof, adjunkt účtárny, poukazování pense 300 zl. jeho vdově Kateřině 1756 
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857 C 6 1756-1767 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 3 Brath Kryštof, 
sluha u komorního platebního úřadu, poukazování daru z milosti 36 zl. 30kr. 
ročně 1756 – 1767 

857 C 6 1761-1762 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 4 Bischofová 
Marie Alžběta, vdova po kapitánu Antonínu Bischofovi, poukazování pense 
150 zl. ročně 1761 – 1762 

857 C 6 1766-1781 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 5 von 
Blumencron Marie Anna, vdova po přísedícím representace, poukazování 
pense jí a jejich 5 dcerám ročně 248 zl. 52 1/2 kr. 1766 – 1781 

857 C 6 1754-1768 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 6 von Beer Jan, 
koncipista slezské komorní pokladny, poukazování pense 400 zl. ročně 1754 
– 1768 

857 C 6 1765-1772 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 7 svobodná paní 
Beirer Anna Marie a Kristina, dcery v r. 1727 zemřelého Jana Křtitele 
svobodného pána Beirer – Freyriedt, poukazování pense z milosti ve výši 600 
zl. ročně 1765 – 1772 

857 C 6 1757-1764 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 8 von 
Bretschneider Karel Josef, jihlavský krajský substitut, poukazování pense 200 
zl. ročně 1757 – 1764 

857 C 6 1765-1781 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 9 von 
Bretschneider Juliana, vdova po jihlavském krajském substitutu, poukazování 
pense 150 zl. jí a její dceři Marie Josefě 1765 – 1781 

857 C 6 1767-1782 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 10 Březovská 
Antonie, dcera znojemského krajského komisaře Kašpara Bernarda, 
poukazování pense 41 zl 40 kr. ročně 1767 – 1782 

857 C 6 1769,1784 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 11 z Bartoděj 
Bartodějská Kateřina, vdova po přerovském krajském komisaři Františkovi, 
poukazování pense 100 zl. ročně 1769, 1784 

857 C 6 1771,1781 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 12 svobodný pán 
Bukůvka Jan, tribunální rada, poukazování pense 500 zl. ročně 1771, 1781 
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857 C 6 1772-1781 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 13 z Týřan 
Berthonides František, poukazování pense jeho pěti sestrám Marii Anně, 
Františce, Tekle, Antonii a Žofii ve výši 300 zl. ročně 1772 – 1781 

857 C 6 1776-1781 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 14 
z Gerstenfeldu Benk Josef, tribunální rada, poukazování pense 400 zl. ročně 
1776 – 1781 

857 C 6 1774 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 15 Bachová Eva, 
vdova po ostrožském kontribučním výběrčí, odmítnutí žádosti o pensi 1774 

857 C 6 1776-1778 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 16 Breirs 
Gabriel, brněnský krajský komisař, poukazování pense 1776 – 1778 

857 C 6 1778-1780 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 17 Braunseiss 
Felix Alexandr, správce brněnského tabákového skladu, poukazování pense 
200 zl. ročně 1778 – 1780 

857 C 6 1779 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 18 Beierleová 
Jana, vdova po kancelistu zemských desk Josefu poukazování pense 123 zlo. 
20 kr. ročně 1779 

857 C 6 1779 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 19 von Bees 
Alexius, osoblažský hejtman, poukazování pense jeho čtyřem dcerám Aloisii, 
Mariáně, Maxmiliáně a Josefě 200 zl. ročně 1779 

857 C 6 1782 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 20 Bruckmann 
Chrysostom, guberniální kancelista, poukazování pense jeho vdově Anně 
1782 

857 C 6 1759-1783 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 21 Bartušková 
Rozálie, vdova po účetním revidentu bankální administrace, poukazování 
penze 233 zl. 20 kr. ročně 1759 – 1783 

857 C 6 1782-1784 Karton 189 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: B 22 Burger Pavel, 
písař dvorní kuchyně, poukazování pense 12 zl. 42 kr. ročně 1782 – 1784 
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857 C 6 1765-1768 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: C 1 von Cronwald 
Marie Alžběta, vdova po účetním Ignáci, poukazování pense 150 zl. ročně 
1765 – 1768 

857 C 6 1768-1783 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: C 2 Castelli Josefa, 
vdova po MUDr. Ignácovi, poukazování pense 233 zl. 20 kr. ročně 1768 – 
1783 

857 C 6 1774 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: C 3 hrabě Clary 
Leopold, nejvyšší zemský komorník, poukazování pense 1000 zl. ročně 1774 

857 C 6 1774-1784 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: C 4 Čechová 
Barbora, vdova po kancelistu Janu Kap., poukazování pense 100 zl. ročně 
1774 – 1784 

857 C 6 1776-1780 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: C 5 hrabě Cavriani 
František, přísedící consessu in causis sumi principis, poukazování pense 
600 zl. ročně 1776 – 1780 

857 C 6 1783 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: C 6 Červinková 
Alžběta, vdova po solním skladníku Ignáci Josefu, poukazování pense 100 zl. 
ročně 1783 

857 C 6 1783 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: C 7 Corvini Anna 
Marie, vdova po lékaři Janu Josefu, poukazování pense 466 zl. 40 kr. ročně 
1783 

857 C 6 1759 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: D 1 Danckhoff 
Antonín Josef, uničovský měšťan, poukazování pense 1759 

857 C 6 1754-1781 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: D 2 von Degen 
Anna Marie, vdova po hradišťském krajském substitutu Karlu Josefu, 
poukazování pense 250 zl. ročně 1754 – 1781 

857 C 6 1763-1781 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: D 3 Demuthová 
Terezie, vdova po úředníku vojenské a komorní pokladny v Brně Konstantinu, 
poukazování pense 60 zl. ročně 1763 – 1781 
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857 C 6 1756-1781 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: D 4 hrabě 
Dobelstein Františka, roený hrabě Hrzán, poukazování pense 500 zl. po úmrtí 
jejího bratra Adama hr. Herzána 1756 – 1781 

857 C 6 1768-1772 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: D 5 Drescherová 
Alžběta, vdova po znojemském krajském komisaři, poukazování pense 250 zl. 
ročně 1768 – 1772 

857 C 6 1767-1777 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: D 6 Dödzlová 
Rozálie, vdova po hradišťském krajském komisaři, poukazování pense 1767 – 
1777 

857 C 6 1778-1782 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: D 7 von Dietrichfels 
Františka, vdova po haličském apelačním radovi Janu Ferdinandu, 
poukazování pense 200 zl. ročně 1778 – 1782 

857 C 6 1767-1781 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: E 1 Eisenkolp 
Leopold, bývalý purkmistr v Nise, poukazování pense 200 zl. ročně 1767 – 
1781 

857 C 6 1752-1769 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: E 2 Eberhard 
Antonín Arnošt, kancelista representace a komory, poukazování pense jeho 
sirotkům ve výši 150 zl. ročně 1752 – 1769 

857 C 6 1761 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: E 3 von Ebelin 
Marie Barbora, vdova po tribunálním radovi Antonínu, poukazování pense 
1761 

857 C 6 1765-1785 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: E 4 Eberhart 
Antonín Ferdinand, registrátor komorní účtárny, poukazování pense jeho 
dvěma dcerám Terezii a Alžbětě 1765 – 1785 

857 C 6 1700 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: E 5 Ertzl Ignác 
Leopold, berní revisor a exekutor, poukazování pense jeho dětem Augustě 
a Josefě 100 zl. ročně 1700 

857 C 6 1776-1782 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: E 6 von Ertl Jan 
Václav, jihlavský rychtář, poukazování pense 200 zl. ročně 1776 – 1782 
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857 C 6 1778 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: E 7 Engelmannová 
Roza, dcera po kancelistu Janovi, poukazování pense 100 zl. ročně 1778 

857 C 6 1751 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: F 1 Fellner Josef, 
tribunální ingrosista, poukazování pense jeho vdově Karolině 450 zl. ročně 
1751 

857 C 6 1760-1769 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: F 2 Franková Marie 
Anna, vdova po tribunálním ingrosistovi Františku Antonínu, poukazování 
pense 100 zl. ročně 1760 – 1769 

857 C 6 1766-1781 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: F 3 Falt Josef, 
revident guberniální účtárny, poukazování pense jeho dvěma dcerám Josefě 
a Františce ve výši 200 zl. ročně 1766 – 1781 

857 C 6 1765-1781 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: F 4 von 
Friedenthall Josef Marie, guberniální rada, poukazování vyšší pense 800 zl. 
ročně 1765 – 1781 

857 C 6 1767-1776 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: F 5 Fröschko 
Jakub, silniční revisor, poukazování pense jeho vdově Anně ve výši 75 zl. 
ročně 1767 – 1776 

857 C 6 1756 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: F 6 von Freienfels 
Gerhard Ferdinand, tribunální přísedící, poukazování pense jeho dceři Josefě 
Terezii 1756 

857 C 6 1762 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: F 7 Fieby Bernard, 
brněnský krajský komisař, poukazování pense 83 zl. 20 kr. ročně jeho dcerám 
Anně a Marii 1762 

857 C 6 1758-1759 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: F 8 Fritz Friedrich 
Antonín, protokolista manufakturního úřadu, poukazování pense jeho vdově 
Eleonoře 1758 – 1759 

857 C 6 1757 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: F 9 Friedová Marie 
Anna, dcera po znojemském krajském fysiku, žádosti o pensi 1757 
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857 C 6 1777-1781 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: F 10 von Flamm 
Gotfried Josef, tribunální rada, poukazování pense 300 zl. ročně 1777 – 1781 

857 C 6 1779 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: F 11 von Flamm 
Gotfried Josef, tribunální rada, jednání o zvýšení pense na 400 zl. po 
zemřelém v. Pillersdorfovi 1779 

857 C 6 1777-1778 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: F 12 Fiedler 
Dominik Antonín , mimořádný komisař vojenský, poukazování pense jeho 
vdově Viktorii 1777 – 1778 

857 C 6 1751-1785 Karton 190 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: F 14 von Flamm 
Viktor, apelační rada, poukazování pense 500 zl. ročně jeho vdově Marii Anně 
a šeti sirotkům 1784 

857 C 6 1750 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 1 Gotzingerová 
Pavla, vdova po tribunálním kancelistovi Františku Filipovi, poukazování 
pense 1750 

857 C 6 1761 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 2 Schreiber von 
Grünreit Jana, vdova po poštmistru v Moravských Budějovicích, poukazování 
pense 100 zl. ročně 1761 

857 C 6 1749-1750 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 3 Gütlich 
Friedrich, zřízenec pevnosti na Špilberku, poukazování pense 150 zl. ročně 
1749 – 1750 

857 C 6 1764 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 4 Graff Jan 
Adam z Jihlavy, poukazování pense 300 zl. ročně 1764 

857 C 6 1767-1779 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 5 Gäbler Jan 
Karel z Brna, jednání o další výplatu jeho pense 200 zl. ročně 1767 – 1779 

857 C 6 1748-1776 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 6 Geisler 
František, tribunální registrátor, poukazování pense vdově a čtyřem sirotkům 
1748 – 1776 
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857 C 6 1749-1764 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 7 Greselsperger 
Jiří František, uničovský tabáční revisor, poukazování pense 200 zl. ročně 
1749 – 1764 

857 C 6 1761-1783 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 8 von Glommer 
Josefa, vdova po dvorním radovi Ferdinandu Ignáci, poukazování pense 1761 
– 1783 

857 C 6 1756-1784 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 9 von Greimm 
Marie Rosina, vdova po guberniálním radovi, poukazování pense 600 zl. 
ročně 1756 – 1784 

857 C 6 1756-1767 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 10 von Greimm 
Jan František, tribunální rada, poukazování pense 200 zl. ročně 1756 – 1767 

857 C 6 1757-1775 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 11 von 
Griensfellner Anna Dorota, vdova po vrátném zemských desk, poukazování 
pense 1757 – 1775 

857 C 6 1774-1782 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 12 
Gerhammerová Veronika, vdova po furýrovi, poukazování pense 80 zl. ročně 
1774 – 1782 

857 C 6 1775-1782 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 13 von 
Grünersberg Marie Rozina, vdova po jihlavském komisaři, poukazování pense 
150 zl. ročně 1775 – 1782 

857 C 6 1777,1781 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 14 hraběnka 
Gellhorn Marie Arnoštka, poukazování pense 600 zl. ročně 1777,1781 

857 C 6 1777,1784 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 15 von 
Grossbauer Kateřina, vdova po vojenském komisaři Josefu Friedrichu, 
poukazování pense 166 zl. 40 kr. ročně 1777,1784 

857 C 6 1780-1781 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 16 Grottgerová 
Kateřina, dcera po poručíku Jindřichu, poukazování pense 1780 – 1781 
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857 C 6 1780-1781 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 17 de Gregoriis 
Vincens, účetní manufakturního úřadu, poukazování pense 200 zl. ročně 1780 
– 1781 

857 C 6 1782-1783 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 18 Grübelová 
Anna, vdova po protokolistovi brněnského krajského úřadu, poukazování 
pense 100 zl. ročně 1782 – 1783 

857 C 6 1783 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 19 von Greimm 
Alžběta, vdova po tribunálním radovi Janu Antonínu, poukazování pense 364 
zl. ročně 1783 

857 C 6 1783-1785 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 20 von Ganser 
Jan František, bývalý nisský zemský starší, poukazování pense 600 zl. ročně 
1783 – 1785 

857 C 6 1784 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 21 Grossová 
Kateřina, vdova po poslu slezského královského úřadu, poukazování pense 
100 zl. ročně 1784 

857 C 6 1784 Karton 191 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: G 22 
Grundmannová Mariána, vdova po kancelistovi apelačního soudu, 
poukazování pense 150 zl. ročně 1784 

857 C 6 1750-1766 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 1 von Hotovec 
Karel Kajetán, tribunální rada, poukazování pense jeho vdově Marii Anně ve 
výši 400 zl. ročně 1750 – 1766 

857 C 6 1757-1759 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 2 Heintzová 
Marie Josefa, vdova po olomouckém profesoru práv, poukazování pense 325 
zl. ročně 1757 – 1759 

857 C 6 1754 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 3 hraběnka 
Herberstein Marie Anna, vdova po předsedovi consessu Augustinu 
Ferdinandovi, poukazování pense 1200 zl. ročně 1754 

857 C 6 1766-1768 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 4 hraběnka 
Hornes Josefa Amálie, vdova po slezském komorním vicepresidentu, 
poukazování pense 400 zl. ročně 1766 – 1768 
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857 C 6 1758-1779 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 5 Heinrich 
Antonín František, kancelista representace a komory, poukazování pense 125 
zl. ročně jeho vdově Marii Magdaleně a dceři Marii Anně 1758 – 1779 

857 C 6 1760-1776 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 6 Haas Jan 
Josef, tribunální registrátor, poukazování pense jeho dětem Janu Mikulášovi, 
Josefu Janovi a Marii Anně ve výši 150 zl. ročně 1760 – 1776 

857 C 6 1763-1781 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 7 Haas I. Šimon, 
tribunální registrátor, poukazování pense 166 zl. 4 kr. jaho vdově Regině 
a dceři Vincencii 1763 – 1781 

857 C 6 1765 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 8 Haasová Julie, 
vdova po kancelistovi Mikuláši, poukazování pense 1765 

857 C 6 1765-1771 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 9 hrabě Herzán 
Václav, poukazování pense 400 zl. ročně 1765 – 1771 

857 C 6 1766-1781 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 10 Hönnhappel 
Matyáš, silniční kontrolor, poukazování pense 200 zl. ročně jeho vdově 
Veronice a třem dětem 1766 – 1781 

857 C 6 1738-1781 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 11 Hoppe Jiří 
František, komorní výběrčí, poukazování pense 400 zl. ročně 1738 – 1781 

857 C 6 1768 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 12 Hülseberg 
Jan Teodor, guberniální sekretář, poukazování pense 750 zl. ročně 1768 

857 C 6 1770 Karton 192 
H 13 Hruška Jan, poukazování 12 kr. denně za pomoc při pátrání po vrazích 
sv. p. Přepyského 1770Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 
21: 

857 C 6 1771-1781 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 14 von Haagen 
Anna Kajetána, vdova po tabáčním správci Jiřím Ondřeji, poukazování pense 
1771 – 1781 
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857 C 6 1771-1781 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 15 Hrdibořská 
Marie Anna, vdova po znojemském komisaři Janovi, poukazování pense 83 
zl. 20 kr. ročně 1771 – 1781 

857 C 6 1772-1781 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 16 Hoffmannová 
Terezie v Mikulově, poukazování pense 200 zl. ročně 1772 – 1781 

857 C 6 1776 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 17 von Hoffer 
Jan, krajský substitut znojemský, poukazování pense 200 zl. ročně 1776 

857 C 6 1776 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 18 Huber Jan 
Antonín, komorní pokladní, poukazování příspěvku na 6 jeho dětí ve výši 25 
zl. ročně 1776 

857 C 6 1777-1783 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 19 Habercker 
Tomáš, vojenský kancelista, poukazování pense 133 zl. 20 kr. jeho vdově 
1777 – 1783 

857 C 6 1777 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 20 von Hay 
mikulovský probošt, poukazování pense 1200 zl. ročně 1777 

857 C 6 1780-1781 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 21 Hofmann 
Alois, tribunální kancelista, poukazování pense 37 zl. 30 kr. jeho vdově Anně 
Rozálii 1780 – 1781 

857 C 6 1761-1781 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 22 Herrman Jan, 
továrník soukenický v Brně, poukazování podpory 1761 – 1781 

857 C 6 1760-1783 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 23 von 
Holzbecher Josef Antonín, zemský purkrabí, poukazování pense 1200 zl. 
ročně 1760 – 1783 

857 C 6 1749,1784 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 24 
Hauptmannová Klára, vdova po guberniálním kancelistu Karlovi, poukazování 
pense 166 zl. 40 kr. ročně 1749,1784 
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857 C 6 1784 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 25 Hilbertová 
Františka, vdova po vojenském správci, poukazování pense 266 zl. 40 kr. 
ročně 1784 

857 C 6 1784 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 26 Härnig 
Maxmilián Josef, revident komorní účtárny, poukazování pense jeho vdově 
Marii Josefě a Jejím třem dětem ve výši 200 zl. 1784 

857 C 6 1785 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: H 27 Haugvic 
z Biskupic Apolonie, poukazování pense z milosti 75 zl. ročně 1785 

857 C 6 1774-1783 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: J 1 Jahn Friedrich, 
správce pečetní daně, poukazování pense 200 zl. jeho vdově Františce 1774 
– 1783 

857 C 6 1738-1785 Karton 192 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: J 2 Ingardová 
Františka, vdova po státním chirurgu, poukazování pense 133 zl. 20 kr. ročně 
1774 

857 C 6 1755-1763 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 1 von Kolbnitz 
Jan, apelační rada v Lublani, poukazování pense jeho třem dětem Františku 
Josefovi, Heleně Barboře a Marii Kláře 150 zl. ročně 1755 – 1763 

857 C 6 1755-1785 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 2 Kindl Jan 
Michal, guberniální protokolista, poukazování pense 200 zl. ročně vdově 
Kateřině 1755 – 1785 

857 C 6 1762-1781 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 3 Kaiser Jan 
Antonín, revident guberniální účtárny, poukazování pense 166 zl. 40 kr. jeho 
vdově Janě 1762 – 1781 

857 C 6 1757-1766 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 4 Krachelmayer 
Friedrich, poukazování pense 150 zl. ročně 1757 – 1766 

857 C 6 1763-1777 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 5 Kussová Marie 
Anna, vdova po tribunálním vrátném, poukazování pense 50 zl. ročně 1763 – 
1777 
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857 C 6 1759-1776 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 6 Katzer 
František, guberniální expeditor, poukazování pense jeho třem dětem a vdově 
Antonii ve výši 216 zl. 40 kr. ročně 1759 – 1776 

857 C 6 1766-1781 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 7 Katzerová 
Zuzana, vdova po kancelářském sluhovi u silničního ředitelství, poukazování 
pense 50 zl. ročně 1766 – 1781 

857 C 6 1760-1770 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 8 Kittel František 
Josef, účetní komorní a vojenské pokladny, poukazování pense 100 zl. ročně 
1760 – 1770 

857 C 6 1758-1763 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 9 Kalle František 
Antonín, kancelista zemských desk, poukazování pense 100 zl. ročně 1758 – 
1763 

857 C 6 1762 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 10 Kamenický 
Jan, tribunální účetní, poukazování pense jeho vdově Marii Eleonoře 1762 

857 C 6 1761-1762 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 11 Kupecký 
Kristián Antonín, proviantní důstojník olomoucký, poukazování pense 10 zl. 
měsíčně jeho vdově Marii Anně 1761 – 1762 

857 C 6 1766-1773 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 12 Kožíšek Jan, 
guberniální posel, poukazování pense 12 zl. ročně 1766 – 1773 

857 C 6 1760-1767 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 13 Keybl Antonín 
Josef, protokolista silničního ředitelství, poukazování pense jeho vdově Marii 
Anně 100 zl. ročně 1760 – 1767 

857 C 6 1766-1774 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 14 Küntzová 
Alžběta, vdova po znojemském radním, poukazování pense 50 zl. ročně 1766 
– 1774 

857 C 6 1767-1777 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 15 Kernhoffer 
Jan Antonín, přísedící komerčního konsesu, poukazování pense jeho vdově 
Marii Terezii 300 zl. ročně 1767 – 1777 
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857 C 6 1769 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 16 von 
Kranichstätten Karel Ignác, tribunální přísedící. žádost o pensi 1769 

857 C 6 1779-1783 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 17 von Cristelli 
Karel, olomoucký radní, poukazování pense 225 zl. jeho vdově Rozálii 1779 – 
1783 

857 C 6 1771-1776 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 18 Kawilka von 
Birkenthal Josef Jáchym, účetní v zemské pokladně ve Vídni, poukazování 
pense jeho vdově Barboře 60 zl. ročně 1771 – 1776 

857 C 6 1771-1781 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 19 Kusík Pavel, 
adjunkt guberniální účtárny, poukazování pense 100 zl. vdově Marii Anně 
1771 – 1781 

857 C 6 1771 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 20 
Kuckenbergová Anna Marie, vdova po studnaři ze Svídnice, poukazování 
pense 100 zl. ročně 1771 

857 C 6 1773-1779 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 21 von Kugler 
Jan Jiří, komorní prokurátor, poukazování pense 500 zl. vdově Marii Terezii 
1773 – 1779 

857 C 6 1774-1781 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 22 von 
Kranichstätten Kateřina, poukazování pense 500 zl. 1774 – 1781 

857 C 6 1775-1782 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 23 Kalcher Jan, 
tribunální ingrosista, poukazování pense 200 zl. ročně jeho vdově Kláře 1775 
– 1782 

857 C 6 1778 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 24 Klingeisen 
František, zemský účetní, poukazování odbytného 1811 zl. 35 kr. jeho vdově 
Viktorii 1778 

857 C 6 1780 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 25 Kratochvíla 
Leopold, kancelista krajského úřadu v Jihlavě, poukazování pense 300 zl. 
ročně 1780 
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857 C 6 1779-1781 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 26 Kade Karel, 
rektifikační kancelista, poukazování pense 75 zl. vdově Alžbětě 1779 – 1781 

857 C 6 1780-1782 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 27 Kurtz Jan Jiří, 
registrátor zemských desk, poukazování pense 167 zl. 30 kr. ročně 1780 – 
1782 

857 C 6 1780-1781 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 28 Krieglerová 
Maxmiliana, vdova po proviantním správci, poukazování pense 200 zl. ročně 
1780 – 1781 

857 C 6 1781 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 29 von Kriegisch 
Jan Josef, guberniální rada, poukazování pense 500 zl. ročně vdově Marii 
Martě 1781 

857 C 6 1755-1785 Karton 193 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: K 30 Kietzová 
Kateřina, vdova po účetním, poukazování pense 150 zl. ročně 1785 

857 C 6 1752-1781 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 1 Linck František 
Josef MUDr. a olomoucký fysik, poukazování pense 155 zl. 33 kr. jeho vdově 
Marii Regině 1752 – 1781 

857 C 6 1766-1779 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 2 hraběnka 
Lambery Lukrecie, pukazování pense 500 zl. ročně 1766 – 1779 

857 C 6 1758-1776 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 3 Löscherová 
Eleonora z Moravského Krumlova, poukazování pense 50 zl. ročně 1758 – 
1776 

857 C 6 1763-1772 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 4 Langer 
Augustin Leopold, poštovní kontrolor, poukazování pense vdově Marii Anně 
133 zl. 20 kr. ročně 1763 – 1772 

857 C 6 1752 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 5 Leischner Jan 
Antonín, žádost o pensi 1752 
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857 C 6 1762 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 6 Langer 
František Antonín, znojemský radní, poukazování pense jeho dceři Antonii 
Uršule 100 zl. ročně 1762 

857 C 6 1761 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 7 Langschedel 
František, guberniální účetní, poukaz odbytného 300 zl. jeho vdově Anně 
Marii 1761 

857 C 6 1769-1770 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 8 Los 
z Losínfeldu Josef Václav, kancelista konsesu, poukazování pense 100 zl. 
ročně 1769 – 1770 

857 C 6 1770-1773 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 9 Loe František 
Petr, koncipista, poukazování pense 166 zl. 40 kr. jeho vdově Marii Anně 
1770 – 1773 

857 C 6 1775-1781 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 10 Los 
z Losínfeldu Kateřina, vdova po kancelistu Josefu Václavu, poukazování 
pense 120 zl. 1775 – 1781 

857 C 6 1775-1781 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 11 Lobstein Jan 
Ludvík, guberniální koncipista, poukazování pense 100 zl. vdově Josefě 1775 
– 1781 

857 C 6 1777-1781 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 12 von Larisch 
Markéta, vdova po poštovním kontroloru, poukazování pense 300 zl. ročně 
1777 – 1781 

857 C 6 1776-1782 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 13 Litomický Jan 
Teodor, inspektor, poukazování pense 133 zl. 20 kr. vdově Alžbětě 1776 – 
1782 

857 C 6 1781 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 14 Lautner 
Jakub, pevnostní písař, poukazování pense vdově Alžbětě ve výši 83 zl. 20 kr. 
1781 

857 C 6 1781-1782 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 15 Lobstein 
David, komerční účetní, poukazování pense jeho dcerám Anastázii 
a Kateřině, po 30 zl. ročně 1781 – 1782 
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857 C 6 1783 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 16 Liebichová 
Josefa, dcera vrátného slezského královského úřadu, poukazování pense 40 
zl. ročně 1783 

857 C 6 1783 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 17 von 
Lerchenheisn Valentin, komorní prokurátor, poukazování pense 650 zl. ročně 
1783 

857 C 6 1783-1784 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 18 Louell Marie 
Antonie, poukazování pense sirotkům Antonii a Marii 200 zl. ročně 1783 – 
1784 

857 C 6 1785 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21: L 19 Lenhart 
Vincenc, guberniální sekretář, poukazování pense vdově Josefě 300 zl. ročně 
1785 

857 C 6 1751-1761 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 1 Mikolka 
Vincenc, invalida, poukazování podpory 2 dukáty měsíčně 1757 – 1761 

857 C 6 1751-1755 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 2 Maresch Josef, 
zemský posel, poukazování pense 6 zl. měsíčně 1751 – 1755 

857 C 6 1755 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 3 Millmayer Jan 
Václav, kancelista, poukazování pense 100 zl. ročně jeho vdově Marii 1755 

857 C 6 1764-1783 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 4 von Müffling 
Amálie Kristina, vdova po poručíku, poukazování pense 150 zl. 1764 – 1783 

857 C 6 1766-1783 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 5 Mannlicher 
Ferdinand, rektifikační kalkulátor, poukazování pense 100 zl. vdově Marii 
Magdaleně 1766 – 1783 

857 C 6 1766-1780 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 6 Muschka Ignác, 
revisor a výběrčí, žádosti jeho vdovy Marie Terezie o pensi 1766 – 1780 

857 C 6 1759-1760 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 7 Müller Josef, 
olomoucký krejčí, poukazování remunerace 50 zl. ročně 1759 – 1760 
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857 C 6 1769 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 8 svobodný pán 
Mitrovský Jan Křtitel, guberniální rada, poukazování pense 1000 zl. ročně 
1769 

857 C 6 1770-1779 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 9 Möller Antonín, 
tribunální kancelista, poukazování pense 150 zl. ročně 1770 – 1779 

857 C 6 1771-1775 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 10 svobodný pán 
Madrovský Jan Josef, znojemský krajský substitut, poukazování pense 200 zl. 
ročně 1771 – 1775 

857 C 6 1773-1779 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 11 hraběnka 
Mettich Eva Juliana, poukazování pense z milosti 200 zl. ročně 1773 – 1779 

857 C 6 1777-1781 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 12 Müller Jan, 
protokolista jihlavského krajského úřadu, poukazování pense 200 zl. ročně 
1777 – 1781 

857 C 6 1779 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 13 svobodná 
paní Madrovská Terezie, poukazování odměny 200 zl. ročně 1779 

857 C 6 1780-1781 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 14 Maier 
František, olomoucký zahradník, poukazování pense 50 zl. ročně 1780 – 1781 

857 C 6 1782 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 15 Maar Antonín, 
ředitel znojemské hlavní školy, poukazování pense 62 zl. 30 kr. jeho vdově 
1782 

857 C 6 1783-1784 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 16 svobodný pán 
Madrovský Jan Křtitel, znojemský krajský substitut, poukazování pense 400 
zl. ročně 1783 – 1784 

857 C 6 1784 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 17 Machalovská 
Josefa, vdova po kontroloru, poukazování pense 200 zl. ročně 1784 

857 C 6 1784-1785 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 18 Maršáková 
Anna Dorota, vdova po účetním rektifikační komise, poukazování pense 104 
zl. ročně 1784 – 1785 
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857 C 6 1785 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:M 19 Mösselová 
Terezie, poukazování pense 100 zl. ročně 1785 

857 C 6 1752 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 21:Výkazy a účty 
komorního platebního úřadu v Brně – N 1 Noss von Grubau Karel František, 
vojenský hejtman, žádost vdovy Jany o pensi 1752 

857 C 6 1749-1758 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – N 2 Numberger Leopold, 
bankální representant, poukazování pense vdově Anně kateřině 100 zl. ročně 
1749 – 1758 

857 C 6 1766-1779 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – N 3 Neidlinger Jan 
Friedrich, guberniální vrátný, poukazování pense 33 zl. 20 kr. jeho vdově 
Alžbětě 1766 – 1779 

857 C 6 1768-1777 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – N 4 Nicolai Jan, 
guberniální sekretář, poukazování pense 300 zl. ročně vdově Františce 1768 
– 1777 

857 C 6 1774 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – N 5 von Novák Ignác 
František, komerční rada, poukazování pense 400 zl. ročně 1774 

857 C 6 1749-1785 Karton 194 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – N 6 von Nováková Marie 
Anna, vdova po komerčním radovi, poukazování pense 300 zl. ročně 1778 – 
1781 

857 C 6 1784 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – O 1 Ortmann Norbert, 
komorní pokladní, poukazování pense 233 zl. 20 kr. jeho vdově Marii Anně 
1784 

857 C 6 1752-1782 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – P 1 hrabě Podstatský 
Alois, rada representace, poukazování pense 600 zl. ročně 1752 – 1782 

857 C 6 1752-1767 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – P2 Perdes František 
Antonín, krajský komisař, poukazování pense 150 zl. ročně 1752 – 1767 
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857 C 6 1766-1781 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – P 3 Počenský Jan, 
tribunální ingrosista, poukazování pense 75 zl. jeho dcerám Marii Kateřině 
a Anně Marii 1766 – 1781 

857 C 6 1765-1781 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – P 4 Pohlová Cecilie, 
vdova po lékárníku, poukazování pense 150 zl. ročně 1765 – 1781 

857 C 6 1754-1756 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – P 5 von Pillersdorf Josef 
František, olomoucký krajský substitut, poukazování pense 250 zl. ročně 1754 
– 1756 

857 C 6 1755-1756 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – P 6 von Prandau, 
guberniální rada, poukazování pense 400 zl. ročně 1755 – 1756 

857 C 6 1768 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – P 7 Pocková Marie 
Barbora, vdova po účetním adjunktu Janu Matyáši, žádost o pensi 1768 

857 C 6 1769 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – P 8 svobodná paní Post 
Marie Charlota, poukazování pense 1000 zl. ročně 1769 

857 C 6 1772-1781 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – P 9 von Pillersdorf Marie 
Barbora a Eva, poukazování pense z milosti 150 zl. ročně 1772 – 1781 

857 C 6 1771-1782 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – P 10 Prokop von 
Rabstein Ludvík Ferdinand, guberniální rada, poukazování pense 500 zl. 
ročně vdově Marii Terezii 1771 – 1782 

857 C 6 1773-1781 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – P 11 svobodný pán 
Příchovský František Xaver, praktikant, poukazování pense 300 zl. ročně 
1773 – 1781 

857 C 6 1777-1781 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – P 12 Přebírkovský Jan, 
zásobovací důstojník, poukazování pense 120 zl. ročně vdově Marii Anně 
1777 – 1781 

857 C 6 1777-1782 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – P 13 Poltzer Josef, lékař, 
poukazování pense 400 zl. ročně 1777 – 1782 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

138 

857 C 6 1783-1785 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – P 14 Pivec Karel, 
úředník, poukazování pense 50 zl. ročně dceři Josefě 1783 – 1785 

857 C 6 1783 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – P 15 von Pillersdorf Josef 
František, moravský komorník, poukazování pense 1500 zl. ročně 1783 

857 C 6 1785 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – P 16 Peschke Anna, 
dcera po generálním účetním berního úřadu, poukazování pense 166 zl. 40 
kr. ročně 1785 

857 C 6 1753,1781 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – R 1 Rickartová Anna 
Josefa, vdova po rektifikačním registrátoru, poukazování pense 100 zl. ročně 
1753, 1781 

857 C 6 1753 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – R 2 Reisseisen Bernard 
Jan, furýr, poukazování pense vdově Marii Rozálii 1753 

857 C 6 1753-1754 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – R 3 Říkovský z Dobrčic 
František Antonín, menší komorník, poukazování pense 300 zl. ročně 1753 – 
1754 

857 C 6 1764-1781 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – R 4 Říkovská z Dobrčic 
Barbora a Josefa, poukazování pense z milosti 200 zl. ročně 1764 – 1781 

857 C 6 1756-1759 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – R 5 Říkovský z Dobrčic 
Jan, hradišťský krajský substitut, poukazování pense 200 zl. ročně 1756 – 
1759 

857 C 6 1755-1763 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – R 6 von Regenthal 
Kateřina, poukazování pense 100 zl. ročně 1755 – 1763 

857 C 6 1754-1756 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – R 7 von Rochenville 
Leopoldina, poukazování pense 800 zl. 1754 – 1756 

857 C 6 1754-1756 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – R 8 von Rochenville 
Leopoldina, poukazování pense 800 zl. 1754 – 1756 
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857 C 6 1767-1768 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – R 9 Rohn Gotlieb, 
komorní výběrčí, poukazování pense 200 zl. ročně 1767 – 1768 

857 C 6 1768 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – R 10 svobodný pán 
Rebentisch Achác, jihlavský krajský substitut, žádost o pensi 1768 

857 C 6 1772-1781 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – R 11 Raffius Jan, 
jihlavský kontribuční výběrčí, poukazování pense 100 zl. ročně 1772 – 1781 

857 C 6 1773-1775 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – R 12 Reinisch Josef, 
komorní správce v Olavě, poukazování pense 70 zl. jeho vdově Alžbětě 1773 
– 1775 

857 C 6 1776 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – R 13 Reichmann 
Augustin, praktikant brněnského krajského úřadu, poukazování pense 200 zl. 
ročně 1776 

857 C 6 1775 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – R 14 Rieglerová 
Kateřina, vdova po poštovním kontroloru, žádost o pensi 1775 

857 C 6 1776-1781 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – R 15 Ricker Jiří, rychtář 
v Lužicích, poukazování pense 100 zl. ročně 1776 – 1781 

857 C 6 1784-1785 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – R 16 svobodný pán 
Ruchs Vít, haličský oblastní ředitel, poukazování pense 666 zl. 40 kr. ročně 
1784 – 1785 

857 C 6 1752-1785 Karton 195 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – R 17 von Rechtenbach 
Karel Filip, poukazování pense 200 zl. ročně 1780 – 1781 

857 C 6 1749-1750 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 1 Sternberský Tomáš, 
komorní výběrčí, poukazování pense jeho vdově Marii Terezii 1749 – 1750 

857 C 6 1756 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 2 von Sedlický, 
správce skladu škrobu, poukazování pense 200 zl. ročně 1756 
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857 C 6 1750-1754 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 3 Stieber Karel Josef, 
znojemský komisař, poukazování pense 150 zl. ročně 1750 – 1754 

857 C 6 1767,1781 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 4 Schönton Antonín 
Jiří, rektifikační kalkulátor, poukazování pense 100 zl. ročně vdově Františce 
1767, 1781 

857 C 6 1766 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 5 Schebach Karel 
Josef, olomoucký opevňovací úředník, žádost o pensi 1766 

857 C 6 1766 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 6 Schmeidlová Terezie, 
vdova po vrátném zemských desk, poukazování pense 50 zl. ročně 1766 

857 C 6 1765-1776 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 7 Schmidová Marie 
Apolonie, vdova po rektifikačním registrátoru, poukazování pense 166 zl. 40 
kr. ročně 1765 – 1776 

857 C 6 1755-1766 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 8 Schigut Martin 
z Bzence, poukazování daru z milosti 26 dukátů 1755 – 1766 

857 C 6 1764-1785 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 9 Sternfeld František, 
znojemský krajský substitut, poukazování pense 1764 – 1785 

857 C 6 1764-1781 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 10 Saska Josef Ignác, 
účetní, poukazování pense 333 zl. 20 kr. jeho vdově Kateřině 1764 – 1781 

857 C 6 1763-1781 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 11 svobodný pán ze 
Zvole Jan Karel, krajský komisař, poukazování pense 150 zl. ročně 1763 – 
1781 

857 C 6 1767-1781 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 12 Strichelms Jan 
Nepomuk, kancelista u taxovního úřadu, poukazování pense 100 zl. jeho 
vdově Janě 1767 – 1781 

857 C 6 1755 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 13 Schickel Blažej, 
posel representace, poukazování pense 6 zl. měsíčně 1755 
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857 C 6 1755 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 14 von Strebersdorf 
Anna Terezie, poukazování pense 200 zl. ročně 1755 

857 C 6 1757-1784 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 15 von Strachnitz Karel 
František, olomoucký krajský substitut, poukazování pense 300 zl. ročně 1757 
– 1784 

857 C 6 1753-1769 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 16 v. Stössel Zikmund, 
adjunkt brněnského krajského úřadu, poukazování pense 800 zl. ročně 1753 
– 1769 

857 C 6 1753 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 17 von Scheiner Jan 
Ondřej, rektifikační rada, poukazování platu 1753 

857 C 6 1764 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 18 hraběnka 
Stubenberg Alžběta, poukazování pense 400 zl. ročně 1764 

857 C 6 1761 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 19 Schmidová Zuzana, 
vdova po poručíku, poukazování pense 150 zl. ročně 1761 

857 C 6 1758 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 20 von Singer Alžběta, 
vdova po hejtmanu, poukazování pense 1758 

857 C 6 1766-1767 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 21 Štěpán Ignác, 
rychtář v Kutné Hoře, poukazování pense 200 zl. ročně 1766 – 1767 

857 C 6 1758 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 22 Salamanová Anna 
Marie, vdova po krajském komisaři Janu Salamanovi, poukazování pense 
1758 

857 C 6 1768-1781 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 23 von Schmelzdorf 
Jan Leopold, brněnský krajský hejtman, poukazování pense 400 zl. jeho 
vdově Františce 1768 – 1781 

857 C 6 1768-1781 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 24 von Schmelzdorf 
Josef Karel, krajský komisař, poukazování pense 200 zl. 1768 – 1781 
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857 C 6 1769-1781 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 25 Schneider Jan 
Michal, znojemský krajský komisař, poukazování pense 100 zl. ročně jeho 
vdově Dorotě 1769 – 1781 

857 C 6 1769 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 26 Strouhuberová 
Rozálie, vdova po brněnském krajském komisaři Karlovi, poukazování pense 
100 zl. ročně 1769 

857 C 6 1769 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 27 Schönborn Tobiáš, 
brněnský komisař, poukazování pense 83 zl. 20 kr. jeho vdově Marii 1769 

857 C 6 1772-1780 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 28 von Stössel 
Zikmund, brněnský krajský substitut, poukazování pense 200 zl. ročně jeho 
vdově Dorotě Terezii 1772 – 1780 

857 C 6 1749-1785 Karton 196 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 29 Sommer Josef 
Antonín JUDr., olomoucký universitní profesor, poukazování pense 200 zl. 
ročně jeho vdově Jakobii 1772 – 1776 

857 C 6 1773-1784 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 30 Schubert František 
Xaver, tribunální kancelista, poukazování pense 150 zl. ročně jeho vdově 
Anně Marii 1773 – 1784 

857 C 6 1774-1783 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 31 Scharf František 
Josef, vrátný, poukazování pense dceři Janě 33 zl. 10 kr. ročně 1774 – 1783 

857 C 6 1774-1785 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 32 Schlachta Jan, 
správce biskupského dvora, poukazování pense 200 zl. ročně jeho vdově 
Františce 1774 – 1785 

857 C 6 1775-1781 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 33 Sendler František 
Leopold, tribunální sekretář, poukazování pense 300 zl. jeho vdově Barboře 
1775 – 1781 

857 C 6 1775-1781 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 34 Strouhuberová Eva, 
vdova po vrátném, poukazování pense 100 zl. ročně 1775 – 1781 
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857 C 6 1775-1777 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 35 Stoklas Šimon, 
hradišťský krajský fyzik, poukazování pense 133 zl. 33 kr. ročně jeho vdově 
Janě 1775 – 1777 

857 C 6 1776 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 36 hrabě 
Schrattenbach guberniální rada, poukazování pense 1000 zl. ročně 1776 

857 C 6 1767-1777 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 37 von Strachwitz Jiří 
Fridrich, slezský zemský rada, poukazování pense 200 zl. ročně 1767 – 1777 

857 C 6 1777-1781 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 38 Seidl Jan Arnošt, 
tribunální sekretář, poukazování pense 300 zl. ročně vdově Anně Marii 1777 – 
1781 

857 C 6 1777-1781 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 39 Simon František 
Albert, guberniální kancelista, poukazování pense 133 zl. 20 kr. jeho vdově 
Marii Anně 1777 – 1781 

857 C 6 1777-1778 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 40 Skandera Antonín, 
guberniální ingrosista, poukazování pense 150 zl. jeho vdově Magdaleně 
1777 – 1778 

857 C 6 1778-1779 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 41 Stusche Martin, 
tribunální koncipista, poukazování pense jeho vdově Marii Anně 1778 – 1779 

857 C 6 1779 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 42 hrabě 
Schaafgotsche, biskup vratislavský, poukaz výpomoci 500 dukátů 1779 

857 C 6 1775-1776 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 43 Stoklas Šimon, 
hradišťský fysik, poukazování pense 155 zl. 33 kr. vdově Janě 1775 – 1776 

857 C 6 1779-1781 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 44 Schneider František 
Praha, poukazování pense 150 zl. ročně 1779 – 1781 

857 C 6 1780-1781 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 45 Suchánek Josef, 
olomoucký krajský sekretář, poukazování pense 200 zl. ročně vdově Kateřině 
1780 – 1781 
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857 C 6 1771-1781 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 46 hrabě 
Schrattenbach František Ferdinand, dolnorakouský místodržící, poukaz 
jubilejního služného 10.000 zl. 1771 – 1781 

857 C 6 1783 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 47 Slavíček Josef, 
jihlavský krajský sekretář, poukazování pense vdově Anně ve výši 100 zl. 
ročně 1783 

857 C 6 1782 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 48 Schmid Antonín, 
úředník slezského pečetního úřadu, poukazování pense 100 zl. ročně vdově 
Marii Anně 1782 

857 C 6 1782 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 49 Schmid Zachariáš 
MUDr., poukazování pense 77 zl. 46 kr. vdově Františce 1782 

857 C 6 1782 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 50 Schwarz, aktuár 
tabákové administrace, poukazování pense 183 zl. 20 kr. 1782 

857 C 6 1783 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 51 Schnellinger 
František, válečný pokladník v Košicích, poukazování pense 70 zl. jeho dceři 
Marii Evě 1783 

857 C 6 1782-1783 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 52 Schröck Jan, 
přerovský komisař, poukazování pense jeho vdově Františce 1782 – 1783 

857 C 6 1782 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 53 von Schauerfels 
František Xaver, guberniální rada, poukazování pense jeho vdově Anně ve 
výšiá 472 zl. 40 kr. 1782 

857 C 6 1783-1784 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 54 hrabě Sinzendorf 
Josefa, rozený hrabě Magnis, poukazování pense pro ní a její dceru 1783 – 
1784 

857 C 6 1784 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 55 hraběnka Strachnitz 
Arnoštka a Klára, dcery slezského zemského rady Františka Friedricha, 
poukazování pense 200 zl. ročně 1784 
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857 C 6 1784 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 56 Zeman (Seemann) 
Matyáš, špilberský profos, poukaz jubilejního služného 500 zl. 1784 

857 C 6 1784 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 57 Steinbach von 
Kranichstein Barbora, vdova po hejtmanu, poukazování pense 200 zl. ročně 
1784 

857 C 6 1784 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 58 Svoboda Jan 
Wolfgang, guberniální kancelista, poukazování pense 83 zl. 40 kr. jaho 
sirotkům Janovi a Barboře 1784 

857 C 6 1785 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – S 59 Schmeltzer 
Ferdinand, kancelista slezského královského úřadu, poukazování pense jeho 
vdově Janě ve výši 133 zl. 20 kr. ročně 1785 

857 C 6 1751-1763 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – T 1 Tapp Kryštof, taxátor 
vratislavského poštovního úřadu, poukazování pense 200 zl. ročně jeho 
vdově Františce a 4 dětem 1751 – 1763 

857 C 6 1754-1781 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – T 2 Trojan Josef 
Leonard, kontrolor tabákové daně, poukazování pense 150 zl. jeho vdově 
Anně Kateřině 1754 – 1781 

857 C 6 1750-1767 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – T 3 Trtina Václav, 
tribunální sekretář, poukazování pense 400 zl. jeho vdově Janě Terezii 1750 – 
1767 

857 C 6 1755 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – T 4 Türek Jan Jiří, radní 
protokolista tribunálu, poukazování pense 400 zl. jeho vdově Marii Anně 1755 

857 C 6 1754 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – T 5 Teller František 
Antonín, ze Znojma, žádost o pensi 1754 

857 C 6 1765-1769 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – T 6 svobodný pán Tauber 
František Erdmann, guberniální rada, poukazování pense 500 zl. 1765 – 1769 

857 C 6 1765-1781 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – T 7 svobodný pán Tauber 
Jan Nepomuk, poukazování pense 400 zl. ročně 1765 – 1781 
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857 C 6 1768 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – T 9 de La Tour du Pen 
Filipina, žádost o pensi 1768 

857 C 6 1769-1781 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – T 10 svobodná paní 
Tauber Marie Anna, sestra Jana Nepomuka, rady administrace v Temešváru 
a dcera Františka Erdmanna, guberniálního rady, poukazování pense 500 zl. 
ročně 1769 – 1781 

857 C 6 1773 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – T 11 Továrek Maxmilián, 
kancelista gubernia, poukazování pense 300 zl. jeho vdově Františce 1773 

857 C 6 1773-1774 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – T 12 von Trippenbach 
Ferdinand, krajský komisař brněnský, poukazování pense 100 zl. ročně jeho 
vdově Marii Terezii 1773 – 1774 

857 C 6 1779 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – T 13 hrabě Berchtold 
Adam Ignác, nejvyšší komorník, poukazování pense 1000 zl. ročně jaho 
vdově 1779 

857 C 6 1750-1785 Karton 197 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – T 14 Titzová Františka, 
vdova po registrátoru obchodního koncesu, poukazování pense 66 zl. 30 kr. 
ročně 1767 – 1782 

857 C 6 1767 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – U I hraběnka Ugarte 
Eleonora, žádost o pensi z milosti 1767 

857 C 6 1766 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – U 2 Vetter Jan 
nadporučík, poukazování pense 200 zl. 1766 

857 C 6 1770-1785 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – U 3 Vorbringer Josef 
Antonín, guberniální registraturní adjunkt, poukazování pense 166 zl. 40 kr. 
jeho vdově Terezii 1770 – 1785 

857 C 6 1771-1783 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – U 4 Unterberger 
František Josefk, tribunální taxátor, poukazování pense 266 zl. 40 kr. 1771 – 
1783 
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857 C 6 1776-1781 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – U 5 Urbaník Antonín 
Karel, tribunální registrátor, poukazování pense 100 zl. ročně jeho dcerám 
Josefě a Aloisii 1776 – 1781 

857 C 6 1763-1781 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – W 1 Wecker Jan Ludvík 
MUDr. a krajský fysik, poukazování pense 155 zl. 33 kr. jeho vdově Anně 
Marii 1763 – 1781 

857 C 6 1765 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – W 2 hraběnka 
Wurmbrand Kateřina, poukazování pense 300 zl. ročně 1765 

857 C 6 1754-1755 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – W 3 von Wimmersberg 
Lazar Michal, přísedící representace, poukaz adjuta 500 zl. 1754 – 1755 

857 C 6 1757 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – W 4 Walsonová Rozálie, 
vdova po výběrčím mýta v Mikulově, žádost o pensi 1757 

857 C 6 1767-1770 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – W 5 z Vrbna Bruntálská 
Augusta, roz. hr. Fürstenberg, poukazování pense 500 zl. ročně 1767 – 1770 

857 C 6 1769-1777 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – W 6 Wieletz Kristian, 
proviantní komisař, poukazování pense 200 zl. ročně jeho 5 dcerám 1769 – 
1777 

857 C 6 1775-1782 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – W 7 Valenta Antonín 
Karel, guberniální registrátor, poukazování pense 100 zl. jeho dceři 1775 – 
1782 

857 C 6 1775-1782 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – W 8 Weick Kašpar, 
olomoucký skladník, poukazování pense 160 zl. jeho vdově Terezii 1775 – 
1782 

857 C 6 1773-1781 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – W 9 Waldkirch Jindřich 
Filip, sklenář z Lipníku nad Bečvou, poukaz odměny z milosti 100 zl. 1773 – 
1781 
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857 C 6 1779-1781 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – W 10 von Weyrother 
Adam, učitel jízdy na koni na stavovské akademii v Olomouci, poukazování 
pense 300 zl. jeho vdově Marii Anně 1779 – 1781 

857 C 6 1778-1781 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – W 11 hrabě Wurmbrand 
František, poukazování 300 zl. ročně až do uvolnění některého úřednického 
místa 1778 – 1781 

857 C 6 1778-1781 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – W 12 Wandl Kryštof, 
olomoucký krajský fysik, poukazování pense 155 zl. 33 kr. ročně jeho vdově 
Františce 1778 – 1781 

857 C 6 1780-1781 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – W 13 svobodný pán 
Widmann Josef, rada consessu, poukazování pense 1000 zl. ročně 1780 – 
1781 

857 C 6 1784 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – W 15 Waldkirch Jindřich 
Filip, sklenář z Lipníku nad Bečvou, poukazování pense 6 kr. denně 1784 

857 C 6 1753-1754 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – Z 1 Žák z Radobýlu Josef 
Ignác, poukazování pense 300 zl. ročně jeho vdově Alžbětě 1753 – 1754 

857 C 6 1753-1767 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – Z 2 von Zollern Karel 
Friedrich, krajský substitut znojemský, poukazování pense 200 zl. ročně 1753 
– 1767 

857 C 6 1766-1767 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – Z 4 z Žálkovic Žálkovský 
František, poukazování pense 400 zl. ročně 1766 – 1767 

857 C 6 1765-1766 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – Z 5 Zehnmarck Ondřej, 
rektifikační kalkulátor, poukazování pense 200 zl. 1765 – 1766 

857 C 6 1769-1778 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – Z 6 svobodný pán Záviš 
Antonie, vdova po olomouckém krajském hejtmanu Emanuelu Kajetánu, 
poukazování pense 400 zl. ročně 1769 – 1778 

857 C 6 1781 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – Z 7 Züllich Jan 
zeŠumperku, poukazování pense 100 zl. ročně 1781 
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857 C 6 1783-1784 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – Z 8 hrabě Zollern Karel 
Friedrich, brněnský krajský hejtman, poukazování pense 100 zl. ročně 1783 – 
1784 

857 C 6 1753-1785 Karton 198 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – Z 9 Zopfovy Josefa 
a Terezie, dcery zásobobacího důstojníka, poukazování pense 40 zl. ročně 
1784 

857 C 6 1767-1773 Karton 199 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 22: výměna starých 
stavovských obligací za nové obligace, nový systém splácení dluhů, úvěrové 
hospodářství stavů, splácení dluhopisů, jednotlivé případy, výplata kuponů 

857 C 6 1774-1783 Karton 200 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – výměna starých 
stavovských obligací za nové obligace, nový systém splácení dluhů, úvěrové 
hospodářství stavů, splácení dluhopisů, jednotlivé případy, výplata kuponů 

857 C 6 1769-1775 Karton 201 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – zasílání týdenních 
výkazů o příjmu a vydění erárních kapitálů a jejich výpovědi, výkazy samy 
nejsou přiloženy 

857 C 6 1775 Karton 202 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – zasílání týdenních 
výkazů o příjmu a vydění erárních kapitálů a jejich výpovědi, výkazy samy 
nejsou přiloženy 

857 C 6 1749-1750 Karton 202 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č. 23: vybírání 5% taxy 
z pensí a zákaz obstavovat a hypotekárně zatěžovat i postupovat pense ve 
výši méně než 600 zl. ročně 1749 – 1750 

857 C 6 1749-1781 Karton 202 
Výkazy a účty komorního platebního úřadu v Brně – č.24: obsazení místa 
účetního u Komorního a válečného platebního úřadu po zemřelém Janu Jiřím 
Davidovi Janem Jiřím Sendlerem a poukazování pense 90 zl. ročně vdově 
Markétě Davidové 1779 – 1781 

858 C 7 1740,1743-1749 Karton 203 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – . 5: seznamy kriminálních 
delikventů, pololetní výkazy krajských hejtmanů s údajem o jméně 
odsouzeného, o druhu zločinu, o délce vězení atd., visitace věznic 

858 C 7 1749-1757 Karton 204 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 6: služební záležitosti 
krajských hejtmanů, jejich jmenování, dovolená, zprávy o činnosti, visitace, 
visitace pevností a věznic, výtahy z tajných protokolů, revise kancelářské 
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služby u krajských úřadů, seznamy delikventů, seznamy publikovaných 
patentů 

858 C 7 1748-1783 Karton 205 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – obnovování krajských hejtmanů 
každé tři roky, výtahy z tajných protokolů 1748 – 1783 

858 C 7 1704-1706,1732-1734,1749,1756 Karton 205 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 7: instrukce pro krajské 
hejtmany a krajské sekretáře 1704 – 1706, 1732 – 1734, 1749, 1756 

858 C 7 1706-1746 Karton 205 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 8: skládání služební přísahy 
krajskými sekretáři, jednotlivé případy 1706 – 1746 

858 C 7 1748 Karton 205 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 11: odmítnutí žádosti krajských 
hejtmanů o osvobození od placení jmenovací taxy 1748 

858 C 7 1747 Karton 205 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 12: uspíšení zásilek zpráv 
krajských hejtmanů tribunálu 1747 

858 C 7 1736-1737 Karton 205 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 13: instrukce pro krajské 
hejtmany, zavedení jednotné spisové manipulace, soupis moravské šlechty, 
vhodné pro funkce, s údajem o majetku 1736 – 1737 

858 C 7 1704-1783 Karton 205 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 14: renovace krajských 
hejtmanů, obsazení uvolněného místa v Brně, posudky o substitutech, zprávy 
o dochovaných úředních spisech 1740 – 1741,1746 

858 C 7 1726,1747-1753,1764-1785 Karton 206 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 15: platební poměry krajských 
hejtmanů, odpis jmenovacích tax, zvýšení platů 1726,1747 – 1753,1764 – 
1785 

858 C 7 1726-1785 Karton 206 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 16: jmenování krajských 
substitutů, instrukce pro ně, jmenování adjunktů a praktikantů, vyšetřování 
denuciací, skládání slibů, jednotlivé případy 1749 – 1770 

858 C 7 1764-1783 Karton 207 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – jmenování krajských substitutů, 
instrukce pro ně, jmenování adjunktů a praktikantů, vyšetřování denuciací, 
skládání slibů, jednotlivé případy 1749 – 1770 
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858 C 7 1750-1783 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 17: jmenování krajských 
sekretářů, skládání slibů, žádosti o zlepšení platu, jednotlivé případy 1750 – 
1783 

858 C 7 1752-1778 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 18: služební postavení 
krajských substitutů před purkrabím při soupisu pozůstalostí 1752 – 1778 

858 C 7 1753 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 19: Karel Josef von Degen, 
praxe u přerovského krajského úřadu 1753 

858 C 7 1752-1758 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 20: ustanovení Karla 
Friedricha von Zollerne krajským substitutem v Jihlavě po resignaci Františka 
Arnošta Malovce, jeho přidělení do Znojma a pensionování 1752 – 1758 

858 C 7 1754,1768 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 21: jmenování Jana Leopolda 
von Schmelzdorfa brněnským a Adama von Wernera jihlavským krajským 
hejtmanem 1754,1768 

858 C 7 1749 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 22: ustanovení Josefa von 
Sanderslebena adjunktem u znojemského krajského úřadu 1749 

858 C 7 1752 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 23: ustanovení Karla 
svobodného pána Troilo adjunktem u olomouckého krajského úřadu a jeho 
jmenování radou hornorakouské representace (seznamy kriminalistů z r. 
1751) 1752 

858 C 7 1753 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 24: jmenování Josefa von 
Friednthala a Josefa von Degena krajskými substituty ve Znojmě a 
v Uherském Hradišti po povýšených Ignáci von Hagenovi a Josefu von 
Sanderslebenovi 1753 

858 C 7 1755-1757 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 25: ustanovení zvláštního 
komisaře přerovského krajského úřadu v Osoblaze 1755 – 1757 

858 C 7 1755-1762 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 26: jednání o ubytovací 
příspěvek hradišťských hejtmanů, poskytovaný jim královskými městy 
Uherské Hadiště a Kyjov 1755 – 1762 
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858 C 7 1754-1767 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 27: jmenování Zikmunda v. 
Stössela adjunktem a substitutem u krajského úřadu v Brně po povýšeném 
Karlovi von Blumencronovi 1754 – 1767 

858 C 7 1754-1756 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 28: ustanovení Karla Františka 
von Strachnitze krajským jihlavským substitutem po povýšení Josefa von 
Friedenthala 1754 – 1756 

858 C 7 1755-1758 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č.29: ustanovení Jana Rudolfa 
Řikovského z Dobrčic praktikantem u brněnského krajského úřadu 1755 – 
1758 

858 C 7 1755 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 30: jmenování Friedricha 
Leopolda svobodného pána. Unruhe krajským substitutem brněnským 1755 

858 C 7 1755-1764 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 31: ustanovení Karla Josefa 
von Brettschneidera praktikantem a později substitutem u jihlavského 
krajského úřadu 1755 – 1764 

858 C 7 1755-1762 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 32: jmenování Jana 
Říkovského z Dobrčic krajským substitutem hradišťským po zemřelém Karlu 
von Degenovi, spory Říkovského s hejtmanem Františkem von Waffenbergem 
1755 – 1762 

858 C 7 1757 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 33: spory mezi krajskými 
substituty v Jihlavě Karelem Františkem von Strachnitzem a Josefem von 
Brettschneiderem 1757 

858 C 7 1757 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 34: výplata nižšího personálu 
olomouckého krajského úřadu a hrazení kancelářských potřeb v době 
uvolnění místa hejtmanova po smrti Gotharda Karla svobodného pána 
Allmsteina 1757 

858 C 7 1749-1783 Karton 208 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 35: jmenování Friedricha 
Leopolda von Unruhe přerovským krajským substitutem a Františka Jana von 
Beera substitutem v Brně 1756 – 1759 

858 C 7 1757 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 36: ustanovení Františka 
Xavera Weinera sekretářem krajského úřadu v Brně po zemřelém Ignáci 
Lentzovi 1757 
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858 C 7 1757,1762,1773 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 37: jmenování Emanuela 
Kajetána sv. p. Záviše krajským hejtmanem brněnským po smrti Karla 
Gotharda von Allmsteina a ustanovení Friedricha hraběte Sinzendorfa 
kajským hejtmanem v Přerově, obsazení místa po jeho odchodu 1757, 1762, 
1773 

858 C 7 1757,1762,179 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č.38: ustanovení Josefa 
Baltazara Zhoře von Marderfeld druhým substitutem přerovského krajského 
úřadu 1757,1762,1769 

858 C 7 1760 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 39: ustanovení Michala 
svobodného pána Chorinského praktikantem u krajského úřadu ve Znojmě 
1760 

858 C 7 1762 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 40: vyšetřování přerovského 
hejtmana Friedricha hraběte Sinzendorfa ze zpronevěry proviantních peněz, 
jeho sesazení, ustanovení von Pillersdorfa provisorním hejtmanem a po 
vyšetření satisfakce a rehabilitace Sinzendorfova 1762 

858 C 7 1763 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 41: jmenování Filipa Mořice 
Fialy hradišťským krajským sekretářem po smrti Antonína Canavala 1763 

858 C 7 1764-1765 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 42: ustanovení Josefa Halánka 
sekretářem brněnského krajského úřadu po resignaci Františka Xavera 
Weinera 1764 – 1765 

858 C 7 1764 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 43: jmenování Jana 
Nepomuckého Dressnera znojemským krajským sekretářem 1764 

858 C 7 1752 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 44: určení platu 400 zl. ročně 
pro znojemského krajského substituta Ignáce v . Hagenu 1752 

858 C 7 1768 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 45: jmenování Jana von Beera 
provisorním brněnským krajským hejtmanem po odstupu Jana Leopolda von 
Schmelzdorfa a určení jeho platu 1768 

858 C 7 1768 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 46: jmenování Karla Friedricha 
hraběte Zollerna brněnským krajským hejtmanem, žádosti ostatních uchazečů 
1768 
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858 C 7 1769 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 47: přeložení přerovského 
krajského hejtmana Friedricha hraběte Sinzendorfa do Olomouce (po smrti 
Emanuela svobodného pána Záviše) a jmenování Jana Františka von Beera 
přerovským hejtmanem, žádosti ostatních uchazečů 1769 

858 C 7 1769 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 48: jmenování substituta 
Františka Michala svobodného pána Šubíře provisorním hejtmanem 
v Olomouci po smrti svobodného pána Záviše 1769 

858 C 7 1770 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 49: jmenování Jana Gerbara 
krajským sekretářem v Uherském Hradišti po povýšeném Filipu Mořici Fialovi 
1770 

858 C 7 1772 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 50: jmenování Dominika 
Beitela krajským sekretářem ve Znojmě po zemřelém Janu Nepomukovi 
Dresnerovi 1772 

858 C 7 1763-1774 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 51: obstávka platu 
olomuckého krajského hejtmana Friedricha hraběte Sinzendorfa 1763 – 1774 

858 C 7 1772-1782 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 52: jednání o přenesení sídla 
přerovského krajského hejtmana z Olomouce, uvažováno o Lipníku nad 
Bečvou, Novém Jičíně a Kroměříži, nástin předpokládaných výdajů 1772 – 
1782 

858 C 7 1752-1783 Karton 209 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 53: jmenování táborskéh 
krajského hejmana Baltazara von Bossiho hejtmanem v Jihlavě a přeložení 
jihlavského hejtmana Jana Adama Friedricha svobodného pána Wernera do 
Tábora, vyšetřování jeho udánlivých zpronevěr 1773 – 1783 

858 C 7 1773-1774 Karton 210 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 54: jmenování Emanuela Zebo 
von Brachfeld přerovským krajským hejtmanem po povýšeném von Beerovi, 
žádosti dalších uchazečů 1773 – 1774 

858 C 7 1773-1783 Karton 210 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 55: pensionování jihlavského 
krajského sekretáře Josefa Slavíka 1773 – 1783 

858 C 7 1774 Karton 210 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 56: jmenování Matyáše Josefa 
Maxe jihlavským krajským sekretářem po pensionovaném Josefu Slavíčkovi 
1774 
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858 C 7 1774-1775 Karton 210 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 57: spory mezi jihlavským 
substitutem Achácem svobodným pánem Rebentischem a hejtmanem 
Baltazarem svobodným pánem Bossim, vzájemné výtky úřední nedbalosti 
1774 – 1775 

858 C 7 1774 Karton 210 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 58: jmenování Jana 
svobodného pána ze Zvole druhým substitutem krajského úřadu v Olomouci 
1774 

858 C 7 1769 Karton 210 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 59: jmenování Jana von 
Adamce druhým substitutem krajského úřadu přerovského, marné ucházení 
se Karla Heidta, Ondřeje Agnese, Josefa von Schmelzdorfa, Michala hraběte 
Althanna a Evžena d´Albona 1769 

858 C 7 1774 Karton 210 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 60: jmenování Jana von 
Salerna substitutem přerovského kraje, marné ucházení se Jiřího Friedricha 
von Strachnitze 1774 

858 C 7 1769 Karton 210 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 61: jmenování Michala Jana 
hraběte Althanna druhým krajským substitutem v Brně po povýšeném Janu 
Františku von Beerovi 1769 

858 C 7 1772 Karton 210 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 62: propůjčení adjuta 200 zl. 
brněnskému substitutu Leopoldu von Schmelzdorfovi 1772 

858 C 7 1772 Karton 210 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 63: ustanovení Ferdinanda 
von Geislera brněnským krajským substitutem 1772 

858 C 7 1768-1769 Karton 210 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 64: jmenování Jana Josefa 
svobodného pána Madrovského druhým krajským substitutem ve Znojmě, 
marné ucházení se Antonína von Forgatsche,Jana von Schmelzdorfa, Acháce 
von Rebentische, Jiřího Friedricha von Strachnitze a Michala hraběte 
Althanna 1768 – 1769 

858 C 7 1771-1774 Karton 210 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 65: spory mezi znojemskými 
krajskými substituty Janem Nepomukem von Hofferem a Janem Josefem 
svobodným pánem Madrovským, vzájemné urážky na cti 1771 – 1774 

858 C 7 1770-1779 Karton 210 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 66: spory mezi jihlavskými 
substituty Achácem svobodným pánem Rebentischem a Emanuelem Zebo 
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von Brachfeld, obstávka platu Rebentischova, hádky o akcidencie 1770 – 
1779 

858 C 7 1773 Karton 210 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 67: jmenování Kristiána 
hraběte Joyense nadpočetným krajským substitutem v Jihlavě 1773 

858 C 7 1773 Karton 210 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 68: jmenování Maxmiliána von 
Rolsperga a Ignáce Beviera von Freinida substituty v Uherském Hradišti 1773 

858 C 7 1777-1778 Karton 210 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 69: zamítnutí žádosti Ignáce 
Josefa Stephana, krajského komerčního komisaře v Olomouci, aby mohl 
vyučovat naukám o krajské agendě na universitě v Brně 1777 – 1778 

858 C 7 1768-1783 Karton 210 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 70: obstávka platu krajského 
komerčního komisaře Jana von Ollenhausena z Jihlavy 1776 – 1778 

858 C 7 1761-1785 Karton 211 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 71: různé obstávky platů 
personálu krajských hejtmanství: František svobodný pán Waffenberg, Jan 
Leopold von Schmelzdorf, Zikmund von Stössel, Jan Říkovský z Dobrčic, 
Baltazar von Bossi, Achác svobodný pán Rebentisch, Jan Nepomuk Hoffer 
1761 – 1785 

858 C 7 1778 Karton 211 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 72: žádost znojemského 
sekretáře a komisařů Dominika Beitela, Františka Rudolpha, Ignáce 
Schneidera a Antonína Weimara o měsíční výplatu platů z tamní pokladny 
1778 

858 C 7 1778 Karton 211 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 73: jmenování správců 
krajského úřadu v Olomouci Maxmiliána Butze z Rolsberga a z Uherského 
Hradiště Acháce svobodného pána Rebentische řádnými krajskými hejtmany 
1778 

858 C 7 1778 Karton 211 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – Krajští hejtmani, jmenování, 
agenda apod. – č. 74: propuštění radního protokolisty Josefa Morawetzera 
a kancelisty Tadeáše Pauera pro lenivost od krajského úřadu olomouckého 
1778 

858 C 7 1777-1784 Karton 211 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 75: pensionování 
olomouckého hejtmana Friedricha hr. Sinzendorfa a hradišťského Františka 
svobodného pána Waffenberga a jmenování Maxmiliána Butze von Rolsberg 
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a Acháce svobodného pána Rebentische správci krajských úřadů v Olomouci 
a Uherském Hradišti 1777 – 1784 

858 C 7 1761-1785 Karton 211 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 76: pensionování hradišťského 
hejtmana Františka svobodného pána Waffenberga a marné ucházení se 
přerovského substituta Michala Filipa hraběte Althanna o toto místo 1776 – 
1782 

858 C 7 1785 Karton 212 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 77: obsazování míst personálu 
u krajských úřadů, různé žádosti zaměstnanců o zlepšení platu, návrh na 
zlepšení agendy, visitační zprávy, výkazy zaměstnanců, spory mezi úředníky, 
praktikanti, poukazování platů, přísahy zaměstnaců, vyšetřování přestupků 
1785 

858 C 7 1785 Karton 213 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – vyšetřování podvodů 
olomouckého krajského hejtmana Maxmiliána von Rolsperga 

858 C 7 1785 Karton 214 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – šetření o lesním hospodaření 
vratislavského biskupství ve Slezsku 1785 

858 C 7 1785 Karton 214 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – odměna znojemskému komisaři 
Janu v. Hoferovi za substituování jihlavského hejtmana v. Bossiho 1785 

858 C 7 1782-1785 Karton 214 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – visitační zprávy o situaci 
v krajích, soupisy nedodělků, posudky na jednotlivé pracovníky, zjišťování 
stavu požárních rekvisit, stavu silnic, postupu při vyřizování politické agendy 
na panstvích 1782 – 1784 

858 C 7 1784-1785 Karton 215 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – visitační zprávy 1784 – 1785 

858 C 7 1781-1783 Karton 215 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – trestní protokoly, soupisy 
projednávaných trestních případů v krajích, zasílání vybraných pokut 1781 – 
1783 

858 C 7 1770 Karton 215 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – urbář obce Nové Vilémovice, 
panství Jánský Vrch 1770 

858 C 7 1770-1785 Karton 215 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – protokoly krajských úřadů, 
předkládání 1782 – 1784 
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858 C 7 1784-1785 Karton 216 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – protokoly o visizacích v krajích 
1784 – 1785 

858 C 7 1783 Karton 216 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 78: jmenování Michala Jana 
hraběte Althanna krajským hejtmanem v Brně 1783 

858 C 7 1783-1785 Karton 216 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 79: přemístění krajských úřadů 
z Olomouce do Uničova a z Jihlavy do Velkého Meziříčí, umístění úřadů, 
stěhovací útraty 1783 – 1785 

858 C 7 1785 Karton 217 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 78: protokoly krajských úřadů, 
předkládání 1785 

858 C 7 1782-1785 Karton 217 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – diety pro krajské substituty 
a komisaře, vyúčtování 1782 – 1785 

858 C 7 1784-1785 Karton 218 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 80: přemístění přerovského 
krajského úřadu a výběrčí pokladny do Hranic, ubytování, úpravy místností 
1784 – 1785 

858 C 7 1783-1784 Karton 218 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 81: stěhovací náklady 
personálu moravských a slezských krajských úřadů 1783 – 1784 

858 C 7 1783 Karton 218 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 82: nepořádky při vybírání tax 
brněnským krajským sekretářem Karlem Schmidem 1783 

858 C 7 1783-1785 Karton 218 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 83: ochrana krajských 
pokladen 1783 – 1785 

858 C 7 1766-1785 Karton 218 
Krajští hejtmani, jmenování, agenda apod. – č. 84: různé věci krajských 
úřadů, zkoušky zaměstnanců, stav registratury, obsasení služebních míst, 
spory mezi zaměstnanci, platy, kancelářské potřeby aj. 1766 – 1785 

859 C 8 1748-1766 Karton 219 
Spotřební daň – č. 1: spotřební daň ve městech a trhových vsích, návrhy 
dvora, jednání sněmu, seznamy míst dani podrobených, zřízení komise 
a jmenování výběrčích, odpisy spotřebních daní 1748 – 1766 
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859 C 8 1749 Karton 219 
Spotřební daň – č. 2: osvobození kláštera sv. Josefa v Brně od spotřebních 
daní 1749 

859 C 8 1749 Karton 219 
Spotřební daň – č. 3: renitence poddaných z Olbramovic, Rakšic, Rybníků, 
Kadova, Prosiměřic a Těšetic (panství Moravský Krumlov) při přiznávání 
konsumu vína k účelům spotřební daně, věznění renitentů z Vémyslic 1749 

859 C 8 1749 Karton 219 
Spotřební daň – č. 4: podrobení předměstí Uherského Ostrohu spotřební daní 
1749 

859 C 8 1748 Karton 219 
Spotřební daň – č. 5: soupisy měst a městeček k účelům spotřební daně, 
výkazy trhů, pravovárečných domů, šenkovních práv aj. 1748 

859 C 8 1749 Karton 219 
Spotřební daň – č. 6: jednání o osvobození bankálních úředníků od spotřební 
daně na potraviny pro jejich vlastní potřebu 1749 

859 C 8 1750-1759 Karton 220 
Spotřební daň – č. 7: pronájem výběru spotřební daně v městech 
soukromníkům, jednání o nájemní smlouvy, vyšetřování nespravedlností 1750 
– 1759 

859 C 8 1749-1750 Karton 220 
Spotřební daň – č. 8: podrobení městečka Měřína, majícího výčepní právo, 
spotřební dani 1749 – 1750 

859 C 8 1749 Karton 220 
Spotřební daň – č. 9: odmítnutí žádost minoritského provinciála Lazara 
Schoppera na osvobození minoritských klášterů od spotřební daně 1749 

859 C 8 1749 Karton 220 
Spotřební daň – č. 10: odmítnutí žádosti dominikánských klášterů 
a olomouckého biskupa kardinála Troyera na osvobození dominikánských 
klášterů od spotřební daně 1749 

859 C 8 1750-1751 Karton 220 
Spotřební daň – různé záležitosti spotřební daně, stížnosti na výběrčí, žádosti 
jednotlivců o osvobození, vyšetřování zásob vína, pronájem výběru 1750 – 
1751 

859 C 8 1749 Karton 220 
Spotřební daň – č. 11: odmítnutí žádosti cisterciaček na Starém Brně 
o osvobození od spotřební daně 1749 
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859 C 8 1749-1750 Karton 220 
Spotřební daň – č. 12: odmítnutí žádosti města Hustopeče o osvobození od 
spotřební daně z vína z městských a předměstských vinic, přiložen seznam 
všech obyvatel města 1749 – 1750 

859 C 8 1749-1750 Karton 220 
Spotřební daň – č. 13: stížnosti vév. z Guastally na placení spotřební daně 
z vína a potravin, dovážených na velkomeziříčský zámek 1749 – 1750 

859 C 8 1749-1750 Karton 220 
Spotřební daň – č. 14: odmítnutí žádosti Obchodnické společnosti v Brně 
(Handlungs – Bruderschaft) na osvobození jejich zboží od spotřební daně 
1749 – 1750 

859 C 8 1750 Karton 220 
Spotřební daň – č. 15: odmítnutí žádosti města Mikulova o osvobození od 
placení spotřební daně 1750 

859 C 8 1749-1750 Karton 220 
Spotřební daň – č. 16: odmítnutí žádosti augustiniánů z Fulneku o osvobození 
od placení spotřební daně 1749 – 1750 

859 C 8 1749-1750 Karton 220 
Spotřební daň – č. 17: dodatečné zařazení městečka Krásno nad Bečvou do 
řad měst, podléhajících spotřební dani 1749 – 1750 

859 C 8 1750 Karton 220 
Spotřební daň – č. 18: zavírání městských bran ve Znojmě, aby bylo 
zamezeno pašování nezdaněných potravin 1750 

859 C 8 1750 Karton 220 
Spotřební daň – č. 19: zavedení kontroly stvrzenek a účtenek, aby se pozvedl 
výnos spotřební daně 1750 

859 C 8 1749-1750 Karton 220 
Spotřební daň – č. 20: zamítnutí žádosti města Šumperku na přesazení z 2. 
třídy do 3. při hodnocení pro vybírání spotřební daně 1749 – 1750 

859 C 8 1750 Karton 220 
Spotřební daň – č. 21: krádež vybraných peněz spotřební daně výběrčímu 
Janu Josefu Cesterreichovi ve Velkém Meziříčí 1750 

859 C 8 1749-1772 Karton 220 
Spotřební daň – č. 22: podrobení Špilberku spotřební dani, pronájem výběru 
této daně 1750,1771 – 1772 
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859 C 8 1748-1776 Karton 221 
Spotřební daň – č. 23: zřízení zvláštní komise pro záležitosti spotřební daně, 
žádosti o místa výběrčích, pronájem výběrčí berně, jednotlivé případy 1748 – 
1776 

859 C 8 1748-1776 Karton 221 
Spotřební daň – č. 24: výkazy o výběru spotřební daně, soupisy měst podle 
tříd s údajem o sumě měsíčně vybrané daně 1749 – 1775 

859 C 8 1749 Karton 222 
Spotřební daň – č. 25: různé věci daně spotřební, jednotlivé případy odporu 
k vybírání, zdanění mnichů, renitence některých měst 1749 

859 C 8 1750 Karton 222 
Spotřební daň – č. 26: různé věci daně spotřební 1750 

859 C 8 1750-1751 Karton 222 
Spotřební daň – č. 27: zamítnutí žádosti o osvobození augustiniánů ve 
Vratěníně od spotřební daně 1750 – 1751 

859 C 8 1752-1754 Karton 222 
Spotřební daň – č. 28: zpronevěra peněz výběrčím spotřební daně v Brně 
Ludvíkem Göllerem, vyšetřování, účetní doklady aj. 1752 – 1754 

859 C 8 1749-1756 Karton 222 
Spotřební daň – č. 29: spor o placení spotřebníd daně mezi rakouským 
panstvím Franspurg a moravskými Jaroslavicemi z rybolovu u čtyř mlýnů na 
Dyji, vyšetřování komise 1753 – 1756 

859 C 8 1753-1773 Karton 223 
Spotřební daň – č. 30: placení spotřební daně vojenskými útvary z proviantní 
mouky a zrna, jednoltivé případy, šetření o prodeji mouky z vojenských 
skladišť, vojenské exekuce k výběru daně 1753 – 1773 

859 C 8 1752-1770 Karton 224 
Spotřební daň – č. 31: věci spotřební daně, jednotlivé případy, odpor 
k výběru, násilnosti, odpisy, zabavení nezdaněného vína, zdanění vojáků, 
personál výběrčích, korespondence komise pro záležitosti spotřební daně 

859 C 8 1767-1770 Karton 225 
Spotřební daň – č. 32: pronájem výběru spotřební daně na 6 let znojemskému 
rychtáři Janu Jiřímu von Geislerovi, dobrá zdání, kauce, předkládání výkazů, 
odpor k výběru, stížnosti na neplatiče, úprava této daně, memoriály o jejím 
novém uspořádání, nová klasifikace, stavba výběren, exekuce 

859 C 8 1769-1771 Karton 226 
Spotřební daň – pronájem výběru spotřební daně na 6 let znojemskému 
rychtáři Janu Jiřímu von Geislerovi, dobrá zdání, kauce, předkládání výkazů, 
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odpor k výběru, stížnosti na neplatiče, úprava této daně, memoriály o jejím 
novém uspořádání, nová klasifikace, stavba výběren, exekuce 

859 C 8 1771-1773 Karton 227 
Spotřební daň – pronájem výběru spotřební daně na 6 let znojemskému 
rychtáři Janu Jiřímu von Geislerovi, dobrá zdání, kauce, předkládání výkazů, 
odpor k výběru, stížnosti na neplatiče, úprava této daně, memoriály o jejím 
novém uspořádání, nová klasifikace, stavba výběren, exekuce 

859 C 8 1772-1776 Karton 228 
Spotřební daň – pronájem výběru spotřební daně na 6 let znojemskému 
rychtáři Janu Jiřímu von Geislerovi, dobrá zdání, kauce, předkládání výkazů, 
odpor k výběru, stížnosti na neplatiče, úprava této daně, memoriály o jejím 
novém uspořádání, nová klasifikace, stavba výběren, exekuce 

859 C 8 1776-1783 Karton 229 
Spotřební daň – pronájem výběru spotřební daně na 6 let znojemskému 
rychtáři Janu Jiřímu von Geislerovi, dobrá zdání, kauce, předkládání výkazů, 
odpor k výběru, stížnosti na neplatiče, úprava této daně, memoriály o jejím 
novém uspořádání, nová klasifikace, stavba výběren, exekuce 

859 C 8 1749-1783 Karton 229 
Spotřební daň – č. 33: zdanění vína ve sklepích spotřební daní, zasílání 
seznamů uskladněného vína 1749 – 1750,1768 – 1773 

859 C 8 1752-1753,1768-1776 Karton 230 
Spotřební daň – č. 34: směrnice a pokyny pro výběr spotřební daně, 
klasifikace měst, snížení sazeb aj., příprava nového patentu o spotřební dani, 
různé návrhy, memoriály 1752 – 1753,1768 – 1776 

859 C 8 1750-1776 Karton 230 
Spotřební daň – č. 35: zavírání městských bran jako opatření proti pašování 
nezdaněných naturálií do měst 1750,1773 – 1776 

859 C 8 1768-1777 Karton 231 
Spotřební daň – č. 36: spotřební daň na víno, odpor a vyšetřování 
hustopečských a starovičských poddaných, soupis skladovaných vín, soupisy 
dlužních částek 1768 – 1777 

859 C 8 1769-1772 Karton 231 
Spotřební daň – č. 37: právní postup při stížnostech na nesprávnosti při 
výběru spotřební daně, postup při vyšetřování kontrabantu 1769 – 1772 

859 C 8 1771-1776 Karton 231 
Spotřební daň – č. 38: visitace pokladen vrchního výběrčího spotřební daně, 
zprávy krajských hejtmanů o čtvrtletních kontrolách 1771 – 1776 
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859 C 8 1768-1777 Karton 231 
Spotřební daň – č. 39: zpronevěra a útěk olomouckého výběrčího spotřební 
daně Jana Jindřicha Dismara, vyšetřování, korespondence s postiženými, 
jednání administrátora von Geislera 1770 – 1774 

859 C 8 1773-1780 Karton 232 
Spotřební daň – č. 40: šetření o nepořádcích ve výběru spotřební daně za 
doby administrace Jana Jiřího von Geislera, denunciace znojemského 
mlynáře Ignáce Schreyera, kontrabantní dovoz rakouských vín, zřízení 
zvláštní vyšetřovací komise 1773 – 1780 

860 C 10 1749-1775 Karton 233 
Úřad podkomořský, instrukce z r. 1751, pravomoc podkomořího při obnově 
rad v královských městech, příjmy podkomořího, jumenování nových 
podkomořích, podřízení guberniu, korespondence podkomořího Ignáce 
Schröfla von Mannsperg 

861 C 11 1716-1718 Karton 233 
Desátky a sbírky na válku proti Turkům, fortifikace – č. 1: papežské desátky 
na války proti Turkům, instrukce pro kolektora Gerharda Ferdinanda von 
Freienfelde, nařízený soupis příjmů církevních institucí, papežská bula (tisk), 
kontrola nesprávných fasí 1716 – 1718 

861 C 11 1685-1686 Karton 233 
Desátky a sbírky na válku proti Turkům, fortifikace – hlášení klášterů 
o majetkových ziscích z období posledních 60 let, tzv. papežská třetinová 
daň, výtahy ze zemských desk 1685 – 1686 

861 C 11 1685-1738 Karton 233 
Desátky a sbírky na válku proti Turkům, fortifikace – č. 2: církevní daň proti 
Turkům a na opevňovací práce pevnosti Bělehrad a Temešvar, opis buly 1737 
– 1738 

861 C 11 1747-1752,1765-1770 Karton 234 
Desátky a sbírky na válku proti Turkům, fortifikace – církevní pětiletá daň na 
opevňovací práce, instrukce pro výběrčí, korespondence, šetření, nedoplatky 

861 C 11 1752-1768 Karton 235 
Desátky a sbírky na válku proti Turkům, fortifikace – č. 3: církevní daň na 15 
let na opravu hraničních uherských pevností, dvouletá anticipace moravských 
klášterů 1752 – 1768 

861 C 11 1752-1776 Karton 235 
Desátky a sbírky na válku proti Turkům, fortifikace – č. 4: subsidium 
ecclesiasticum pro stavbu uherských pevností, předpisy berně a kvitance, 
korespondence, výkazy 1769 – 1776 

861 C 11 1776-1785 Karton 236 
Desátky a sbírky na válku proti Turkům, fortifikace – č. 5: církevní pětiletá daň 
na uherská opevněníé, předpisy a kvitance, korespondence, odpisy 
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862 C 12 1699-1735 Karton 236 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 1: 
obchodní smlouva s Tureckem z r. 1699, podpora vzájemných vztahů, 
korespondence, cechy, určení cel, nová smlouva z r. 1725, výkazy 
obchodníků, snížení počtu tureckých obchodníků 1699 – 1735 

862 C 12 1699-1751 Karton 236 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 2: volný 
bezcelní obchod mezi českými zeměmi a Rakouskem, vydání patentu, 
memoriál o obchodu železem, vlnou 1747 – 1751 

862 C 12 1750 Karton 237 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 3: zřízení 
komerčního konsesu, personálie, instrukce pro deputaci o věcech 
komerčních, pořízení manufakturních tabelí, návrhy na úpravu mýtních 
a celních tarifů, opisy cechovních a tržních privilegií, soupis řemesel 
v jihlavském kraji 1749, podrobné výrobní kalkulace, výkazy spotřeby, výrobní 
technika soukeníků a pláteníků v přerovském kraji 

862 C 12 1752-1785 Karton 238 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 3: zřízení 
komerčního konsesu, personálie, instrukce pro deputaci o věcech 
komerčních, pořízení manufakturních tabelí, návrhy na úpravu mýtních 
a celních tarifů, opisy cechovních a tržních privilegií, soupis řemesel 
v jihlavském kraji 1749, podrobné výrobní kalkulace, výkazy spotřeby, výrobní 
technika soukeníků a pláteníků v přerovském kraji 

862 C 12 1749-1756 Karton 239 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 4: užití 
poplatků a pokut z hazardních her a odúmrťě k podpoře obchodu, odvod 
všech fiskálních příjmů do komerčního fondu 1749 – 1756 

862 C 12 1749 Karton 239 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 5: 
osvobození převáženého zboží od mýtních poplatků, publikace příslušného 
patentu 1749 

862 C 12 1749 Karton 239 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 6: dovoz 
francouzských vín a olejů, určení poplatků, publikace patentu 1749 

862 C 12 1750 Karton 239 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 7: 
jednání o zřízení loterie na nejbližším brněnském trhu k rozmachu obchodu, 
odpor brněnských stříbrníků 1750 

862 C 12 1749-1750 Karton 239 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 8/1: 
zavedení slezského směnečného řádu z r. 1738 na Moravě 1749 – 1750 
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862 C 12 1749-1776 Karton 239 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – zřízení 
směnečného a obchodního soudu v Brně, personál soudu, jmenování 
přísedících, taxovní řád, jednotlivé případy směnečních soudů 1761 – 1776 

862 C 12 1776-1785 Karton 240 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 8/2: 
jednotlivé případy směnečních sporů, zřízení obchodního fondu 1776 – 1785 

862 C 12 1714-1725 Karton 240 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 8/3: 
zavedení směnečného řádu na Moravu, zřízení zvláštní komise, 
korespondence, šetření o návrzích na vydání řádu 1714 – 1725 

862 C 12 1714-1785 Karton 240 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 9: zákaz 
cestování obchodníků s různými oleji a léčivy z turčanské stolice (Slovensko) 
na Moravu, zákaz podomního obchodu slovenských obchodníků 1750 – 1754 

862 C 12 1751-1752 Karton 241 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 10/1: 
zřízení půjčovní banky v Brně 1751; zřízení manufakturního úřadu 
a jmenování inspektorů, směrnice, jmenování lokálních řemeslnických 
přednostů, personálie manufakturního úřadu, přísahy 

862 C 12 1753-1754 Karton 242 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 10/2: 
záležitosti řemesel a továren, poplatky subalternů, peronálie manufakturního 
úřadu, nepořádky v řešeních, spory obchodníků, zasílání seznamů 
řemeslníků, finanční záležitosti, cestovné subalternů 

862 C 12 1755-1757 Karton 243 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 10/3: 
záležitosti řemesel a manufaktur, personálie zaměstnanců manufakturního 
úřadu, machinace místních řemeslnických přednostů, spory zaměstnanců 

862 C 12 1758-1761 Karton 244 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 10/4: 
záležitosti řemesel a manufaktur, personálie krajských a místních přednostů, 
spory s městy, zprávy o stavu výroby 

862 C 12 1762-1763 Karton 245 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 10/5: 
záležitosti řemesel a manufaktur, personálie, spory o dovoz zboží, zprávy 
o stavu výroby 

862 C 12 1764-1770 Karton 246 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 10/6: 
záležitosti řemesel a manufaktur, personálie, stíhání fušerského podomního 
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obchodu, ustanovování nových mistrů, úprava obchodnického systému 1764 
– 1770 

862 C 12 1762-1770 Karton 246 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – vyšetřování 
udání továrního inspektora Jana Františka Thilla na nepořádky mezi 
kroměřížskými tkalci a přadláky 1762 – 1765 

862 C 12 1770-1780 Karton 247 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 10/7: 
podpora živností a manufaktur, podpora vývozu, zlepšování výroby, personál 
komerčního konsesu, podomní obchod, udělování obchodních oprávnění, 
seznamy dělníků u firmy Wilhelm Mundy v Brně a inventář firmy 1780 

862 C 12 1781-1783 Karton 248 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 10/8: 
obchod a řemesla, stanovení cen zboží, privilegované továrny, povolení 
k dovozu zboží, spory obchodníků, zřízení továren, obchod vlnou, statistika 
manufaktur 

862 C 12 1783-1784 Karton 249 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 10/9: 
obchod a řemesla, zřizování nových obchodů a továren, statistika 
obchodníků, vzorky látek, vzorky jehel 

862 C 12 1785 Karton 250 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 10/10: 
obchod a řemesla, seznamy obchodníků, vývoz zboží, výroční trhy, vzorky 
suken, zavádění nových strojů, návrhy na zlepšení průmyslu 

862 C 12 1785 Karton 251 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 10/11: 
obchod a řemesla, seznamy obchodníků, povolení k obchodu a k vývozu, 
nové podniky 1785 

862 C 12 1751-1785 Karton 251 
č. 11: příspěvek řemeslníků na manufakturní úřad, seznamy mistrů podle tříd, 
stížnost všech brněnských cechů proti příspěvku, seznamy řemeslníků na 
panství, inkorporace řemeslníků, seznamy dlužních řemeslnických poplatků 
1751 – 1758 

862 C 12 1758-1764 Karton 252 
spory mezi cechy, restantníci, fušerství 1758 – 1764 

862 C 12 1749-1751 Karton 252 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 11/2: 
návrhy na úpravu moravských řemesel a manufaktur ke statistice vývozu 
a dovozu, výroby, seznamy řemesel po krajích, soupisy, memoriály 
a směrnice k zlepšení řemesel, k úpravě silnic a mýt 1749 – 1751 
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862 C 12 1749-1764 Karton 252 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 11/3: 
násilné sesazení řemeslnického představeného Václava Weismanna 
uherskobrodskou vrchností, vyšetřování subalterna, protokoly 1760 – 1761 

862 C 12 1751-1755 Karton 253 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 12/1: 
pronájem škrobárenské výrobny Václavu Dominiku Sedlnickému, jednání 
o smlouvu, placení nájemného, zlepšení kvality škrobu, spory o kontrabant 
škrobu, stíhání fušerů, kontrola účtů, nájemce zvláštní koncesí, úprava ceny 
škrobu 

862 C 12 1754-1768 Karton 254 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 12/2: 
jmenování Jana Kryštofa Brucknera provisorním kontrolorem nad výrobou 
škrobu; jednání o kauci Sedlického splácení dlužného nájemného, stížnosti na 
nedostatek škrobu, vyúčtování příjmů a výdajů, pašování škrobu, jednání 
s vdovou po Brucknerovi, ustanovení Ondřeje Liertzera správcem škrobáren 
ve Slezsku, jeho vyúčtování 1754 – 1768 

862 C 12 1754-1768 Karton 254 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 12/3: 
jednání o pronájem škrobárenské výroby a skladu, korespondence zvláštní 
komise, zdanění škrobu, spor s Liertzerem o dlužný nájem, regulace tax ze 
škrobu, pašování škrobu, určení cen škrobu, bývalého stav. správce škrobu 
František Ignác Hassenwein 1755 – 1768 

862 C 12 1769-1784 Karton 255 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 12/4: 
pronájem škrobárenské výrobny a skladu stavy Janu Jiřímu von Geislerovi, 
určení tax a cen, obchod s práškem na vlasy, zřizování škrobáren ve 
Slavkově u Brna a v Brně 1769 – 1784 

862 C 12 1761-1762,1768,1773 Karton 255 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 13: 
získání 4 akcií půjčovní banky v Brně a 500 zl. městem Olomoucí a 1 akcie 
městem Znojmem, jednání o uložení kapitálů královských měst v akciích 
půjčovní banky, falšování a uložení akcií 1761 – 1762, 1768, 1773 

862 C 12 1751 Karton 255 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 14: 
povolení městu Brnu, aby mohlo podpořit nově zřízenou půjčovní banku 
vkladem 4000 zl. 1751 

862 C 12 1751 Karton 255 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 15: 
povolení městu Kyjovu, aby mohlo uložit 500 zl. v akciích půjčovní banky 
1751 

862 C 12 1751-1755 Karton 255 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 16: 
přijímání akcií půjčovní banky v zemské pokladně 1751 – 1755 
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862 C 12 1751-1753 Karton 255 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 17: 
jednání Jana Voremündla z Prahy o zřízení hedvábnické manufaktury v Brně, 
kalkulace výroby v budoucím podniku 1751 – 1753 

862 C 12 1747-1751 Karton 255 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 18: 
podomní obchod ze Slovenska s borovičkou, potírání obchodu s lihovinami 
židovskými páleníky v Uherském Hradišti 1747 – 1751 

862 C 12 1747-1784 Karton 255 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 19: 
jednání o zřízení živnostenské nebo mechanické školy v Brně, návrhy na 
učební plán a knihy v obou řečích; poznámky k českému katechismu 1752 – 
1755 

862 C 12 1725-1730 Karton 256 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 20: 
výroba kadízu a cajku, zprávy krajských hejtmanů o stavu výroby a prodeje, 
návrhy na zlepšení 1725 – 1730 

862 C 12 1753-1777 Karton 256 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – zlepšení 
výroby vlněného cajku, zavádění manufakturní výroby cajku a odpor cechů, 
výkazy výroby cajku, zabavení cajku loštickým židovským obchodníkům 
a moravsko – třebovským barvířům, zřizování nových manufaktur, obchod 
cajkem, pašování cizího zboží 1753 – 1777 

862 C 12 1725-1777 Karton 256 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 21: 
zlepšení platu a přiznání titulu rady inspektoru manufakturního úřadu Ludvíku 
Ferdinandu Procoppovi 1754 

862 C 12 1754-1777 Karton 257 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 22/1: 
obchod s Pruským Slezskem, návrh na zlepšení pěstování lnu v českých 
zemích, nahrazení chybějících slezských výrobků, zlepšení práce komerčního 
koncesu, návrh na zřizování přádelen, trhy v pohraničních městech, dovoz 
obilí a směna peněz, zavedení slezských norem na Moravu, podplácení 
lokálních přednostů a subalternů, seznam řemesel v Brně 1754 – 1777 

862 C 12 1754-1785 Karton 257 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 22/2: 
povolení k vývozu dřeva do Pruského Slezska, jednotlivé případy odpuštění 
cla 1756, 1765 – 1785 

862 C 12 1756,1784 Karton 258 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 22/3: 
povolení k vývozu dřeva, 2. Normálie a směrnice 1756,1784 
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862 C 12 1783 Karton 258 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – A 1 Ignác 
von Aigner Alt – Patsckau 1783 

862 C 12 1785 Karton 258 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesuv – B 1 Jan 
Kryštof svobodný pán Bartenstein, Janov 1785 

862 C 12 1782-1785 Karton 258 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – B 2 
Biskupství Vratislavské 1782 – 1785 

862 C 12 1782 Karton 258 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – B 3 
Breitenfurth (Široký Brod) 17582 

862 C 12 1783-1785 Karton 258 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – C 1 
Kapucíni v Nise 1783 – 1785 

862 C 12 1784-1785 Karton 258 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – E 1 
Endersdorf u Krnova 1784 – 1785 

862 C 12 1784-1785 Karton 258 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – E 2 
Endersdorf u Krnova 1784 – 1785 

862 C 12 1782-1785 Karton 258 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – F 1 Bruntál, 
panství 1782 – 1785 

862 C 12 1782-1784 Karton 258 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – G 1 Gross 
– Kunzendorf 1782 – 1784 

862 C 12 1784 Karton 258 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – G 2 Ober – 
und Nieder Grund 1784 

862 C 12 1782-1785 Karton 258 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – H 1 
Antonín svobodný pán Hemd 1782 – 1785 

862 C 12 1783-1785 Karton 258 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – H 2 Gross 
Herrlitz, panství 1783 – 1785 
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862 C 12 1783-1785 Karton 258 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – H 3 hrabě 
Henckel – Dommersmark 1783 – 1785 

862 C 12 1782-1785 Karton 258 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – I 1 Krnov, 
panství 1782 – 1785 

862 C 12 1782 Karton 258 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – K 2 
Šebestián Kirschner, Zlaté Hory 1782 

862 C 12 1756-1785 Karton 258 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – K 3 
Kasnitz, panství 1783 – 1784 

862 C 12 1783-1784 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – N 1 
Františkáni Nisa 1783 – 1784 

862 C 12 1782-1785 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – P 1 
Patschau, obec 1782 – 1785 

862 C 12 1784 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – P 2 
Peschke, šoltýs von Einsiedl 1784 

862 C 12 1782-1784 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – R 1 Neu – 
Rothwasser, panství 1782 – 1784 

862 C 12 1782-1784 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – R 2 Alt – 
und Neu – Rottwasr, obec 1782 – 1784 

862 C 12 1783-1785 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – S 1 Marie 
Anna svobodná paní Stillfried, držitelka statku Fuchswinckel 1783 – 1785 

862 C 12 1783-1785 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – S 2 Josef 
hrabě Sedlnický, držitel statku Gepperadorf 1783 – 1785 

862 C 12 1783-1784 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – S 3 
Smolkov, panství 1783 – 1784 
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862 C 12 1784-1785 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – S 4 hr. 
Chorinský, drž. st. Štětnic 1784 – 1785 

862 C 12 1784 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – S 5 Jiří 
Schreier, Kunzendorf 1784 

862 C 12 1784 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – S 6 Josef 
Stoehr, Zlaté Hory 1784 

862 C 12 1783-1784 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – T 1 
Tropplowitz, městečko 1783 – 1784 

862 C 12 1782-17858 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – W 1 
Weiswasser, panství 1782 – 1785 

862 C 12 1783-1784 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – W 2 
Weisbach, obec 1783 – 1784 

862 C 12 1783 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – Z 1 Zlaté 
Hory, panství 1783 

862 C 12 1784 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – Z 2 
Hlucholazy, fara 1784 

862 C 12 1784 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – Z 3 
Cukmantl, měštečko 1784 

862 C 12 1754-1763 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 23: 
propůjčení městského a obchodnického práva Janu Františku Thielovi 
z Opavy v Brně a jeho jmenování továrním revisorem, instrukce, odkaz 500 zl. 
špitálu v Opavě 1754 – 1763 

862 C 12 1754 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 24: 
udělení velkoobchodního práva mikulovskému židu Berendu Goldschmiedovi 
1754 
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862 C 12 1754-1756 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 25: 
jednání o udělení velkoobchodního práva třebíčskému židu Löblovi 
Moysesovi, zamítnutí 1754 – 1756 

862 C 12 1754-1777 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 26: 
rozšíření zlepšeného způsobu tkaní Františka Nedorosta z Telče 1754 – 1777 

862 C 12 1754 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 27: 
jednání o bezplatnou extabulaci dlužního úpisu na 2000 zl. Huberta von 
Freinfelse u půjčovní banky v Brně 1754 

862 C 12 1755 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 28: 
návrhy Karla Arnošta von Gräbana na zřízení obchodního skladiště ve Vídni 
a na zlepšení obchodu s Polskem, na dovoz slezské vlny aj. 1755 

862 C 12 1754-1785 Karton 259 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 29: 
ukládání soudních deposit, fundačních, špitálních a sirotčích peněz u půjčovní 
banky, směrnice, jednotlivé případy 1755 – 1758 

862 C 12 1755-1785 Karton 260 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 30: 
zřízení zvláštního úřadu ("Inteligenz – oder Fragamt") u půjčovní banky v Brně 
k vydávání úředních tisků a k poskytování obchodních i jiných informací, 
záležitosti vydávání týdeníku "Inteligenzblatt", censura, zasílání povinných 
tisků, zákaz kolportáže cizích časopisů, objednávky časopisů a novin 
guberniem 1755 – 1785 

862 C 12 1756-1757 Karton 260 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 31: 
jednání o zřízení manufaktury na výrobu závojů v Brně Annou Marií 
Schneiderovou, původem z Vratislavi 1756 – 1757 

862 C 12 1763 Karton 260 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 32: návrh 
na pronájem výběru řemeslnických a cechovních příspěvků do 
manufakturního fondu 1763 

862 C 12 1755-1785 Karton 260 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 33/1: 
pronájem řemeslnických příspěvků cechům po zrušení manufakturního úřadu, 
zdanění podomáckých tkalců, nová instrukce komerčního konsesu, personál 
konsesu, složení kaucí, žádosti o jmenování manuf. inspektory, spory 
lokálních přednostů, pracovní výkazy konsesu, jeho zrušení a připojení přímo 
ke guberniu 1763 – 1772 
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862 C 12 1764-1782 Karton 261 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 33/2: 
pronájem řemeslnických příspěvků cechům, nucená inkorporace venkovských 
mistrů k cechům, vymáhání nedoplatků příspěvků, zlepšení janovického 
plátenictví 1764 – 1782 

862 C 12 1763-1767 Karton 261 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 34: 
schůzka členů a zájemců o půjčovní banku, jejich ubytování a volný přístup do 
města 1763 – 1767 

862 C 12 1775 Karton 261 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – 
cukrovarská společnost v Rjece 1775 

862 C 12 1763-1782 Karton 261 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – úprava 
vedení půjčovní banky, prodloužení její existence na dalších 15 let 1776 – 
1778 

862 C 12 1764-1767 Karton 262 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 35: 
podpora manufaktur a zahraničního i vnitřního obchodu, zákaz dovozu 
některých cizích zboží, omezení židovského obchodu, povolení k návštěvě 
cizích trhů, potírání nepovoleného obchodu, komisionelní vyšetřování 
nesprávností jihavského subalterna Jana Gotfrida Schöpse, stav jihlavského 
soukenictví, značkování zboží 

862 C 12 1768-1775 Karton 263 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – podpora 
manufaktur a zahraničního obchodu, šetření nesprávností subalterna 
Schöpse, zákaz dovozu cizího zboží, podpora jihlavského soukenictví, 
nepořádky při značení kování zboží, fušerský obchod 

862 C 12 1776-1781 Karton 264 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – podpora 
manufaktur a zahraničního obchodu, značkování zboží (plátna), zákaz dovozu 
cizího zboží, potírání nedovoleného obchodu 1776 – 1781 

862 C 12 1765-1767 Karton 264 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 36: 
zřízení pojišťovny v Terstu, podmínky společnosti 1765 – 1767 

862 C 12 1768-1770 Karton 264 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 37: 
podpora pěstování olejovin, rozšíření příslušného patentu 1768 – 1770 

862 C 12 1768-1770 Karton 264 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 38: 
výsady punčochářské manufaktury u Poneggen v Horních Rakousích, zákaz 
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prodeje jiných punčoch, konfiskace toho zboží, činnost revisora manufaktury 
na Moravě Jana Nepomuka von Sindnera, jeho spory, výtržnosti a uvěznění 
1768 – 1770 

862 C 12 1765-1785 Karton 264 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 39: 
zrušení komerčního konsesu a jeho připojení ke guberniu, umístění 
dosavadního personálu, personál komerční komise, vyúčtování komerční 
pokladny, pense komerčních lokálních přednostů 1772 – 1785 

862 C 12 1772-1776 Karton 265 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 40: 
licitační prodej plyšové manufaktury v Brně, podpory ze sirotčího fondu 
privilegované společnosti na výrobu jemného sukna k výživě a lékařskému 
ošetření sirotků tkalcovských učňů 1772 – 1776 

862 C 12 1774 Karton 265 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 41: návrh 
na zlepšení a zlevnění dopravy zboží mezi Moravou a Polskem, dobrá zdání 
gubernia 1774 

862 C 12 1774 Karton 265 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 42: 
povolení k usídlení se katolických i nekatolických obchodníků, umělců, 
továrníků a řemeslníků v Haliči 1774 

862 C 12 1760-1771 Karton 265 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 44: návrh 
komerčního rady Ignáce Františka von Nováka na zřízení továrny na plyš 
v Brně a v Šumperku, podpora z manufakturního úřadu pro továrníka Josefa 
Monseho, úprava umístění manufaktury+ úmrtí Františka Devouxe, továrníka 
s plyšem v Brně 1760 – 1771 

862 C 12 1760-1785 Karton 265 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 45: 
privileg. továrna na plyš v Brně, zřízení valchy, poskytnutí státní půjčky, 
seznamy dodavatelů a kupců, bilance, převzetí továrny von Köffilerem, výkaz 
objednávek 1766 – 1785 

862 C 12 1776 Karton 266 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 46: návrh 
dvora a dobré zdání gubernia na vydání nových směrnic o volném usazování 
se komerčních řemeslníků a manufakturních dělníků na panstvích a 
v městech 1776 

862 C 12 1762-1763 Karton 266 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 47: 
podpora domácí výroby trilichu a zákaz dovozu tohoto zboží z ciziny 1762 – 
1763 
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862 C 12 1777-1778 Karton 266 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – vzorky 
trilichu a cvilichu, soupis výrobců a množství výroby na panstvích 1777 – 1778 

862 C 12 1725,1764-1785 Karton 266 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 48: 
úprava podomního obchodu tureckých obchodníků, stěhování se českých 
obchodníků po trzích, stížnosti tureckých obchodníků v Olomouci proti 
zabavení jejich zboží 1725,1764 – 1785 

862 C 12 1725-1785 Karton 266 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 49: 
zřízení továrny na černé mýdlo "Schmeirseife" v Brně milánskými obchodníky 
Josefem Lunou a Josefem Bossim, posudky na jakost jejich výrobků, stížnosti 
na jejich nedovolenou výrobu potaše, zabavení jejich zboží 1779 – 1785 

862 C 12 1782-1785 Karton 267 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 50: 
komerční donucovací pracovna v Opavě, zasílání vyúčtování, práce vězňů, 
návrhy na zlepšení práce tkalců a přadláků v opavské pracovně 1782 – 1785 

862 C 12 1783 Karton 267 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 51: 
povolení k zřízení továrny na "Kattai a Tales" v Bohumíně židovskému 
obchodníku Mojžíši Abrahamovi 1783 

862 C 12 1784 Karton 267 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – č. 52: 
udělení povolení k prodeji krátkého zboží na trzích krnovskému obchodníku 
Františku Künzerovi 1784 

862 C 12 1782-1785 Karton 267 
Řemesla, manufaktury, obchod, záležitosti komerčního konsesu – povolení 
k zřízení obchodů střižným a smíšeným zbožím, jednotlivé případy, odpor 
stávajících obchodníků, dobrá zdání z měst 1783 – 1785 

863 C 13 1748-1752 Karton 268 
Stížnosti poddaných z obcí moravskokrumlovského panství na kontribuční 
přetěžování, odpis berních lánů, soupis poddaných berní, subrepartice, fase 
poddanských polí, srovnání katastru s vyměřením 

864 C 14 1749-1754 Karton 268 
Kontribuční záležitosti statku Choryně. Výběr restů, sekvestrace majetku Otty 
Ferdinanda Kaltschmidta z Eisenbergu, subrepartice berně 

865 C 15 1748-1750,1772-1775 Karton 268 
Žádost koželužského tovaryše Pavla Čichana o udělení mistrovského práva. 
Přenesení jeho dílny ze Starého Brna do města 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

176 

866 C 16 1732-1733,1750 Karton 268 
Potvrzení mýtního privilegia panství Černé Hory z r. 1465 

867 C 17 1748-1750 Karton 269 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – č. 1: vyúčtování kontribuce 
za léta 1747 a 1748, splácení úroků, stvrzenky vyplacených částek, výkaz 
restů 1748 – 1750 

867 C 17 1748-1749 Karton 269 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – č. 2: zasílání měsíčních 
kontribučních anticipačních kvót řádné a mimořádné vojenské daně za rok 
1749, výkazy kvót podle systemálního patentu 1748 – 1749 

867 C 17 1749-1751 Karton 269 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – č. 3: vyúčtování zemských 
příjmů a vydání, výkazy vojenské, domestikální i komorní pokladny, příjmy 
z nepřímých daní, vyúčtování restů 1749 – 1751 

867 C 17 1749-1752 Karton 269 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – č. 4: zasílání měsíčních 
anticipačních kvót řádné i mimořádné vojenské daně za rok 1750 – 1752 ze 
zemské do vojenské pokladny, výkazy kvitance, korespondence 1749 – 1752 

867 C 17 1749-1750 Karton 269 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – č. 5: čtvrtletní vyúčtování 
vojenské kontribuce zemské pokladny, měsíční výtahy zemské pokladny 
s uvedením hlavních příjmů a výdajů 1749 – 1750 

867 C 17 1750-1752 Karton 269 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – č. 6: čtvrtletní vyúčtování 
vojenské kontribuce zemskou pokladnou 1750 – 1752 

867 C 17 1748-1752 Karton 269 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – č. 7: měsíční výkazy 
zemské pokladny s uvedením hlavních příjmů a vydání 1749 – 1752 

867 C 17 1752-1785 Karton 270 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – č. 8: hlavní roční vyúčtování 
zemské pokladny s uvedením hlavních příjmů a vydání, poznámky gubernia 
k vyúčtování, dání absolutoria 1752 – 1785 

867 C 17 1782-1785 Karton 270 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – vyúčtováníé slezské 
stavovské pokladny 1782 – 1785 

867 C 17 1751-1785 Karton 270 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – č. 9: čtvrtletní vyúčtování 
vojenské kontribuce zemskou pokladnou s uvedením hlavních příjmů 
a vydání, korespondence stavů, udělování účetního absolutoria 1751 – 1763 
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867 C 17 1752-1785 Karton 271 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – č. 10: rozpočty a bilance 
stavovských fondů vojenského, komorního a domestikálního, soupisy platů 
úřednictva, výkazy pokladny dluhů, korespondence o berních věcech 1752 – 
1785 

867 C 17 1752-1785 Karton 271 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – rozpočty a bilance 
slezského generálního berního úřadu 1783 – 1785 

867 C 17 1785 Karton 272 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – rozpočty a bilance 
stavovských fondů vojenského, komorního a domestikálního, soupisy platů 
úřednictva, výkazy pokladny dluhů, korespondence o berních věcech 1785 

867 C 17 1753-1785 Karton 272 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – č. 11: měsíční výtahy ze 
zemské pokladny s uvedením hlavních příjmů a vydání, výkazy restů, 
vyplněné formuláře výtahů z let 1753 – 1759, 1753 – 1777 

867 C 17 1764-1772 Karton 273 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – č. 12: zasílání erogačních 
výkazů kontribučních anticipací stavovským výborem guberniu, tj. výkazů 
všech běžných příjmů a vydání do kontribučního fondu a fondu pro úhradu 
dluhů 1764 – 1772 

867 C 17 1765-1769 Karton 273 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – č. 13: anticipace příjmů 
z dobytčího poplatku a z jmenovacích tax ve prospěch fondu na úhradu 
vojenských škod, bonifikace nejvíc postižených panství, odpis části berně, 
krytí mimořádných válečných výdajů, subrepartiční tabely 1765 – 1769 

867 C 17 1769-1779 Karton 273 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – č. 14: 28% reluice na krytí 
mimořádných vojenských výdajů a škod, repartiční tabely, seznamy bonifikací, 
odpisy postiženým panstvím, výkazy příjmů z jmenovacích tax 1769 – 1779 

867 C 17 1764-1785 Karton 273 
Stavovské příjmy a výdaje, stavovská pokladna – č. 15: jednání o uložení 
stavovských slezských hotovostí u soukromníků, odpor proti jejich uložení ve 
veřejných fondech, vybírání mimořádné berně 1782 – 1785 

868 C 18 1723-1783 Karton 274 
Krajští výběrčí – č. 1: visitace pokladen krajských výběrčích, zprávy krajských 
hejtmanů, výkazy nalezených mincí, platy výběrčích, personálie 1723 – 1783 

868 C 18 1783-1785 Karton 274 
Krajští výběrčí – č. 2: instrukce pro krajské výběrčí, úhrada poštovného 
výběrčích, formule, přísahy 1783 – 1785 
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868 C 18 1723-1785 Karton 274 
Krajští výběrčí – č. 3: instrukce pro slezské krajské výběrčí, pokladní personál, 
platy, předepsané fromuláře 1783 – 1785 

869 C 19 1730-1749 Karton 274 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 1: jeho 
zřízení pro věci kontrabantní, instrukce (iudicium politico – camerales in 
Contrabandsachen) titulatura, způsob odvolání, určování rozsahu pravomoci 
1730 – 1749 

869 C 19 1730-1741 Karton 274 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 2: spisy 
iudicia z pozůstalosti jeho přísedícího Leopolda von Waldnera, zřizovací 
patent, opisy císařských reskriptů s pokyny, rozšíření pravomoci na všechny 
případy poškození eráru, machinace s marným krejcarem v Jihlavě 1730 – 
1741 

869 C 19 1730-1750 Karton 274 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 3: 
kancelářské potřeby a nájemné pro iudicium, jejich hrazení z komorního fondu 
a z tax 1748 – 1750 

869 C 19 1751-1767 Karton 275 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 4: 
zasílání poradních protokolů consessu delegatu in causis summi principis et 
commissorum representaci a guberniu (protokoly samy chybějí) 

869 C 19 1767-1774 Karton 276 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – zasílání 
poradních protokolů consessu delegatu in causis summi principis et 
commissorum representaci a guberniu (protokoly samy jsou zachovány až 
z let 1772 – 1774 

869 C 19 1775-1778 Karton 277 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – zasílání 
poradních protokolů consessu delegatu in causis summi principis et 
commissorum representaci a guberniu 

869 C 19 1778-1781 Karton 278 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – zasílání 
poradních protokolů consessu delegatu in causis summi principis et 
commissorum representaci a guberniu 

869 C 19 1781-1783 Karton 279 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – zasílání 
poradních protokolů consessu delegatu in causis summi principis et 
commissorum representaci a guberniu 1781 – 1783 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

179 

869 C 19 1751-1757 Karton 279 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 4/2: 
exhibitní protokol zpráv, zasílaných konsesem nadřízeným úřadům (soupis 
nejdůležitějších činností konsesu) 1751 – 1757 

869 C 19 1751-1756 Karton 279 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 5: taxy 
konsesu, zasílání výkazů vybraných tax 1751 – 1756 

869 C 19 1753 Karton 279 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 6: 
obsazení místa sekretáře konsesu Martinem Václavem Schostalem po 
zemřelém Antonínu Ignáci Joepserovi, konkurs, žádosti, dobrá zdání 1753 

869 C 19 1751-1783 Karton 279 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 7: 
obsazení místa sekretáře konsesu Konrádem Dinzenhofferem (po povýšeném 
Martinu Schostalovi) a po Dinzenhofferovi radním protokolistou Janem 
Ignácem Saichterem, konkurs, žádosti, dobrá zdání, platové otázky 1756 – 
1758 

869 C 19 1751-1783 Karton 280 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 8: 
agenda konsesu, směrnice, vymezení pravomoci, spisová rozluka 
s tribunálem, jurisdikční spor s finančním prokurátorem o případ celní 
defraudace Jana Koleniče z Dubňan, styk s ostatními úřady 1751 – 1783 

869 C 19 1751-1783 Karton 280 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 9: status 
personální a platový systém u konsesu, ustanovování personálu, kancelářské 
potřeby, přísaha, jednotlivé případy 1751 – 1754 

869 C 19 1754-1783 Karton 281 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – status 
personální a platový systém u konsesu, ustanovování personálu, kancelářské 
potřeby, přísaha, jednotlivé případy 1751 – 1754 

869 C 19 1751-1752 Karton 282 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 10: 
způsob výkonu rozhodnutí konsesu, návrhy na provádění, jednací řád 
konsesu 1751 – 1752 

869 C 19 1767-1769 Karton 282 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 11: 
jmenování Antonína Františka Schrättera protokolistou konsesu, Jana 
Hausknechta koncipistou, Julia Mičku a Karla Luňáka placenými kancelisty, 
obsazení uvolněného místa po povýšeném Mičkovi Ignácem Horeckým, 
posudky a určení platu 1767 – 1769 
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869 C 19 1769 Karton 282 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 12: 
propůjčení místa nadpočetného kancelisty u konsesu Václavu Grinsfellnerovi 
1769 

869 C 19 1769 Karton 282 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 13: 
jmenování Josefa sv. p. Widmanna přednostou konsesu po úmrtí Františka 
Erdmanna svobodného pána Taubera, marné ucházení se Jana Křtitele 
Mitrovského z Nemyšle a Josefa Astfelda z Vydří 1769 

869 C 19 1770 Karton 282 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 14: 
propůjčení místa nadpočetného kancelisty u konsesu, uvolněného odchodem 
Karla Luňáka, Josefu Richterovi 1770 

869 C 19 1770 Karton 282 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 15: 
jmenování Jana Hausknechta radním protokolistou konsesu, Karla Luňáka 
koncipistou a Ignáce Horeckého a Václava Grinsfellnera kancelisty 1770 

869 C 19 1770-1771 Karton 282 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 16: 
jmenování Arnošta svobodného pána Locelly a Arnošta svobodného pána 
Forgatsche přísedícím v konsesu po odchodu Josefa hraběte Žerotína 
a Ignáce Schräfla z Mannsbergu 1770 – 1771 

869 C 19 1770-1772 Karton 282 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 17: 
jmenování Ferdinanda hraběte Troyera radou konsesu s votem informativním 
a o dva roky s votem decesivním 1770 – 1772 

869 C 19 1771 Karton 282 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 18: 
jmenování Arnošta svobodného pána Locelly předsedou konsesu po odchodu 
Josefa svobodného pána Widmanna 1771 

869 C 19 1775 Karton 282 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 19: 
jmenování Jana sv. p. Taubera přísedícím po odchodu Jana Nepomuku 
hraběti Bukůvky 1775 

869 C 19 1775 Karton 282 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 20: 
jmenování Karla Luňáka radním protokolistou, Ignáce Horeckého koncipistou 
a Hypolita Richtera kancelistou u konsesu 1775 
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869 C 19 1775 Karton 282 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 21: 
jmenování Jana Haltera dveřníkem u konsesu po zemřelém Fridrichu 
Menzelovi 1775 

869 C 19 1775-1776 Karton 282 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 22: 
obsazení místa třetího kancelisty Modestem Leukartem po povýšení Hypolita 
Richtera a úmrtí Josefa von Losinfelda, žádosti ostatních odmítnutých 
uchazečů 1775 – 1776 

869 C 19 1753-1755 Karton 282 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 23: 
procesní řád při jednání konsesu o sporech poddaných s vrchnostmi 
o přetěžování povinnostmi, dobrá zdání representace o postupu, o spolupráci 
konsesu s krajskými hejtmany 1753 – 1755 

869 C 19 1753-1754 Karton 282 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 24: 
procesní řád pro jednání konsesu o sporech poddaných s vrchnostmi, postup 
při sporech biskupských leniků s poddanými, určení konsesu za odvolací 
instanci 1753 – 1754 

869 C 19 1780 Karton 282 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – předpisy 
nejvyššího soudního místa pro lenní soud kroměřížský 1780 

869 C 19 1751-1782 Karton 282 
Iudicium in causis commissorum, delegatua, zřízení, obsazování – č. 25: 
umístění konsesu v zemském domě, zařízení poradního sálu a registratury, 
otop 1773 – 1782 

870 C 20 1749 Karton 283 
Zřízení zvláštního stavovského doplňkového fondu k podpoře úvěru v zemi. 
Návrh stavů, dobré zdání representace 1749 

871 C 21 1749-1752 Karton 283 
Kontribuční záležitosti statků Čermákovic, Tulešic a Horních Dubňan. 
Vyšetřování poklesu kontribuce, výkazy výměry polí, účetní výkazy, srovnání 
s katastry, výnosy obilovin u sedláků, výkazy spotřeby obilovin u poddaných, 
subrepartiční tabely 

872 C 22 1749-1750 Karton 283 
Kontribuční záležitosti u statku Čejkovic, subrepartice, výkaz podruhů 
i ostatního obyvatelstva, výkazy osevů a sklizní 

873 C 23 1748-1751 Karton 283 
Zdanění starých poustek v Maršovicích, st. krumlovských pavlínů. Odpis 
berních lánů 
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874 C 24 1744-1750 Karton 283 
Spor brněnského obchodnického bratrstva (Handlungsconfraternität) 
s Martinem Czanckem, brněnským soukeníkem, o jeho inkorporaci do 
bratrstva. Dobré zdání brněnského magistrátu o situaci v obchodě suknem, 
odmítání jeho žádosti, protokolární šetření a nakonec schválení 

875 C 25 1680 Karton 284 
Mor – č. 1: morová nákaza, zprávy krajských hejtmanů, zdravotní hygienická 
opatření, jednotlivé případy úmrtí v Brně a v jiných městech, karanténa, 
výkazy zemřelých z jednotlivých měst a panství 

875 C 25 1679-1680 Karton 285 
Mor – morová nákaza, zprávy krajských hejtmanů, zdravotní hygienická 
opatření, jednotlivé případy úmrtí v Brně a v jiných městech, karanténa, 
výkazy zemřelých z jednotlivých měst a panství 

875 C 25 1679-1680 Karton 285 
Mor – č. 2: morová nákaza, lazaret v Brně, týdenní zprávy o zemřelých, 
jednotlivé případy úmrtí 1679 – 1680 

875 C 25 1679-1681 Karton 286 
Mor – morová nákaza, lazaret v Brně, týdenní zprávy o zemřelých, jednotlivé 
případy 1679 – 1681 

875 C 25 1679-1709 Karton 286 
Mor – č. 3: morová rána, opatření proti šíření, stanovení cest vojenským 
útvarům, publikace protimorových patentů, připojen řád proti moru, Vratislav 
1680 (tisk) 1709 

875 C 25 1710 leden-srpen Karton 287 
Mor – č. 4: morová rána, opatření proti šíření, sanitní hraniční kordon, 
opatření léků, omezení veřejných shromáždění, zřizování komisí, vydávání 
morových pasů 

875 C 25 1710 září-říjen, listopad-prosinec Karton 288 
Mor – morová rána, opatření proti šíření, sanitní hraniční kordon, opatření 
léků, omezení veřejných shromáždění, zřizování komisí, vydávání morových 
pasů 

875 C 25 1711-1712 Karton 288 
Mor – č. 5: morová rána, opatření proti šíření, sanitní hraniční kordon, 
opatření léků, omezení veřejných shromáždění, zřizování komisí, vydávání 
morových pasů 

875 C 25 1713 leden-červen Karton 289 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1713 červenec-září Karton 290 
Mor – č. 6: morová rána 
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875 C 25 1713 říjen I. Karton 291 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1713 říjen II.-listopad Karton 292 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1713 prosinec Karton 293 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1714 leden Karton 294 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1714 leden-únor Karton 295 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1714 únor-březen Karton 296 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1714 březen Karton 297 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1714 duben-červenec Karton 298 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1714 srpen Karton 299 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1714 září Karton 300 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1714 říjen Karton 301 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1714 listopad Karton 302 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1714 listopad-prosinec Karton 303 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1714 prosinec Karton 304 
Mor – č. 6: morová rána 
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875 C 25 1715 leden Karton 305 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1715 leden-únor Karton 306 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1715 únor Karton 307 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1715 únor-březen Karton 308 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1715 březen-duben Karton 309 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1715 duben Karton 310 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1715 květen Karton 311 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1715 červen Karton 312 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1715 červenec Karton 313 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1715 srpen Karton 314 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1715 srpen Karton 315 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1715 září Karton 316 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1715 září Karton 317 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1715 říjen Karton 318 
Mor – č. 6: morová rána 
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875 C 25 1715 říjen-listopad Karton 319 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1715 listopad-prosinec Karton 320 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1715 prosinec Karton 321 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1716 leden Karton 322 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1716 únor Karton 323 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1716 březen-duben Karton 324 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1716 květen-prosinec Karton 325 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1717-1720 Karton 325 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1721-1724 Karton 326 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1725-1726 Karton 326 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1730-1732 Karton 326 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1738-1739 Karton 327 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1739 Karton 328 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1739-1740 Karton 329 
Mor – č. 6: morová rána 
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875 C 25 1740-1743 Karton 330 
Mor – č. 6: morová rána 

875 C 25 1749-1783 Karton 331 
Mor – č. 6: morová rána 

876 C 26 1750 Karton 332 
Asyl zločince Jana Čecha, odsouzeného k 2. roční nucené práci, 
v dominikánském klášteře v Brně 

877 C 27 (1458-1723),1710,1747,1781-1782 Karton 332 
Potvrzení privilegií města Moravského Krumlova. Opisy privilegií 1458, 1475, 
1500, 1514, 1540, 1544, 1633, 1667, 1670, 1687, 1695, 1723 

878 C 28 1710-1715 Karton 332 
Pašování zboží – č. 1: kontrabant, zabavení zboží a dobytka pašovaného 
z Uher a ze Slezska, jednotlivé případy 1710 – 1715 

878 C 28 1751 Karton 332 
Pašování zboží – č. 2: zabavení loje a vlny Martinovi Kovářovi, poddanému 
z Brumova celním výběrčím v Střelné 1751 

878 C 28 1712-1717 Karton 332 
Pašování zboží – č. 3: zabavení pašovaného stříbra a peněz 
uherskobrodským židům 1712 – 1717 

878 C 28 1728-1729 Karton 332 
Pašování zboží – č. 4: zabavení kontrabantního vepřového dobytka 
petřvaldskému poddanému Františku Jančákovi pohraničním dozorcem 
Karlem Schmidem 1728 – 1729 

878 C 28 1721-1727 Karton 332 
Pašování zboží – č. 5: spor mezi Kateřinou svobodnou paní Horeckou 
a uherskobrodským výběrčím třicátků o zabavené plátno 1721 – 1727 

878 C 28 1751-1752 Karton 332 
Pašování zboží – č. 6: zabavení plátna jevíčským židům Abrahámu Löwkovi 
a Abrahámu Chornitzerovi celníky v Radiměři 1751 – 1752 

878 C 28 1751-1753 Karton 332 
Pašování zboží – č. 7: zabavení pašovaného zboží řezenským obchodníkům 
Janu Jiřímu Breusingovi a synům a uložení 3000 zl. u bankální administrace 
1751 – 1753 

878 C 28 1754 Karton 332 
Pašování zboží – č. 8: zabavení sukna vratislavským obchodníkům Samueli 
Schleicherovi a Hoffamnnovi 1754 
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878 C 28 1710-1754 Karton 332 
Pašování zboží – č. 9: zabavení kontrabantního zboží mikulovskému 
obchodníku Janu Brunnerovi a dvěma brněnským židovským obchodníkům 
Gersonu Mojžíši Politzerovi a Michalu Jonáši Erbeschitzerovi 1752 

878 C 28 1753-1785 Karton 333 
Pašování zboží – č. 10: zabavení pašovaného (kontrabantního) zboží, 
oběžníky, předpisy, jednotlivé případy 1753 – 1785 

878 C 28 1751-1785 Karton 333 
Pašování zboží – č. 11: zabavení kontrabantního zboží mikulovským židům, 
pokutování neplatícím celní poplatky 1751 – 1753 

879 C 29 (1696)1722-1723 Karton 334 
Potvrzení cechovních artikulí kožešníků v Moravském Krumlově, Ivančicích 
a Olbramovicích. Opis artikulí 1696, dobré zdání tribunálu 

880 C30 1725-1726 Karton 334 
Stížnost královskému prokurátoru na bratislavského luteránského obchodníka 
Jana Arnošta Pichlera, že si udělal v Dolanech nedovolený sklad maďarských 
vín. Zákaz podobných skladišť 

881 C 31 1730-1732 Karton 334 
Spor mezi manžely Konrádem Kozou, výběrčím daně z dobytka ve Znojmě, 
a jeho ženou Veronikou. Její útěk ke strýci, faráři Václavu J. Freundovi 
v Kdousově, násilné odvedení odtud a věznění ve Znojmě. Podezření z jejích 
styků s kaplany, vyšetřování nepravostí aj. 

882 C 32 1732 Karton 334 
Rvačka mezi poté uvězněným Janem Chizalim a Janem Josefem von 
Běšínem v Hranicích. Vyšetřování příčin, urážek aj. 

883 C 33 1714-1719,1724,1739 Karton 334 
Cechovní artikule – č. 1: potvrzení artikulí 10 cechů v Kroměříži, dobré zdání 
olomouckého biskupa, nové artikule provazníků a mydlářů 1714 – 1719, 1724, 
1739 

883 C 33 1744,1754,1781 Karton 334 
Cechovní artikule – č. 2: potvrzení artikulí cechu lázeňských a ranhojičů 
v Kroměříži, stížnosti na nekalou konkurenci, úprava textu 1744, 1754, 1781 

883 C 33 1657,1714,1718,1855 Karton 334 
Cechovní artikule – č. 3: potvrzení artikulí cechu řezníků v Kroměříži, úprava 
textu, spor s židovskými řezníky, opis privilegií z r. 1657, 1714, 1718, 1855 

883 C 33 1657,1714,1717-1721 Karton 334 
Cechovní artikule – č. 4: potvrzení artikulí cechu kožešníků v Kroměříži, 
úprava textu, spory s okolními řemeslníky, opis privilegia z r. 1657, 1714, 
1717 – 1721 
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883 C 33 1657,1714-1722 Karton 334 
Cechovní artikule – č. 5: potvrzení artikulí cechu sklenářů a stolařů 
v Kroměříži, opis privilegia z r. 1657, 1714 – 1722 

883 C 33 1714-1781 Karton 334 
Cechovní artikule – č. 6: potvrzení artikulí cechu pláteníků v Kroměříži, úprava 
textu, korespondence s okolními cechy, opis privilegia z r. 1657, 1714 – 1719 

883 C 33 1714-1720 Karton 335 
Cechovní artikule – č. 7: potvrzení artikulí cechu kloboučníků v Kroměříži, 
dobré zdání k textu 1714 – 1720 

883 C 33 1714-1722 Karton 335 
Cechovní artikule – č. 8: potvrzování artikulí cechu provazníků v Kroměříži, 
dobré zdání, úprava textu 1714 – 1722 

883 C 33 1714-1718 Karton 335 
Cechovní artikule – č. 9: potvrzení artikulí cechu barvířů v Kroměříži, dobré 
zdání, úprava textu 1714 – 1718 

883 C 33 1714-1722 Karton 335 
Cechovní artikule – č. 10: potvrzování artikulí cechu kameníků a zedníků 
v Kroměříži, návrh textu, připomínky 1714 – 1722 

883 C 33 1714-1723 Karton 335 
Cechovní artikule – č. 11: potvrzování artikulí cechu kovářů a kolářů 
v Kroměříži, text, připomínky, úpravy 1714 – 1723 

883 C 33 1714-1720 Karton 335 
Cechovní artikule – č. 12: potvrzování artikulí cechu pekařů v Kroměříži, text, 
připomínky, úpravy 1714 – 1720 

883 C 33 1714-1718,1730 Karton 335 
Cechovní artikule – č. 13: potvrzování artikulí cechu zámečníků, mědikovců, 
hřebíkářů a sklářů v Kroměříži, jednání o rozsah cechu, úprava textu 1714 – 
1718, 17300 

883 C 33 1714-1726,1753-1760 Karton 335 
Cechovní artikule – č. 14: potvrzování artikulí cechu mydlářů v Kroměříži, 
dobré zdání, opis privilegia z r. 1657, stížnosti na nesprávnou konkurenci, 
udělování mistrovských práv 1714 – 1726, 1753 – 1760 

883 C 33 1714-1719 Karton 335 
Cechovní artikule – č. 15: potvrzování artikulí cechu soukeníků v Kroměříži, 
úprava textu, opis privilegia z r. 1657, dobrá zdání 1714 – 1719 
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883 C 33 1714-1720 Karton 335 
Cechovní artikule – č. 16: potvrzování artikulí cechu ševců v Kroměříži, 
úprava textu, korespondence 1714 – 1720 

883 C 33 1714-1722,1754 Karton 335 
Cechovní artikule – č. 17: potvrzování artikulí cechu krejčích v Kroměříži, 
úrava textu 1714 – 1722, 1754 

883 C 33 1714-1730 Karton 335 
Cechovní artikule – č. 18: potvrzování artikulí cechu hrnčířů v Kroměříži, 
dobré zdání 1714 – 1730 

883 C 33 1714-1760 Karton 335 
Cechovní artikule – č. 19: potvrzování artikulí cechu bednářů v Kroměříži, 
dobré zdání 1751 – 1752 

884 C 34 1733-1734,1746 Karton 336 
Žádost Jana Jiřího Cronbauera, domovníka v Brně, v domě žďárského 
kláštera a malíře, o propuštění z poddaného svazku. Udělení práva plného 
provozu umění malířského 

885 C 35 1715-1717 Karton 336 
Žádost MUDr. Jana Františka Corvína o vyplaceí 5 týdenní gáže za práce 
v době morové nákazy 

886 C 36 1720 Karton 336 
Žádost Ludvíka Jindřicha Casparta o dovolení ke kumulaci jeho funkce 
hradišťského radního s funkcí vrchního výběrčího 

887 C 37 1737-1738 Karton 336 
Vyšetřování různých nepřístojností bývalého židovského rychtáře Isáka Löbla 
Klaina z Moravského Krumlova a židovského zemského rabína Bernarda 
Gabriela Eskelese. Příchod cizích židů do země, zpronevěra tolerančních 
peněz aj. 

888 C 38 1745-1746 Karton 336 
Kladné vyřízení žádosti Karla Cubitrisera, krejčovského tovaryše v Brně, 
o mistrovské právo 

889 C 39 1751-1753,1767-1779 Karton 336 
Zpronevěry ve státních a veřejných finančních úřadech. Směrnice pro 
potrestání, stíhání defraudantů, jednotlivé případy (Amberling, Gehlig, 
Salamon, Madelon, stavovský pokladník Maxim Josef Florián aj.) 

890 C 41 1751 Karton 337 
Vyšetřování obligace oderského žida Jakuba Löbla u Jana Vettera z Nového 
Jičína. Podezření z lichvy u Vettera 
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891 C 42 1752 Karton 337 
Spor kroměřížských řezníků s biskupskou vrchností o vybírání činže z tuku 
(Insletzins) z masných krámů. Protest řezníků 

891  1738,1752 Karton 337 
Přiloženy výpisy z urbáře r. 1650, dokumenty řeznického cechu, subrepartice 
masného krejcaru (seznam) rejstřík na masný krejcar 

892 C 43 1751-1755 Karton 337 
Vyšetřování vydírání olomouckého radního Karla Šústala na lázeňském 
Ferdinandu Wolfovi. Protokoly o vyhrůžkách a zneužívání Šústalovy 
hospodyně aj. 

893 C 44 1747-1751 Karton 337 
Žádost Josefa Čiřby z Olomouce o propůjčení městského práva a povolení 
k obchodu smíšeným zbožím. Zamítavé stanovisko olomouckého magistrátu 

894 C 45 1753 Karton 337 
Udělení mistrovského práva kožešnickému tovaryši Petru Claudiovi v Brně 

895 C 47 1752 Karton 337 
Udělení mistrovského práva obuvníku Antonínu Chromovi v Olomouci 

896 C 48 1751-1752 Karton 337 
Stížnost komorního prokurátora na olomoucké biskupství pro zcizení lenních 
pozemků u svobodnických dvorů Reiterov a Finsterwald do laických rukou. 
Přiloženy opisy z r. 1663 

897 C 49 1752 Karton 337 
Povolení ke slavnostním mším k uctění sv. Kamila de Lallis, zakladatele 
kongregace křížovníků 

898 C 50 1752-1756 Karton 337 
Zamítnutí žádosti oslavanského krejčího Josefa Čiřby o udělení mistrovského 
práva v Brně 

899 C 51 1753 Karton 337 
Stížnost komorního prokurátora proti Karlu hraběti Herzánovi, že přepustil za 
úplatu obchod svíčkami a mýdlem mezi křesťany na hodonínském panství 
hodonínskému židu Wolfovi Jacobovi. Protokoly, určení pokuty, výtahy ze 
starších testamentů a protokolů 

900 C 53 1753-1755 Karton 338 
Stížnost komorního prokurátora na hodonínského hospodářského úředníka 
Františka Dostala pro násilné odebrání 54 věder vína kurdějovským 
poddaným 
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901 C 54 1737-1785 Karton 338 
Kontribuční věci na statku Chudobín – Loučany. Nadace pro poddané Rudolfa 
Kryštofa svobodného pánaWittena ve výši 48.000 zl. k placení kontribuce. 
Určení kauce, správa uložených peněz, splácení úroků aj. 

902 C 55 1754 Karton 339 
Kontribuční věci na panství Chrlice, vymáhání dluhů exekucí, seznam všech 
poddaných s uvedením výměry polí, subrepartiční tabela 

903 C 56 1754 Karton 339 
Kontrola šlechtických předků při získání hodnosti císařského královského 
komořího. Předpisy o postupu při udělování této hodnosti a při úmrtí 

904 C 57 1753-1759 Karton 339 
Vyšetřování udání komorního prokurátora na býv. hodonínského mlynáře 
Karla Žáka pro krádeže mouky v tamním mlýně 

905 C 58 1754 Karton 339 
Udání komorního prokurátora na židovaku Saru Hirschlovou z Potštátu pro 
zašantročení 28 kusů volských koží 

906 C 59 1751-1755 Karton 339 
Šetření o udání komorního prokurátora na Františka Bertonidese z Týřan pro 
pobití Martina Šroufka, kratochvilského kováře. Odsouzen k peněžité pokutě 
aneb k 1 měsíčnímu trestu 

907 C 60 1754-1756 Karton 339 
Spor mezi Marií Terezií ovdovělou von Claudenburg a magistrátem o zničení 
nobilitační listiny jejího manžela 

908 C 61 1751-1755 Karton 339 
Urážka tribunálu a hradišťského krajského hejtmana Antonínem 
Walsteinerem, správcem na lukovském panství "Pan krajský hejtman musí být 
osel a nerozumět právu". Vyšetřování demonstranta Jana Danesiho 

909 C 62 1754-1755 Karton 339 
Stížnost Josefa Cáhlíka – Kuči ze Skaličky na vrchnost, Josefu von 
Minkwitzburg, pro odmítání výdeje povolení k sňatku a výhostného listu 

910 C 63 1754-1755 Karton 339 
Odmítnutí žádosti kroměřížské obce, aby byly určité louky, užívané dosud 
městskou radou, rozděleny mezi jednotlivé měšťany do osobního vlastnictví 

911 C 64 1751 Karton 339 
Spor Alexeje Kristiána von Buntsche s olomouckou kapitulou o šenk piva 
v Doloplazech. Odpor von Buntsche proti podrobení se rozsudku 
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912 C 65 1752 Karton 339 
Odpor kroměřížských mydlářů proti židům, prodávajícím svíčky a mýdlo 
poddaným 

913 C 66 1752 Karton 339 
Projednávání žádosti stolařského tovaryše Jana Černovského z Brna 
o udělení mistrovského práva 

914 C 67 1749 Karton 339 
Užívání slova decretum v písemnostech městské rady v Kroměříži. 
Odsouzena k pokutě 

915 C 68 1756 Karton 339 
Spor pernštejnského panství s obcí Černovicemi o užívání obecnícho lesa 

916 C 69 1757 Karton 339 
Instrukce pro oceňování statků osob, upadnuvších do konkursu. Její publikace 

917 C 70 1757-1765 Karton 340 
Vojenská pokladna, vojenské náklady – č. 1: komorní a vojenský platební 
úřad, dozor representace nad vojenskou pokladnou, kvitance na výdaje, na 
proviant a gáže, zasílání extraktů z účtů, kauce úřednictva 1757 – 1765 

917 C 70 1757-1759 Karton 340 
Vojenská pokladna, vojenské náklady – č.2: vyúčtování kontrolora vojenské 
pokladny Františka Antonína Langa, předání pokladny 1757 – 1759 

917 C 70 1757-1769 Karton 340 
Vojenská pokladna, vojenské náklady – č. 3: proplácení vojenských účtů za 
přípřeže, dodávky materiálu, poštovné, cestovné 1758 – 1769 

917 C 70 1758 Karton 340 
Vojenská pokladna, vojenské náklady – č. 4: proplacení nákupu koní saských 
a polských hulánů, zajatých nepřítelem 1758 

917 C 70 1758 Karton 341 
Vojenská pokladna, vojenské náklady – č. 5: vyúčtování peněžní hotovosti 
slezské válečné pokladny, odvezené do Olomouce, její převod do moravské 
pokladny a výměna mince 1758 

917 C 70 1758-1763 Karton 341 
Vojenská pokladna, vojenské náklady – č. 6: převod válečné pokladny 
z Hradce Králové do Olomouce, zasílání účetních výkazů, výměna cizích 
mincí 1758 – 1763 
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917 C 70 1758 Karton 341 
Vojenská pokladna, vojenské náklady – č. 7: zřízení vlastní válečné pokladny 
pro domácí pluky 1758 

917 C 70 1758-1767 Karton 341 
Vojenská pokladna, vojenské náklady – č. 8: vyúčtování anticipovaných peněz 
z válečné pokladny v Brně a v Olomouci, soupis vyplacených gáží, výplata 
peněz husarům 1758 – 1767 

917 C 70 1757-1758 Karton 342 
Vojenská pokladna, vojenské náklady – č. 9: válečné výdaje, platy vojenských 
osob, seznamy důstojníků, rozpočty pravděpodobných výdajů 

917 C 70 1759 Karton 343 
Vojenská pokladna, vojenské náklady – válečné výdaje, platy vojenských 
osob, seznamy důstojníků, rozpočty pravděpodobných výdajů 

917 C 70 1760 Karton 344 
Vojenská pokladna, vojenské náklady – válečné výdaje, platy vojenských 
osob, seznamy důstojníků, rozpočty pravděpodobných výdajů 

917 C 70 1761-1768 Karton 345 
Vojenská pokladna, vojenské náklady – válečné výdaje, platy vojenských 
osob, seznamy důstojníků, rozpočty pravděpodobných výdajů 

918 C 71 1757-1761 Karton 345 
Žádost knoflíkařů Bartoloměje Caesara a Antonína Müllera o mistrovské 
právo knoflíkářů v Brně. Vyšetřování fušerství Caesarova 

919 C 72 1758-1760 Karton 346 
Váleční komisaři, válečné výlohy, špitály – č. 1: přidělení agendy válečných 
komisařů representaci a komoře, obstarávání přípřeží, finanční návrh pro 
státní výdaje, doplňování stavu, ubytování, žold, dodávky dřeva a proviantu 

919 C 72 1761-1763 Karton 347 
Váleční komisaři, válečné výlohy, špitály – přidělení agendy válečných 
komisařů representaci a komoře, obstarávání přípřeží, finanční návrh pro 
státní výdaje, doplňování stavu, ubytování, žold, dodávky dřeva a proviantu 

919 C 72 1758-1759 Karton 347 
Váleční komisaři, válečné výlohy, špitály – č. 2: spisy válečných komisařů, 
osobní záležitosti, hospodářská agenda, nákup dobytka, účetní věci, přípřež, 
průchody vojsk 1758 – 1759 

919 C 72 1760-1768 Karton 348 
Váleční komisaři, válečné výlohy, špitály – spisy válečných komisařů, osobní 
záležitosti, hospodářská agenda, nákup dobytka, účetní věci, přípřež, 
průchody vojsk 1758 – 1759 
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919 C 72 1758-1770 Karton 349 
Váleční komisaři, válečné výlohy, špitály – č. 3: vyúčtování vojenských výdajů, 
výplaty gáží, dodávky proviantu 

919 C 72 1758 Karton 350 
Váleční komisaři, válečné výlohy, špitály – č. 4: seznam rakouských generálů 
s údajem o jejich platu 1758 

919 C 72 1758-1776 Karton 350 
Váleční komisaři, válečné výlohy, špitály – č. 5: personál polního válečného 
komisariátu, platy, remunerace, jmenování, instrukce, výkazy činnosti 1758 – 
1776 

919 C 72 1773-1758,1776 Karton 350 
Váleční komisaři, válečné výlohy, špitály – č. 6: použití pro vojenské účely 
nepotřebných koní, seznamy rozdělených koní, seznamy osob u přípřeží 1773 
– 1758, 1776 

919 C 72 1758-1761 Karton 350 
Váleční komisaři, válečné výlohy, špitály – č. 7: dovolená pro vojenské 
důstojníky k cestám mimo posádku 1758 – 1761 

919 C 72 1758-1776 Karton 350 
Váleční komisaři, válečné výlohy, špitály – č. 8: odvody koní, revise 
remontních koní, klasifikace vojenských koní, vyřazování, nákup aj. 17589 – 
1763, 1763 – 1773 

919 C 72 1763 Karton 351 
Váleční komisaři, válečné výlohy, špitály – výkazy ztrát koní a povozů podle 
panství za války r. 1763 

919 C 72 1758-1760 Karton 352 
Váleční komisaři, válečné výlohy, špitály – č. 9: revise stavu armád, revise 
koní a mužstva, evidenční tabela, výkazy vyřízených spisů, cestovní plány 
vojsk, výkazy gáží, výkazy spisů odeslaných do Vídně, odvodní raporty 

919 C 72 1760-1762 Karton 353 
Váleční komisaři, válečné výlohy, špitály – revise stavu armád, revise koní 
a mužstva, evidenční tabela, výkazy vyřízených spisů, cestovní plány vojsk, 
výkazy gáží, výkazy spisů odeslaných do Vídně, odvodní raporty 

919 C 72 1758-1762 Karton 353 
Váleční komisaři, válečné výlohy, špitály – č. 10: špitály pro choré vojáky, 
směrnice, dodávky stanoveny personálu špitálu, náměty k zlepšení špitální 
služby, účetní věci, dodávky materiálu 1758 – 1759 
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919 C 72 1760-1762 Karton 354 
Váleční komisaři, válečné výlohy, špitály – špitály pro choré vojáky, směrnice, 
dodávky stanoveny personálu špitálu, náměty k zlepšení špitální služby, 
účetní věci, dodávky materiálu 1758 – 1769 

919 C 72 1758-1762 Karton 355 
Váleční komisaři, válečné výlohy, špitály – č. 11: raporty z polních špitálů, 
výkazy nemocných, výkazy personálu, dodávky pro špitál, revisní zprávy, 
účetní výkazy 1758 – 1762 

919 C 72 1758-1762 Karton 355 
Váleční komisaři, válečné výlohy, špitály – č. 12: výkazy dodávek potravin pro 
špitály, soupisy špitálního inventáře, výkazy prádla aj. 1759 – 1762 

920 C 73 1759-1763 Karton 356 
Stížnost poddaných z prebendy Charvátů na olomuckou kapitulu pro 
přetěžování robotou. Protokoly konsesu, rozsudek 

921 C 74 1756-1764 Karton 356 
Separace měst Moravského Krumlova v kontribučním ohledu od 
krumlovského panství. Výkazy placené kontribuce, žádosti, šetření 

922 C 76 1756-1765 Karton 356 
Stavovské obligace, památky – č. 1: zavedení stavovských obligací se 
slosovatelnými kupony, rozpis dluhopisů, vyúčtování kuponů a úroků, rozpis 
nové půjčky z r. 1763, 1761 – 1765 

922 C 76 1766-1783 Karton 357 
Stavovské obligace, památky – zavedení stavovských obligací se 
slosovatelnými kupony, rozpis dluhopisů, vyúčtování kuponů a úroků, rozpis 
nové půjčky z r. 1763, 1761 – 1765 

922 C 76 1764-1783 Karton 357 
Stavovské obligace, památky – č. 2: splácení stavovských obligací "památek", 
převody obligací, sledování oběhu, výplata úroků, jednotlivé případy 1764 – 
1767 

922 C 76 1768 Karton 358 
Stavovské obligace, památky – splácení stavovských obligací "památek", 
převody obligací, sledování oběhu, výplata úroků, jednotlivé případy 1764 – 
1767 

922 C 76 1781-1782 Karton 358 
Stavovské obligace, památky – č. 3: vyšetřování colloredovského kancelisty 
Karla Imnera pro padělání bankocetlí 1781 – 1782 
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922 C 76 1768-1782 Karton 358 
Stavovské obligace, památky – č. 4: výměna 6 procentních stavovských 
památek za 5 procentní obligační kupony, úprava úroků, jednotlivé případy 
1768 – 1782 

923 C 77 1762 Karton 358 
Zajištění pohledávky 100 000 zl. pro tajný komorní platební úřad na 
hodonínském panství, náležející hr. Czoborovi, který upadl do kridy 

924 C 78 1761-1762 Karton 358 
Vyšetřování mohelnického obchodníka Jana Mainera pro nedovolené 
směňování pruských mincí 

925 C 79 1760-1761 Karton 358 
Spor mezi louckým klášterem a drnholeckým panstvím pro zabavení koní 
louckému poddanému Jakubu Hauerovi, ze Suchohrdel při odvozu "masch" 

926 C 80 1623 Karton 358 
Krida protokol. Soupis pohledávek vůči rebelantským pánům 

927 C 81 1745-1747,1779 Karton 359 
Úprava platů a naturálních požitků vojenských velitelů v Brně, Olomouci 
a Uherském Hradišti. Výkazy dávek, instrukce pro velitele, seznamy zařízení, 
návrhy měst 

928 C 82 1712-1713 Karton 359 
Vyšetřování komorního prokurátora Eustacha Jana Beckera, podezřelého 
z úplatkářství a vydírání stran. Konkrétní případy záležitosti padělání peněz 
bučovickým židem Samuelem Löblem, dluhy židů 

929 C 83 1698-1699 Karton 359 
Zahraniční obchod – č. 1: podpora obchodu, obchodní smlouvy s Tureckem, 
informace cechů o situaci na peněžním a obchodním trhu, návrhy měst 
a cechů a krajských hejtmanství na zlepšení 1698 – 1699 

929 C 83 1698-1746 Karton 359 
Zahraniční obchod – č. 2: zprávy krajských hejtmanů o nesnázích, činěných 
rakouskému obchodu a průmyslu pruskými úřady 1746 

930 C 84 1763 Karton 360 
Žádost Jana Rudy o udělení mistrovského práva pekařského v Kroměříži přes 
odpor cechu a pekařky Kateřiny Zelinkové 

931 C 85 1763 Karton 360 
Žádost kolářského tovaryše Hanse Michala Karla o udělení mistrovského 
práva v Litovli 
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932 C 86 1764-1765 Karton 360 
Žádost zlatnického tovaryše Antonína Čupka o udělení mistrovského práva ve 
Starém Brně 

933 C 87 1764 Karton 360 
Stížnost kroměřížských podruhů a chalupníků na rychtáře a purkmistry pro 
přetěžování různými povinnostmi 

934 C 88 1713-1715,1770 Karton 360 
Šetření o nedovoleném přesunu výročního trhu na sv. Matouše v Kroměříži 
biskupem Volfgangem Hanibalem hrabětem Schrattenbachem bez vedomí 
tribunálu 

935 C 89 1764-1776 Karton 360 
Vyšetřování zpronevěry komorního a válečného účetního Ignáce Valentina 
Königa z Cronwald, jeho suspense, domácí vězení, úmrtí. Vyšetřování 
kontrolora Antonína Josefa Mentze. Obstavení Königovy pozůstalosti, 
proplácení jeho stavovských památek 

936 C 90 1710-1711 Karton 360 
Spor mnezi stolařským cechem v Brně a Jakubem Clementem, stolařem 
z Mikulova, o nepovolené provozování živnosti. Dobrá zdání cechu, 
memoriály 

937 C 91 1712-1713 Karton 360 
Spor Karla Ondřeje Caminady s městskou radou v Brně o nepovolené 
provozování hostinské živnosti v tzv. Puschově domě. Odpor města, 
schválení žádosti Caminadovy 

938 C 92 1727 Karton 361 
Žádost Bernarda Cavallariho o udělení kominického mistrovství v Brně. Odpor 
proti ustanovování cizinců v tomto řemesle 

939 C 93 1645,1713-1725 Karton 361 
Stížnosti na nesprávný postup Maxe Couranda, bývalého vojenského 
komisaře, při ubytování vojska a pro užívání šlechtického titulu. Přílišný útlak 
poddaných na kunštátském panství. Doklady 

940 C 94 1713-1738 Karton 361 
Jednání o přeřazení 96 kroměřížských měšťanů v ohledu výčepu vína a piva 
ze 4. třídy do 3. třídy. Přiloženo privilegium z r. 1657. Výkazy měšťanů o jimi 
placené kontribuce, jednání o subrepartici 

941 C 95 1737-1738 Karton 361 
Odpor městské rady v Brně proti Jakubu Cuculovi z předměstí Cejl, který chtěl 
prodávat pudr na vlasy i mimo dobu trvání výročních trhů 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

198 

942 C 96 1743 Karton 361 
Žádost Františka Chystela o udělení městského práva v Brně a o povolení ke 
zřízení výrobny rosolky. Opis privilegia z r. 1592 

943 C 97 1743-1745 Karton 361 
Žádost Reginy Štěpánové u udělení dispense k prodeji soukenické dílny 
v Jihlavě Josefu Weinerovi 

944 C 98 (1717-1721) Karton 361 
Odpor kroměřížského soukenického cechu proti Vavřinci Honheiserovi 
z Nového Jičína jenž provozoval obchod suknem o jarmarcích 

944 C 98 1744-1745 Karton 361 
Opis cechovních artikulí z r. 1717,1721 

945 C 99 1745 Karton 361 
Spor Jana Jiřího Cronbauera s městskou radou brněnskou o provozování 
malířství jeho synem Karlem Josefem. Přiloženy diplomy, memoranda 

946 C 100 1755,1765 Karton 361 
Obstavení příjmů Filipa Josefa hraběte Ursini – Rosenberga z brumovského 
panství na zaplacení pokuty 

947 C 101 1727,1732 Karton 361 
Návrh na zřízení komerčního kolegia z r. 1727, zřízení komerční komise r. 
1732, výpisy z protokolů tribunálu 

948 C 102 1725,1730,1741-1744 Karton 361 
Způsob exekučního vymáhání kontribučních nedoplatků. Příklad českého 
exekučního řádu, dobrá zdání z krajů a stavovského výboru, otázky personálu 
při exekucích, zasílání výkazů nedoplatků, příčiny nedoplatků 

949 C 103 1765-1770 Karton 362 
Stížnosti poddaných na kroměřížské panství pro přetěžování kontribucí, 
přílišný počet proviantních fur, velké roboty. Spisy komise, výpisy z katastrů 
a účtů, výslechy svědků, výkazy sklizně, pátrání po původcích akce 

950 C 104 1766-1767 Karton 362 
Odmítnutí žádosti o ustanovení Pavla Čecha, bývalého kaplana na Špilberku, 
farářem v civilní službě. Dobrá zdání, přípisy konsistoře 

951 C 105 1762-1767 Karton 362 
Zřízení fideikomisu z moravských a slezských panství Ignáce a Marie Barbory 
Chorynských z Ledské 
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951 C 105  Karton 362 
Záporné stanovisko úřadu zemských desk, soupis všech fideikomisů 
s odhadem jejich hodnoty 

952 C 106 1766 Karton 362 
Žádost Jindřicha hraběte Churschwanda o vrácení 30 000 zl., které vydal r. 
1760 anticipačně daňovému výběrčímu von Moderfeldovi 

953 C 107 1766 Karton 363 
Stížnost rychtáře Ondřeje Christa z Sedlnice na vrchnost, Maxmiliána Halamu 
z Jičína, pro zcizení peněz za prodané pozemky a hospodářské zařízení 
a vyhnání z gruntu. Krádeže dřeva v panském lese Ondřejem Christem 

954 C 108 1767 Karton 363 
Stížnost ševcovského cechu z Kroměříže na hradišťský magistrát pro 
zababení 10 párů obuvi na tamním výročním trhu. Spory mezi cechy 
v Kroměříži a Uherském Hradišti 

955 C 109 1768 Karton 363 
Publikace patentu o kamerálním úvěru německém. (Patent sám chybí) 

956 C 111 1762-1785 Karton 363 
Pravidelné revise pokladen komorního, dlužního, vojenského, obchodního, 
silničního a stavovského fondu. Instrukce pro vedení účetní služby, zjišťování 
hotovostí 

957 C 112 1757-1758 Karton 364 
Umístění dílen koželuha Pavla Čichana v domě, ležícím z polovice na 
starobrněnském a křížovnické teritoriu 

958 C 114 1757-1758 Karton 364 
Spor městské rady v Kroměříži s obcí Miňůvky o 10 měřic pole. Návrh na 
jejich odpis z kontribuce. Opis lánového rejstříku 

959 C 115 1755-1781 Karton 364 
Žádost městečka Chropyně o obnovení tří výročních trhů, povolení výčepu 
vína a piva o jarmarcích 

960 C 116 1764 Karton 364 
Žádost hradišťského stolařského tovaryše Václava Černovského o udělení 
měšťanského a mistrovského práva 

961 C 117 1768-1769 Karton 364 
Poškození vojáka Kašpara Charváta chrlickým vrchním správcem, prodej jeho 
gruntu v době vojenské služby a pruského zajetí 
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962 C 118 1768 Karton 364 
Žádost pokřtěného žida Jana Christa, skladovnického tovaryše 
u komárovského sládka Jana Františka Bohuslavského, o propouštění ze 
služby 

963 C 119 1767-1773 Karton 364 
Spor města Kroměříže s vrchností o nepořádky ve správě obecních realit 
panskými úředníky. Soupis nevyúčtovaných výdajů, korespondence 
o příjmech města 

964 C 120 1769-1783 Karton 364 
Vydání Constitutio criminalis Theresiana a zavedení nového trestního řádu. 
Vysvětlení některých paragrafů, doplňkové reskripty 

965 C 121 1769 Karton 364 
Spor správce panství Loučné nad Desnou s bankálním lokalistou Janem Jiřím 
Jäschkem z Reithenau. Postup lokalisty proti vrchnosti ve věci daně z dobytka 
vyvolal snahu jej znemožnit udáním z mravnostních deliktů. Útěk lokalisty 

966 C 122 1768-1769 Karton 364 
Žádost tkalcovského tovaryše Jana Czedelmanna z Lipníka nad Bečvou 
o prominutí vandrovních let 

967 C 123 1770 Karton 364 
Stížnost kroměřížského krejčovského cechu na tamní městskou radu pro 
vnucování přijetí Filipa Povolného do cechu 

968 C 124 1770-1771 Karton 364 
Vyšetřování Marty Geringerové z Brna pro lichevní půjčování peněz Janu 
Křtiteli von Freienfelsovi a Karlu von Schertzerovi 

969 C 126 1770-1771 Karton 365 
Projednávání kridy po zemřelém poštovním oficiantu Františku Pillerovi 
z Olomouce. Pohledávky komorního prokurátora, prodloužení proventních lhůt 

970 C 127 1770-1771 Karton 365 
Stížnost Chvalkovic na přetěžování robotami a na zábor jistých polí farářem 
a na odebrání radnice vrchností. Vyšetřovací protokoly, odmítnutí žádostí 

971 C 128  Karton 365 
Výhost a propouštění z poddanství 

971 C 128 1770-1771 Karton 365 
Výhost a propouštění z poddanství – č. 1: stížnost dačického měšťana Jana 
Michala Cammerera na vrchnost pro určení výhostného 500 zl. za jeho syna 
Jana, vstupujícího do maltézského řádu, hrabě Osteni potrestán pokutou 
1000 zl. na stavbu donucovací pracovny v Brně 1770 – 1771 
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971 C 128 1770-1782 Karton 365 
Výhost a propouštění z poddanství – č. 2: propouštění z poddanství 1772 – 
1782: např.: 1772 Klášterní Hradisko, Biskupice; 1773 Chrlice, Kapitula sv. 
Petra; 1775 Nové Město na Mor., Jimramov, Vranov; 1776 Vranov; 1777 
Nové Město na Moravě; 1779 Dobromilice, Kunštát, Šumperk, Blansko; 1780 
Svitavy, Hodonín, Náměšť nad Oslavou, Jeseník nad Odrou.; 1781 Třebíč; 
1782 Fulnek 

972 C 129 1768-1775 Karton 365 
Pozůstalostní řízení po Kateřině Chrámkové z Hranic. Prohlášení této 
pozůstalosti za spadlou na zemi. Marné snahy Karla Ludvíka Chrámka 
o získání dědictví 

973 C 130 1769-1778 Karton 365 
Ručení členů cechu lázeňských a ranhojičů v Kroměříži za dluh cechu, vzniklý 
z poplatku za konfirmaci privilegií. Soupis členů cechů z olomouckého, 
přerovského a hradišťského kraje 

974 C 131 1770-1772 Karton 365 
Stížnosti obce Těšíkov na její vrchnost Klášterní Hradisko pro přetěžování 
kontribucí a robotami. Výtahy z účtů a katastrů, z urbáře z r. 1669, rozpis 
roboty z let 1769 – 1771 

975 C 132 1771 Karton 365 
Vyměření výživného 600 zl. pro 4 dcery zemřelého Tomáše hraběte Collalta 
Eleonoru, Cecilii, Františku a Karolinu z Collaltovského fideikomisu 

975 C 132 1752 Karton 365 
Jednání kurátora collaltovského fideikomisu Antonína Kazimíra hraběte 
Hartiga s Tomášem Vinciquerou hrabětem Collaltem o poukaz jistého kapitálu 
z fideikomisu 

976 C 133 1771-1772 Karton 365 
Žádost Františky Cervelliové u olomoucké konsistoře o přidělení dědictví po 
kooperátorovi Josefu Neumannovi z Pozořic. Stanovisko Nejvyššího soudního 
místa 

977 C 135 1774 Karton 366 
Placení taxy za povolení kroměřížské kapitule požádat v Římě o potvrzení 
starého privilegia o užívání modrých mozett na choru 

978 C 136 1774,1782 Karton 366 
Pravomoc olomoucké konsistoře v soudních věcech. Projednávání 
pozůstalostí duchovních, zřízení apelačního soudu a zřušení odvolací 
pravomoci konsistoře z Říma 

979 C 137 1764,1779 Karton 366 
Směrnice pro dobré vůle, cesse zemskodeskových pohledávek a dluhopisů 
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980 C 138 1780-1781 Karton 366 
Zřízení peněžního fideikomisu Františkem hrabětem Chorynským z Ledské na 
Veselí nad Moravou 

981 C 139 1782 Karton 366 
Žádost Čejkovic o potvrzení privilegií (vlastní spis ztracen) 

982 C 140 1783-1784 Karton 366 
Vyšetřování stížností brtnických poddaných na postup jihlavského krajského 
úřadu. Přetěžování fůrami a vojenským ubytováním, nedodržování 
cechovních předpisů, braní úplatků. Suspense hejtmana Baltazara Klementa 
von Bossiho, vyšetřovací protokoly, přeložení von Bossiho do Uherského 
Hradiště 

983 C 141 1785 Karton 366 
Postup magistrátů a vrchnosti při zjištění korupce (podplácení) zásobovacích 
účetních úředníků 

984 D 1 1748-1749 Karton 367 
Zřízení deputace ve smíšených vojenských, kontribučních a komorních 
věcech. Instrukce z 14.6.1748, personál, formule přísahy, způsob zasedání, 
platové otázky 

985 D 2 1748-1751 Karton 367 
Kontribuční záležitosti dačického panství. Žádosti o úlevy, záznamy o placení 
kontribuce, výkazy z lánových rejstříků, výkaz sklizní, zkoušky násevku, 
výkazy desátků (až na jednotlivého poddaného), protokoly komise 

986 D 3 1748-1749 Karton 367 
Směrnice pro způsob korespondování politických úřadů s bankálním 
poplatkovým administrátorem v. Neffzernem 

987 D 4 1748 Karton 367 
Stížnost poddaných z Velkého Dešova (bítovské panství) na placení vyšší 
kontribuce z osídlených poustek 

988 D 5 1741-1742 Karton 368 
Desertéři – č. 6: záležitosti desertérů, směrnice proti odvodům pruských 
desertérů do rakouského vojska, pardon pro desertéry, výsledky desertérů 
1741 – 1742 

988 D 5 1741-1743 Karton 368 
Desertéři – č. 7: vyšetřování zločinů desertéra Antonína Linharta, loupeže na 
bučovickém panství, stíhání Linharta portáši 1741 – 1743 

988 D 5 1742 Karton 368 
Desertéři – č. 8: směrnice proti týrání pruských a saských desertérů, placení 
daně z hlavy desertérů (taglie) 1742 
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988 D 5 1722-1740 Karton 368 
Desertéři – č. 9: generální pardon pro desertéry z r. 1734, věznění desertérů 
ze slezského Daunova pluku na Špilberku, publikace patentu o pardonu 1722 
– 1740 

988 D 5 1743 Karton 368 
Desertéři – č. 10: generální pardon pro desertéry z r. 1743, jeho publikace 
1743 

988 D 5 1744 Karton 368 
Desertéři – č. 11: generální pardon pro desertéry z r. 1744, jeho publikace 
1744 

988 D 5 1746 Karton 368 
Desertéři – č. 12: desertéři, směrnice o postupu s nimi, jednotlivé případy 
1746 

988 D 5 1722-1746 Karton 368 
Desertéři – č. 13: útěk desertérů z transportu Václava Wallise z Pouzdřan 
1746 

988 D 5 1746-1748 Karton 369 
Desertéři – č. 17: desertéři, hlášení z krajů o zadržených zběhlících, jednotlivé 
případy 1746 – 1748 

988 D 5 1747 Karton 369 
Desertéři – č. 18: vyšetřování zběha Blažeje Sojky z Brodku u Nezamyslic 
1747 

988 D 5 1747 Karton 369 
Desertéři – č. 19: vyšetřování zběha Jury Zuláčka, zatčeného v Halenkově 
1747 

988 D 5 1747 Karton 369 
Desertéři – č. 20: vyšetřování zběha Jana Houdoše, zatčeného v Heřmanicích 
u Velkého Meziříčí 1747 

988 D 5 1747 Karton 369 
Desertéři – č. 21: generální visitace v zemi, pátrání po desertérech 1747 

988 D 5 1747 Karton 369 
Desertéři – č. 24: úmluva s kurfiřtem mohučským o vzájemné výměně 
desertérů, její publikace 1747 

988 D 5 1746-1749 Karton 369 
Desertéři – č. 28: desertéři, výslechy jednotlivých zběhů, jejich eskorta 1748 – 
1749 
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988 D 5 1743 Karton 370 
Desertéři – č. 33: desertéři, výběr taglie, jednotlivé případy, vyšetřování zběhů 
i jejich ochránců 1743 

988 D 5 1743-1744 Karton 370 
Desertéři – č. 34: úmluva o vzájemné výměně desertérů s kurfiřstvím saským, 
její publikace 1743 – 1744 

988 D 5 1743-1744 Karton 370 
Desertéři – č. 35: desertéři, pátrání po nich, placení taglie, jednotlivé případy 
1743 – 1744 

988 D 5 1745 Karton 370 
Desertéři – č. 37: desertéři, pátrání po nich, placení taglie, zákaz jejich 
přechování, seznamy zběhů 1745 

988 D 5 1717-1728 Karton 371 
Desertéři – č. 39: reskripty a patenty o desertérech, jejich publikace, pátrání 
po utečených Daunovských trubačích 1717 – 1728 

988 D 5 1748-1782 Karton 371 
Desertéři – č. 40: generální pardon desertérů, jeho publikace, patenty 
a reskripty 1748 – 1782 

988 D 5 1749,1768,1780 Karton 371 
Desertéři – č. 42: zákaz kupu nebo zastavení vojenských oděvů, jeho 
publikace, kup vojenské výzbroje a výstroje poddanými z Schritenz (Stříteže) 
u Karlswaldu 1749,1768,17802 

988 D 5 1748-1751 Karton 371 
Desertéři – č. 47: výběr pokut za přechovávání zběhů, měsíční zprávy 
a výkazy o stavu příslušného fondu Jana Františka Hillepranda z Prandau 
1748 – 1751 

988 D 5 1717-1782 Karton 371 
Desertéři – č. 48: tresty přechovávačům zběhů, publikace patentu 1749 – 
1780 

988 D 5 1751-1770 Karton 372 
Desertéři – č. 101: žádosti desertérů o propuštění z vojenské povinnosti 
složením určité částky, jednotlivé případy, návrhy na postavení náhradníků 
1751 – 1770 

988 D 5 1751 Karton 372 
Desertéři – č. 108: podpisování protokolů o výsleších desertérů důstojníky 
a krajskými substituty, spor o přednostní právo 1751 
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988 D 5 1751 Karton 372 
Desertéři – č. 124: zákaz nákupu prachu a olova od desertérů 1751 

988 D 5 1752 Karton 372 
Desertéři – č. 125: únos tesaře Daniela Waldenburgera od wolffenbüttelského 
pluku 1752 

988 D 5 1753-1754 Karton 372 
Desertéři – č. 154: užívání žen, skrývavších desertéry, k nuceným pracím při 
opevňování Komárna 1753 – 1754 

988 D 5 1755 Karton 372 
Desertéři – č. 199: nález vojenských oděvů v lese u Zdounek 1755 

988 D 5 1748-1755 Karton 373 
Desertéři – č. 204: zvýšení taglie za desertéry, trestání přechovávačů, 
vyšetřování a pátrání po desertérech, jednotlivé případy, pátrání po nepravých 
verbířích 

988 D 5 1755-1769 Karton 374 
Desertéři – zvýšení taglie za desertéry, trestání přechovávačů, vyšetřování 
a pátrání po desertérech, jednotlivé případy, pátrání po nepravých verbířích 

988 D 5 1769-1785 Karton 375 
Desertéři – zvýšení taglie za desertéry, trestání přechovávačů, vyšetřování 
a pátrání po desertérech, jednotlivé případy, pátrání po nepravých verbířích 

988 D 5 1761-1785 Karton 375 
Desertéři – č. 205: seznamy desertérů, seznamy zaplacených taglií 1761 – 
1765 

988 D 5 1755-1756 Karton 376 
Desertéři – č. 213: šetření o pohodném Janu Chodilovi z Malenovic, udánlivě 
vojenském desertéru 1755 – 1756 

988 D 5 1762-1770 Karton 376 
Desertéři – č. 244: signalisace při pronásledování a chytání vojenských 
desertérů, dobrá zdání krajských hejtmanů pro postup při útěku desertérů 
1762 – 1770 

988 D 5 1762-1768 Karton 376 
Desertéři – č. 245: zavedení vojenských pasů a průkazů, potvrzení 
o dovolené a o výstupu z vojenské služby, povinnost rychtářů a úředníků tyto 
pasy kontrolovat 1762 – 1768 
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988 D 5 1767-1782 Karton 376 
Desertéři – č. 246: uzávěra hranic hlídkami vojenských invalidů proti množící 
se deserci, seznam hraničních invalidů a stanic 1767 – 1782 

988 D 5 1755-1782 Karton 376 
Desertéři – č. 247: odesílání pruských a jiných desertérů, náhrada cestovních 
výloh, seznamy desertérů 1755 – 1780 

989 D 6 1748-1778 Karton 377 
Kontribuční věci statků Domčice a Žerotice, stížnosti na přetěžování, 
subrepartiční seznamy, výkazy žní 

990 D 7 1749-1750 Karton 377 
Kontribuční věci statku Dukovany, výměra polí, výkazy sklizní, subrepartice 

991 D 8 1749-1751 Karton 377 
Kontribuční věci statku Dalešice, výkazy sklizní, výměra polí, subrepartice 

992 D 9 1749-1753 Karton 377 
Kontribuční věci statku Tvořihráz, subrepartiční tabela, soupis polí 

993 D 10 1756 Karton 377 
Stížnost Dobrochova a Vranovic na prostějovskou vrchnost pro přetěžování, 
žádost o odpis plateb pro povětrnostní katastrofu 

994 D 12 1750 Karton 377 
Udělení mistrovského práva v Brně řezníku Janu Adamu Dereathovi, 
původem z Horní Falce 

995 D 13 1749-1767 Karton 377 
Přetěžování poddaných v Doloplazech (Bruntsch) kontribucí z 2, 7/8 lánů, 
přeměření tamního panského dvora, soupis poddanských polí, opisy katastrů 
a listin z r. 1233 a 1234 

996 D 14 1750 Karton 377 
Oznámení o konání se výročního trhu v Dobrové v Polsku 

997 D 15 1715-1716 Karton 377 
Udělení práva týdenního trhu na obilí každou středu pro Drnholec na žádost 
Františka Václava hraběte Trautmansdorfa 

997 D 15 1721-1725 Karton 377 
Spor mezi Drnholcem a Hostěradicemi o výroční trh v sobotu před nedělí 
Rogate 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

207 

998 D 16 1716 Karton 377 
Zrušení exekuce za neodevzdanou kontribuci na statcích Valtra Xavera 
knížete Dietrichštejna a odpis z této částky z pohledávky Dietrichštejnovy ve 
výši 83.000 zl. u císaře 

999 D 17 1757-1758 Karton 377 
Stížnost Jean Benedikta Diruxe z Lutychu na brněnské výrobce šňůr, že mu 
zabavili na trhu vystavené nitě a jeho žádost o povolení usazení se na Starém 
Brně. Srovnání jakosti a cen zboží, soupis zabaveného zboží 

1000 D 18 1729-1731 Karton 377 
Žádost Jindřicha Karla svobodného pána Osteina o propůjčení nového 
výročního trhu na neděli po svatém Františku Serafinském pro jeho město 
Dačice 

1001 D 19 1732-1741 Karton 378 
Potvrzování privilegií Dolních Dunajovic 

1001 D 19 (1554-1709),1781-1783 Karton 378 
Opisy listin 1554,1578,1580,1612,1639,1676,1709, horenský řád 

1001 D 19 1735 Karton 378 
Soupis vrchnostenských platů na drnholeckém panství 

1002 D 20 (1601-1711),1732-1740,1783 Karton 378 
Potvrzování privilegií Drnholce 

1002 D 20 1735 Karton 378 
Opisy listin 1601,1638,1676,1702,1709,1711, horenský řád. Soupis 
vrchnostenských platů na drnholeckém panství 1735 

1003 D 21 1732-1738,1781-1783 Karton 378 
Potvrzování privilegií Drahotuš 

1003 D 21 (1585-1735) Karton 378 
Opisy privilegií 1585,1629,1678,1704,1735 

1004 D 22 1734,1783 Karton 378 
Potvrzování privilegií Domašova nad Bystřicí 

1004 D 22 (1626-1654) Karton 378 
Opisy listin 1626,1630,1654 

1005 D 23 1733-1783 Karton 379 
Potvrzování privilegií Domanína 
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1005 D 23 (1594,1596) Karton 379 
Opisy listin 1594,1596 

1006 D 24 1732-1782 Karton 379 
Potvrzování privilegií Doloplaz u Olomouce 

1006 D 24 (1592-1662) Karton 379 
Opisy listin 1592,1637,1662 

1007 D 25 1744-1783 Karton 379 
Potvrzování privilegií Doubravníku 

1007 D 25 (1631-1743) Karton 379 
Opisy listin 1631,1636,1743. Úmluva s vrchností o pivovar 

1008 D 26 1741 Karton 379 
Resty vrchního proviantního komisaře Josefa Drahanovského z Pěnčína 

1009 D 27 1747-1782 Karton 379 
Potvrzování privilegií Dačic 

1009 D 27 (1582,1732) Karton 379 
Opisy listin 1582,1732 

1010 D 28 1745-1746 Karton 379 
Dispens pro Františka Dietricha, parukářského tovaryše z Brna, za přijetí za 
mistra a k překročení cechovního numerus clausus 

1011 D 29 (1557-1743) Karton 379 
Potvrzování privilegií Doubravice nad Svitavou. Udělení práva trhu 
a hrdelního práva 

1011 D 29 1669-1783 Karton 379 
Opisy listin 1557,1670,1743 

1012 D 30 1750-1751 Karton 379 
Jednání o mistrovské právo Jana Dostála, krejčovského tovaryše v Brně, a 
o překročení cechovního počtu. Seznam brněnských krejčích 

1013 D 31 1735-1750 Karton 379 
Potvrzování privilegií Dětřichova 

1013 D 31 (1652) Karton 379 
Opisy listin 1652, výtah z urbáře 
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1014 D 32 1753-1770 Karton 380 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – č. 1: 
ubytování civilních vězňů v Olomouci a na Špilberku, přeplnění věznice, 
seznamy špilberských vězňů, postup s umístěním vězňů určených k nuceným 
pracem, výkaz nákladů, jednotlivé případy 1753 – 1770 

1014 D 32 1753-1770 Karton 380 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – č. 3: zločiny, 
jejich vyšetřování 

1014 D 32 1758-1759 Karton 380 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – Jan 
Frydrych Šusmann, František Kosian z Rakouského Slezska, špionáž ve 
prospěch Pruska 

1014 D 32 1759 Karton 380 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – Pavel 
Bournal, Kateřina Noeková, podezření ze špionáže 

1014 D 32 1749 Karton 380 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – Antonín 
Sperling z Pruského Slezska, zběh 

1014 D 32 1759 Karton 380 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – Josef 
Miltner, Jan Weisinger z Kozlí, podezření ze špionáže 

1014 D 32 1758-1760 Karton 380 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – Ondřej 
Schüssel, Konrád Limin z Pruského Slezska, podezření ze špionáže 

1014 D 32 1760 Karton 380 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – František 
Kočka, cikán, potulka a podezření ze špionáže 

1014 D 32 1762 Karton 380 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – František 
Nitsche ze Slezska, žhářství a špionáž 1762 

1014 D 32 1754-1759 Karton 381 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – Podpisy 
hledaných špionů, výslechy podezřelých osob, sledování vagabundů, rázzie, 
jednotlivé případy 

1014 D 32 1753-1781 Karton 382 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – č. 20: 
výživné pro delikventy, kvitance, vyúčtování, korespondence s kriminálními 
soudy, jednotlivé případy 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

210 

1014 D 32 1781-1785 Karton 383 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – výživné pro 
delikventy, kvitance, vyúčtování, korespondence s kriminálními soudy, 
jednotlivé případy 

1014 D 32 1774-1785 Karton 383 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – č. 20/1: 
žádosti královských a municipálních měst o proplacení výdajů na výživu 
kriminalistů, výkazy zavřených a vyživovaných zločinců 1774 – 1785 

1014 D 32 1759-1785 Karton 384 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – č. 20/2: 
výživné židovských zločinců, korespondence s městy, vyúčtování, jednotlivé 
případy 1759 – 1785 

1014 D 32 1759-1785 Karton 384 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – č. 20/3: 
příspěvek stavů do kriminálního fondu pro alimentaci politicko – policejných 
zločinců 1782 – 1784 

1014 D 32 1783-1785 Karton 385 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – č. 23: 
špilberská věznice, platy dozorců, zásobování dřevem, léky aj., vyúčtování 
profousů, korespondence s apelačním soudem, převážení delikventů 1783 – 
1785 

1014 D 32 1783-1785 Karton 385 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – špilberská 
věznice, platy dozorců, zásobování dřevem, léky aj., vyúčtování profousů, 
korespondence s apelačním soudem, převážení delikventů 1785 

1014 D 32 1783 Karton 386 
Věznice v Olomouci a na Špilberku. Zločiny a jejich vyšetřování – č. 23: 
převzetí špilberskýcvh vězňů z vojenské do civilní správy, úprava špilberských 
objektů a kasemat na civilní věznici, personální otázky 1783 

1015 D 33 1655-1758 Karton 386 
Souboje, jejich zákaz, patenty proti soubojům, jejich prohlášení 

1015 D 33 1696 Karton 386 
Souboj Dominika Aue v Jihlavě 

1016 D 34 1764-1785 Karton 387 
Řády pro služebný personál, čelední řády, návrhy, patent z 19.12.1752, jeho 
publikace, zprávy o jeho přijetí a provádění 

1016 D 34 1764-1785 Karton 388 
Zprávy z panství o zachování čeledního řádu, jednotlivé spory správců, sluhů 
aj. 
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1017 D 35 1752 Karton 388 
Dluhy na fideikomisu hraběte Františka Antonína Deblína na Starém Hobzí, 
jednání o intabulaci, opisy dluhopisů 

1017 D 35 1752-1776 Karton 389 
Inventář zařízení hradu ve Znojmě z r. 1753, opisy stavovských památek 

1018 D 36 1753 Karton 390 
Jednání o udělení měšťanského práva a povolení k obchodu krátkým zbožím 
Benediktovi Denckovi, odpor jiných obchodníků, dobré zdání městského 
magistrátu, schválení 

1019 D 37 1753-1754 Karton 390 
Jednání o udělení měšťanského a mistrovského práva pro krejčího Františka 
Dietricha z Nisy v Olomouci 

1020 D 38 1754-1756 Karton 390 
Stížnosti poddaných z Duban na vrchnost kláštera klarisek v Olomouci pro 
přetěžování robotami a činžemi. Šetření u krajského úřadu, opisy dokladů 

1021 D 39 1754-1755 Karton 390 
Jednání o udělení mistrovského práva krejčímu Pavlu Dubkovi v Brně 

1022 D 40 1755-1779 Karton 390 
Teufenbašská nadace – č. 1: teufenbašská nadace na panství Drnholec, 
jednání o změnu fideikomisu, výčet vydání za trautmannsdorfské správy, 
vyplácení podílu z panství pro býv. fideikomisní držitele 1755 – 1779 

1022 D 40 1756-1757 Karton 390 
Teufenbašská nadace – č. 2: placení 1000 kop míšenských z drnholeckého 
panství fideikomisními držiteli v prospěch vojenské akademie 1756 – 1757 

1022 D 40 1755-1779 Karton 390 
Teufenbašská nadace – mše ve výroční den zakladatele fideikomisu Rudolfa 
hraběte Teufenbacha 17654 – 1769 

1022 D 40 1764-1783 Karton 391 
Teufenbašská nadace – č. 3: jmenování hospodářských úředníků na 
drnholeckém panství, platy, kauce, pense vdov, výtahy z účtů 1764 – 1783 

1022 D 40 1762-1784 Karton 391 
Teufenbašská nadace – č. 3/1: realisace ustanovení testamentu Rudolfa 
hraběte Teufenbacha z 24.7.1650 o zřízení rytířské akademie po úmrtí 
Františka Adama hraběte Trautmannsdorfa 1762 – 1784 
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1022 D 40 1764-1777 Karton 392 
Teufenbašská nadace – č. 4: přijímání chovanců do rytířské školy, zřízené 
z nadace Rudolfa svobodného pána Teufenbacha, žádosti rodičů, jednotlivé 
případy 1764 – 1777 

1022 D 40 1764-1777 Karton 392 
Teufenbašská nadace – č. 4/1: výživa feudalistů nadace Rudolfa svobodného 
pána. Teufenbacha, jednání o vydáních, vyúčtování, jednotlivé případy 1764 – 
1777 

1022 D 40 1762-1764 Karton 393 
Teufenbašská nadace – č. 4/2: přijímání prvních chovanců z Moravy, z řad 
šlechtických hochů do rytířské školy, seznamy z panství, jednotlivé případy 
1762 – 1764 

1022 D 40 1764-1783 Karton 393 
Teufenbašská nadace – č. 5: odměny dvorských agentů a účetních za práce 
spojené se správou a právním zastupováním fundace 1764 – 1783 

1022 D 40 1762-1783 Karton 393 
Teufenbašská nadace – č. 5/1: převzetí drnholeckého panství do správy 
fundace po zemřelém Františku Adamu hraběti Trautmannsdorfovi, účty, 
výkazy, popis panských objektů, inventáře 1762 – 1771 

1022 D 40 1762-1775 Karton 394 
Teufenbašská nadace – č. 5/2: účty z drnholeckého panství, přehled výdajů 
a příjmů, jednání o proplacení účtů 

1022 D 40 1771-1785 Karton 395 
Teufenbašská nadace – č. 5/3: účty z drnholeckého panství, přehled výdajů 
a příjmů, jednání o proplacení účtů 

1022 D 40 1776-1781 Karton 395 
Teufenbašská nadace – č. 6: spor mezi Prosperem hr. Sinzendorfem 
a administrací teufenbašské fundace drnholecké o různé požadavky 
a pohledávky 1776 – 1781 

1022 D 40 1764-1780 Karton 395 
Teufenbašská nadace – č. 6/1: opravy stavební a různé hospodářské 
záležitosti drnholeckého statku, rozpočet na stavby, hájenka, mlýn 1764 – 
1780 

1022 D 40 1764-1779 Karton 395 
Teufenbašská nadace – č. 7: depositní peníze na statku drnholeckém, uložení 
stavovských památek, jejich proplácení 1764 – 1779 

1022 D 40 1764-1785 Karton 395 
Teufenbašská nadace – č. 8: ovčírny na drnholeckém panství, chov ovcí, 
soupisy, poznámky k hospodaření ovcemi 1765 – 1780 
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1022 D 40 1764-1784 Karton 396 
Teufenbašská nadace – č. 9: přijímání hochů do teufenbašské fundace, 
přípisy dvora se žádostmi zvláštní komisi, jednotlivé případy 

1022 D 40 1764-1783 Karton 397 
Teufenbašská nadace – č. 10: měsíční a čtvrtletní výtahy z účtů o příjmech 
a vydáních na nadačním panství Drnholec 

1022 D 40 1764-1782 Karton 398 
Teufenbašská nadace – č. 11: účty teufenbašské fundace, jejich revise, orig. 
kvitance. bilance 

1023 D 41 1754 Karton 398 
Udělení mistrovského práva pekařskému tovaryši Karlu Dubovi v Kroměříži 
bez ohledu na nedostatek vandrovních let 

1024 D 42 1750 Karton 398 
Zastřelení kuchaře Josefa Opatřila Evženem svobodným pánem d´Albonem 
v Brně 

1025 D 43 1689 Karton 399 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 13: půjčka 
100.000 zl. císaři na Sovineckém panství od řádu něm. rytířů, resp. jejich 
velmistra Ludvíka Antonína, falckraběte rýnského 1689 

1025 D 43 1689-1694 Karton 399 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 14: půjčka 
40.000 zl. císaři od Ferdinanda Arnošta hraběte Herbersteina, jednání o jejím 
splácení 1689 – 1694 

1025 D 43 1690-1698 Karton 399 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 15: půjčka 
50.000 zl. císaři od Václava Vojtěcha hraběte Sternberga, apelačního 
presidenta, její splácení 1690 – 1698 

1025 D 43 1691 Karton 399 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 17: půjčka 
10.000 zl. císaři od Filipa Zikmunda hraběte Dietrichštejna 1691 

1025 D 43 1693-1697 Karton 399 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 18: půjčka 
65.000 zl. císaři od Hanuše Kryštofa svobodného pána Rottala, její splácení 
a odpis z kontribuce 1693 – 1697 

1025 D 43 1692-1696 Karton 399 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 23: půjčka 
105.000 zl. císaři od Antonína Floriána kn. Liechtenštejna 1692 – 1696 
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1025 D 43 1696-1698 Karton 399 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 24: půjčka 
400.000 zl. císaři od saského kurfiřta, zprostředkovatelské služby žida 
Wertheimbera 1696 – 1698 

1025 D 43 1697 Karton 399 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 27: půjčka 
93.000 zl. císaři od polného zbrojmistra Siberta svobodného pána Heistera 
1697 

1025 D 43 1697 Karton 399 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 28: půjčka 
40.000 zl. císaři od Františka Jakuba z Waldkriega 1697 

1025 D 43 1697 Karton 399 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 29: půjčka 
40.000 zl. císaři od dvorního komorního rady v. Kleinburga 1697 

1025 D 43 1705 Karton 399 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 34: mimořádná 
výpomoc císaři moravskými stavy ve výši 444.000 zl., soupisy berních lánů, 
seznamy kontribuentů, rozpis kontribuce, nařízení k soupisu úřednictva, 
soupisy kapitalistů 1705 

1025 D 43 1705 Karton 399 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 76: osvobození 
fundace Marie Školské od mimořádné výpomoci ve výši 500 zl. (subsidium 
praesentanum) 1705 

1025 D 43 1705 Karton 399 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 117: zaplacení 
mimořádné výpomoci za statky strahovského kláštera na Moravě a v Čechách 
1705 

1025 D 43 1711 Karton 399 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 118: 
korunovační příspěvek Karlovi VI. ve výši 200.000 zl. (subsidium itinerarium) 
1711 

1025 D 43 1712-1716 Karton 399 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 119: ztráty 
stavovských památek na zemskou půjčku císaři z r. 1691; památky brněnské 
kapituly Antonína Františka z Deblína, Karla Jindřicha svobodného pána 
Žerotína 1712 – 1716 

1025 D 43 1735-1739 Karton 399 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 126: žádost 
zaměstnanců tribunálu o osvobození jejich platů od vypsané turecké daně 
1735 – 1739 
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1025 D 43 1739 Karton 400 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 134: turecká 
daň, její vyhlášení, rozpis vybrané daně za léta 1734 – 1739, korespondence 
se zemským výborem a dvorem 1739 

1025 D 43 1740 Karton 400 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 141: turecká 
daň a daň z majetku, vybírání dlužných částek, její publikace, výkazy dlužníků 
1740 

1025 D 43 1736-1740 Karton 400 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 142: turecká 
daň, vymáhání jejich dlužních částek z panství hradišťského kraje, soupisy 
úřednictva, hospodských, dobytka 1736 – 1740 

1025 D 43 1736-1740 Karton 400 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 143: 
mimořádná berně (subsidium praesentaneum), vybírání restů, jednotlivé 
případy 1740 

1025 D 43 1741 Karton 401 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 144: 
mimořádná daň z jmění a daň turecká, odpisy, vybírání restů 1741 

1025 D 43 1743 Karton 401 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 147: daň 
z jmění, spory o její vybírání v Uherském Ostrohu, publikace příslušných 
patentů 1743 

1025 D 43 1743 Karton 401 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 148: zdanění 
platů zemských úředníků daní z jmění 1743 

1025 D 43 1744 Karton 401 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 149: vybírání 
restů daně z jmění a daně turecké, určení penale 1744 

1025 D 43 1745-1746 Karton 401 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 150: daň 
z jmění, vyhlášení, postižení restantníků, vyúčtování, jednotlivé případy 1745 
– 1746 

1025 D 43 1747-1748 Karton 401 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 152: 
mimořádný příspěvek venkovských duchovních na vydržování vojsk, 
vymáhání restů 1747 – 1748 
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1025 D 43 1747 Karton 401 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 153: daň 
z jmění, vyhlášení, výběr splátek, vyjmutí poškozených, anticipace částky 
bankální administrací 1747 

1025 D 43 1748 Karton 401 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 154: daň 
z jmění z regálií poddanských měst a městeček, vyhlášení 1748 

1025 D 43 1748 Karton 401 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 155: 
mimořádný příspěvek stavů, zřízení zvláštní komise, odpis úroků z anticipací 
1748 

1025 D 43 1748-1749 Karton 401 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 156: seznam 
vybraného mimořádného příspěvku na válečné účely (subsidium 
praesentaneum) ve výši 508.000 zl. 1748 – 1749 

1025 D 43 1750-1751 Karton 401 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 157: stížnost 
města Boskovic na vrchnost pro nesprávnou subrepartici daně z majetku 
1750 – 1751 

1025 D 43 1755 Karton 401 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 158: spor mezi 
Evou Švestkovou a poručníky dětí Adama Hofmüllera a městskou radou ve 
Slavonicích o daň z majetku 1755 

1025 D 43 1756-1758 Karton 401 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 159: 
nedoplatky turecké daně a daně z majetku ve městě Jemnici, šetření, výkaz 
daní z r. 1738 

1025 D 43 1741-1758 Karton 401 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 160: anticipace 
1.000.000 zl. (půjčka) stavů císaři z r. 1756, její hypoteční zápis i na 
fideikomisních a lenních statcích, kvitance 1756 

1025 D 43 1757-1766 Karton 402 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 161: subsidium 
praesentaneum z r. 1757, půjčka stavů na válečné výdaje, rozpis, podmínky 
výběru, výkazy majetku po krajích, majetek měst, platy úředníků, výkazy 
nedoplatků 1757 – 1766 

1025 D 43 1758-1759 Karton 402 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 162: půjčka 
duchovenstva státu ve výši 200.000 zl., rozpis, výkazy odvedených peněz 
1758 – 1759 
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1025 D 43 1757-1766 Karton 402 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 163: anticipace 
stavů ve výši dvojnásobku extra – ordinaria 611.067 zl. 33 1/2 kr., rozpis 
korespondence o výběru, kvitance 1757 – 1762 

1025 D 43 1759-1761 Karton 403 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 164: daň 
z majetku a z vín, výkazy vinných zásob, korespondence, jednotlivé případy 

1025 D 43 1758-1759 Karton 404 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 165: kapitálová 
a válečná daň vypsaná r. 1758 a další podpory v penězích i v naturáliích, 
vyžadované od stavů (nařízení, hlášení z jednotlivých krajů v jeho publikování 
/subsidium praesentaneum/ a jeho vybírání) 

1025 D 43 1759-1762 Karton 405 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – pokuty za 
nepřiznané sumy kapitálu 

1025 D 43 1758-1759 Karton 406 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 166: jednání 
komise pro vybírání kapitálové a válečné daně, vypsané v r. 1758 (jednotlivé 
případy, daňová přiznání) 

1025 D 43 1759-1762 Karton 407 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 167: 
mimořádné dávky na válečnou daň, vypsané pro rok 1760 (publikace 
nařízení, jednotlivé případy) 

1025 D 43 1759-1762 Karton 408 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 168: anticipace 
kapitálové daně na rok 1760, nařízení, projednávání jednotlivých případů, 
zprávy z krajů, nedoplatky 1759 – 1762 

1025 D 43 1760-1761 Karton 408 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 169: 
dvojnásobná mimořádná daň, povolená vrchnostmi a svobodnými osadníky 
jako záloha na válečnou daň, požadovanou na rok 1761 (soupisy dávek podle 
panství, publikování požadavků na panstvích) 1760 – 1761 

1025 D 43 1760 Karton 408 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 170: 
mimořádná válečná daň (půjčka) 80.000 zl., vyžadovaná od světského kléru 
pro rok 1761 

1025 D 43 1760 Karton 408 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 171: 
mimořádná válečná daň na r. 1761 požadovaná od vrchnostenských gážistů, 
deputátníků, pensistů a nájemců 
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1025 D 43 1759-1762 Karton 408 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 172: kapitálová 
půjčka, vypsaná na r. 1761, zprávy z krajů, rozpisy, jednotlivé případy 1760 – 
1761 

1025 D 43 1760-1761 Karton 409 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 173: oznámení, 
že daňová anticipace na r. 1761 má být postavena na roveň vídeňským 
bankovním obligacím a stejným způsobem zvýhodněna 1760 – 1761 

1025 D 43 1760-1761 Karton 409 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 174: nařízení 
o evidenci daní za léta 1758, 1759 a 1760 (subsidium praesentaneum, daň 
z majetku a válečná daň) a vybírání dlužných "Památek"; kdo se nedostavili, 
ztráceli vlastní vinou odevzdaný obnos i úroky 1760 – 1761 

1025 D 43 1761 Karton 409 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 175: daně 
vypsané pro rok 1762: pravidelná řádná a mimořádná kontribuce a mimo to 
další válečná daň ve výši poloviny těchto ročních daní (nařízení a jeho 
publikace v krajích) 1761 

1025 D 43 1761-1765 Karton 409 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 176: uložení 
jedné třetiny válečné daně na rok 1762 kapitalistům, majitelům domů 
v královských městech, zaměstnancům, řemeslníkům, tovaryšům, nájemcům 
a dalším, její uveřejnění a vybírání, projednávání jednotlivých případů 1761 – 
1765 

1025 D 43 1762 Karton 409 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 177: odepsání 
úroků z anticipačního kapitálu poddaných od kontribuce 1762 

1025 D 43 1760-1770 Karton 409 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 178: vypsání 
státní půjčky na válečné účely, z níž měl mít každý vkladatel doživotní rentu 
ve výši 10% výše vkladu (směrnice, jednotlivé případy) 1760 – 1770 

1025 D 43 1760-1761 Karton 410 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 179: vypsání 
státní půjčky ve výši tří miliónů zlatých, zajištěné na královských uherských 
statcích (publikace, jednotlivé případy) 1760 – 1761 

1025 D 43 1760-1761 Karton 410 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 180: vybírání 
válečné půjčky 200.000 zl. od prelátů a duchovní komunity na Moravě 1760 – 
1761 
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1025 D 43 1759-1761 Karton 410 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 181: daň 
z dědictví, zavedená r. 1759 na zaplacení zemských dluhů (publikace 
nařízení, přiznání k dani od klášterů a duchovenstva, zprávy krajských 
hejtmanů, jednotlivá přiznání i od světských osob) 1759 – 1761 

1025 D 43 1761-1765 Karton 411 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – daň z dědictví, 
zavedená r. 1759 na zaplacení zemských dluhů (publikace nařízení, přiznání 
k dani od klášterů a duchovenstva, zprávy krajských hejtmanů, jednotlivá 
přizbáín i od světských osob) 

1025 D 43 1760-1784 Karton 412 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – další záležitosti 
odvádění dědické daně, směrnice, potvrzení, vydávání kvitancí, 
korespondence dvorské komise pro záležitosti dědické daně, měsíční odvody 
dědické daně, jednotlivé případy aj.) 

1025 D 43 1782-1785 Karton 413 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – záležitosti 
dědické daně ve Slezsku, jednotlivé případy, slezská dvorská komise pro 
dědickou daň, protokoly z jejího zasedání, korespondence, aj.) 

1025 D 43 1759-1782 Karton 414 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – generálie 
v záležitostech dědických daní, patenty a nařízení v záležitostech dědických 
daní a jejich uveřejňování, pokyny v jednotlivých sporných případech, aj. 1759 
– 1782 

1025 D 43 1759-1782 Karton 414 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – předpisy pro 
stanovení a projednávání dědické daně, která má být odváděna světským 
a řádovým duchovenstvem – směrnice, jednotlivé případy 1760 – 1781 

1025 D 43 1760-1768 Karton 415 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 182: vyúčtování 
úroků ze zemských daňových anticipací (půjčka), vydávání kvitancí na 
válečné půjčky a jiné mimořádné daně, pokyny o vyplácení úroků z válečných 
půjček, soupisy dlužných částek aj. 1760 – 1768 

1025 D 43 1760-1768 Karton 415 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 183: vypsání 
válečné půjčky pro rok 1761 ve výši 6 miliónů zl., na niž měla Morava 
přispívat 25 1/4 roku ročním obnosem 64.033 zl. 59 kr. 1761 – 1764 

1025 D 43 1762-1766 Karton 416 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 184: záležitosti 
jedné třetiny válečné daně na rok 163, jež byla uložena kapitalistům, 
majitelům domů v královských městech, "honoratiores", živnostníkům 
a řemeslníkům i s tovaryši, jakož i všem gážistům, námezdním pracujícím 
a nájemcům, jednotlivé případy, péče zem. výboru a kraj. úřadů o řádné 
vybírání daní 1762 – 1766 
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1025 D 43 1762-1765 Karton 416 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 185: stanovení 
zvláštní válečné daně pro rok 1763 ve výši 928.245 zl. 24 kr. 1 1/2 d., její 
rozdělení na kraje a pokyny, v jakých termínech má být odvedena současně 
s nedoplatky řádné kontribuce 1762 – 1765 

1025 D 43 1762-1763 Karton 416 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 186: půjčka na 
povozné (Fuhrlohn) pro rok 1763, na níž se měl podílet světský klerus na 
Moravě částkou 80.000 zl. 1762 – 1763 

1025 D 43 1762-1763 Karton 416 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 187: půjčka na 
povozné (Fuhrlohn) pro rok 1763, na níž se mělo podílet vyšší duchovensto 
částkou 200.000 zl. 1762 – 1763 

1025 D 43 1762-1766 Karton 416 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 188: půjčka 
137.000 zl., požadovaná v r. 1763 od moravských židů (nařízení, repartice, 
korespondence) 1763 – 1764 

1025 D 43 1764-1771 Karton 417 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 189: úroková 
daň pro rok 1764: jednotlivé případy, žádosti o osvobození od daně, 
korespondence s dvorskou komisí pro úrokovou daň výkazy daňových 
přiznání a nedoplatků, zprávy kraj. hejtmanství o vybírání úrokové daně, 
sumáře nedoplatků aj.) 

1025 D 43 1763-1765 Karton 418 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – záležitosti 
úrokové daně a daně z majetku, předpisy, soupisy daňových přiznání, 
jednotlivé případy, jednotlivá daňová přiznání, žádosti o slevu nebo odpuštění 
daní aj.) 

1025 D 43 1765-1766 Karton 419 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – korespondence 
s dvorskou komisí pro daně úrokové, udání na jednotlivé poplatníky pro 
špatná přiznání k daním, výkazy daňových nedoplatků 

1025 D 43 1766-1769 Karton 420 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – korespondence 
s dvorskou komisí pro daně úrokové, udání na jednotlivé poplatníky pro 
špatná přiznání k daním, výkazy daňových nedoplatků 

1025 D 43 1766-1785 Karton 421 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – daňová přiznání 
a jejich schvalování, osvobození od úrokové daně, žádosti o vrácení 
bezdůvodně zaplacených úrokových daní, výkazy adjustovaných daňových 
přiznání z minulých let, razítkování daňových kvitancí aj. 
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1025 D 43 1768-1785 Karton 422 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – jednání o sumě 
1.500 zl., kterou Dominik a Beatrix Gazdovi z Veselí na Moravě nepřiznali 
důchodové dani a další případy nepřiznaného kapitálu, žádost o vrácení 
daňových přeplatků, zdanění úroků z nadačního kapitálu v Příboře, fary ve 
Frýdku aj. 1768 – 1785 

1025 D 43 1768-1786 Karton 422 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – udání proti 
klášteru minoritů v Uničově pro nepřiznaný kapitál 40.000 zl. a proti tamnímu 
magistrátu pro různé finanční přestupky a vyšetřování, které v té věci bylo 
zavedeno – výslechy, korespondence, účetní doklady 1782 – 1786 

1025 D 43 1763 Karton 423 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 190: nařízení 
Marie Terezie o vypsání válečné půjčky 10 miliónů zl., zaručené uherskými 
stavy, a jeho publikace v krajích 1763 

1025 D 43 1763-1772 Karton 423 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 191: daň z koní 
(předepsaná v hlavních městech zemí Rakouska, u nás Praha, Brno, 
Olomouc, Opava) v letech 1764 – 1772; zřízení komise pro vybírání daně, 
císařské patenty a jejich publikace, přiznání k dani, postihování osob, 
neplatících daně, soupisy nedoplatků, také záležitosti úrokové daně 1763 – 
1772 

1025 D 43 1772-1784 Karton 424 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – daň z úroků 
a třídní daň a další mimořádné daně, patenty a jejich publikace, daňová 
přiznání, korespondence, protokoly ze zasedání komise pro daň z koní, 
soupisy daňových přiznání aj. 

1025 D 43 1764-1771 Karton 425 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 192: třídní daň, 
záležitosti daně třídní a z úroků, písemnosti dvorské komise pro mimořádn 
daně, cís. patenty, předpisy pro vybírání daní pro gubernia, jednání dvorské 
komise, směrnice pro daňová přiznání duchovních měst, aj., kontrola 
daňových přiznání měst, záležitosti lidí zemřelých před splatností daně, třídní 
daň a směrnice pro zařazení obyvatel, žádosti o osvobození od daní aj. 

1025 D 43 1764-1774 Karton 426 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – odpouštění 
dlužných daní při živelních pohromách, uhynutí dobytka apod. 

1025 D 43 1764-1776 Karton 427 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – remunerace 70 zl. 
ročně poskytovaná aktuáriovi dvorské daňové komise z fondu třídní daně, 
náklady na účetní revizi třídní daně, prův. spisy k výkazům účetní skartace 
třídní daně, pořizování tištěných záznamních knih, nedoplatky třídní daně, 
různé spisy dvorské komise pro třídní daň, promíjení třídní daně poddaným 
postiženým živelními pohromami aj. 1764 – 1776 
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1025 D 43 1764-1776 Karton 427 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – protokoly ze 
zasedání komise pro vybírání třídní daně na Moravě 1769 – 1775 

1025 D 43 1774-1775 Karton 428 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – protokoly došlých 
spisů 

1025 D 43 1774-1778 Karton 429 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – jednotlivá přiznání 
k dani z koní, vymáhání daňových nedoplatků, žádosti o osvobození od daní 
aj. 

1025 D 43 1763-1768 Karton 430 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – třídní daň, 
informace pro krajské hejtmany o jejím vybírání, jednání o předání tisku 
formulářů pro daňová přiznání a konsignace, publikace patenů v krajích, 
jednání o udání na radní v jihlavě pro zneužití daňových peněz k soukromým 
účelům, vyšetřování, protokoly, účetní doklady aj.) 

1025 D 43 1763-1780 Karton 431 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – záležitosti třídní 
daně, osvobození od daně, císařské patenty a jejich uveřejnění, různé výjimky 
v daňovém zatížení, směrnice, vzory formulářů, daňové nedoplatky aj. 

1025 D 43 (1769)1780-1784 Karton 432 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – daňové 
nedoplatky, vyúčtování daní, vymáhání nedoplatků, jejich soupisy, povolení 
lhůt ke splátkám, měsíční výkazy mimořádných daní aj. 

1025 D 43 1782-1785 Karton 433 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – záležitosti třídní 
a úrokové daně a daně z koní ve Slezsku, dlužné daně, slevy na daních, 
zprávy o situaci, soupis daňových nedoplatků na panství Hukvaldy 
s odůvodněním nemožnosti platit, korespondence v záležitostech daní na 
panství Hukvaldy, vyúčtování daní výběrčími, třídní daň židů v Mikulově 

1025 D 43 1782-1785 Karton 434 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – záležitosti třídní 
daně a daně z koní ve Slezsku – výkazy o měsíčním odvádění splátek na 
daně, daňová přiznání, předávání hlášení a sumářů daní, daňové nedoplatky, 
osvobození od daní, zařazení poplatků do tříd, jednotlivé případy odvádění 
daní 

1025 D 43 1763-1764 Karton 435 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 193: vybírání 
daně na cestu arcivévody Josefa do Frankfurtu k volbě za římského krále 
1763 – 1764 
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1025 D 43 1764-1772 Karton 435 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 194: vybírání 
daní, půlměsíční výkazy zemského výboru české a rakouské dvorské 
kanceláře o vybírání daní důchodové, úrokové, dlužní a daně z koní 1764 – 
1772 

1025 D 43 1763-1772 Karton 435 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – císařské dekrety 
a nařízení o postupu při vybírání a vykazování třídní daně a daně z úroků a 
z koní 1763 – – 1765 

1025 D 43 1766-1783 Karton 436 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – nařízení 
a směrnice v záležitostech vybírání daní, zaměstnávání úředníků, daňová 
přiznání, revize aj. 1766 – 1783 

1025 D 43 1762-1783 Karton 436 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 195: válečná 
půjčka 150.000 zl., požadovaná od moravského duchovenstva proti zástavě 
tyrolských solných poplatků 1762 – 1764 

1025 D 43 1765 Karton 437 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 196: císařské 
nařízení o zavedení tzv. měšťanské pomoci, jejíž záruku měli převzít stavové; 
stanovisko moravských stavů k tomuto opatření 1765 

1025 D 43 1770-1771 Karton 437 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 197: císařské 
rozhodnutí předat stavům od r. 1771 vybírání třídní daně 1770 – 1771 

1025 D 43 1776 Karton 437 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 198: daň 
z majetku ve výši 82 zl. 26 kr. neoprávněně vybraná a zpět vrácená špitálům 
Panny Marie Pomocnice a Svatých Joba a Lazara v Olomouci 1776 

1025 D 43 1759-1774 Karton 437 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 199: daňové 
nedoplatky válečné a třídní (dlužní) daně v městě Olomouci (směrnice, 
korespondence, výkazy aj.) 1759 – 1774 

1025 D 43 1759-1776 Karton 437 
Půjčky císaři, korunovační příspěvky, válečné daně apod. – č. 200: výkazy 
majetku a příjmů duchovenstva na Moravě 1766 – 1767 

1026 D 44 1756-1758 Karton 438 
Jednání o žádosti janovického faráře Jiřího Šafáře o povolení dovážet cizí 
víno 
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1027 D 45 1739-1762 Karton 438 
Deposita, depositní úřad (zkoumání všech deposit uložených u soudů, 
magistrátů a jiných úřadů v markrabství moravském) 

1027 D 45 1761-1785 Karton 439 
zřízení universálního depositního úřadu v zemi; zprávy o stavu deposit 
v krajích, jednotlivá deposita, kauce, ukládání deposit na úrok nebo jejich 
výměna za kupony 

1028 D 47 1762-1780 Karton 440 
Spor o hraniční obecní pastvinu mezi obcí Troskotovice na panství Drnholec 
a obcí Vlasatice na panství Dolní Kounice 

1029 D 48 1763-1770 Karton 440 
Jednání o žádosti Michala Dencka o prominutí jeho cizozemského původu, 
aby mohl být přijat za brněnského měšťana a provozovat tu knihkupectví 
a obchod s obrazy 

1030 D 49 1648-1781 Karton 440 
Žádosti městeček Doubravníka a Nedvědice o udělení výročních a týdenních 
trhů v r. 1648 a jejich potvrzení za hraběte Josefa Stockhammera r. 1781 

1031 D 50 1687-1689 Karton 440 
Povolení dvou výročních a jednoho týdenního trhu v městečku Dalešice 

1032 D 51 1697 Karton 440 
Žádost města Dačic o přenesení jejich výročního trhu ze svátku sv. Vavřince 
na nejblíže následující neděli 

1033 D 52 1764-1773 Karton 440 
Jednání o stížnosti Jeremiáše Diettricha na panství Bludově, že mu byl 
vrchností neoprávněně odebrán grunt ve vsi Rejcharticích 

1034 D 53 1743-1745 Karton 440 
Stížnost Konstantina Gallandy ze Županovic na třebíčský magistrát, že zamítl 
jeho žádost o přijetí za třebíčského měšťana 

1035 D 54 1731 Karton 440 
Jednání o stížnosti soukeníků z Dačic, že je jim upíráno právo "čestného 
střihu" (Ehren – Ausschnitt) a prodej zboží v Dol. Rakousku, které dostali od 
císaře Ferdinanda II. 

1036 D 55 1765-1766 Karton 440 
Žádost obchodního sluhy Josefa Dumpecka, aby se mohl stát obchodníkem 
se suknem v Jihlavě 
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1037 D 57 1766-1772 Karton 441 
Prověřování předků kandidátek, žádajících o přijetí do c. k. ústavů šlechtičen 
v Praze a v Innsbrucku 

1038 D 58 1767-1768 Karton 441 
Jednání o žádosti ševcovského tovaryše Michala Deimela o přijetí za mistra 
ševcovského cechu v Brně 

1039 D 59 1767 Karton 441 
Žádost obce Dubčan, která patřila k městu Olomouci, o potvrzení privilegií 

1040 D 60 1767-1780 Karton 441 
Projednávání stížnosti hraběte F. A. Kořenského z Terešova na obec 
Doloplazy na jeho panství pro špatné hospodaření, zadlužování bez souhlasu 
vrchnosti, spory o placení daní apod., různá práva obce 

1040 D 60 1780-1783 Karton 442 
Projednávání stížnosti hraběte F. A. Kořenského z Terešova na obec 
Doloplazy na jeho panství pro špatné hospodaření, zadlužování bez souhlasu 
vrchnosti, spory o placení daní apod., různá práva obce 

1041 D 61 1767-1768 Karton 442 
Žádost Jana Michaela Deutsche, malíře map ze Znojma, o přijetí za 
brněnského měšťana 

1042 D 62 1768-1769 Karton 442 
Stížnost Antonína Leckela, býv. kaplana v Dubňanech, proti olomoucké 
biskupské konsistoři, že byl jako kaplan obviněn nespravedlivě z přestupků 
proti morálce, a vyšetřování této záležitosti 

1043 D 63 1758-1759 Karton 442 
Stížnost Jana Jiřího Dukáta, městského písaře v Jemnici, na předčasné 
propuštění ze služby 

1044 D 64 1760 Karton 442 
Žádost ševcovského tovaryše Josefa Dorna, aby byl přijat za místra 
ševcovského cechu ve Šternberku 

1045 D 65 1760 Karton 442 
Žádost Jana Baltasara Dannhäusera o dispens, aby se přes svůj cizozemský 
původ mohl stát měšťanem a kavárníkem v Olomouci 

1046 D 66 1764-1768 Karton 442 
Stížnost F. X. Dvořáka na poddané fulneckého panství, že mu odmítli zaplatit 
dlužné dovozné 
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1047 D 67 1769-1771 Karton 442 
Stížnost poddaného Václava Diaska nebo Novotného ze vsi Otína na panství 
Luka nad Jihlavou, že mu byl vrchností odebrán dům a pozemky 

1048 D 69 1771 Karton 442 
Žádost sv. pána Karla von Dobbelstein o dispens, aby mohlo být zaneseno do 
zemských desk jeho dědictví po Karlu hr. Hrzanovi 

1049 D 69 1770-1771 Karton 443 
Žádost ševcovského tovaryše Frant. Dominitze z Vítkova v Horním Slezsku 
o přijetí za ševcovského mistra na předměstí v Brně 

1050 D 70 1770-1771 Karton 443 
Žádost Ignáce Denissleho, parukáře v Olomouci, o povolení, aby mohl prodat 
své živnostenské právo 

1051 D 71 1769-1770 Karton 443 
Žádost soukenického tovaryše Jiřího Dostála z Bystřice n. P. o dispens od 
nesplněných vandrovních let, aby mohl získat mistrovské právo v Bystřici 

1052 D 72 1771 Karton 443 
Odmítání poddaných na panství Dukovany vykonávat ustanovené roboty 

1053 D 73 1771-1772 Karton 443 
Stížnost Barbory Dremlové proti brněnskému kaplanu P. Václavu Donauovi se 
žádostí, aby byl přinucen k zaopatření dítěte, náhradě soudních výloh a 
k odškodnění její dceři 

1054 D 74 1771-1774 Karton 443 
Žádost krejčovského tovaryše Josefa Dokonala o přijetí za předměstského 
mistra v Brně 

1055 D 75 1768-1785 Karton 443 
Nařízení nižším úřadům, aby ve svých zprávách guberniu uváděly datum 
a číslo příslušného dekretu, na který se odvolávaly 

1056 D 76 1777-1779 Karton 443 
Projednávání žaloby na hraběnku von Dührn, správkyni lenních statků 
hraběte A. J. Hoditze – Rudoltic, Fulštejna a Dolních Povelic, pro pašování 
cizího železa, přijímání židů z Moravy, luteránských úředníků a služebnictva, 
lákání tamních poddaných do služeb do ciziny a další protizákonnou činnost 

1057 D 77 1781-1785 Karton 443 
Žádost poddaných na statku Deblíně, který patřil král. městu Brnu, o potvrzení 
privilegií, a spor mezi vrchností a obcí o poddanské katastrální pozemky 
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1058 D 78 1781-1782 Karton 443 
Povolení koloniálního obchodu v Ivančicích Kašparu Delintschovi 
a projednávání protestu, který proti tomu podal Václav Hübsch 

1059 D 79 1782 Karton 443 
Žádost městečka Domášova na panství Šternberk o potvrzení privilegií 

1060 D 80 1782 Karton 443 
Oznámení bankálním a kamerálním úředníkům, že dostanou zvláštní 
odměnu, oznámí – li všechny závady a nedostatky ke škodě státu, s nimiž se 
ve službě setkávají 

1061 D 81 1782 Karton 443 
Zamítnutí žádosti městečka Drahotuší o povolení vinného šenku 

1062 D 82 1782-1783 Karton 443 
Potvrzení svobod vesnice Doběšova (Odry), které jí byly uděleny od dřívější 
vrchnosti 

1063 D 84 1752 Karton 443 
Splácení 663 zl. 19 4/8 kr. poddanými na panství Drnovice do drnovické 
kontribuční pokladny 

1064 E 1 1685-1746 Karton 444 
Jízdní poslové a jiné služby a vydání úřadu (placení jízdních poslů štafet, 
posílaných od moravského tribunálu do Vídně, do Olomouce aj.) 

1064 E 1 1748-1783 Karton 444 
Jízdní poslové a jiné služby a vydání úřadu (různé mimořádné výdaje jako 
štafety, platy poslům, tiskařům a knihařům aj. – požadavky z jednotlivých 
krajských úřadů) 

1064 E 1 1784-1786 Karton 444 
Jízdní poslové a jiné služby a vydání úřadu 

1065 E 2 1749 Karton 444 
Žádost Josefa Engelmanna o dispens, aby se mohl stát radním v Olomouci, 
i když tu dosud neměl po 3 roky měšťanské právo 

1066 E 3 1748-1784 Karton 444 
Exekuční komisaři a sekvestoři a jejich příjmy 

1067 E 4 1749 Karton 444 
Odmítnutí žádosti Jana Eberharda, měšťana a pekaře z Nisy, o poskytnutí 
náhrady za obilí, které nakoupil v Prostějově a které mu bylo zabaveno 
výběrčími mýta v Německé Húzové 
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1068 E 5 1749 Karton 444 
Žádost F. M. Engelmanna, purkmistra a hospodářského správce města 
Litovle, o dispens, aby mohl zůstat v městské radě vedle primátora, s nímž je 
sešvagřen ve 2. stupni 

1069 E 6 1750-1759 Karton 444 
Projednávání stížnosti poddaných z městečka Ivanovic na Hané a k němu 
patřící ulice Franštát pro daňové přetížení 

1070 E 7 1750 Karton 445 
Žádost města Ivančice o oddělení v kontribučních záležitostech od panství 
Moravský Krumlov 

1071 E 8 1679 Karton 445 
Císařské nařízení o úsporných opatřeních v politických, vojenských 
a kamerálních záležitostech 

1072 E 9 1661-1711 Karton 445 
Žádost města Ivančic o potvrzení privilegií 

1072  1732-1783 Karton 445 
Žádost města Ivančic o potvrzení privilegií 

1073 E 10 1719-1722 Karton 445 
Potvrzení artikulí cechu pekařů bílého pečiva v Ivančicích 

1074 E 11 1719-1726 Karton 445 
Potvrzení artikulí cechu řezníků v Ivančicích, Krumlově a Olbramovicích 

1075 E 12 1719-1721 Karton 445 
Potvrzení artikulí krejčovského cechu v Ivančicích 

1076 E 13 1719-1722 Karton 445 
Potvrzení artikulí ševcovského cechu v Ivančicích 

1077 E 14 1719-1723 Karton 445 
Potvrzení artikulí tkalců mezulánu a lnu v Ivančicích 

1078 E 15 1719-1731 Karton 445 
Potvrzení artikulí cechu kovářů a kolářů v Ivančicích 

1079 E 16 1719-1723 Karton 445 
Konfirmace artikulí cechu bednářů v Ivančicích 
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1080 E 17 1719-1724 Karton 445 
Potvrzení artikulí cechu hrnčířů v Ivančicích 

1081 E 18 1722-1726 Karton 445 
Potvrzení artikulí cechu pletařů punčoch a baretů v Ivančicích 

1082 E 19 1732-1745 Karton 445 
Žádost obce Lednice o potvrzení jejich privilegií 

1083 E 20 1750-1754 Karton 446 
Spisy o odporu vsí Moravský Kočov a Vojnovice (nyní Valšov) a dalších 20 vsí 
na panství Sovinec proti daňovému zatížení a o použití vojska na zlomení 
jejich odporu 

1083 E 20 1754-1762 Karton 447 
Spisy o odporu vsí Moravský Kočov a Vojnovice (nyní Valšov) a dalších 20 vsí 
na panství Sovinec proti daňovému zatížení a o použití vojska na zlomení 
jejich odporu 

1084 E 21 1750-1752 Karton 448 
Žádost Adama A. Etzla, barvíře v Příboře, aby mu bylo povoleno privilegium 
privativum na 3 míle pro jeho barvírnu 

1085 E 22 1719-1720 Karton 448 
Potvrzení artikulí cechu kloboučníků v Ivančicích 

1086 E 23 1746-1773 Karton 448 
Obchodníci se železem (záležitosti obchodníků se železem v olomouckém, 
přerovském a brněnském kraji – jejich privilegia, stížnosti, různé spory aj.) 

1086 E 23 1780-1785 Karton 449 
Obchodníci se železem (záležitosti ochodníků se železem) 

1086 E 23 1762-1763 Karton 448 
Obchodníci se železem (stížnost třebíčského obchodníka se železem Tomáš 
Riedla proti jihlavským a dačickým železářům, že neoprávněně prodávali své 
zboží na trhu v Třebíči) 

1087 E 24 1751-1752 Karton 450 
Stížnost vsi Ivaň na panství Tovačov na vrchnost, sv. pána z Peterswaldu, že 
jí odebral obecní pečeť 

1088 E 25 1752 Karton 450 
Žádost Františka. Engliše, emigranta z pruského Slezska, aby mu bylo 
povoleno usadit se jako měšťan v Osoblaze 
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1089 E 26 1752 Karton 450 
Stížnost vsí Temenice a Český Bohdíkov na panství Ruda nad Moravou na 
vrchnost pro neprávem odebraný kus lesa 

1090 E 27 1754 Karton 450 
Žádost provaznického tovaryše Jana Gottlieba Erba o dispens od cizího 
původu a od povinnosti předložit křesní a výuční list, aby se mohl stát mistrem 
na Moravě 

1091 E 28 1753-1755 Karton 450 
Žádost kolářského tovaryše Jiřího Eigenlanda o dispens, aby pře svůj cizí 
původ a nemožnost předložit výuční a rodný list, mohl získat měšťanské 
právo v Olomouci 

1092 E 29 1753-1768 Karton 450 
Žádost městečka Ivanovice na Hané o povolení, aby si mohli vypůjčit nějaké 
obilí na setí, aby mohli používat obecní pastvinu zvanou Mělčany a Bařiny 
jako pole – projedávání žádosti, kterou ivanovická vrchnost odmítla 

1093 E 30 1749-1750 Karton 450 
Stížost sovineckého důchodního Jana Jiřího Baara na olomouckého 
zemského výběrčího pro zjištěný schodek v odváděných kontribučních 
penězích 

1094 E 31 1755 Karton 450 
Žádost města Ivančic v daňových záležitostech, o přikázání účetního 
revidenta, aby v nich provedl daňovou úpravu podle nových rektifikačních 
elaborátů 

1095 E 32 1756 Karton 450 
Císařské nařízení o děkovných pobožnostech za to, že se v Rakousku 
nerozšířilo zemětřesení jako v jiných státech 

1095 E 32 1785 Karton 450 
Zemětřesení zaznamenané na Těšínsku 

1096 E 33 1755-1761 Karton 450 
Projednávání účetních nesrovnalostí v kontribučních a obecních účtech 
městečka Ivanovic na Hané 

1097 E 34 1758 Karton 451 
Žádost Josefa Elsnera o dispens, aby přes svůj cizí původ mohl být přijat za 
měšťanského lihopalníka v Olomouci 

1098 E 36 1760-1761 Karton 451 
Jednání o návrhu hraběte Karla z Hodic, aby bylo z pruského Slezska 
dováženo železo, kterého byl na Moravě nedostatek 
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1099 E 37 1758-1761 Karton 451 
Žádost pekařských tovaryšů Ferdinanda Ebera a Václava Langa o mistrovské 
právo na živnost, kterou jim oběma odstoupil Josef Mayer ve Znojmě 

1100 E 38 1761-1771 Karton 451 
Nedostatek železa na Moravě, jednání o jeho zdražení a o prostředcích, jak 
tomuto nedostatku odpomoci 

1101 E 39 1763 Karton 451 
Žádost Ignáce Edlmayera o dispens, aby mohl být zvolen radním ve Znojmě, 
i když tam neměl po 3 roky měšťanské právo 

1102 E 40 1763 Karton 451 
Žádost kožišnického tovaryše Kašpara Etzla o dispens, aby přes nesplněná 
vandorvní léta mohl získat měšťanské a mistrovské právo v Uničově 

1103 E 41 1763-1766 Karton 451 
Stížnost obce Sedlešovice na panství kláštera louckého proti obci Starý 
Šaldorf, patřící k městu Znojmu, pro spornou pastvinu mezi obcemi 

1104 E 42 1685-1785 Karton 451 
Jednání o žádosti městečka Hrádku na panství Jaroslavice o udělení 
výročního trhu 

1105 E 43 1764-1769 Karton 451 
Žádost konvertitky Rosiny Echoldové o souhlas, aby se mohla provdat 
a provozovat obchod s prádlem v Olomouci 

1106 E 44 1703-1704 Karton 451 
Žádost Matyáše Engliše o připuštění jeho syna Ignáce Augustina Engliše ke 
sladovnické profesi, aby ji mohl vykonávat na Mansackově sladovnickém 
domě v Jihlavě 

1107 E 45 1744 Karton 451 
Stížnost Anny Ermanové na krejčí v Ivančicích, Hustopečích, Kounicích 
a Dambořicích, že jí nechtějí dovolit, aby volně prodávala na trzích dětské 
oděvy, které sama šila 

1108 E 46 1765-1767 Karton 451 
Stížnost hrnčířů v Ivančicích, že jim byl jejich představeným vnucen 45. mistr 
Frant. Monzer 

1109 E 47 1765-1766 Karton 451 
Vyšetřování nepokojů, které v Ivanovicích na Hané způsobili vyškovský 
postilion, dobromilický písař a šafář mezi ivanovickými poddanými 
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1110 E 48 1766 Karton 451 
Žádost lazebnického tovaryše Jana Zikmunka Engelmanna o dispens, aby byl 
přes svůj cizí původ přijat za měšťana v Moravské Třebové a mohl tam 
provozovat chirurgii 

1111 E 49 1764-1766 Karton 451 
Opatření proti emigraci řemeslníků, zpracovávajících železo – publikace 
příslušného patentu 

1112 E 50 1767 Karton 452 
Žádost městečka Ivanovice na Hané o povolení, aby mohlo provozovat 
i nadále vinný šenk během výročních trhů 

1113 E 51 1755-1756 Karton 452 
Spor zmocněnce hraběnky Karoliny Engelové s vrchním na panství Vsetín 
o náhradu koní a věcí, které vsetínský vrchní zabavil liptálskému poddanému 
Martinu Muchovi na Nepochybně liptálském území 

1114 E 52 1763 Karton 452 
Spor mezi obcí Ivaň a vrchností panství Tovačov o spolupastvu a nepořádky, 
které z toho vznikaly 

1115 E 53 1765 Karton 452 
Žádost Jana Engela, poddaného z Troskotovic na panství Drnholec, aby byl 
při zamýšleném sňatku s vdovou z Jiřic propuštěn z drnholeckého poddanství 

1116 E 54 1765 Karton 452 
Vyšetřování nesrovnalostí v městečku Ivanovicích na Hané v kontribučních 
záležitostech 

1117 E 55 1768 Karton 452 
Vyšetřování stížnosti litovelského měšťana Františka Mořice Engelmanna 
a některých dalších měšťanů na městskou radu v Litovli pro její špatné 
hospodaření, odmítnutí stížnosti a nařízení F. Engelmannovi, aby městskou 
radu odprosil 

1118 E 56 1767-1769 Karton 452 
Zákaz půjčovat hraběti Kryštofu Erdödyovi peníze 

1119 E 57 1770-1785 Karton 452 
Různé případy utopených, oběšených nebo jinak udušených osob a poučení, 
jakým způsobem je možno je zachraňovat 

1120 E 58 1768-1770 Karton 452 
Žádost městečka Sovince o udělení tří výročních trhů 
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1121 E 59 1770-1771 Karton 452 
Žádost Wolfganga Eittela, aby mohl v Kroměříži provozovat svou profesi 
zpracovávání oceli a norimberského zboží 

1122 E 60 1771 Karton 452 
Vyšetřování bratří Engelmannových, poddaných na panství Pernštejn, pro 
podezření z lichvaření s obilím 

1123 E 61 1772-1773 Karton 452 
Žádost Jana Michaela Eslara o dispens, aby mohl být zvolen radním v Kyjově 
i když tam neměl po tři roky měštanské právo 

1124 E 62 1771-1773 Karton 452 
Stížnost veškerých dědičných rychtářů a obcí na panství Ruda nad Mor. proti 
vrchnosti, která jim odmítala dřevo z vrchnostenských lesů; toto dřevo od 
nepaměti dostávali a odváděli za ně činži, stanovenou v urbáři 

1125 E 63 1775 Karton 452 
Žádost Marie Anny Erlichové o prominutí stanoveného věku, aby se mohla 
stát plnoletou, převzít svůj dědický podíl po rodičích a odejít s manželem do 
Haliče, kam byl přeložen 

1126 E 64 1782-1785 Karton 452 
Svatební dispensy od příbuzenského poměru pro nekatolické snoubence 

1127 E 66 1773-1782 Karton 452 
Předkládání přísežních formulí různých úřadů, spolků apod. 

1128 E 68 1781-1782 Karton 452 
Žádost městečka Ivanovice na Hané o potvrzení privilegií a zvláštní potvrzení 
výročních a týdenních trhů 

1129 F 1 1748 Karton 453 
Spor mezi fryšavským (nyní Břežany) a jaroslavickým panstvím o pusté vsi 
Rochovice a Křížkovice 

1130 F 2 1749-1752 Karton 453 
Stížnost Alžběty Ficzkynové na městskou radu ve Strážnici pro zabavení 400 
zl. a vypálený seník 

1131 F 3 1713-1766 Karton 453 
Průvodčí komisaři vojska, exekuční komisaři a krajští komisaři (mj. žádosti 
o přijetí na uvolněná místa, jmenování, přísahy, platy, přespočetní a neplacení 
komisaři 
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1131 F 3 1767-1784 Karton 454 
Průvodčí komisaři vojska, exekuční komisaři a krajští komisaři (pense, 
pensionování) 

1131 F 3 1785 Karton 455 
Průvodčí komisaři vojska, exekuční komisaři a krajští komisaři 

1131 F 3 1750-1752 Karton 455 
Průvodčí komisaři vojska, exekuční komisaři a krajští komisaři – č. 2: 
vyšetřování žebráků exekučními komisaři (mj. tabela, cestování) 

1132 F 4 1655-1685 Karton 456 
Zemská opevnění – č. 1: fortifikační záležitosti na Moravě, inspekce opevnění, 
financování opevňovacích prací, zajišťování materiálu aj. 1655 – 1685 

1132 F 4 (1524)1655-1760 Karton 456 
Zemská opevnění – č. 2: pevnost Špilberk, udržovací práce, spory a jednání 
brněnského městského magistrátu s vojenským velitelem Špilberku atd. 
(1524) 1655 – 1760 

1132 F 4 1524-1760 Karton 456 
Zemská opevnění – č. 3: stavební opravy městských hradeb v Brně, zajištění 
stavebního materiálu a jeho vyúčtování, počty mužů bydlících na 
předměstích, opatření zbraní a střeliva aj. l. 1703 – 1704 

1132 F 4 1711-1737 Karton 457 
Zemská opevnění – č. 4: stavba studně na Špilberku, hrazení nákladů, 
opatřování potřebného zařízení 1711 – 1737 

1132 F 4 1713-1739 Karton 457 
Zemská opevnění – č. 5: stavební úpravy a udržovací práce na Špilberku, 
hrazení nákladů 1713 – 1739 

1132 F 4 1711-1739 Karton 457 
Zemská opevnění – č. 6: udržování městských hradeb v Brně, Olomouci 
a Uherském Hradišti, hrazení nákladů apod. 1713 – 1728 

1132 F 4 1716 Karton 458 
Zemská opevnění – č. 7: boření domů a rušení zahrad u městských hradeb 
a opevnění, pokyny zemských inženýrů 1716 

1132 F 4 1717-1720 Karton 458 
Zemská opevnění – č. 8: fortifikační příspěvek, dluhy a jejich promíjení 1717 – 
1720 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

235 

1132 F 4 1641-1734 Karton 458 
Zemská opevnění – č. 9: stavba a udržování městských hradeb a opevnění 
v Brně, zajištění obrany města při švédském obležení, vyměřovací a stavební 
práce 1641 – 1734 

1132 F 4 1721-1747 Karton 458 
Zemská opevnění – č. 10: zprávy o provádění udržovacích prací na Špilberku 
1721 – 1747 

1132 F 4 1641,1716-1747 Karton 458 
Zemská opevnění – č. 11: rekonstrukce a přístavba pevnostní zdi u Měnínské 
brány v Brně 1722 – 1727 

1132 F 4 1722-1739 Karton 459 
Zemská opevnění – č. 12: fortifikační systém, stavba pevnostních zařízení, 
zprávy o průběhu staveb atd. 1722 – 1739 

1132 F 4 1646-1730 Karton 459 
Zemská opevnění – č. 13: různé pokyny a nařízení o opevňovacích stavbách 
1646 – 1730 

1132 F 4 1723-1728 Karton 459 
Zemská opevnění – č. 14: byty pro zemské inženýry, přístavby a opravy atd. 
1723 – 1728 

1132 F 4 1725-1737 Karton 459 
Zemská opevnění – č. 15: stavby opevnění v Uherském Hradišti a Brně, 
skladování střelného prachu 1725 – 1737 

1132 F 4 1727-1731 Karton 459 
Zemská opevnění – č. 16: skladiště prachu na Špilberku 1727 – 1731 

1132 F 4 1727-1733 Karton 459 
Zemská opevnění – č. 17: pevnostní zeď u Židovské brány 1727 – 1733 

1132 F 4 1727 Karton 459 
Zemská opevnění – č. 18: kasematy na Špilberku, Lamplova bašta 1727 

1132 F 4 1728-1731 Karton 459 
Zemská opevnění – č. 19: peníze na stavbu opevnění v Brně, fortifikační 
příspěvek 1728 – 1731 

1132 F 4 1728 Karton 459 
Zemská opevnění – č. 20: umístění těžkých kanonů na Špilberku 1728 
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1132 F 4 1729 Karton 459 
Zemská opevnění – č. 21: kanál u Veselé brány v Brně 1729 

1132 F 4 1728-1730 Karton 459 
Zemská opevnění – č. 22: stavba skladiště prachu v Brně 1728 – 1730 

1132 F 4 1729 Karton 459 
Zemská opevnění – č. 23: budování pevnostního příkopu u Lamplovy bašty 
v Brně 1729 

1132 F 4 1646-1739 Karton 459 
Zemská opevnění – č. 24: upozornění zemského vrchního inženýra Peroniho 
na nebezpečí požáru, k němuž by mohlo dojít v dílnách puškařů u Veselé 
(Veselské) brány v Brně 1730 

1132 F 4 1730-1737 Karton 460 
Zemská opevnění – č. 25: využití příkopu v ulicích Švábce a Hackelově pro 
vybudování vodního kanálu 1730 – 1737 

1132 F 4 1730 Karton 460 
Zemská opevnění – č. 26: přijetí výběrčího fortifikačního příspěvku 1730 

1132 F 4 1732-1740 Karton 460 
Zemská opevnění – č. 28: srovnání tzv. Pískového kopce pod Špilberkem 
a odstranění skaliska pod Petrovem 1732 – 1740 

1132 F 4 1733-1744 Karton 460 
Zemská opevnění – č. 29: hrazení výdajů za kominické práce na Špilberku 
1733 – 1744 

1132 F 4 1734-1735 Karton 460 
Zemská opevnění – č. 30: stavba skladiště u pevnostní zdi u kostala sv. 
Tomáše v Brně 1734 – 1735 

1132 F 4 1736-1737 Karton 460 
Zemská opevnění – č. 31: plat zemského inženýra, úhrada z fortifikačního 
fondu 1736 – 1737 

1132 F 4 1736 Karton 460 
Zemská opevnění – č. 32: oprava ochozu nad hlavní pevnostní zdí Špilberku 
1736 

1132 F 4 1737-1740 Karton 460 
Zemská opevnění – č. 33: budování vodního kanálu mezi Švábkou 
a Hackelovou ulicí a městským příkopem, změna v provedení 1737 – 1740 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

237 

1132 F 4 1712-1739 Karton 460 
Zemská opevnění – č. 34: fortifikační příspěvek, úhrada oprav městských 
opevnění 1712 – 1739 

1132 F 4 1739-1740 Karton 460 
Zemská opevnění – č. 35: fortifikační příspěvek, vymáhání nedoplatků 1739 – 
1740 

1132 F 4 1740 Karton 460 
Zemská opevnění – č. 36: stavba mostu na Špilberku 1740 

1132 F 4 1740-1741 Karton 460 
Zemská opevnění – č. 37: vodní kanál před Dřevěnou branou Špilberku 1740 
– 1741 

1132 F 4 1740 Karton 460 
Zemská opevnění – č. 38: fortifikační záležitosti na Moravě 1740 

1132 F 4 1741 Karton 460 
Zemská opevnění – č. 39: fortifikační záležitosti na Moravě 1741 

1132 F 4 1742 Karton 461 
Zemská opevnění – č. 40: fortifikační záležitosti na Moravě 1742 

1132 F 4 1743 Karton 461 
Zemská opevnění – č. 41: fortifikační záležitosti na Moravě 174 

1132 F 4 1742-1744 Karton 461 
Zemská opevnění – č. 42: fortifikační záležitosti na Moravě 1744 

1132 F 4 1745 Karton 462 
Zemská opevnění – č. 43: fortifikační záležitosti na Moravě 1745 

1132 F 4 1742 Karton 462 
Zemská opevnění – č. 44: zazdění a zatarasení dvou bran mezi Brnem 
a Špilberkem, úprava terénu v přilehlé zahradě 1742 

1132 F 4 1742 Karton 462 
Zemská opevnění – č. 45: zboření domů na předměstích Brna, v nichž byli 
uvězněni sloužící plukovníka Rochepina 1742 

1132 F 4 1744-1745 Karton 462 
Zemská opevnění – č. 46: žádost Barbory Ebenbergerové, vdovy po mistru 
tesařském, o náhradu vzniklých škod na její zahradě a poli při stavbě 
opevnění proti Lamplově baště v Brně 1744 – 1745 
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1132 F 4 1744 Karton 462 
Zemská opevnění – č. 47: stavba nového mostu u Lamplovy bašty v Brně 
1744 

1132 F 4 1748 Karton 462 
Zemská opevnění – č. 48: nejvyšší resoluce, nařizující inženýru, ustanoveném 
u správy pevnosti, účastnit se uzavírání smluv a jejich podpisu 1748 

1132 F 4 1748 Karton 462 
Zemská opevnění – č. 49: různé stavební práce na Špilberku, stavební opravy 
1748 

1132 F 4 1748 Karton 462 
Zemská opevnění – č. 50: žádost kláštera v Louce u Znojma o zaplacení 4000 
zl., které půjčil v r. 1744 na fortifikační účely Brnu a Špilberku 1748 

1132 F 4 1648-1656 Karton 462 
Zemská opevnění – č. 51: inspekce pevností a vojenských posádek 
v Čechách a na Moravě, nařízená plukovníku Pissingerovi, vyúčtování jeho 
výdajů 1648 – 1656 

1132 F 4 1655-1673 Karton 462 
Zemská opevnění – č. 52: fortifikační stavby v Olomouci 1655 – 1673 

1132 F 4 1672-1673 Karton 462 
Zemská opevnění – č. 53: urovnání sporu mezi olomouckým biskupem 
a magistrátem v Olomouci o pevnostní zeď u biskupské residence 1672 – 
1673 

1132 F 4 1648-1748 Karton 462 
Zemská opevnění – č. 54: fortifikační stavby v Olomoucu 1674 – 1679 

1132 F 4 1706-1727 Karton 463 
Zemská opevnění – č. 55: fortifikační stavby v Olomouci, smlouvy o zadání 
opravných prací na městském opevnění, zprávy o stavu městského opevnění, 
úhrada výdajů 1706 – 1727 

1132 F 4 1708-1721 Karton 463 
Zemská opevnění – č. 56: oprava poškozených městských hradeb v Olomouci 
u kanovnické residence 1708 – 1721 

1132 F 4 1712 Karton 463 
Zemská opevnění – č. 57: stavba tzv. Střední brány v Olomouci 1712 

1132 F 4 1713-1733 Karton 463 
Zemská opevnění – č. 58: oprava zbořených hradeb mezi Litovelskou 
a Střední branou v Olomouci 1713 – 1733 
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1132 F 4 1728-1739 Karton 463 
Zemská opevnění – č. 59: stavba prachárny v Olomouci 1728 – 1739 

1132 F 4 1706-1739 Karton 463 
Zemská opevnění – č. 60: zamítnutí podepisování týdenních cedulí 
o fortifikačních pracích vojenským velitelem Olomouce a olomouckým 
krajským hejtmanem 1733 

1132 F 4 1731-1736 Karton 464 
Zemská opevnění – č. 61: sesazení olomouckho šancovního šafáře Jana 
Jiřího Šimka 1731 – 1736 

1132 F 4 1674-1754 Karton 464 
Zemská opevnění – č. 62: rekonstrukce a opravy zřícených městských hradeb 
a pevnostních zdí v Olomouci, přiloženy plány městských hradeb 1674 – 1754 

1132 F 4 1739-1740 Karton 464 
Zemská opevnění – č. 63: rekonstrukce silně poškozené Špitálské bašty 
v Olomouci 1739 – 1740 

1132 F 4 1741-1742 Karton 464 
Zemská opevnění – č. 64: fortifikační stavby v Olomouci 1741 – 1742 

1132 F 4 1745-1746 Karton 464 
Zemská opevnění – č. 65: stavební úpravy v klášteře Hradiško, zesílení 
předhradbí a předprsní, urychlení oprav 1745 – 1746 

1132 F 4 1745 Karton 464 
Zemská opevnění – č. 66: žádost Marie Josefy Zeideckové z Olomouce, aby 
dům patřící jejím dvěma dcerám a v němž je pekařská pec, byl od veřejnosti 
odloučen 1745 

1132 F 4 1746 Karton 464 
Zemská opevnění – č. 67: fortifikační stavby v Olomouci 1746 

1132 F 4 1747-1748 Karton 464 
Zemská opevnění – č. 68: žádost představené kláštera sv. Kláry v Olomouci 
o povolení přikoupit ke klášternímu statku, který přiléhá k městskému 
opevnění, několik pozemků 1747 – 1748 

1132 F 4 1747-1748 Karton 464 
Zemská opevnění – č. 69: uskladnění stavebního dřeva a palisád pro 
fortifikační účely a jejich zabezpečení 1747 – 1748 

1132 F 4 1748 Karton 464 
Zemská opevnění – č. 70: úschova nářadí potřebného pro opevňovací práce 
a jeho poskytnutí pro vojenské účely 1748 
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1132 F 4 1672-1696 Karton 465 
Zemská opevnění – č. 71: fortifikační stavby v Uherském Hradišti, spor mezi 
vojenským velitelem a městskou radou 1672 – 1696 

1132 F 4 1684-1685 Karton 465 
Zemská opevnění – č. 72: povinnosti Hanuše Zikmunda Petřvaldského, pána 
na Buchlově, při budování a opravách městského opevnění v Uherském 
Hradišti, zajištění přísunu dřeva 1684 – 1685 

1132 F 4 1715 Karton 465 
Zemská opevnění – č. 73: zrušení dvou mlýnů v Uherském Hradišti a stavba 
nových 1715 

1132 F 4 1718-1738 Karton 465 
Zemská opevnění – č. 74: fortifikační stavby v Uherském Hradišti 1718 – 1738 

1132 F 4 1726-1728 Karton 465 
Zemská opevnění – č. 75: vyšetřování udání na výplatčího u opevňovacích 
prací v Uherském Hradišti Františka Michala Karase 1726 – 1728 

1132 F 4 1727-1730 Karton 465 
Zemská opevnění – č. 76: ustanovení vojenského velitele v Uherském 
Hradišti a tamního vojenského ubytovatele 1727 – 1730 

1132 F 4 1732 Karton 465 
Zemská opevnění – č. 77: rozšíření bytu vojenského velitele Uherského 
Hradiště 1732 

1132 F 4 1734-1783 Karton 465 
Zemská opevnění – č. 78: oprava zbořených městských hradeb v Uherském 
Hradišti 1734 – 1783 

1132 F 4 176-1739 Karton 465 
Zemská opevnění – č. 79: opravy pevnostních hradeb v Uherském Hradišti 
1736 – 1739 

1132 F 4 1742-1743 Karton 465 
Zemská opevnění – č. 80: stížnost vojenského velitele v Uherském Hradišti 
proti tamnímu krajskému hejtmanovi pro odmítnutí pomoci při provádění 
opevňovacích prací 1742 – 1743 

1132 F 4 1742 Karton 465 
Zemská opevnění – č. 81: fortifikační záležitosti pevnosti Uherské Hradiště 
1742 
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1132 F 4 1672-1783 Karton 465 
Zemská opevnění – č. 82: oprava zrušeného mostu při tzv. Kunovské 
a Staroměstské bráně v Uherském Hradišti 1744 

1132 F 4 1746-1747 Karton 466 
Zemská opevnění – č. 83: opravy pevnostních staveb a zařízení v Uherském 
Hradišti 1746 – 1747 

1132 F 4 1748-1750 Karton 466 
Zemská opevnění – č. 84: stížnost dvorské válečné rady proti magistrátu 
v Jihlavě pro násilné otevření tvrze, patřící k prachárně 1748 – 1750 

1132 F 4 1745-1751 Karton 466 
Zemská opevnění – č. 85: žádost magistrátu v Uherském Hradišti 
o vybudování vodního kanálu přes město 1745 – 1751 

1132 F 4 1746-1748 Karton 466 
Zemská opevnění – č. 86: náhrada škod vzniklých na domech a majetku 
měšťanů při budování městských opevnění v Brně, Olomouci a Uherském 
Hradišti, seznamy poškozených osob 1746 – 1748 

1132 F 4 1697-1756 Karton 466 
Zemská opevnění – č. 87: stržení domů a zabrání pozemků při budování 
městských opevnění v Olomouci, náhrada škod, seznamy poškozených 1697 
– 1756 

1132 F 4 1749-1755 Karton 467 
Zemská opevnění – č. 88: pronájem fortifikačních staveb v Olomouci 1749 – 
1755 

1132 F 4 1749-1755 Karton 467 
Zemská opevnění – č. 89: obnova a udržování mostů u městských bran 
v Olomouci z fortifikačního fondu 1750 – 1751 

1132 F 4 1749-1780 Karton 468 
Zemská opevnění – č. 90: stavba pracháren v Brně a Olomouci, které jsou 
vzdáleny od městských hradeb 

1132 F 4 149-1750 Karton 468 
Zemská opevnění – č. 91: oprava městských hradeb u tzv. Jesuitské nebo 
Studentské bašty v Brně 1749 – 1750 

1132 F 4 1750 Karton 468 
Zemská opevnění – č. 92: Bohumír Ignác Weltzel, výplatčí u fortifikačních 
staveb v Olomouci 1750 
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1132 F 4 1750-1751 Karton 468 
Zemská opevnění – č. 94: žádost brněnské kapituly o náhradu za dodané 
dřevo pro budování opevnění na Špilberku 1750 – 1751 

1132 F 4 1751 Karton 468 
Zemská opevnění – č. 95: pokladna pro fortifikační stavby a její zabezpečení 
1751 

1132 F 4 1749-1764 Karton 468 
Zemská opevnění – č. 96: odstranění prodejních stánků a míst provazníků 
z pevnostních staveb 1753 – 1764 

1132 F 4 1752-1782 Karton 469 
Zemská opevnění – č. 97: vybudování městského opevnění v místech na 
předměstích, kde byly strženy domy 1752 – 1782 

1132 F 4 1752-1754 Karton 469 
Zemská opevnění – č. 98: žádost Františka Kammela, sedlářského mistra 
v Olomouci,o náhradu škod vzniklých zbořením jeho dvou domů a zabavením 
stavebního dřeva 1752 – 1754 

1132 F 4 1752-1753 Karton 469 
Zemská opevnění – č. 99: splacení částky 37.574 zl., poskytnuté stavy 
v letech 1746 – 1747 na fortifikační účely v Brně a Olomouci 1752 – 1753 

1132 F 4 1755 Karton 469 
Zemská opevnění – č. 100: postavení cihelny pro stavební potřeby Špilberka 
1755 

1132 F 4 1754 Karton 469 
Zemská opevnění – č. 101: zajištění cihel na stavbu kasemat na Špilberku 
1754 

1132 F 4 1749-1782 Karton 469 
Zemská opevnění – č. 102: žádosti obyvatelů Brna a Olomouce, jimž byly 
z fortifikačních důvodů zbořeny domy, o náhradu vzniklých škod, úhrada 
dluhů, váznoucích na těchto domech 1749 – 1755 

1132 F 4 1756-1768 Karton 470 
Zemská opevnění – žádosti obyvatelů Brna a Olomouce, jimž byly 
z fortifikačních důvodů zbořeny domy, o náhradu vzniklých škod, úhrada 
dluhů, váznoucích na těchto domech 1749 – 1755 

1132 F 4 1769-1782 Karton 471 
Zemská opevnění – žádosti obyvatelů Brna a Olomouce, jimž byly 
z fortifikačních důvodů zbořeny domy, o náhradu vzniklých škod, úhrada 
dluhů, váznoucích na těchto domech 1749 – 1755 
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1132 F 4 1783-1785 Karton 472 
Zemská opevnění – žádosti obyvatelů Brna a Olomouce, jimž byly 
z fortifikačních důvodů zbořeny domy, o náhradu vzniklých škod, úhrada 
dluhů, váznoucích na těchto domech 1749 – 1755 

1132 F 4 1751-1754 Karton 473 
Zemská opevnění – č. 103: zrušení Litovelské brány v Olomouci 1751 – 1754 

1132 F 4 1752-1753 Karton 473 
Zemská opevnění – č. 104: přeložení polorozbořeného mlýna ležícího mezi 
Švédskou a Prostřední branou, který patřil olomouckému magistrátu, k Dolní 
bráně 1752 – 1753 

1132 F 4 1753-1763 Karton 473 
Zemská opevnění – č. 105: zajištění většího počtu zedníků pro opevňovací 
práce v Olomouci a Temešváru 1753 – 1763 

1132 F 4 1753-1762 Karton 473 
Zemská opevnění – č. 106: zboření špitálu u sv. Joba a Lazara z fortifikačních 
důvodů a postavení nové budovy 1753 – 1762 

1132 F 4 1753-1754 Karton 473 
Zemská opevnění – č. 107: stížnost olomouckého magistrátu na vojenské 
velitelství v Olomouci pro nepovolení stavby několika obytných domů na 
předměstí, které patřily do pevnostního pásma 1753 – 1754 

1132 F 4 1756-1785 Karton 473 
Zemská opevnění – č. 108a: městská hospodářská komise v Brně o poplatku 
ze skladišť a domů ležících v pevnostním pásmu, odváděném kapli na 
Špilberku 1756 – 1785 

1132 F 4 1776-1777 Karton 473 
Zemská opevnění – č. 108b: žádosti magistrátu v Uherském Hradišti o různé 
úlevy v souvislosti s charakterem města jako pevnosti, osvobození od 
ubytovacího poplatku, spory s vojenským velitelstvím 1776 – 1777 

1132 F 4 1756-1771 Karton 473 
Zemská opevnění – č. 110: spory mezi obcí Hodolany a předměstskými 
osadami Olomouce Klopoří a Dědinkou (Salzergut), používání cesty k hnaní 
dobytka 1756 – 1771 

1132 F 4 1765-1775 Karton 474 
Zemská opevnění – č. 111: stavební záležitosti olomoucké pevnosti, zajištění 
a doprava stavebního dřeva, jeho vyúčtování 1765 – 1775 

1132 F 4 1750-1768 Karton 474 
Zemská opevnění – č. 112: daně a poplatky z domů a pozemků na 
předměstních Olomouce, jež patřily k pevnosti (komíny) 1750 – 1768 
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1132 F 4 1766-1777 Karton 475 
Zemská opevnění – č. 113: žádost olomouckých mlynářů Františka Gabriela 
a Gottfrieda Schreyera o náhradu škod způsobených zbořením jejich mlýnů a 
o snížení daní 1766 – 1777 

1132 F 4 1766-1771 Karton 475 
Zemská opevnění – č. 114: stavba nové zbrojnice v Olomouci, zboření domů 
patřících kapitule, vikariátu a stavovské jezdecké škole 1766 – 1771 

1132 F 4 1766-1778 Karton 475 
Zemská opevnění – č. 115: zjišťování stavu okružních zdí (hradeb) menších 
měst, jejich obnova v případech, kdy ve městě byla skladiště a nemocnice 
1778 

1132 F 4 1761-1762 Karton 476 
Zemská opevnění – č. 116: obnova chatrné městské prachárny (prašné věže) 
v Jihlavě 1761 – 1762 

1132 F 4 1764-1780 Karton 476 
Zemská opevnění – č. 117: vyhlášení zákazu chození po městských hradbách 
v Brně a jízdy na koni po předhradbí (kolišti) 1764 – 1780 

1132 F 4 1761-1784 Karton 476 
Zemská opevnění – č. 118: stavba pevnosti Josefov v Čechách, zajištění 
zedníků, lamačů v lomech a kameníků z moravských krajů, jejich seznamy 
1781 – 1784 

1132 F 4 1761-1784 Karton 477 
Zemská opevnění – stavba pevnosti Josefov v Čechách, zajištění zedníků, 
lamačů v lomech a kameníků z moravských krajů, jejich seznamy 1784 – 
1785 

1132 F 4 1765 Karton 477 
Zemská opevnění – č. 119: nejvyšší resoluje o zákazu zřizovat v domech 
postavených na fortifikačních stavbách výčepy, taneční parkety, řemeslnické 
dílny a o osvobození domů od placení daní 1765 

1132 F 4 1762-1785 Karton 477 
Zemská opevnění – č. 120: stížnosti na dodavatele nekvalitního stavebního 
materiálu pro pevnosti, těžba písku na řece Moravě u Černovíru olomouckým 
podnikatelem Ledou 1762 – 1784 

1133 F 5 1706-1707 Karton 478 
Výroba pušek, střelných a sečných zbraní na Moravě – č. a/1: výroba pušek, 
mušket, pistolí a karabin na Moravě, zprávy kraj. hejtmanů a královských měst 
o výrobcích zbraní 1706 – 1707 
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1133 F 5 1717 Karton 478 
Výroba pušek, střelných a sečných zbraní na Moravě – č. a/2: výroba 
střelných zbraní pro rekruty na Moravě 1717 

1133 F 5 1727 Karton 478 
Výroba pušek, střelných a sečných zbraní na Moravě – č. b: nabídky na 
výrobu zbraní pro vojsko v českých zemích, zprávy krajských hejtmanů 
o jejich výrobě 1727 

1133 F 5 1706-1772 Karton 478 
Výroba pušek, střelných a sečných zbraní na Moravě – č. c: zprávy krajských 
hejtmanů o výrobcích a výrobě střelných a sečných zbraní na Moravě 1749 – 
1772 

1134 F 6 1742 Karton 478 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – č. 36: řezníci v Jihlavě, masný 
krejcar, porážka dobytka, dodávky jatečného dobytka 

1134 F 6 1742-1764 Karton 478 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – č. 37: masný krejcar, poplatky za 
porážku dobytka, zprávy kraj. hejtmanů o jeho vybírání, vymáhání nedoplatků, 
pronájem masného krejcaru 1742 – 1764 

1134 F 6 1765-1783 Karton 478 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – masný krejcar, poplatky za 
porážku dobytka, zprávy kraj. hejtmanů o jeho vybírání, vymáhání nedoplatků, 
pronájem masného krejcaru 

1134 F 6 1745 Karton 479 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – č. 38: vyšetřování příčin vzniklého 
nedoplatku masného krejcaru na třešťském panství 1745 

1134 F 6 1745-1749 Karton 479 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – č. 39: úhrada nedoplatků 
masného krejcaru, ustanovení a činnost komise pro vybírání masného 
krejcaru, exekuce 1745 – 1749 

1134 F 6 1745 Karton 479 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – č. 40: protokoly ze zasedání 
komise pro vybírání masného krejcaru (nedoplatky z turecké daně) 1745 

1134 F 6 1747 Karton 479 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – č: 41: stížnost jihlavského 
magistrátu na tamního krajského hejtmana, který uložil správci městských 
statků předem vymáhat zaplacení pronájmu masného krejcaru 1747 
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1134 F 6 1734-1747 Karton 479 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – č. 44: žádost obce Frankštátu 
(nyní Nového Malína) o povolení mít stálého řezníka, aby nemusel být 
odváděn masný krejcar řeznickému cechu v Šumperku 1735 – 1747 

1134 F 6 1747-1748 Karton 479 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – č. 45: stížnost olomouckého 
krajského hejtmana u iudicia delegata in causis commissorum na bankální 
administraci pro nevymáhání nedoplatků masného krejcaru 1747 – 1748 

1134 F 6 1748-1750 Karton 479 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – č. 46: žádost městské rady 
v Bzenci o změnu v odvádění masného krejcaru (přehledy o počtu 
poraženého dobytka, přehledy o odvodu masného krejcaru) 1748 – 1750 

1134 F 6 1749 Karton 479 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – č. 48: vybírání masného krejcaru 
od duchovenstva 1749 

1134 F 6 1743-1750 Karton 479 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – č. 49: stížnost probošta 
rajhradského kláštera na výběrčího masného krejcaru 1743 – 1750 

1134 F 6 1750 Karton 479 
č. 50: nové zveřejnění patentu z r. 1703 o vybírání masného krejcaru (žádosti 
o výtisky) 1750 

1134 F 6 1748-1752 Karton 479 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – č. 51: vymáhání nedoplatků 
masného krejcaru 1748 – 1752 

1134 F 6 1747-1751 Karton 479 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – č. 52: vymáhání nedoplatku 
masného krejcaru od prostějovského primátora Jana Březovského 1747 – 
1751 

1134 F 6 1751-1756 Karton 479 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – č. 54: pokuta 2.000 zl. udělená 
znojemskému hospodářskému ředitelství za neohlášenou porážku 4 krav 
a nezaplacení masného krejcaru 1751 – 1756 

1134 F 6 1751 Karton 479 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – č. 56: stížnost Leopolda 
Paurenbergera, nájemce masného krejcaru v Jihlavě, na tamního řezníka 
Janka pro přestupek patentu o masném krejcaru 1751 
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1134 F 6 1751-1771 Karton 479 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – č. 58: posouzení přestupků 
patentu o masném krejcaru konsesem in causis summi principis et 
commissorum 1751 – 1771 

1134 F 6 1721 Karton 479 
Řezníci, masný krejcar a jeho nedoplatky – č. 59: nedodržení ustanovení 
nového systemálního patentu o rozvržení masného krejcaru městskými statky 
v Jihlavě 1721 

1135 F 7 1749-1754 Karton 480 
Kontribuce na fryšavském panství (nyní Břežany) o statku Bohutice (znovu 
tabela, stanovení výše kontribucí, vyšetřování majetkových poměrů 
poddaných, vymáhání dluhů) 

1136 F 8 1752-1781 Karton 480 
Přísahy a sliby věrnosti – přísahy věrnosti kněží a státních úředníků 1752 – 
1781 

1136 F 8 1720-1782 Karton 480 
Přísahy a sliby věrnosti – č. a: sliby dědické věrnosti nobilitovaných osob 
a držitelů svobodných statků na Moravě 1720 – 1782 

1136 F 8 1749-1782 Karton 481 
Přísahy a sliby věrnosti – č. b: přísahy věrnosti a sliby dědické věrnosti 
(řazeno abecedně podle jmen) A – F, G – O 

1136 F 8 1749-1782 Karton 482 
Přísahy a sliby věrnosti – přísahy věrnosti a sliby dědické věrnosti (řazeno 
abecedně podle jmen) P – Z 

1137 F 9 1749-1773 Karton 483 
Fiskální úřad a záležitosti – č. 1: soudní pře ve fiskálních záležitostech 
(seznamy ukončených sporů, zprávy o dodržování platných předpisů a jejich 
ustanovení v komerčních a hospodářských věcech) 

1137 F 9 1774-1783 Karton 484 
Fiskální úřad a záležitosti – soudní pře ve fiskálních záležitostech (seznamy 
ukončených sporů, zprávy o dodržování platných předpisů a jejich ustanovení 
v komerčních a hospodářských věcech) 

1137 F 9 1751-1783 Karton 484 
Fiskální úřad a záležitosti – č. 2: fiskální úřad (instrukce) 1751 – 1783 

1137 F 9 1752-1782 Karton 484 
Fiskální úřad a záležitosti – č. 3: zastupování úředníků fiskálního úřadu 
(remunerace, rozdělení agendy mezi úředníky) 1752 – 1782 
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1137 F 9 1751-1785 Karton 484 
Fiskální úřad a záležitosti – č. 4: vyúčtování příjmů fiskálního úřadu a jejich 
odvod (čtvrtletní přehledy) 1751 – 1785 

1137 F 9 1751-1752 Karton 485 
Fiskální úřad a záležitosti – č. 5: úpadek norimberského obchodníka Wolfa 
Tobiáše Huetha, zajištění jeho zboží a jmění 1751 – 1752 

1137 F 9 1751-1752 Karton 485 
Fiskální úřad a záležitosti – č. 6: žaloba komorního prokurátora na Jana 
Riedla, obchodníkia z Norimberka, pro zpronevěření celního regálu 1751 – 
1752 

1137 F 9 1752 Karton 485 
Fiskální úřad a záležitosti – č. 7: zastupování vojenských osob ve fiskálních 
záležitostech komorním prokurátorem (pozůstalostní řízení, odúmrtě) 1752 

1137 F 9 1771-1785 Karton 485 
Fiskální úřad a záležitosti – č. 8: různá nařízení komornímu prokurátorovi ve 
fiskálních záležitostech 1771 – 1785 

1137 F 9 1773-1774 Karton 485 
Fiskální úřad a záležitosti – č. 9: úmrtí komorního prokurátora Jana Jiřího von 
Kuglera (žádost manželky o vyplacení zadrženého platu) 1773 – 1774 

1137 F 9 1773 Karton 485 
Fiskální úřad a záležitosti – č. 10: obsazení uprázdněného místa komorního 
prokurátora a fiskálního adjunkta 1773 

1137 F 9 1777 Karton 485 
Fiskální úřad a záležitosti – č. 11: obsazení místa fiskálního adjunkta po 
zemřelém Josefu Friedrichovi v. Grossbauerovi, Janem Josefem von 
Rosenzweigem 1777 

1137 F 9 1777-1778 Karton 485 
Fiskální úřad a záležitosti – č. 12: žádost Josefa Czikana, městského 
advokáta v Brně, ustanoveného vykonavatelem Grossbauerovi závěti 
a poručníkem, o vyplacení zdrženého platu a o úmrtí kvartál 1777 – 1778 

1137 F 9 1778-1785 Karton 485 
Fiskální úřad a záležitosti – č. 13: předkládání čtvrtletních výtahů a ročních 
účtů o příjmech fiskálního úřadu (pololetní seznamy nevyřízených fiskálních 
pří) 1778 – 1785 

1137 F 9 1751-1785 Karton 485 
Fiskální úřad a záležitosti – č. 14: zřízení nového fiskálního úřadu (instrukce) 
1783 – 1785 
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1138 F 10 1743-1759 Karton 486 
Fundace, nadace a odkazy – č. 1: dobročinné klášterní, mešní aj. nadace, 
testamenty, nadační listiny, seznamy nadací, fundační komise 

1138 F 10 1760-1764 Karton 487 
Fundace, nadace a odkazy – dobročinné klášterní, mešní aj. nadace, 
testamenty, nadační listiny, seznamy nadací, fundační komise 

1138 F 10 1765-1769 Karton 488 
Fundace, nadace a odkazy – dobročinné klášterní, mešní aj. nadace, 
testamenty, nadační listiny, seznamy nadací, fundační komise 

1138 F 10 1770-1779 Karton 489 
Fundace, nadace a odkazy – dobročinné klášterní, mešní aj. nadace, 
testamenty, nadační listiny, seznamy nadací, fundační komise 

1138 F 10 1760-1767 Karton 490 
Fundace, nadace a odkazy – č. 2a: prodej pozemků a jiných realit patřících 
špitálům a chudinským domům (dražba, zprávy fundační komise) 

1138 F 10 1770-1784 Karton 491 
prodej pozemků a jiných realit patřících špitálům a chudinským domům 
(dražba, zprávy fundační komise) 

1138 F 10 1771-1782 Karton 492 
Fundace, nadace a odkazy – č. 2b: sloučení špitálu sv. Jiří se špitálem sv. 
Alžběty v Jihlavě 1771 – 1782 

1138 F 10 1758-1782 Karton 492 
Fundace, nadace a odkazy – č. 2c: špitál v Bystřici nad Pernštejnem, správa 
jmění, opisy nadačních listin, spor mezi farářem a městskou radou o správu 
1758 – 1776 

1138 F 10 1734-1735 Karton 493 
Fundace, nadace a odkazy – č. 4: žádost Jana Adama svobodného pána 
Questenberga o konfirmaci nadace zřízené pro servity na jaroměřickém 
panství 1734 – 1735 

1138 F 10 1747 Karton 493 
Fundace, nadace a odkazy – č. 5: nadace kapucínů n a Moravě (zkoumání 
pravosti nadačních listin) 1747 

1138 F 10 1753-1776 Karton 493 
Fundace, nadace a odkazy – č. 7: nadace bývalého plukovníka Františka 
barona Trencka pro kapli na Špilberku a kapucínský klášter v Brně 1753 – 
1776 
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1138 F 10 1734-1776 Karton 493 
Fundace, nadace a odkazy – č. 8: seznamy těch testamentů a nadací, jejichž 
nadační jistiny byly na panstvích zrušeny 1760 

1138 F 10 1725-1775 Karton 494 
Fundace, nadace a odkazy – č. 10: nadace Davida Steinische pro 20 studentů 
v Jihlavě 1725 – 1775 

1138 F 10 1733-1785 Karton 494 
Fundace, nadace a odkazy – č. 11: nadace Kristiána Dominika Kirchsteinera, 
faráře ve Strážnici, pro pilně studující chlapce 1733 – 1785 

1138 F 10 1761-1785 Karton 494 
Fundace, nadace a odkazy – č. 13: dotace chudinským pokladnám z peněz 
získaných úřední nebo dobrovolnou dražbou 1761 – 1785 

1138 F 10 1760-1778 Karton 495 
Fundace, nadace a odkazy – č. 14: sirotčí a chudinské nadace a kostelní 
peníze, jejich převedení k veřejným nadacím, uložení sirotčích peněz 

1138 F 10 1779-1782 Karton 496 
Fundace, nadace a odkazy – sirotčí a chudinské nadace a kostelní peníze, 
jejich převedení k veřejným nadacím, uložení sirotčích peněz 

1138 F 10 1783-1786 Karton 497 
Fundace, nadace a odkazy – sirotčí a chudinské nadace a kostelní peníze, 
jejich převedení k veřejným nadacím, uložení sirotčích peněz, špitální nadace 

1138 F 10 1763 Karton 498 
Fundace, nadace a odkazy – č. 15: jmenovací právo císaře u nadací jim 
založených a dotovaných 1763 

1138 F 10 1761-1766 Karton 498 
Fundace, nadace a odkazy – č. 16: předkládání vidimovaných opisů 
nadačních listin dvoru 1761 – 1766 

1138 F 10 1753-1783 Karton 498 
Fundace, nadace a odkazy – č. 17: předkládání jednacích protokolů fundační 
komise dvoru 1753 – 1783 

1138 F 10 1762-1770 Karton 499 
Fundace, nadace a odkazy – č. 18a: nadační a špitální účty všeobecně 1762 
– 1770 

1138 F 10 1762-1783 Karton 499 
Fundace, nadace a odkazy – nadační tabely nadačních kapitálů uložených ve 
veřejném fondu (nadační účely) 1775 – 1783 
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1138 F 10 1784-1785 Karton 500 
Fundace, nadace a odkazy – nadační tabely nadačních kapitálů uložených ve 
veřejném fondu (nadační účely) 1784 – 1785 

1138 F 10 1761-1785 Karton 500 
Fundace, nadace a odkazy – č. 18b: revize špitálních, alumnátních a jiných 
nadačních a kostelních účtů (pořízení ročních tabel, zvětšení počtu 
kancelářského personálu fundační komise) 1761 – 1769 

1138 F 10 1770-1780 Karton 501 
Fundace, nadace a odkazy – revize špitálních, alumnátních a jiných 
nadačních a kostelních účtů (pořízení ročních tabel, zvětšení počtu 
kancelářského personálu fundační komise) 

1138 F 10 1781-1786 Karton 502 
Fundace, nadace a odkazy – revize špitálních, alumnátních a jiných 
nadačních a kostelních účtů (pořízení ročních tabel, zvětšení počtu 
kancelářského personálu fundační komise) 

1138 F 10 1731-1765 Karton 503 
Fundace, nadace a odkazy – č. 19: řádové duchovenstvo (regulace jeho 
počtu, žádosti o zrušení zákazu zvětšovat počet řádového duchovenstva, 
přehledy o jejich počtu) 1731 – 1765 

1138 F 10 1731-1782 Karton 503 
Fundace, nadace a odkazy – řádové duchovenstvo (regulace jeho počtu, 
žádosti o zrušení zákazu zvětšovat počet řádového duchovenstva, přehledy 
o jejich počtu) 1765 – 1782 

1138 F 10 1784 Karton 504 
Fundace, nadace a odkazy – č. 19a: zprávy o předložených výkazech o stavu 
a upotřebení světského a řádového duchovenstva 

1138 F 10 1764-1768 Karton 505 
Fundace, nadace a odkazy – č. 20: uložení sirotčích peněz u vrchnosti a jejich 
zajištění (zprávy krajských hejtmanů) 1764 – 1768 

1138 F 10 1764-1775 Karton 505 
Fundace, nadace a odkazy – č. 21: potvrzení nadačních listin 
augustiniánskému klášteru ve Fulneku (Maxmilián František Halama 
z Nového Jičína ponechává uvedenému klášteru statek v Sedlnici) 1766 – 
1775 

1138 F 10 1765-1783 Karton 506 
Fundace, nadace a odkazy – č. 22: daňová přiznání z duchovních a světských 
nadací 1765 – 1783 
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1138 F 10 1762-1783 Karton 506 
Fundace, nadace a odkazy – č. 23: nadace olomouckého kanovníka hraběte 
Gianiniho (půjčka ze sirotčí pokladny ve výši 7.000 zl. na zastavenou cennou 
monstranci o Gianinim) 1762 – 1769 

1138 F 10 1773-1777 Karton 507 
Fundace, nadace a odkazy – č. 24: žádost Florimundy svobodné paní 
z Rehbachu o přisouzení 3.000 zl. z mešní nadace jejího bratra Karla 
svobodného pána Rebenbische pro klášter Etall v Bavorsku 1773 – 1777 

1138 F 10 1771-1776 Karton 507 
Fundace, nadace a odkazy – č. 25: nařízený prodej realit zeměpanských 
a soukromých far a kostelů s výjimkou luk, polí, zahrad a desátků (převedení 
takto získaných peněz do veřejného fondu) 1771 – 1776 

1138 F 10 1761-1772 Karton 507 
Fundace, nadace a odkazy – č. 26: podrobný výčet dobročinných nadačních 
kapitálů, u nichž není k dispozici konkrétní ustanovení (nadace Ondřeje 
Hauka pro nemajetné měšťany ve Znojmě) 1761 – 1772 

1138 F 10 1761-1784 Karton 507 
Fundace, nadace a odkazy – č. 27: předkládání přehledů konsistořemi 
o nadačním a vlastním jmění, příjmech a vydáních kostelů a kaplí, kromě 
kostelů patřících řádovému duchovenstvu a zrušenému jezuitskému řádu, 
o příjmech arciděkanů, děkanů, farářů, lokálních kaplanů a kooperátorů 
(zpracováno podle krajů) 1781 – 1784 

1138 F 10 1781 Karton 508 
Fundace, nadace a odkazy – předkládání přehledů konsistořemi o nadačním 
a vlastním jmění, příjmech a vydáních kostelů a kaplí, kromě kostelů patřících 
řádovému duchovenstvu a zrušenému jezuitskému řádu, o příjmech 
arciděkanů, děkanů, farářů, lokálních kaplanů a kooperátorů (kraj brněnský, 
jihlavský, olomoucký a znojemský) 

1138 F 10 1781 Karton 509 
Fundace, nadace a odkazy – předkládání přehledů konsistořemi o nadačním 
a vlastním jmění, příjmech a vydáních kostelů a kaplí, kromě kostelů patřících 
řádovému duchovenstvu a zrušenému jezuitskému řádu, o příjmech 
arciděkanů, děkanů, farářů, lokálních kaplanů a kooperátorů (kraj brněnský, 
hradišťský, olomoucký, přerovský a znojemský) 

1138 F 10 1783-1788 Karton 510 
Fundace, nadace a odkazy – č. 28: vyšetřování finančních machinací 
jihlavského hejtmana von Bossiho s pozůstalostí po jeho manželce (dočasná 
suspense z úřadu) 1783 – 1788 

1138 F 10 1754-1771 Karton 510 
Fundace, nadace a odkazy – č. 29: stav pokladen zbožných a chudinských 
nadací v Olomouci (použití peněz, dobytné a nedobytné pohledávky) 1754 – 
1771 
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1138 F 10 1768-1770 Karton 510 
Fundace, nadace a odkazy – č. 30: nadace hrabat Rottalů pro stálého lékaře 
v Holešově 1768 – 1770 

1138 F 10 1771-1775 Karton 510 
Fundace, nadace a odkazy – č. 31: nadace pro františkánský klášter v Uh. 
Hradišti (zjišťování, zda z nadace Anny Maklerišové vázne 600 zl. na statku 
Hrádek a Mladotice) 1771 – 1775 

1138 F 10 1772 Karton 510 
Fundace, nadace a odkazy – č. 32: zákaz používání kostelních peněz bez 
předchozího souhlasu patrona kostela 1772 

1138 F 10 1773-1780 Karton 510 
Fundace, nadace a odkazy – č. 33: bez povolení fundační komise nesmějí 
býti vypovězeny nebo na úroky ukládány kostelní a nadační kapitály 1773 – 
1780 

1138 F 10 1775-1776 Karton 510 
Fundace, nadace a odkazy – č. 34: ustanovení kancelářského 
a registraturního personálu pro fundační komisi, způsob obstarávání 
kostelních a nadačních kapitálů v Olomouci konsistorním archivem 1775 – 
1776 

1138 F 10 1762-1791 Karton 510 
Fundace, nadace a odkazy – č. 35: nařízení o formálních náležitostech při 
sestavování výtahů z testamentů 1762 – 1791 

1138 F 10 1774-1777 Karton 510 
Fundace, nadace a odkazy – č. 36: žádost provinciála kláštera servitů ve 
Veselí na Moravě o uvolnění nadačního kapitálu 52.000 zl. váznoucího na 
veselském panství, potřebného k složení úvěru při koupi statku Lišná 
v Čechách 1774 – 1777 

1138 F 10 1775-1776 Karton 510 
Fundace, nadace a odkazy – č. 37: odkaz 200 zl. Josefa Friedricha farnímu 
kostelu v Brně na 12 mší v roce 1775 – 1776 

1138 F 10 1777-1778 Karton 510 
Fundace, nadace a odkazy – č. 38: zúročení nadačního kapitálu odkázaného 
Ořechovu zemřelým Josefem Fassurou 1777 – 1778 

1138 F 10 1778 Karton 510 
Fundace, nadace a odkazy – č. 39: dar 100 zl. barona von Sandova, 
uvězněného na Špilberku, milosrdným bratrům v Brně (vyúčtování úroků 
z kapitálu) 1778 
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1138 F 10 1754-1791 Karton 510 
Fundace, nadace a odkazy – č. 40: nařízení o pořízení soupisu těch klášterů 
v pruském Slezsku a v pruských zemích, které byly ve spojení s řádovými 
domy na Moravě 1779 

1138 F 10 1780 Karton 511 
Fundace, nadace a odkazy – č. 41: odkaz zemřelého guberniálního rady 
Daniela svobodného pána Krische (zúročených 1000 zl. kostelu sv. Tomáše 
na mši v den výročí smrti) 1780 

1138 F 10 1780-1782 Karton 511 
Fundace, nadace a odkazy – č. 42: prodej domu a zahrady patřící ke kostelu 
znojemských jesuitů, prodej seminárního domu, Haukova nadace ve Znojmě, 
prodej pozemků patřících špitálu sv. Alžběty 1780 – 1782 

1138 F 10 1781-1782 Karton 511 
Fundace, nadace a odkazy – č. 43: nařízení pro děkany a faráře o používání 
kostelních peněz při stavebních opravách a v jiných případech 1781 – 1782 

1138 F 10 1782 Karton 511 
Fundace, nadace a odkazy – č. 44: nadační listina Amanda Ferdinanda sv. p. 
Petřvaldského pro františkánský klášter v Uherském Hradišti na sloužení pěti 
mší v týdnu 1782 

1138 F 10 1754-1784 Karton 511 
Fundace, nadace a odkazy – č. 45: nadace Josefa Antonína Mayerswalda pro 
chudé v Cetechovicích 1754 – 1784 

1138 F 10 1778-1785 Karton 511 
Fundace, nadace a odkazy – č. 46: stipendijní nadace rodiny Jeriniovy ve 
Slezsku 1778 – 1785 

1138 F 10 1754-1785 Karton 511 
Fundace, nadace a odkazy – č. 47: nadace šlechtického ústavu (konviktu) 
v Českém Těšíně 1782 – 1785 

1139 F 11 1779-1785 Karton 512 
Hasiči, požární ochrana a požární řád – č. 1: požární řád pro královská města 
(zavádění požární pokladny v královských městech) 1779 – 1785 

1139 F 11 1751-1785 Karton 512 
Hasiči, požární ochrana a požární řád – č. 2a: požární řád pro města, 
městečka a dědiny (všeobecné věci, povolování staveb dřevěných domů) 
1751 – 1780 

1139 F 11 1781-1785 Karton 513 
Hasiči, požární ochrana a požární řád – požární řád pro města, městečka 
a dědiny (všeobecné věci, povolování staveb dřevěných domů) 
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1139 F 11 1754-1780 Karton 514 
Hasiči, požární ochrana a požární řád – č. 2b: přestupky požárního řádu, 
hlášení požárů, úhrada škod 1754 – 1780 

1139 F 11 1751-1780 Karton 514 
Hasiči, požární ochrana a požární řád – č. 3: zprávy o stavu hasícího nářadí a 
o potřebě jeho doplnění v obcích znojemského kraje (pokyn gubernia 
k dodržování požárního řádu, seznamy) 1751 – 1760 

1139 F 11 1761-1770 Karton 515 
Hasiči, požární ochrana a požární řád – zprávy o stavu hasícího nářadí a 
o potřebě jeho doplnění v obcích znojemského kraje (pokyn gubernia 
k dodržování požárního řádu, seznamy) 

1139 F 11 1771-1784 Karton 516 
Hasiči, požární ochrana a požární řád – zprávy kraj. hejtmanů v Jihlavě 
a Olomouci o stavu hasicího nářadí 

1139 F 11 1755-1756 Karton 517 
Hasiči, požární ochrana a požární řád – č. 4: zprávy krajských hejtmanů 
o počtu nově vysazených stromů na jednotlivých panstvích s uvedením 
dřívějšího stavu podle ustanovení požárního, lesního a dřevního řádu 

1139 F 11 1756-1783 Karton 518 
Hasiči, požární ochrana a požární řád – zprávy krajských hejtmanů o počtu 
nově vysazených stromů na jednotlivých panstvích s uvedením dřívějšího 
stavu podle ustanovení požárního, lesního a dřevního řádu 

1140 F 12 1749-1756 Karton 519 
Předměstské obce Frenštátu pod Radhoštěm zastoupené horním 
prokurátorem, proti městské radě pro špatné hospodaření s kontribučními 
penězi (činnost vyšetřovací komise, zprávy o průběhu vyšetřování) 

1141 F 13 1749 Karton 519 
Oddělení lenního statku Fulštejna od lenního statku Rudoltice v kontribučních 
záležitostech 

1142 F 14 1650-1678 Karton 519 
Díkůvzdání bohu za vítězství nad Švédy a Francouzy (konání bohoslužeb) 

1143 F 15 1693-1694 Karton 519 
Udělení titulu císařského rady Janu Jakubu Falcknerovi, vrchnímu výběrčímu 
mýta na Moravě 

1144 F 16 1702-1704 Karton 519 
Žádost Antonína Josefa Fessela, syndika v Olomouci, o místo městského 
radního 
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1145 F 17 1708-1709 Karton 519 
Žádost provinciála františkánů o povolení vystavět v Hustopečích u Brna 
klášter 

1146 F 18 1681-1710 Karton 519 
Udělení týdenních a výročních trhů Holešovu, Slušovicím, Zlínu a Frenštátu 
pod Radhoštěm 

1147 F 19 1752-1753 Karton 520 
Spor majitele blanenského panství hraběte Gellhorna s Janem Fialou, 
mladším rychtářem v Blansku (vyšetřování příčiny jeho uvěznění) 

1148 F 20 1694-1785 Karton 520 
Udělování pvolení jíst maso v postní dny (dispense olomouckého biskupa) 

1149 F 21 1715-1749 Karton 520 
Žádost Vranova nad Dyjí o potvrzení výsad konat roční a týdenní trhy 

1150 F 22 1721-1722 Karton 520 
Žádost Michala Friedricha, obchodníka s bylinkami a kořením, na krajské 
hejtmany v Brně, Jihlavě, Olomouci a Uh. Hradišti o povolení prodávat léky 

1151 F 23 1717-1783 Karton 520 
Žádost svobodného pána Heisslera o udělení privilegia na týdenní trh 
městečku Vratěnínu (stížnosti na konání trhů ve Vratěníně před jejich 
povolením) 

1152 F 24 1726 Karton 520 
Žádost Leopolda Förstera, knihařského tovaryše, o měšťanské právo 
v Olomouci a o přijetí za mistra v knihařském cechu 

1153 F 25 1726 Karton 520 
Žádost Jakuba Frölinga, sedlářského tovaryše z Gdaňska, o měšťanské právo 
v Olomouci a o přijetí za mistra v cechu 

1154 F 26 1721-178 Karton 520 
Žádost Michala Jana hraběte Althana, majitele vranovského panství, 
o potvrzení privilegií udělených řemeslníkům ve Vranově nad Dyjí 

1155 F 27 1728 Karton 520 
Žádost Jana Josefa Fürtmeyera, brašnářského tovaryše, o mistrovsképrávo 
v Brně 

1156 F 28 1752-1755 Karton 520 
Nesprávné vybírání masného krejcaru ve Fulneku a špatné hospodaření 
s kontribučními penězi 
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1157 F 29 1702-1747 Karton 521 
Zveřejnění válečného prohlášení k Francii, vyhlášení války Francii (zprávy 
kraj. hejtmanů o postupu opevňovacích prací, výslechy uprchlých Francouzů; 
přil. tištěné patenty) 

1158 F 30 1733 Karton 521 
Potvrzení výročního trhu Vratěnínu 

1159 F 31 1732-1733 Karton 521 
Žádost Michaela Frische, zlatnického tovaryše, o přijetí do zlatnického cechu 
a udělení měšťanských práv v Olomouci 

1160 F 32 (1413-1707) 1736-1782 Karton 521 
Žádost o potvrzení privilegií městu Fulneku (přil. kniha s opisy privilegií, 
opatřená pečetí Karla VI.) 

1161 F 33 1738-1741 Karton 521 
Žádost Ignáce Lorence Filbira, mydlářského tovaryše, o přijetí za mistra 
v Novém Jičíně 

1162 F 34 1728-1740 Karton 521 
Žádost kraječů sukna ve Fulneku o zřízení samostatného cechu (udělení 
mistrovských práv) 

1163 F 35 1738-1740 Karton 521 
Žádost hraběte Josefa z Vrbna o změnu cechovních artkulí cechu 
postřihovačů ve Fulneku 

1164 F 36 1737-1744 Karton 522 
Žádost Jana Adama Freye, zemského výběrčího v hradišťském kraji, 
o osvobozen města Hradiště od povinnosti ubytovat vojsko 

1165 F 37 1733-1744 Karton 522 
Žádost Antonína Freunda, knihařského tovaryše, o udělení mistrovského 
práva v Olomouci 

1166 F 38 1731-1744 Karton 522 
Žádost Šimona Förstnera, zlatnického tovaryše, o přijetí ze mistra a udělení 
měšťanského práva v Olomouci 

1167 F 39 1744 Karton 522 
Vyšetřování místa pobytu francouzského inženýra Baraytha, který se podílel 
na řízení opevňovacích prací v Olomouci 

1168 F 40 1743 Karton 522 
Pátrání po podezřelém františkánu Kazimíru Falckovi 
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1169 F 41 1748-1781 Karton 522 
Potvrzení všech privilegií Frenštátu pod Radhoštěm 

1170 F 42 1719-1768 Karton 522 
Žádosti o povolení konat plesy aj. zábavy (udělování privilegií tanečním 
mistrům a maskérům, zprávy o počtu a průběhu konaných zábav, vybírání 
poplatků) 

1170 F 42 1769-1785 Karton 523 
Žádosti o povolení konat plesy aj. zábavy (udělování privilegií tanečním 
mistrům a maskérům, zprávy o počtu a průběhu konaných zábav, vybírání 
poplatků) 

1171 F 43 1751 Karton 523 
Žádost Fryštátu (Karviná) o udělení dvou týdenních trhů 

1172 F 44 1750-1751 Karton 523 
Žaloba Františka a Ludvíka Faschanckových, obchodníků s vlnou v Jihlavě, 
na Josefa Schmida, celníka v Lanžhotě pro škodu způsobenou zadržením 
nákladu vlny 

1173 F 45 1743-1751 Karton 523 
Žádost Václava Fialy, krejčovského tovaryše, o mistrovské právo v Jihlavě 

1174 F 46 1749-1751 Karton 523 
Odvádění kontribucí na fulneckém panství (kontrola kontribučních účtů, 
závady v jejich vedení) 

1175 F 47 1751-1785 Karton 524 
Omezení počtu svátků (nařízení o dodržování svátečního klidu, postih při 
nedodržování ustanovení, svátky v království neapolském a sicilském 
a velkovévodství toskánském; přil. tištěné patenty) 

1176 F 48 1751-1784 Karton 524 
Václav Filipovský proti městské radě ve Strážnici pro nesprávné stanovení 
kontribuce z jeho vinohradu 

1177 F 49 1752 Karton 524 
Žádost Jana Friedricha o uprázdněné místo vicesyndika v Uherském Hradišti 

1178 F 50 1752 Karton 524 
Žádost Maxmiliána Fentze, kraječe sukna, o udělení mistrovského práva 
v Olomouci (dispens při uzavření manželství s vdovou po mistrovi) 

1179 F 51 1752 Karton 524 
Žádost Viléma Frantzkého, sedlářského mistra, o povolení otevřít dílnu v Brně 
na Nové ulici 
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1180 F 52 1681 Karton 525 
Svobodníci a půhončí – č. 1: rozklad královského komorního prokurátora 
o potřebě upravit řád a ustanovení o svobodnících na Moravě 1681 

1180 F 52 1630-1745 Karton 525 
Svobodníci a půhončí – č. 2: spor mezi nejfyšším zemským komořím 
a fiskálním úřadem o pravomoc nad svobodníky 1630 – 1745 

1180 F 52 1717 Karton 525 
Svobodníci a půhončí – č. 3: stížnost majitelů náměšťského panství (hrabat 
Werdenberků) na Jindřicha Němce, svobodníka z Otradic, pro neplnění 
poddanských povinností 1717 

1180 F 52 1482,1720-1723 Karton 525 
Svobodníci a půhončí – č. 4: pozůstalost Ondřeje Rohovského, svobodníka 
z Tasova (pozůstalostní řízení, opisy listin) 1482,1720 – 1723 

1180 F 52 1721-1734 Karton 525 
Svobodníci a půhončí – č. 5: půhončí v Sobíškách (přiložen seznam 
půhončích, stížnost na svobodného pána Winklerberka pro uvěznění 
půhončího) 1721 – 1734 

1180 F 52 1724 Karton 525 
Svobodníci a půhončí – č. 6: žaloba Veita Schuberta, svobodníka z Vidonína, 
na Ignáce svobodného pána Walldorfa pro zabavení dvou koní (stížnost 
poddaných z Vidonína na Schuberta pro velký majetek a ubližování) 1724 

1180 F 52 1732-1747 Karton 525 
Svobodníci a půhončí – č. 7: žádost Tomáše Werbera, svobodníka z Horní 
Rozsíčky (nyní Dolní Rožínka) o potvrzení privilegií 1732 – 1747 

1180 F 52 1734 Karton 525 
Svobodníci a půhončí – č.8: žádost Eliáše Schmida a Kryštofa Hampela, 
svobodníků ze Šternberského panství (Dolní Huť u Roudna) o potvrzení 
privilegií 1734 

1180 F 52 1739 Karton 525 
Svobodníci a půhončí – č. 9: stížnost Jana Karla Zoffela, svobodníka 
z Kunčiny u Moravské Třebové, na třebovskou vrchnost pro uplatňování 
jurisdikce nad jeho majetkem 1739 

1180 F 52 (1649)-1750 Karton 525 
Svobodníci a půhončí – č. 10: žádost manů a svobodníků na třebíčském 
panství o potvrzení svobod (1649) – 1750 

1180 F 52 1753 Karton 525 
Svobodníci a půhončí – č. 11: žádost svobodníků z Dolní a Horní Rozsíčky 
a Blanska o schválení kupních a prodejních smluv 1753 
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1180 F 52 1753-1781 Karton 525 
Svobodníci a půhončí – č. 12: žádost svobodníků z Velké a Malé Bítýšky, 
Březí, Hobzí, Blažovic, Vojetína a jiných obcí o potvrzení privilegií 1753 – 
1781 

1180 F 52 1713-1757 Karton 525 
Svobodníci a půhončí – č. 13: vyšetřování příčin neshody mezi svobodníky 
z Uhřínova Jiřím a Václavem Čermákem, pro neoprávněné držení poloviny 
svobodného statku 1713 – 1757 

1180 F 52 1752-1753 Karton 525 
Svobodníci a půhončí – č. 13a: ustanovení jak postupovat, aby se zamezilo 
dělení svobodnických statků a omezil se jejich počet (zjišťování držitelů 
svobodných statků) 1752 – 1753 

1180 F 52 1760-1774 Karton 525 
Svobodníci a půhončí – č. 14: svobodníci v Horních Vilémovicích o své právo 
provozovat výčep vína a kořalky 1760 – 1774 

1180 F 52 1762-1763 Karton 525 
Svobodníci a půhončí – č. 15: stabilizace svobodnických statků v případě 
úmrtí držitele (soupis jmění, placení poplatků) 1762 – 1763 

1180 F 52 1482-1781 Karton 525 
Svobodníci a půhončí – č. 16: žaloba držitelů rožínského panství na 
svobodníky, kteří žádali o zrušení vrchnostenské jurisdikce a o převedení do 
pravomoci komorního prokurátora 1767 – 1771 

1180 F 52 (1704).1774 Karton 526 
Svobodníci a půhončí – č. 17: vyšetřování sporu mezi pozůstalými po Janu 
Křižíkovi, bývalém držiteli svobodnického dvora v Habří na moraveckém 
panství, a Josefem Uhlířem, který svobodnický dvůr koupil (přil. různé kupní 
smlouvy) (1704) – 1774 

1180 F 52 1769-1774 Karton 526 
Svobodníci a půhončí – č. 18: stížnost dědičných rychtářů a svobodníků ze 
žďárského panství na vrchnost pro požadavání kontribuce z klučiny 1769 – 
1774 

1180 F 52 1772-1776 Karton 526 
Svobodníci a půhončí – č. 19: stížnost Jana Spisara, svobodníka 
z Pustiměřských Prus, k císaři pro odejmutí svobodnického statku (1550) 
1772 – 1776 

1180 F 52 1774-1781 Karton 526 
Svobodníci a půhončí – č. 20: žádost Jiřího Čermáka, svobodníka z Otína 
(Velké Meziříčí), o zapsání dvou čtvrtin statku, které koupil od Josefa Moravce 
1774 – 1781 
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1180 F 52 1776-1777 Karton 526 
Svobodníci a půhončí – č. 21: stížnost Tomáše Vavříčka, svobodníka na 
pernštejnském panství, na odejmutí lesa, který byl v jeho držení 1776 – 1777 

1180 F 52 (1487)-1779 Karton 526 
Svobodníci a půhončí – č. 22: žádosti svobodníků z brněnského 
a olomouckého kraje o vynětí z pravomoci místní vrchnosti a převedení pod 
pravomoc komorního prokurátora (přiloženy opisy privilegií) (1487) – 1779 

1180 F 52 1780-1781 Karton 526 
Svobodníci a půhončí – č. 23: žádost půhončích z olomouckého kraje o vynětí 
z pravomoci místní vrchnosti 1780 – 1781 

1180 F 52 (1487)-1784 Karton 526 
Svobodníci a půhončí – č. 24: žádost Ondřeje Cesara, svobodníka z Řepové 
na mírovském panství, o převedení pozemků ke vsi Křemačovu 1783 – 1784 

1180 F 52 (1715)-1734 Karton 527 
Svobodníci a půhončí – č. 25: žádost půhončích a svobodníků o osvobození 
od mýtného v Přerově (1715) – 1734 

1180 F 52 (1485)-1744 Karton 527 
Svobodníci a půhončí – č. 26: svobodníci, miscelanea (konfirmace práv 
svobodníků, seznamy svobodníků a půhončích, kupní smlouvy) (1485) 1672 – 
1744 

1181 F 53 1753-1769 Karton 528 
Sázení a pěstování červených kořenů (Rotwurzel) a sazeniček k barvení na 
rudo 

1182 F 54 1753-1754 Karton 528 
Žádost Jana Fischera a Jana Františka Baumgartnera, očních lékařů, 
o povolení provozovat v Olomouci lazebnickou praxi 

1183 F 55 1753-1754 Karton 528 
Žádost Františka Furcha, kolářského tovaryše, o udělení mistrovského práva 
v Přerově 

1184 F 56 1753-1779 Karton 528 
Žádost Jiřího Šebestiána Fischera, knihařského tovaryše, o udělení 
měšťanského práva v Brně a o přijetí za mistra knihařského cechu (zpráva 
o úmrtí Jana Jiřího Fischera, krejčovského mistra v Brně) 

1185 F 57 1753-1754 Karton 528 
Žádost Ondřeje Flora, koželužského tovaryše, o udělení mistrovského práva 
na předměstí v Brně 
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1186 F 58 1760-1785 Karton 528 
Fideikomisní statky (majetkové spory, spisy komise pro fideikomisní statky) 

1187 F 59 1753-1754 Karton 528 
Žádost Josefa Fuhrmona, obuvnického tovaryše, o udělení mistrovského 
práva na brněnském předměstí 

1188 F 60 1752-1766 Karton 528 
Vyjádření Ondřeje Benjamina Francka, mydláře, o obtížích s koupí a dovozem 
popela, potřebného pro výrobu mýdla v jeho dílně na předměstí Brna 

1189 F 61 1754 Karton 529 
Žádost Filipa Fleischbackera, knoflíčkářského tovaryše, o povolení získat 
v Jihlavě měšťanské právo 

1190 F 62 1755 Karton 529 
Žádost Jana Fuxe, hrnčířského tovaryše, o mistrovské právo na brněnském 
předměstí 

1191 F 63 1754-1755 Karton 529 
Žádost Ondřeje Fialy, mydlářského tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let a o udělení mistrovského práva v Uherském Ostrohu 

1192 F 64 1755-1756 Karton 529 
Žádost Doroty Fialové, vdovy po obuvnickém mistru v Třebíči, o udělení 
mistrovského práva nastávajícímu manželovi Matěji Šegwerovi 

1193 F 65 1755-1756 Karton 529 
Žádost Jana Frantzkého, sedlářského tovaryše, o udělení mistrovského práva 
v Brně nebo jeho předměstí 

1194 F 66 1755-1756 Karton 529 
Žádost Ignáce Ferla, krejčovského tovaryše, o povolení k převzetí krejčovské 
dílny Anny Richterové, vdovy po krejčovském mistru v Olomouci 

1195 F 67 1756 Karton 529 
Žádost Františka Frohnbecka, pekařského tovaryše, o povolení k převzetí 
pekařské dílny po Janu Küttnerovi a o udělení mistrovského a měšťanského 
práva v Olomouci 

1196 F 68 1755-1756 Karton 529 
Žádost Josefa Franka, kovářského tovaryše, o udělení mistrovského práva 
v Moravské Třebové a o dispens od nesplněných vandrovních let 
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1197 F 69 1756 Karton 529 
Žádost neofyta Ignáce Lorence Freudenthala, mydlářského tovaryše, 
o dispens od nesplněných vandrovních let a o udělení mistrovského práva 
v Brně 

1198 F 70 1754-1756 Karton 529 
Žádost Jakuba Fidlera, punčochářského tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebných k udělení mistrovského práva v Brně 

1199 F 71 1755-1773 Karton 529 
Řeznický cech ve Frenštátě pod Radhoštěm (protest řezníků proti přijetí 
Františka Kaluse a Václava Hunka za mistry) 

1200 F 72 1749 Karton 529 
Žádost Josefa Filwera ze Slezska o měšťanské právo v Olomouci 

1201 F 73 1757 Karton 529 
Žádost hraběte Ludvíka Fuggera o vydání potřebných dokladů o Magnisově, 
Bergisově, Bradaisově a Mersisově nadaci 

1202 F 74 1757-1758 Karton 529 
Vyšetřování ukrutností, které spáchali obyvatelé Jestřabí u Olomouce na těle 
oběšeného faráře Jana Felbira 

1203 F 75 1758-1760 Karton 529 
Odvolání Štěpána Follera, koželužského mistra v Olomouci, proti výroku 
olomouckého magistrátu, týkajícího se úpravy kůže prováděné pro korduáníky 

1204 F 76 1758-1764 Karton 529 
Překážky při vydávání dědického podílu z pozůstalosti hraběnky 
Fürstenbuschové generálmajorovi sv.p Janu Karlovi Rebentischovi, 
působícímu v pruských službách 

1205 F 77 1760-1762 Karton 530 
Spor mezi klášterem v Oslavanech a městečkem Branišovicemi (stížnost na 
purkmistra pro neplnění povinností) 

1206 F 78 1742 Karton 530 
Žádost Ignáce Freindta, zlatnického tovaryše, o udělení mistrovského práva 
v Olomouci 

1207 F 79 1685 Karton 530 
Hutě ve Vranově nad Dyjí (stavba pece, zajišťování dřeva) 
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1208 F 80 1759-1767 Karton 530 
Stížnost poddaných na fulneckém panství na výběrčí kontribucí pro 
nesprávné a nespolehlivé hospodaření s kontribučními penězi (přehledy 
o dluzích obcí, protokoly o vyšetřování) 

1208 F 80 1768-1779 Karton 531 
Stížnost poddaných na fulneckém panství na výběrčí kontribucí pro 
nesprávné a nespolehlivé hospodaření s kontribučními penězi (přehledy 
o dluzích obcí, protokoly o vyšetřování) 

1209 F 81 1764-1765 Karton 531 
Žádost Jana Feketeho, čižmářského tovaryše z Uher, o udělení mistrovského 
práva u obuvnického cechu v Brně 

1210 F 82 1764 Karton 531 
Žádost Františka Fiebera, obuvnického tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let a o udělení mistrovského práva v Osoblaze 

1211 F 83 1764 Karton 531 
Žádost Jana Michala Fiebera, obuvnického tovaryše, o dispens od 
nesplněných vandrovních let a o udělení mistrovského práva v Osoblaze 

1212 F 84 1747 Karton 531 
Žádost Františka Josefa Fresta, kominíka z Olomouce, o udělení 
měšťanského a mistrovského práva 

1213 F 85 1745 Karton 531 
Žádost Josefa Francka o dispens od nesplněných učebních let, aby mohl být 
od brněnského cechu lazebníků prohlášen za vyučeného 

1214 F 86 1746 Karton 531 
Žádost Josefa Foitschicka z pruské části Slezska, o udělení měšťanského 
a krejčovského mistrovksého práva v Olomouci 

1215 F 87 1706-1709 Karton 531 
František Filibra, majitel řemenářské dílny v Jihlavě, žádá o povolení 
k zavedení výroby sladu 

1216 F 88 1711-1712 Karton 532 
Stížnost Nového Malína (Frankštátu) na městskou radu v Šumperku pro 
násilné odvedení dvou sirotků za rekruty 

1217 F 89 1717-1718 Karton 532 
Žádost Eleonory Veroniky Fuxsteinerové, rozené Podstatské z Prusinovic 
o schválení koupě domu od Karla Gubische v Brně a jeho zapsání bez 
měšťanského práva 
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1218 F 90 1737 Karton 532 
Žaloba Jana Fessela na soukenický cech v Moravské Třebové pro nepovolení 
provozu jeho soukenické dílny 

1219 F 91 1744-1746 Karton 532 
Stížnost Jana Fincka, knoflikáře v Brně, na odnětí mistrovského práva 

1220 F 92 1765 Karton 532 
Žádost Jana Fiedlera, soustružnického tovaryše z Pruska, o souhlas k přijetí 
do soustružnického cechu v předměstské ulici Křenové v Brně 

1221 F 93 1765-1766 Karton 532 
Žádost Jiřího Fischera, krejčovského mistra z brněnského předměstí, o přijetí 
za mistra v městě Brně 

1222 F 94 1765 Karton 532 
Žádost Abrahama Fischera o dispens od cizího původu, potřebný k dosažení 
měšťanského práva v Brně a o povolení stát se městským mistrem šermu 

1223 F 95 1765 Karton 532 
Žádost Františka Feichtigera o dispens od nesplněných vandrovních let a 
o přijetí za mistra obuvnického cechu v Olomouci 

1224 F 96 1766-1768 Karton 532 
Privilegium pro farní kostel ve Frenštátu pod Radhoštěm, jemuž podle něho 
měl připadnout 5. díl z dědictví po zemřelém bez testamentu 

1225 F 97 1766-1767 Karton 532 
Císařský dekret, kterým se svobodní zednáři a členové bratrstva Růžového 
kříže považovali za nezpůsobilé pro státní službu 

1226 F 98 1766 Karton 532 
Žádost Antonína Fiebera, obuvnického tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k udělení mistrovského práva 

1227 F 99 1767-1769 Karton 532 
Stíhání volnomyšlenkářství, potrestání šiřitelů závadných knih a příkaz k jejich 
zničení 

1228 F 100 1766-1767 Karton 532 
Žádost města Příbora o oddělení od hukvaldského panství v kontribučních 
záležitostech 

1229 F 101 1767 Karton 532 
Žádost Antonína Karla Fländerna, úředníka bankální administrace, o dispens 
od cizího původu a předložení rodného listu, potřebného k udělení 
měšťanského práva v Brně 
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1230 F 102 1767 Karton 532 
Žádost Josefa Marie z Friedenthalu o přijetí do stavu moravského rytířstva a 
o místo a hlas v zemském sněmu 

1231 F 103 1767-1768 Karton 532 
Žádost Jindřicha Fitze, stolařského tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let a o mistrovské právo v Lipníku 

1232 F 104 1757-1759 Karton 532 
Žádost Karla Fischera, řeznického tovaryše, a Matyáše Stubenvolla, 
pekařského tovaryše, obou ze Slavonic, o dispens od nesplněných 
vandrovních let a o udělení mistrovského práva 

1233 F 105 1762 Karton 532 
Žádost Josefa Fourniera, jirchářského tovaryše, o udělení měšťanského 
a mistrovského práva v Kroměříži 

1234 F 106 1764 Karton 532 
Zpráva o Arsenu Fassenuovi, zběhlém členovi premonstrátského řádu 
v klášteře Thenalles ve Francii 

1235 F 107 1768 Karton 532 
Žádost Marie Žofie Forsteherové, o povolení k prodeji drobného zboží 
v Šatově 

1236 F 108 1768 Karton 532 
Žádost Václava Fickera, mydlářského tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let k dosažení mistrovského práva v Letovicích 

1237 F 109 1769 Karton 532 
Anonymní vynález ochranných nátěrů (rumělka, cinobr, fermež) dřeva proti 
hnilobě a červotoči (přil. tištěný návod) 

1238 F 110 1769-1770 Karton 532 
Žádost Jiřího Frodla o přijetí za městského výrobce čokolády v Brně 

1239 F 111 1771 Karton 532 
Žádost Filipa Mořice Fialy o dispens od let, chybějících ke způsobilosti být 
zvolen radním v Olomouci 

1240 F 112 1770-1771 Karton 532 
Žádost Tomáše Francka, pekařského mistra, o povolení ke koupi domu 
s pekárnou na Cejlu od Evy Fragnerové 

1241 F 113 1770 Karton 532 
Žádost neofytky Marie Freudenthalové, o povolení, vyhledat si v Mikulově 
živobytí 
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1242 F 114 1770-1771 Karton 532 
Žádost Františka Fritsche, mydlářského tovaryše, o udělení mistrovského 
a měšťanského práva ve Velkém Meziříčí 

1243 F 115 1711 Karton 532 
Vyšetřování stížnosti obyvatel Fryšavy (Břežan) u Znojma na panské úředníky 
pro nespravedlivé zacházení, příkoří a utiskování 

1244 F 116 1772-1775 Karton 532 
Žádost Jana Adama Freye o dispens od tříletého držení měšťanského práva, 
potřebný k volbě za radního v Olomouci 

1245 F 117 1772 Karton 532 
Žádost Františka Freybergera, radního ve Znojmě, o místo rychtáře v Hradišti 
sv. Hypolita 

1246 F 118 1773-1774 Karton 532 
Stížnost městské obce Fulneku na rozhodnutí vrchnosti přenést na ni náklady 
spojené s opravou městských hradeb 

1247 F 119 1774 Karton 532 
Žádost Ignáce Friedla, advokáta ve Znojmě, o dispens od příbuzenství 
v prvém stupni s radním Antonínem Wotaczkem z Ritterwaldu, aby mohl být 
zvolen syndikem nebo do magistrátu 

1248 F 120 1775 Karton 532 
Úhrada 172 zl. státní pokladně ze jmění po zemřelém baronu Desfeignim Lat 
ournelle, krajském hejtmanovi v Českých Budějovicích 

1249 F 121 1776-1785 Karton 533 
Záležitosti cechů barvířů látek na Moravě (taxy za barvení, ustanovení pro 
mistry a tovaryše, vzorky látek) 

1250 F 122 1772-1774 Karton 534 
Žádost františkánů o schválení stavby hospice pro kněze a laiky na 
Grabenbergu u Příboru 

1251 F 123 1774-1776 Karton 534 
Povolení k pobytu v Polné neofytu a obchodníku Josefu Franckovi 
a oznámení na novokřtěnce Jakuba Galinského, dlužícího Josefu Franckovi 
1000 dukátů 

1252 F 124 1773-1780 Karton 534 
Spor Frankštátu a jeho vrchnosti městem Šumperkem pro odepření dovozu 
dřeva 
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1253 F 125 1779 Karton 534 
Žádost Josefa z Pestenberka o udělení veniae aetatis 

1254 F 126 1781-1783 Karton 534 
Potvrzení privilegií města Přiboru 

1255 F 127 (1513),1783 Karton 534 
Potvrzení privilegií města Fryštátu 

1256 F 128 1781-1782 Karton 534 
Potvrzení privilegií města Frenštátu pod Radhoštěm 

1257 F 129 1781-1782 Karton 534 
Narovnání sporu v poddanských záležitostech mezi obcí Frankštátem 
a Šumperkem 

1258 F 130 (1601)1780-1782 Karton 534 
Žádost probošta augustiniánů ve Fulneku o potvrzení privilegií 

1259 F 131 1783 Karton 534 
Potvrzení privilegií města Frýdku 

1260 F 132 1783-1785 Karton 534 
Žádost Terezie Falckové z Olomouce o vydání starých spisů a obligací 
z matčiny pozůstalosti 

1261 F 133 1783 Karton 534 
Přijetí Jana Fischera, kominického tovaryše, za kominického mistra v Kyjově 

1262 F 134 1783 Karton 534 
Nařízení sledování městského felčara v Bohumíně Josefa Frölicha pro časté 
styky s pruskými poddanými 

1263 F 135 1785 Karton 534 
Přemístění masných krámů v Brně 

1264 F 136 1785 Karton 534 
Společnosti svobodných zednářů (povolení činnosti v hlavních městech, 
dohled nad nimi) 

1265 G 1 1748 Karton 535 
Stížnost Michala Antonína hraběte. Althana na zdanění pustin na 
hrušovanském panství 
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1266 G 2 1748-1750 Karton 535 
Zpráva o nezúrodněných 45 lánech polí na hodonínském panství 

1267 G 3  Karton 535 
Vyšetřování útisku poddaných na hodonínském panství 

1267 G 3 1748-1754 Karton 535 
Vyšetřování útisku poddaných na hodonínském panství – ustavení 
vyšetřovací komise, protokoly a vyšetřování, přehledy škod způsobených 
poddanými, kontrola kontribučních a sirotčích účtů, urovnání sporu 

1267 G 3 1749-1763 Karton 536 
Vyšetřování útisku poddaných na hodonínském panství – rozvržení kontribucí 
na hodonínském panství, zprávy o průběhu vyšetřování, souhrnná správa 
o povinnostech poddaných vůči vrchnosti a jejich plnění a o excesech ze 
strany vrchnosti 

1267 G 3 1730-1749 Karton 537 
Vyšetřování útisku poddaných na hodonínském panství – spisy vyšetřovací 
komise, knihy smluv hodonínského paství 

1267 G 3 1749-1756 Karton 538 
Vyšetřování útisku poddaných na hodonínském panství – nesrovnalosti 
v kontribuční pokladně a jejich vyšetřování, závěrečné spisy vyšetřovací 
komise, zpronevěra kontribučních peněz výběrčím 

1268 G 4 1755-1756 Karton 539 
Žádost Josefa Gürlicha, pekařského tovaryše, o dispens od zrození v cizině 
k dosažení měšťanského a mistovského práva v Olomouci 

1269 G 5 1767-1770 Karton 539 
Obilnářství a vývoz obilí – č. 5: setba obilí a jeho sklizeň, zásoby obilí, vývoz 
obilí (obilní fase, přehledy o zasetém obilí, sklizené slámě a obilí) 1767 – 1770 

1269 G 5 1746-1770 Karton 539 
Obilnářství a vývoz obilí – č. 8: všeobecný zákaz vývozu obilí do cizích zemí 
a jeho zdražení 1746 – 1747 

1269 G 5 1746-1747 Karton 540 
Obilnářství a vývoz obilí – č. 9: opatření proti bezcelnímu obchodu s moukou, 
čočkou a jinými poživatinami, které se dopravují z Rakouska přes Moravu do 
Pruska 

1269 G 5 1741 Karton 540 
Obilnářství a vývoz obilí – č. 12: stanovení cen obilí a krmiv 1741 
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1269 G 5 1761 Karton 540 
Obilnářství a vývoz obilí – č. 13: stabilizace cen obilí 1761 

1269 G 5 1749-1785 Karton 540 
Obilnářství a vývoz obilí – č. 14: tržní ceny obilí a jiných rostlinných produktů 
(přehledy tržních cen) 1749 – 1785 

1269 G 5 1751 Karton 540 
Obilnářství a vývoz obilí – č. 15: vystavování propustek a potvrzení 
o zaplacení poplatků při přepravě obilí k prodeji 1751 

1269 G 5 1741-1785 Karton 540 
Obilnářství a vývoz obilí – č. 16: zákaz vývozu obilí a koní do cizích zemí 
1756 – 1765 

1269 G 5 1741-1785 Karton 541 
Obilnářství a vývoz obilí – zákaz vývozu obilí a koní do cizích zemí 1766 – 
1785 

1269 G 5 1720-1785 Karton 541 
Obilnářství a vývoz obilí – č. 18: tištěné formuláře pro zpracovávání přehledů 
o tržních cenách obilí 1720 – 1785 

1270 G 6 1748-1754 Karton 541 
Kontribuce na hrušovanském panství (vyšetřování stížnosti na nesprávné 
rozvržení kontribucí, zdanění pustin, závěrečná zpráva) 

1271 G 7 1749 Karton 542 
Stížnosti na nesprávné stanovení kontribuce na kuřimském panství (žádosti 
o nápravu podle systemálního patentu) 

1272 G 8 1749 Karton 542 
Žádost Gottfrieda Gnelcknera, řemenářského tovaryše, o dispens od zrození 
v cizině při udělení měšťanského a mistrovského práva v Olomouci 

1273 G 9 1649-1749 Karton 542 
Kup a prodej církevních statků – č. 1: koupě nemovitostí (světských statků) 
duchovenstvem (všeobecná nařízení, zákaz zakupování světských statků 
duchovenstvem bez císařského souhlasu, cisterciáci Žďár n. Sáz., pavláni na 
Moravě, klášter Všech svatých v Olomouci, premonstráti Strahov, koupě Hor. 
Dunajovic, jesuité Brno, cisterciačky na Starém Brně) 1649 – 1749 

1273 G 9 1692-1772 Karton 542 
Kup a prodej církevních statků – č. 2: prodej statku Miroslav, patřícího 
Ferdinandu hraběti Morzinovi, louckému klášteru 1692 – 1772 
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1273 G 9 1694-1704 Karton 542 
Kup a prodej církevních statků – č. 3: koupě mlýna na Bobravě a dvora 
v Ořechovičkách u Brna rajhradským klášterem (konfirmace kupní smlouvy, 
spor s bývalým vlastníkem) 1694 – 1704 

1273 G 9 1696-1699 Karton 542 
Kup a prodej církevních statků – č. 4: prodej bouzovského panství a statku 
Červená Lhota řádu Německých rytířů 1696 – 1699 

1273 G 9 1705-1754 Karton 542 
Kup a prodej církevních statků – č. 5: žádost Anny Kateřiny svobodné 
paníCantelmo na Budíškovicích o povolení k prodeji lesa a polí novoříšskému 
klášteru 1705 – 1754 

1273 G 9 1716-1721 Karton 542 
Kup a prodej církevních statků – č. 6: koupě Ořechova velehradským 
klášterem od Maxmiliána Filipa hraběte Magnise 1716 – 1721 

1273 G 9 1649-1772 Karton 542 
Kup a prodej církevních statků – č. 7: koupě křižanovského panství žďárským 
klášterem od Jana Josefa Schwalbenfelda (prodej ronovského panství 
a dvora, které klášter koupil od hraběte Valdštejna, nařízení zřídit a vydržovat 
akademii pro šlechtické chlapce) 1726 – 1755 

1273 G 9 1748-1749 Karton 543 
Kup a prodej církevních statků – č. 8: žádost kláštera dominikánů ve Znojmě 
o schválení koupě zahrady od Josefa Jiřího z Madlersfeldu a o povolení 
prodeje klášterních zahrad světským osobám 1748 – 1749 

1273 G 9 1745-1746 Karton 543 
Kup a prodej církevních statků – č. 10: žádost kláštera Svatého kříže 
v Olomouci o schválení koupě nebo pronájmu poplatných polí od hospice sv. 
Ondřeje jako náhradu za odstoupení klášterní zahrady pro fortifikační účely 
1745 – 1746 

1273 G 9 1748-1752 Karton 543 
Kup a prodej církevních statků – č. 11: žádost kartuziánského kláštera 
v Olomouci o povolení k zakoupení nového místa, kde by směl vystavět 
obytnou budovu, zahradu a sádky, neboť dřívější byly z vojenských důvodů 
demolovány 1748 – 1752 

1273 G 9 1748-1755 Karton 543 
Kup a prodej církevních statků – č. 12: žádost kláštera Porta coeli 
v Předklášteří u Tišnova o schválení směny a koupě pozemků na lomnickém 
panství hrabat Serenyiů za prodej statku Vémyslice 1748 – 1755 

1273 G 9 1749-1782 Karton 543 
Kup a prodej církevních statků – č. 13: získání světských statků církevními 
institucemi výměnou za církevní zboží proti zcizení stejné hodnoty majetku 
(zprávy krajského hejtmana) 1749 – 1782 
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1273 G 9 1749-1760 Karton 543 
Kup a prodej církevních statků – č. 14: žádost Václava svobodného pána 
Widmanna o povolení ke koupi statku Tvořihráz od znojemských 
dominikmánů proti zcizení stejné hodnoty majetku 1749 – 1760 

1273 G 9 1655-1750 Karton 543 
Kup a prodej církevních statků – č. 15: potvrzení privilegií klášteru Králové na 
Starém Brně (směny pozemků) 1655 – 1750 

1273 G 9 1655-1782 Karton 543 
Kup a prodej církevních statků – č. 16: nařízení o zákazu zastavení a prodeji 
církevních majetků a nabývání majetku církevními institucemi bez císařského 
souhlasu (zprávy krajských hejtmanů o publikování nařízení, žádosti 
o nejvyšší povolení) 1669 – 1778 

1273 G 9 1669 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 17: nařízení pro kláštery o zákazu nabývat 
zemské statky a přijímat je do skutečného držení bez císařského souhlasu 
1669 

1273 G 9 1750-1751 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 18: žádost louckého kláštera o schválení 
prodeje domu v Olomouci, koupeného bez schválení v r. 1700, a o povolení 
případné koupě majetku stejné hodnoty 1750 – 1751 

1273 G 9 1667 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 19: žádost olomouckého biskupa Karla I. 
Josefa o povolení koupě pozemku k rozšíření biskupské rezidence 1667 

1273 G 9 1651-1652 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 20: žádost pavlánů ve Vranově o povolení 
koupě nemovitosti ve výši 6000 zl. (šlo o dvůr ve Šlapanicích, kde chtěli zřídit 
sádky + jako protihodnotu nabídli k prodeji vinice a lisovnu v Sedleci 
u Mikulova 1651 – 1652 

1273 G 9 1751-1752 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 21: žádost cisterciáckého kláštera ve 
Žďáře nad Sázavou o povolení koupě části domu Jana Töpffera k rozšíření 
klášterního domu 1751 – 1752 

1273 G 9 1752 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 22: žádost kartuziánského kláštera v Brně 
– Králově Poli o povolení koupě vinohradu a lisovny u Blatnice na uhersko – 
ostrožském panství 1752 

1273 G 9 1753-1754 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 23: žádost olomouckého biskupa 
o souhlas k dalšímu držení dvora v Újezdě u Brna 1753 – 1754 
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1273 G 9 1753-1754 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 24: žádost dominikánů v Brně o souhlas 
k dalšímu držení Deutschmanova domu a zahrady 1753 – 1754 

1273 G 9 1753-1754 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 25: žádost olomouckého biskupa 
o souhlas k dalšímu držení dvora v Dědicích a pozemků na kroměřížském 
předměstí 1753 – 1754 

1273 G 9 1757-1760 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 26: žádost kláštera Všech svatých 
v Olomouci o souhlas ke koupi statku Hluchova u Konice proti odstoupení vsí 
Vrbátky a Štětovice 1757 – 1760 

1273 G 9 1755-1756 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 27: žádost konventu minoritů v Jihlavě 
o souhlas ke koupi staré obilní sýpky 1755 – 1756 

1273 G 9 1756-1780 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 28: žádost kláštera sv. Kláry v Olomouci 
o souhlas ke koupi statku Ptení a Suchdolu proti přenechání statku Lazce 
k dispozici nejvyššímu rozhodnutí 1756 – 1780 

1273 G 9 1736-1756 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 29: žádost dominikánek u sv. Anny v Brně 
o souhlas k opětovné koupi mlýna v Želešicích 1736 – 1756 

1273 G 9 1757 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 30: žádost olomouckého biskupa 
o souhlas k opětovné koupi svobodného měšťanského statku v Újezdě 
u Brna, patřícího Magdaléně von Flammové 1757 

1273 G 9 1723-1724 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 31: žádost probošta kláštera Všech 
svatých v Olomouci o souhlas ke koupi měšťanského domu 1723 – 1724 

1273 G 9 1728-1729 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 32: žádost kláštera Všech svatých 
v Olomouci o dispens a souhlas ke koupi a záměně Mayerswaldova domu 
s kanovnickou rezidencí 1728 – 1729 

1273 G 9 1751-1752 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 33: žádost louckého kláštera o souhlas ke 
koupi svobodného dvora v Stošíkovicích s tím, že by zcizil majetek stejné 
hodnoty 1751 – 1752 

1273 G 9 1651-1780 Karton 544 
Kup a prodej církevních statků – č. 34: žádost olomouckého biskupa 
o souhlas ke koupi dvou dvorů u Kroměříže 1760 – 1762 
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1273 G 9 1761-1763 Karton 545 
Kup a prodej církevních statků – č. 35: žádost hradišťského kláštera o souhlas 
ke koupi statku Hradisko 1761 – 1763 

1273 G 9 1760 Karton 545 
Kup a prodej církevních statků – č. 36: udělení souhlasu ke koupi statku 
Knínice u Dačic jesuitům ve Znojmě nejvyšším kancléřem hr. Haugvicem 
1760 

1273 G 9 1760 Karton 545 
Kup a prodej církevních statků – č. 37: žádost regenta jesuitského semináře 
v Brně o dispens od souhlasu ke koupi zahrady 1760 

1273 G 9 1693-1694 Karton 545 
Kup a prodej církevních statků – č. 38: žádost pavlánů ve Vranově o souhlas 
ke koupi Suchomelova dvora v Jehnici u Brna 1693 – 1694 

1273 G 9 1723-1731 Karton 545 
Kup a prodej církevních statků – č. 39: žádost augustiniánského kláštera ve 
Šternberku o souhlas k připojení dílu Kyselovic, koupeného v dražbě od Anny 
Říkovské z Dobrčic 1723 – 1731 

1273 G 9 1773-1776 Karton 545 
Kup a prodej církevních statků – č. 40: žádost olomuckého biskupství 
o souhlas ke koupi svobodného dvora ve Šlapanicích 1773 – 1776 

1273 G 9 1665-1719 Karton 545 
Kup a prodej církevních statků – č. 41: žádost dominikánů ve Znojmě 
o souhlas ke koupi statku Ratíškovice a jiných nemovitostí 1665 – 1719 

1273 G 9 1654-1655 Karton 545 
Kup a prodej církevních statků – č. 42: potvrzení privilegií a nadací jesuitům 
v Telči 1654 – 1655 

1273 G 9 1661 Karton 545 
Kup a prodej církevních statků – č. 43: intabulace statku Maršovice 
krumlovským pavlínům 1661 

1273 G 9 1656 Karton 545 
Kup a prodej církevních statků – č. 44: žádost servitů z německé provincie 
o povolení usadit se v Moravském Krumlově 1656 

1273 G 9 1661 Karton 545 
Kup a prodej církevních statků – č.45: intabulace Skaličky a Pivína Marií 
Alžbětou Lvovou z Rožmitálu klášteru Hradisko u Olomouce 1661 
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1273 G 9 1667-1670 Karton 545 
Kup a prodej církevních statků – č. 46: směna některých pozemků kláštera sv. 
Kláry s Václavem Ferdinandem Stařinským 1667 – 1670 

1273 G 9 1669-1675 Karton 545 
Kup a prodej církevních statků – č. 47: koupě statku Rokytnice a Vinary 
jesuity v Olomouci 1669 – 1675 

1273 G 9 1676-1677 Karton 545 
Kup a prodej církevních statků – č. 48: žádost jesuitů v Olomouci o povolení 
koupě vsí Čekyně, Heroltic a Kobylí 1676 – 1677 

1273 G 9 1654-1776 Karton 545 
Kup a prodej církevních statků – č. 49: koupě statku Laškov a vsi Rakové 
klášterem augustiniánů u Všech svatých v Olomouci 1662 – 1683 

1274 G 10 1756 Karton 546 
Žádost Františka Gödricha, řeznického mistra ve Fulneku, o udělení 
mistrovského práva v Olomouci 

1275 G 11 1747-1752 Karton 546 
Žádost Maxmiliána Glesse, řeznického tovaryše, o udělení měšťanského 
a mistrovského práva v Brně 

1276 G 12 1749 Karton 546 
Žádost Jindřicha Grima, jehlařského tovaryše, o udělení měšťanského 
a mistrovského práva v Brně 

1277 G 13 1654-1782 Karton 546 
Duchovní vizitace – č. 1: vizitace cisterciáckých klášterů na Moravě 
(oznámení o konání vizitace a o určení vizitátorů a jejich schválení, generální 
vizitace) 1654 – 1782 

1277 G 13 1687 Karton 546 
Duchovní vizitace – č. 2: vizitace kartuziánských klášterů na Moravě 1687 

1277 G 13 1654-1659 Karton 546 
Duchovní vizitace – č. 3a – d: vyšetřování velehradského opata Jana Michala 
Salixe opatem sedleckého kláštera a vizitátorem Hyligerem Burghoffem 
(vizitace velehradského kláštera, vyšetřování poměrů v klášteře, národnostní 
třenice, věznění a resignace opata Salixe) 1654 – 1659 

1277 G 13 1658 Karton 546 
Duchovní vizitace – č. 4: nařízení o účasti císařských komisařů při volbách 
prelátů a opatů 1658 
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1277 G 13 1654-1782 Karton 546 
Duchovní vizitace – č. 5: vizitace premonstrátských klášterů na Moravě 1666 
– 1782 

1277 G 13 1667-1784 Karton 547 
Duchovní vizitace – č. 6: vizitace augustiniánských klášterů na Moravě 1667 – 
1784 

1277 G 13 1673-1717 Karton 547 
Duchovní vizitace – č. 7: vizitace klášterů křížovníků s červenou hvězdou na 
Moravě 1673 – 1717 

1277 G 13 1737-1738 Karton 547 
Duchovní vizitace – č. 8: vizitace augustiniánského kláštera sv. Tomáše 
v Brně a Jevíčku 1737 – 1738 

1277 G 13 1710-1731 Karton 547 
Duchovní vizitace – č. 9: vizitace františkánských klášterů na Moravě 1710 – 
1731 

1277 G 13 1726-1761 Karton 547 
Duchovní vizitace – č. 10: vizitace kapucínských klášterů na Moravě 1726 – 
1761 

1277 G 13 1738 Karton 547 
Duchovní vizitace – č. 11: jmenování Jana Reichknechta, opata 
cisterciáckého kláštera v Sedleci, generálním vizitátorem cisterciáckých 
klášterů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1738 

1277 G 13 1745-1749 Karton 547 
Duchovní vizitace – č. 12: urovnání sporu mezi opatem premostrátského 
kláštera v Zábrdovicích a členy konventu (jmenování členů vyšetřovací 
komise) 1745 – 1749 

1277 G 13 1754 Karton 547 
Duchovní vizitace – č. 13: volba Bernarda Henneta, opata cisterciáckého 
kláštera ve Žďáře nad Sázavou, generálním vikářem a vizitátorem 1754 

1277 G 13 1754-1780 Karton 547 
Duchovní vizitace – č. 14: generální vizitace děkanátů na Moravě 
olomouckým biskupem 1754 – 1780 

1277 G 13 1757 Karton 547 
Duchovní vizitace – č. 15: plán vizitace klášterů pavlánů (žádost o vystavení 
pasu, potřebného k provedení vizitace v Uhrách, Čechách a Německu 1757 
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1277 G 13 1667-1780 Karton 547 
Duchovní vizitace – č. 16: povolení provádět vizitaci generálem kapucínského 
řádu 1766 – 1779 

1278 G 14 1738-1768 Karton 547 
Přeprava vojska přes řeku Moravu u Hodonína (vybírání poplatků za převoz, 
pronájem převozu) 

1279 G 15 1749-1755 Karton 547 
Vymáhání úhrady schodku, zjištěného v kontribuční pokladně statku Studenec 
v Čechách, na výběrčím Janu Gramputovi 

1280 G 16 1750 Karton 547 
Žádost Ludvíka Göllera o dispens od zrození v cizině při udělení 
měšťanského práva v Brně 

1281 G 17 1752-1754 Karton 547 
Žádost Lorence Gottdancka, neofyta, o povolení otevřít si v Brně krám a 
o přijetí do společenstva obchodníků 

1282 G 18 1782-1783 Karton 548 
Hraniční spory – č. 1: návrh na prohlášení některých silnic na prusko – 
slezských hgranicích za neutrální (činnost hraniční komise, vyhotovení mapy 
pohraničního území, pohraniční incidenty s pruskými dezertéry) 1782 – 1783 

1282 G 18 1783 Karton 548 
Hraniční spory – č. 2: obnova hraničních sloupů s Pruskem v oblasti 
přerovského kraje (úhrada nákladů) 1783 

1282 G 18 1784 Karton 548 
Hraniční spory – č. 3: obnova hraničních sloupů s Pruskem v oblasti 
těšínského kraje 1784 

1282 G 18 1739,1752-1753 Karton 548 
Hraniční spory – č. 4: otázka kompetence v rozsuzování kriminálních zločinů 
(káznice, věznice a pracovní domy) 1739, 1752 – 1753 

1282 G 18 1785 Karton 548 
Hraniční spory – č. 5: nepřístojnosti pruských poddaných obce Kravaře 1785 

1282 G 18 1785 Karton 548 
Hraniční spory – č. 6: poškození jezu na řece Opavici u Neplachovic 1785 

1282 G 18 1784-1785 Karton 548 
Hraniční spory – č. 7: poškození a obnova hraničních sloupů s Pruskem 
v oblasti krnovského kraje 1784 – 1785 
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1282 G 18 1785 Karton 548 
Hraniční spory – č. 8: vyměřování pozemků při regulaci hranic s Pruskem 
1785 

1282 G 18 1784-1785 Karton 548 
Hraniční spory – č. 9: uzavření míru mezi Rakouskem a Pruskem a z toho 
vyplývající provádění hraničních úprav (zpevňování břehů řeky Opavy) 1784 – 
1785 

1282 G 18 1676-1722 Karton 549 
Hraniční spory – č. 10: pohraniční spory mezi Rakousy a Moravou (přiloženy 
dva protokoly hraničních komisí) 1676 – 1722 

1282 G 18 1753 Karton 549 
Hraniční spory – č. 11: pohraniční spory v oblasti jihlavského a znojemského 
kraje 1753 

1282 G 18 1779-1781 Karton 549 
Hraniční spory – č. 12: obnova několika hraničních sloupů v enklávách 
přerovského kraje ve Slezsku (úhrada cestovních a jiných výloh) 1779 – 1781 

1282 G 18 1742-1776 Karton 549 
Hraniční spory – č. 13: hraniční spory mezi Slezskem a Pruskem v oblasti 
přerovského kraje 1742 – 1776 

1282 G 18 1782-1783 Karton 549 
Hraniční spory – č. 14: hraniční spory mezi Slezskem a Pruskem v oblasti 
Javorníku a Serksdorfu, vytýčení hraničních sloupů 1782 – 1783 

1282 G 18 1770-1773 Karton 550 
Hraniční spory – č. 15: vyměřovací a mapovací práce v hraničním prostoru 
mezi Moravou a Pruským Slezskem u Přívozu v souvislosti s úpravou toku 
řeky Odry, umístění hraničních sloupů, vyrovnání hranic (úhrada nákladů) 
1770 – 1773 

1282 G 18 1753-1755 Karton 550 
Hraniční spory – č. 16: rozhodnutí rektifikační komise v pohraničním sporu 
o pozemky patřící fulneckému proboštství a ležící ve Slezsku (spor o louky 
u Pustějova, které užívali pddaní fulneckého panství ze Životic, Stachovic 
a Kujav) 1753 – 1755 

1282 G 18 1771-1781 Karton 550 
Hraniční spory – č. 17: příkaz jaroslavickému panství k provedení obnovy 
stržené hráze na řece Dyji, krumlovskému panství k vyčištění starého koryta 
řeky Dyje 1771 – 1781 
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1282 G 18 1747-1756 Karton 550 
Hraniční spory – č. 18: rozhodnutí v pohraničním sporu o tři mlýny, ležící na 
území Čech, avšak spadající pod jurisdikci jihlavského magistrátu (vyúčtování 
zhotovených hraničních sloupů) 1747 – 1756 

1282 G 18 1764-1768,1781 Karton 550 
Hraniční spory – č. 19: mapování Moravy, přípravné práce generálního 
vojenského velitelství 1764 – 1768,1781 

1282 G 18 1747-1785 Karton 550 
Hraniční spory – č. 20: hraniční spory v olomouckém kraji 1753,1785 

1282 G 18 1758-1784 Karton 551 
Hraniční spory – č. 21: hraniční spory Moravy s okolními zeměmi (zprávy 
krajských hejtmanů o vzniklých sporech, seznamy spisů týkajících se 
hraničních sporů Moravy s Rakouskem 1758 – 1784 

1282 G 18 1723-1745,1725 Karton 551 
Hraniční spory – č. 22: spor mikulovského panství s dolnorakouským 
panstvím Steinabrunnem o rybník "Portz" (přiložen seznam spisů) 1723 – 
1745,1825 

1282 G 18 1753-1755 Karton 551 
Hraniční spory – č. 23: pohraniční spory mezi Moravou a Uhrami na území 
Strážnice – Skalica 1753 – 1755 

1282 G 18 1746 Karton 551 
Hraniční spory – č. 24: stížnost uherských obyvatelů trnavského komitátu na 
vrchnost sousedních moravských panství pro násilné odvedení osob do 
vojenské služby, které se na území komitátu usídlily 1746 

1282 G 18 1651-1675 Karton 551 
Hraniční spory – č. 25: jednání komise pro vyšetřování hraničních sporů mezi 
Moravou a Uhrami (seznamy spisů) 1651 – 175 

1282 G 18 1722-1751 Karton 551 
Hraniční spory – č. 26: pohraniční spory mezi Moravou a Rakousy na panství 
Hrušovany nad Jevišovkou 1722 – 1751 

1282 G 18 1754-1755 Karton 551 
Hraniční spory – č. 27: zpráva jihlavského krajského hejtmana o zaorání staré 
silnice vedoucí k pile v hraničním prostoru mezi druhým a třetím sloupem, 
které nařídil vrchní střítežského panství v Čechách 1754 – 1755 

1282 G 18 1755-1756 Karton 551 
Hraniční spory – č. 28: stížnost na vrchnost břeclavského panství, která 
odňala Lanžhotu les a připojila jej k panství Hohenau a Rabensburg v Dolním 
Rakousku 1755 – 1756 
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1282 G 18 1749 Karton 551 
Hraniční spory – č. 29: nařízení o úplném zrušení tranzitního mýta na zboží 
opatřené komerčním pasem (císařský reskript o sporných pohraničních 
územích mezi Jihlavou a Čechami) 1749 

1283 G 19 1754-1756 Karton 551 
Omezení počtu dědictví připadlých církvi, stanovení věku ke vstupu do 
kláštera (žádost Josefy Kesslerové ze Sonnenfelsu o dovolení postoupit svůj 
podíl z dědictví klášteru uršulínek v Olomouci) 

1284 G 20 1750-1751 Karton 551 
Žádost mydlářů v Boskovicích, Černé Hoře a Jevíčku o odloučení od cechovní 
pokladnice v Olomouci a o povolení zřídit pokladnici v Jevíčku 

1285 G 21 1751 Karton 552 
Žádost kustose provincie kapucínského řádu o dispens k intabulaci obligace 
svobodného pána z Petřvaldu ve výši 1000 zl. pro klášter v Kyjově 

1286 G 22 1699-1785 Karton 552 
Plátenictví – č. 1: tkaní příze a plátenictví, soukenické manufaktury 
(všeobecné věci, předpisy o vývozu příze, obnovený a rozšířený řád, 
prohlídky a bělení plátna, předkládání plátna k prohlídce a razítkování 1699 – 
1785 

1286 G 22 1718-1785 Karton 553 
Plátenictví – č. 2: zavádění nových způsobů zpracování příze 1718 – 1785 

1286 G 22 1726 Karton 553 
Plátenictví – č. 3: návrh komerčního kolegia ve Slezsku zavést na vyváženou 
surovou bělenou přízi kromě mýtních poplatků zvláštní dávku 1726 

1286 G 22 1750 Karton 553 
Plátenictví – č. 4: stížnost pláteníků a tkalců z těšínského vévodství 
a frýdeckého panství na dávku z kusu na Moravě prodaného plátna ve výši 18 
kr. 1750 

1286 G 22 1733-1784 Karton 553 
Plátenictví – č. 5: spory mezi městskou radou v Místku, cechem pláteníků 
a obchodníky s plátěným zbožím 1733 – 1784 

1286 G 22 1718-1785 Karton 553 
Plátenictví – č. 6: omezení vývozu lnu 1751 – 1761 

1286 G 22 1726-1766 Karton 554 
Plátenictví – č. 7: nově zavedený řád pro výrobu příze a plátna a obchod 
s nimi (publikace nového řádu, zřízení zemského řemeslnického a továrního 
úřadu, zprávy o činnosti tohoto úřadu, inspekce cechů, vyšetřování stížností 
cechů, spory mezi cechy 
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1286 G 22 1769-1785 Karton 555 
Plátenictví – nově zavedený řád pro výrobu příze a plátna a obchod s nimi 
(přehledy o sklizni lnu) 

1286 G 22 1761-1768 Karton 556 
Plátenictví – č. 7c: dobrá zdání komerčního konsesu a zemské živnostenské 
a tovární inspekce ve sporech o přízi a způsob tkaní 1761 – 1768 

1286 G 22 1753-1783 Karton 556 
Plátenictví – č. 8: návod na dokonalejší ošetřování a pěstování lnu 1753 – 
1783 

1286 G 22 1755-1766 Karton 556 
Plátenictví – č. 9: přestupky proti nově zavedenému řádu pro výrobu a obchod 
plátnem a s ním souvisejícím řádem pro paprskáře a řádem o bělení plátna 
(stížnosti cechů na manufaktury pro vytváření velkých zásob surovin, účast na 
trzích) 1755 – 1766 

1286 G 22 1767-1784 Karton 557 
Plátenictví – přestupky proti nově zavedenému řádu pro výrobu a obchod 
plátnem a s ním souvisejícím řádem pro paprskáře a řádem o bělení plátna 
(stížnosti cechů na manufaktury pro vytváření velkých zásob surovin, účast na 
trzích) 1767 – 1784 

1286 G 22 1760-1784 Karton 557 
Plátenictví – č. 10: vyšetřování přestupků řádu pro výrobu příze a plátna 
a obchod s nimi v olomouckém a přerovském kraji (zřizování trhů s přízí 
a plátnem, seznamy těchto trhů na Moravě, dodržování řádu barvíři 
a soukeníky) 1760 – 1770 

1286 G 22 1761-1770 Karton 558 
Plátenictví – č. 11: vývoz lnu a příze do cizích zemí, zvětšení počtu přádelen 
a rozšíření pěstování lnu (přehledy o sklizni lnu) 

1286 G 22 1772-1783 Karton 559 
Plátenictví – vývoz lnu a příze do cizích zemí, zvětšení počtu přádelen 
a rozšíření pěstování lnu (přehledy o sklizni lnu) 1772 – 1783 

1286 G 22 1763 Karton 559 
Plátenictví – č. 12: zvětšení počtu přádelen nařízením o zrušení reluice 
robotního předení 1763 

1286 G 22 1776-1785 Karton 559 
Plátenictví – č. 13: vynalezení nového dokonalejšího způsobu konečné úpravy 
lnu Josefou Sedlmajerovou v Brně (jeho zavedení v brněnském sirotčinci, 
bezplatná výuka lidí z jiných zemí, zpráva zkušební komise) 1776 – 1785 
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1286 G 22 1763-1785 Karton 559 
Plátenictví – č. 14: prodej kanafasu nesprávné míry na vídeňském jarmarku 
Josefem Lukášem z Nedvězí, kanafas byl vyroben šternberským mistrem 
Zachariášem Jahnem a opatřen puncovní značkou městské rady ve 
Šternberku (zavedení puncovního poplatku, vedení záznamní knihy) 1777 – 
1781 

1287 G 23 1751 Karton 560 
Žádost Josefa Gresselspergera, měšťana a kancelářského akcesisty městské 
rady v Uničově, o dispens od příbuzenství při volbě radním 

1288 G 24 1749-1785 Karton 560 
Nejvyšší rozhodnutí o modalitách jmenování skutečným a tajným radou 
(předpisy, jmenovací dekrety) 

1289 G 25 1750-1751 Karton 560 
Žádost Františka Grosera o povolení zřídit v zakoupeném domě v Brně dílnu 
na výrobu mýdla 

1290 G 26 1750-1751 Karton 560 
Vyšetřování Anny Marie Gerstmanové z Gerstfeldu pro pohoršující způsob 
života 

1291 G 27 1751-1756 Karton 560 
Ustanovení a řád pro zahradníky na Moravě 

1292 G 28 1751 Karton 560 
Rozepře mezi polským šlechticem baronem Gaudckevem a korentem 
Splenischova husarského regimentu Stieberem z Opavy 

1293 G 29 1751 Karton 560 
Žádost Františka Gattiho, mydlářského tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let pro udělení mistrovského práva ve Strážnici 

1294 G 30 1725,1749-1781 Karton 561 
Zákaz prodeje jedů a omamných látek (vyšetřování případů porušování 
zákazů, návrhy na způsob prodeje, úmrtí) 

1295 G 31 1753 Karton 561 
Žádost koželužského tovaryše Františka Greinera z Rötzu v Horní Falci 
o dispens od zrození v cizině, aby mu mohlo být uděleno mistrovské 
a měšťanské právo v Olomouci 

1296 G 32 1753 Karton 561 
Žádost Jana Georgeho o udělení měšťanského práva v Brně, potřebného 
k zakoupení holírny 
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1297 G 33 1754 Karton 561 
Žádosti Lukáše Ganswohla, Františka Grüssmüllera a Jana Michala Pertsche 
o přijetí za členy krejčovského cechu v Jihlavě 

1298 G 34 1753-1754 Karton 561 
Žádost Kristiána Friedricha Gählinga, punčochářského tovaryše, o dispens od 
zrození v cizině k dosažení měšťanského a mistrovského práva v Litovli 

1299 G 35 1753-1754 Karton 561 
Žádost Jana Josefa Griessbecka, cínařského tovaryše, o udělení 
mistrovského práva na brněnském předměstí 

1300 G 36 1753-1754 Karton 561 
Žádost Martina Galušky, zednického tovaryše, o udělení mistrovského práva 
v Kroměříži 

1301 G 37 1754 Karton 561 
Žádost Lorence Kajetána Gangharta z Landshutu v Bavorsku o dispens od 
zrození v cizině při udělení měšťanského práva v Olomouci 

1302 G 38 1754 Karton 561 
Žádost Bartoloměje Gassnera, hřebíkářského tovaryše z Augšpurku, 
o dispens od zrození v cizině k udělení mistrovského a měšťanského práva 
v Šumperku 

1303 G 39 1754-1755 Karton 561 
Žádost Šebestiána Graffa, pekařského tovaryše, o udělení mistrovského 
práva na brněnském předměstí Křenová 

1304 G 40 1747-1780 Karton 562 
Žádost Ondřeje Giroda, městského chirurga v Brně, o udělení soukromého 
privilegia na používání přenosné židle (stanovení mzdy nováčkům) 

1305 G 41 1754-1755 Karton 562 
Žádost Jana Jiřího Gersta o dispens k udělení měšťanského práva 
v Olomouci 

1306 G 42 1755-1762 Karton 562 
Stížnost Jana Baptisty Gattoniho, obchodníka s kořením, na městskou radu 
v Prostějově 

1307 G 43 1755-1765 Karton 562 
Zřízení piaristické koleje s gymnasiem v Kyjově 

1308 G 44 1754-1755 Karton 562 
Žádost Františka Grtsche, soukenického tovaryše, o udělení mistrovského 
práva v Příboru 
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1309 G 45 1753-1754 Karton 562 
Žádost cizích obchodníků o povolení podomního obchodu se skleněným 
zbožím na jarmarcích 

1310 G 46 1754 Karton 562 
Žádost Karla z Gössingeru o vydání 7.500 zl. jemu a dvěma sestrám, 
uložených na úrok u moravských stavů, které byly dědictvím po matce 

1311 G 47 1749-1750 Karton 562 
Stížnost na Františka Josefa Gärtlera, zemského účetního, který bez pověření 
provedl vyměření pozemků v Hruškách, jejichž část patřila johanitské 
komendě v Brně a přijal od poddaných 25 zl. 

1312 G 48 1750 Karton 562 
Stížnost obyvatel jevíčského předměstí na městskou radu, která proti jejich 
vůli chtěla prodat obecní les 

1313 G 49 1749 Karton 562 
Žaloba Antonína Appelmanna, tribunálního koncipisty, na Jana Jakuba 
Gayera pro urážky a dluh 

1314 G 50 1753 Karton 562 
Žádost Jana Kašpara Göbla o dispens od zrození v cizině k udělení 
měšťanského práva v Olomouci o a povolení zřídit si povoznictví 

1315 G 51 1755 Karton 562 
Žádost Františka Gotschala, pekařského mistra na Křenové ulici v Brně, 
o vykázání místa před Židovskou branou pro prodej pekařských výrobků 

1316 G 52 1756 Karton 562 
Obvinění Rudolfa Komínka z Engelshausenu Barborou Goldhoberovou 
z Holešova ze zneuctění dcery Cecílie 

1317 G 53 1756 Karton 562 
Žádost Ondřeje Götzela, obuvnického tovaryše, o udělení měšťanského 
a mistrovského práva v Olomouci 

1318 G 54 1756 Karton 562 
Příkaz k dopravení von Gerina z Opavy do Štýrského Hradce 

1319 G 55 1756-1757 Karton 562 
Najímání moravských sklenářů za správkaře v Rakousku (zákaz najímání) 

1320 G 56 1746 Karton 562 
Žádost Jana Gervasia Gempleho, hodinářského tovaryše, o dispens od 
zrození v cizině k udělení mistrovského práva v Olomouci 
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1321 G 57 1759 Karton 562 
Žádost Jana Geisslera, kuchaře generála polního maršála Brettona, o udělení 
měšťanského práva v Olomouci a o přijetí za městského stravovatele 

1322 G 58 1759-1760 Karton 562 
Žádost Jakuba Griessmüllera, kerjčovského tovaryše, o dispens od 
nesplněných vandrovních let k dosažení mistrovského práva v Kroměříži 

1323 G 59 1646-1682 Karton 562 
Žádost Jana Gierlichowského, bývalého císařského plukovníka žijícího 
v Olomouci, o úhradu nedoplatků na pensijních požitcích 

1324 G 60 1706 Karton 562 
Nařízení, aby pro nadržování města Ženevy nepříteli a porušování neutrality 
všichni ženevští občané a obchodníci, dlící v císařských zemích, byli uvězněni 
a jejich zboží zajištěno 

1325 G 61 1708-1710 Karton 563 
Žádost Hrušovan nad Jevišovkou o udělení koňského a dobytčího jarmarku 

1326 G 62 1709-1712 Karton 563 
Potvrzení cechovních artikulí podkovářům, zámečníkům, puškařům, stolařům, 
kolářům, bednářům a řezníkům v Podlesí u Šumperku (dř. Grumbert) 

1327 G 63 1709-1710 Karton 563 
Žádost obuvníků a krejčích v Podlesí u Šumperka o potvrzení cechovních 
artikulí 

1328 G 64 1704-1708 Karton 563 
Žádost Jana Antonína Nebožítka, faráře v Kdousově, o zrušení kontribuce 
(farář v Kdousově byl uživatelem statku) 

1329 G 65 1708-1723 Karton 563 
Záležitosti kapucínů v Kyjově 

1330 G 66 1709 Karton 563 
Žádost tesařských, zednických a kamenických mistrů v Hodoníně o schválení 
cechovních artikulí 

1331 G 67 1712 Karton 563 
Žádost Leopolda Gelicha, parukáře v Opavě, o přijetí do cechu parukářů 
v Brně (přiloženy ustanovení pro brněnské parukáře) 

1332 G 68 1714-1717 Karton 563 
Stížnost obyvatel předměstí Kyjova na městský magistrát pro přetěžování 
kontribučními a ubytovacími povinnostmi 
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1333 G 69  Karton 563 
Spory kyjovského magistrátu 

1333 G 69 1718-1722 Karton 563 
Spory kyjovského magistrátu – č. 1: sporná volba primátora v Kyjově, protokol 
vyšetřovací komise 1718 – 1722 

1333 G 69 1719-1722 Karton 564 
Spory kyjovského magistrátu – č. 2: spor kyjovského magistrátu s primátorem 
Edmundem Wendorfem, spor primátora s radními 

1334 G 70 1716-1719 Karton 564 
Vyšetřování činnosti výběrčího daní na mikulovském panství (v Mikulově 
a Pouzdřanech) Martina Goldbergera (nedoplatek na daních ve výši 9332 zl.) 

1335 G 71 1723 Karton 564 
Stížnost městských radních a měšťanů na magistrát v Kyjově v kontribučních 
záležitostech 

1336 G 72 1722 Karton 564 
Žádost Ondřeje Ebeharda Girota, chiruga v Brně, o úhradu za léčení rekrutů 
regimentu hr. Wallise 

1337 G 73 1727-1730 Karton 564 
Změna galejního trestu na trest nucené práce v rudných dolech 

1338 G 74 1722-1723 Karton 564 
Žádost Martina Grätze, sklenářského tovaryše, o přijetí za sklenářského 
mistra ve Znojmě a udělení měšťanského práva 

1339 G 75 1723-1725 Karton 564 
Žádost Michala Gottschialka, knihkupce ve Frankfurtu n. Moh., o udělení 
privilegia výhradního prodeje revidovaného židovského talmudu v českých 
zemích 

1340 G 76 1725-1726 Karton 564 
Přijetí Daniela Gentsche za měšťana a rukavičkářského mistra v Brně 

1341 G 77 1726-1727 Karton 564 
Zabavení zboží Janu Kryštofu Georgimu, evangelickému obchodníkovi ze 
Saska, který je prodával mimo dobu konání jarmarku v Lošticích 

1342 G 78 (1581),1732 Karton 564 
Žádost městečka Jívové u Šternberka o potvrzení privilegií 
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1343 G 79 1734 Karton 564 
Konfirmace privilegií městečka Jedovnic 

1344 G 80 1732 Karton 564 
Žádost řezníků ve Starém Městě a Kolštejně (Branná) o potvrzení cechovních 
artikulí 

1345 G 81 1735-1736 Karton 564 
Žádost Růženy Grutznerové, kloboučnice z Olomouce, o povolení otevřít 
výčep piva 

1346 G 82 1735-1736 Karton 564 
Povolení židovským obchodníkům na Moravě nakupovat hedvábné zboží 
vyrobené v manufakturách v Gorici 

1347 G 83 1736 Karton 564 
Žádost pekařů bílého pečiva ve Starém Městě a Kolštejně (Branná) 
o potvrzení cechovních privilegií a o zrušení od vrchnosti stanovené daně 

1348 G 84 1736 Karton 564 
Žádost obuvníků ve Starém Městě a Kolštejně o potvrzení cechovních artikulí 

1349 G 85 1735-1736 Karton 564 
Žádost Ignáce Baltazara Groera, zlatnického tovaryše, o přijetí za mistra 
v Olomouci 

1350 G 86 1744 Karton 565 
Žádost kyjovského magistrátu o opětné publikování konání tamního jarmarku 
a sobotního týdenního trhu v brněnském a hradišťském kraji 

1351 G 87 1742-1743 Karton 565 
Neshody v premonstrátském klášteře v Greifenu (Korutany) 

1352 G 88 1741 Karton 565 
Žádost Jana Grossera, mydlářského tovaryše, o přijetí za mistra do 
mydlářského cechu v Brně 

1353 G 89 1740 Karton 565 
Žádost Kristiána Gefrörera, krejčovského tovaryše, o udělení mistrovského 
práva ve Znojmě 

1354 G 90 1745-1747 Karton 565 
Žádost Jana Jiřího Grässla, postřihovače sukna v Jihlavě, o dispens 
k provozování obchodu s vlnou a suknem 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

288 

1355 G 91 (1731) 1747-1748 Karton 565 
Žádost města Hodonína o potvrzení privilegií 

1356 G 92 1747-1749 Karton 565 
Vyhlášení konfiskace majetku a cenných papírů příslušníků Janovské 
republiky v dědičných zemích, protože se, ač nedávno ve válce poražena, 
opětně vzbouřila 

1357 G 93 1747 Karton 565 
Žádost obyvatelů města Kyjova o navrácení 2100 zl., které půjčili v roce 1742 
městskému magistrátu na odvrácení hrozícího nebezpečí za pruského vpádu 

1358 G 94 1762 Karton 565 
Žádost katolických řezníků v Kyjově o zmenšení počtu židovských řezníků 
krámů na čtyři 

1359 G 95 1782 ,1785 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a1: instrukce pro registrátora úřadu zemských 
desk, zavedení frekventačních deníků u moravskoslezského gubernia 
1782,1785 

1359 G 95 1784 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a2: personální a platový status pro všechny 
politické a soudní úřady na Moravě a ve Slezsku 1784 

1359 G 95 1764-1778 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a3: předpis k pořizování a předkládání radních 
protokolů 1764 – 1778 

1359 G 95 1773-1774 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a4: jmenování Jana Františka von Beera 
guberniálním radou 1773 – 1774 

1359 G 95 1780 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a5: jmenování Františka hraběte Blümegena 
guberniálním radou 1780 

1359 G 95 1782-1783 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a6: jmenování Ludvíka hraběte Cavrianiho 
guberniálním presidentem a později gubernátorem 1782 – 1783 
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1359 G 95 1772 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a7: jmenování svobodného pána Geschiho 
guberniálním radou 1772 

1359 G 95 1763 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a8: udělení místa guberniálního rady Josefu 
Mariovi z Friedenthalu 1763 

1359 G 95 1777-1783 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a9: udělení místa guberniálního rady Janu 
svobodnému pánovi Hausperskému z Fanálu 1777 – 1783 

1359 G 95 1781-1781 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a10: udělení místa guberniálního rady Antonínu 
Valentinovi z Kaschnita 1780 – 1781 

1359 G 95 1772-1777 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a11: udělení místa guberniálního rady Konrádu 
svobodnému pánovi Neftzerovi 1772 – 1777 

1359 G 95 1775 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a11: udělení místa guberniálního rady Ignáci 
Františku Nowakovi, bývalému komerčnímu radovi 1775 

1359 G 95 1771-1772 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a12: udělení místa guberniálního rady hraběti 
Jiřímu Panffymu (Banffymu) 1771 – 1772 

1359 G 95 1776 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a13: udělení místa guberniálního rady Karlu 
hraběti Salm – Reifferscheidtovi, radovi dolnorakouské vlády 1776 

1359 G 95 1770,1778 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a14: udělení místa guberniálního rady Karlu 
Vincenci hraběti Salm – Neubergovi 1770,1778 

1359 G 95 1772 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a15: udělení místa guberniálního rady Ottovi 
hraběti Schrattenbachovi 1772 
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1359 G 95 1774 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a16: udělení místa guberniálního rady 
svobodnému pánovi Tauberovi, dosavadnímu administračnímu radovi 
v temešvárském banátu 1774 

1359 G 95 1775 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1a17: udělení místa guberniálního rady markýzi de 
Ville 1775 

1359 G 95 1763-1785 Karton 565 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1b: representace a komora, moravské gubernium 
(instrukce, agenda, jmenování do funkcí a odvolání, platy, pense, kancelář) 
1763 – 1766 

1359 G 95 1767-1783 Karton 566 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – representace a komora, moravské gubernium 
(instrukce, agenda, jmenování do funkcí a odvolání, platy, pense, kancelář) 
1767 – 1783 

1359 G 95 1784-1785 Karton 567 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 1c: moravské gubernium (instrukce, jmenování do 
funkcí, personální a platový status, agenda 

1359 G 95 1763-1778 Karton 568 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 2: odesílání měsíčních protokolů ze zasedání 
bankální administrace (instrukce, urgence) 1763 – 1778 

1359 G 95 1765-1776 Karton 568 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 3: různé (žádosti o místa kancelářských sluhů, 
manipulačních, kancelářských a odborných úředníků, platy, pense) 1765 – 
1776 

1359 G 95 1766 Karton 568 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 4: žádost Františka Josefa Scharfa o místo 
dveřníka před zasedací síní po zemřelém Janu Friedrichu Neidlingerovi 1766 

1359 G 95 1768-1776 Karton 568 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 5: nadpočetní guberniální kancelisté (přiznávání 
adjut) 1768 – 1776 
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1359 G 95 1766-1767 Karton 568 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 6: služba kancelistů v úřadě o nedělích 
a církevních svátcích (dispens od účasti na bohoslužbách) 1766 – 1767 

1359 G 95 1767-1768 Karton 568 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 7: jmenování Karla Josefa Peterse nadpočetným 
guberniálním kancelistou 1767 – 1768 

1359 G 95 1767-1768 Karton 568 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 8: udělení místa třetího guberniálního koncipisty 
Vincenci Lenhartovi 1767 – 1768 

1359 G 95 1768-1785 Karton 568 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 9: platový postup u guberniálních koncipistů 1768 
– 1785 

1359 G 95 1768 Karton 568 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 10: obsazení místa radního protokolisty Josefem 
Sebestiánem Míčkem, uvolněném Václavem Hassenweinem 1768 

1359 G 95 1768-1769 Karton 568 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 11: jmenování Antonína Františka Schröttera 
nadpočetným guberniálním koncipistou 1768 – 1769 

1359 G 95 1769-1782 Karton 568 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 12: obstávka platů guberniálním úředníkům 1769 – 
1782 

1359 G 95 1769-1778 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 13: žádosti Josefa Brudkmanna, Václava 
Drottnera, Josefa Flucka, Antonína Kleina o udělení uprázdněných míst 
nadpočetných guberniálních kancelistů (přiložené zkušební písemné testy) 
1769 – 1778 

1359 G 95 1769-1770 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 14: jmenování Františka Josefa Unterbergera 
guberniálním taxátorem na místo zemřelého Kryštofa Františka Lilienthala 
1769 – 1770 
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1359 G 95 1769-1770 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 15: žádost Jana Antonína Seyssera, guberniálního 
kancelisty, o zvýšení platu z dosavadních 150 zl. na 400 zl. 1769 – 1770 

1359 G 95 1769-1770 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 16: žádost Jana Hausknechta o udělení místa 
nadpočetného guberniálního koncipistys (udělení místa radního protokolisty) 
1769 – 1770 

1359 G 95 1770-1776 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 17 – 18: žádosti Josefa Reyssera a Floriána 
Friedricha o udělení míst nadpočetných guberniálních kancelistů 1770 – 1776 

1359 G 95 1783 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 17a: nové rozdělení krajů (změny v odvodu 
kontribucí, změny hranic mezi kraji, počty obyvatelstva) 1783 

1359 G 95 1783-1784 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 18a: sloučení slezských pokladen s moravskými 
a jejich umístění (bankálních, vojenských a kamerálních; umístění krajských 
pokladen) 1783 – 1784 

1359 G 95 1771-1772 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 19: složení služební přísahy písaře guberniální 
registratury, expedice a taxovního úřadu 1771 – 1772 

1359 G 95 1783 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 19a: ponechání slezského konventu v Opavě 1783 

1359 G 95 1771-1773 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 20: udělení místa nadpočetného guberniálního 
kancelisty Janu Michalu Jahnovi (jmenován nadp. koncipistou) 1771 – 1773 

1359 G 95 1771-1783 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 21: ředitelství kanceláře a účtárny moravského 
gubernia 1771 – 1783 

1359 G 95 1771-1772 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 22: žádost dveřníka Josefa Scharfa o zvýšení platu 
1771 – 1772 
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1359 G 95 1771 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 23: udělení místa taxátora Dominiku 
Böhmstettenovi po zemřelém Františku Josefu Untěrbergerovi 1771 

1359 G 95 1771 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 24: jmenování nadpočetného koncipisty Jana 
Hausknechta adjunktem a translátorem 1771 

1359 G 95 1772 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 25: žádost expeditora Jana Nepomuka Steinera 
o zvýšení platu 1772 

1359 G 95 1772, 1776 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 26: udělení místa nadpočetného kancelisty 
Františku Xaveru Sonntagovi 1772,1776 

1359 G 95 1772 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 27: udělení míst nadpočetných kancelistů 
Františku Katzerovi a Jakubu Cippovi 1772 

1359 G 95 1772-1773 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 28: udělení místa guberniálního sekretáře 
Františku Dominiku Hülsebergovi 1772 – 1773 

1359 G 95 1773-1776 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 29: přeložení guberniálního kancelisty Jana 
Michala Kaula do rakouské části Polska (Haliče) 1773 – 1776 

1359 G 95 1773 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 30: pensionování guberniálního registrátora 
Antonína Karla Walenty a obsazení tohoto místa Maxmiliánem Leopoldem 
Daschitzkým 1773 

1359 G 95 1763-1764 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 31: žádost Antonína Kubáta o udělení místa 
nadpočetného guberniálního kancelisty 1763 – 1764 

1359 G 95 1769-1782 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 32: zavedení deníků a skontračních tabel 
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o nevyřízených spisech (zaslaných zprávách) u zemského gubernia, 
krajských úřadů a podřízených konsesů a komisí 1769 – 1782 

1359 G 95 1774-1781 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 33: obsazení místa radního protokolisty po 
pensionovaném Josefu Sebastiánu Miezkovi, koncipistou Vincencem 
Lenkartem, žádosti Antonína Schrötera, Michala Jahna a Ludvíka Lobsteina 
o místa skutečných a nadpočetných koncipistů 1774 – 1781 

1359 G 95 1774 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 34: jmenování Martina Knische dveřníkem na 
místo zemřelého Josefa Scharfa 1774 

1359 G 95 1776-1779 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 35: udělení místa třetího guberniálního koncipisty 
Janu Antonínu Katzerovi, dosavadnímu aktuárovi dvorské nadační komise 
1776 – 1779 

1359 G 95 1774-1776 Karton 569 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č.36: žádosti Augustina Langa, Josefa Jana Möllera, 
Josefa Plachhuttera a Antonína Schotta o udělení míst guberniálních 
kancelistů nebo akcesistů 1774 – 1776 

1359 G 95 1777-1784 Karton 570 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 37: nařízení o spojení královského úřadu ve 
Slezsku s moravským guberniem 1777 – 1784 

1359 G 95 1776 Karton 570 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 38: žádost Jakuba Slánského, kancelisty 
u královského úřadu zemských desk, o místo translátora 1776 

1359 G 95 1784-1785 Karton 570 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 39: různé formule přísah (výpisy z knih přísah, 
přehled o ustanovených krajských komisařích) 1784 – 1785 

1359 G 95 1748-1780 Karton 570 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 40: ustanovení o postupu proti úředníkům, kteří 
neplnili své povinnosti (suspense z úřadu, propuštění), ustanovení 
o služebním postupu (především se mělo přihlížet k schopnostem 
a zásluhám) 1748 – 1780 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

295 

1359 G 95 1779 Karton 570 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 41: Žádosti Jana Pöstla, Vincence Spurného 
a Antonína Martina o udělení míst kancelářských akcesistů 1779 

1359 G 95 1778 Karton 570 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 42: žádost guberniálního koncipisty Františka 
Schröttera o udělení místa titulárního sekretáře 1778 

1359 G 95 1748-1785 Karton 570 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 43: žádost radního protokolisty Vincence Lenharta 
o udělení místa titulárního sekretáře 1778 

1359 G 95 1778-1781 Karton 571 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 44: žádosti Františka Daniela Leschitzkého 
a Vincence Credise o udělení míst kancelářských akcesistů 1778 – 1781 

1359 G 95 1778-1780 Karton 571 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 45: úmrtí guberniálního rady markýze de Ville 
(obstávka pozůstalosti, ustavení komise pro vyšetřování stavu pokladen fondů 
a nadací, jejichž správou byl pověřen; účetní doklady, protokoly, výkaz příjmů 
a vydání) 1778 – 1780 

1359 G 95 1765-1781 Karton 571 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 46: zákaz ustanovování nebo přijímání 
guberniálních radů, sekretářů a ostatního kancelářského personálu do 
soukromých služeb (výtah z instrukce pro gubernium z r. 1764) 1765 – 1781 

1359 G 95 1781-1786 Karton 571 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 47: nařízení o způsobu pořizování a předkládání 
konduitních listin politickými úřady 1781 – 1786 

1359 G 95 1765-1785 Karton 571 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 48: přijímání týdenních písařů k zvládnutí 
písařských prací u gubernia 1770 – 1785 

1359 G 95 1781 Karton 572 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 49: platy úředníků gubernia, příplatky, pense 
úředníkům a vdovám po nich (všeobecně) 1781 
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1359 G 95 1781-1785 Karton 572 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 50: předpis o účelném vyřizování záležitostí 
u zemského úřadu, o zamezení zbytečného písaření a rozvleklostí v jednání, 
o způsobu skládání žádostí a doručování podání 1781 – 1785 

1359 G 95 1758-1782 Karton 572 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 51: přidělení úřední agendy jednotlivým radům 
a sekretářům gubernia 1758 – 1782 

1359 G 95 1776-1779 Karton 572 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 52: udělení uprázdněného místa českého 
translátora Josefu Pffichtentrenovi a jeho ustanovení konceptním akcesistou 
1776 – 1779 

1359 G 95 1758-1785 Karton 572 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 53: zastavení výplaty služného zemským 
úředníkům (obstávka platů) a zákaz výměny jejich platových kvitancí, 
obstavení nebo vydání majetků zemských úředníků, deponovaných ve 
veřejných pokladnách na základě soudního rozhodnutí 1777 – 1784 

1359 G 95 1783-1785 Karton 573 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 54: adaptace klášterní budovy augustiniánů u sv. 
Tomáše v Brně pro účely státní a zemské správy (dikasteriální a stavovský 
dům), předání zemského domu vojenské správě 

1359 G 95 1783 Karton 574 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 55: nové uspořádání záležitostí spojených zemí 
Moravy a Slezska, nové rozdělení krajů (přeložení sídla přerovského kraje do 
Hranic) 1783 

1359 G 95 1783 Karton 574 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 55a: protokoly z mimořádných zasedání 
moravskoslezského gubernia o novém uspořádání záležitostí spojených zemí 
Moravy a Slezska 1783 

1359 G 95 1783-1786 Karton 575 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 56: instrukce pro podací protokol, expedit, 
registraturu, dveřníky a kancelářské sluhy 783 – 17861776 – 1779 

1359 G 95 1779-1785 Karton 575 
Representace a komora, moravské a moravskoslezské gubernium, pravomoc 
a personální obsazení – č. 57: nařízení o zaopatření pensionovaných 
úředníků (zákaz obsadit místo po pensionovaném úředníkovi před ukončením 
řízení, přehledy o pensionovaných průvodčích komisařích) 1779 – 1785 
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1360 G 96 1763 Karton 575 
Žádost Václava Götze, pekařského mistra v Pavlovicích u Olomouce, o zákaz 
veřejného prodeje pekařských výrobků pokoutními výrobci 

1361 G 97 1762-1782 Karton 575 
Sdělení o vojenské zradě majora Gaisruckova pěšího regimentu Kajetána 
hraběte Gallera, který uprchl k nepříteli (degradace, uvěznění jeho manželky 
v klášteře v Olomouci) 

1362 G 98 1763-1764 Karton 575 
Žádost Františka Gruchela o dispens od předložení křestního listu (pochází 
z pruského Slezska), potřebného k přijetí do mlynářského cechu v Brně 

1363 G 99 1764 Karton 575 
Žádost Karla Göckerta o přijetí za podkovářského mistra v Olomouci 

1364 G 100 1764 Karton 575 
Stížnost Jana Jiřího Gebauera z Fulštejnu (Bohušov) na místní vrchnost 
(hrabě Hodic) pro nařízený vojneský odvod jeho dvou synů 

1365 G 101 1747 Karton 575 
Žádost Michala Görstera, soukenického tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let k dosažení měšťanského práva v Brně 

1366 G 102 1747 Karton 575 
Žádost Jana Gerstera, postřihovače sukna, o dispens od nesplněných 
vandrovních let k dosažení mistrovského a měšťanského práva v Brně 

1367 G 103 1746 Karton 575 
Žádost Jiřího Gantha o svolení převzít po svém tchánovi Josefu Hedrichovi 
místo měšťanského kloboučníka v Olomouci 

1368 G 104 1747 Karton 575 
Žádost Petra Georga o přijetí za pekařského mistra v Olomouci 

1369 G 105 1736-1737 Karton 575 
Zavedení rýžování zlata na Moravě 

1370 G 106 1766 Karton 575 
Žádost Antonína Gemlicha, řezníka ze Šumperka, aby jeho dům, který mu byl 
pro dluhy městskou radou odňat, byl mu zpět navrácen nebo prodán v dražbě 

1371 G 107 1754-1755 Karton 575 
Žádost Jana Gebharda, bývalého vojenského ubytovatele, o přidělení 
k mýtnímu úřadu 
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1372 G 108 1767 Karton 575 
Žádost Josefa Göbela, tovaryše (malíře karet), o povolení usadit se na 
Starém Brně 

1373 G 109 1766-1767 Karton 575 
Žádost Jiřího Jindřicha Güntlera ze Saska o dispens k vedení obchodu 
s koloniálním zbožím v Šumperku 

1374 G 110 1767 Karton 575 
Žádost Františka Grose, koželužského tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let při udělení mistrovského práva v Osoblaze 

1375 G 112 1766-1767 Karton 575 
Omezení počtu dní dvorních slavností ve slavnostním oděvu, zrušení všech 
blahopřání 

1376 G 113 1765-1766 Karton 575 
Žádost Jana Jiřího Gabriela, tkalcovského tovaryše, o dispens od 
nesplněných vandrovních let při přijetí za venkovského mistra tkalcovského 
cechu v Zábřehu 

1377 G 114 1757 Karton 575 
Žádost gorického arcibiskupa o navrácení cenných předmětů (prstenů, křížů, 
relikviáře) patřících klášteru v Novém Městě (Rudolfswert) v Gorici, které do 
Olomouce přinesl bývalý probošt kláštera a olomoucký kanovník hrabě 
Lanthieri 

1378 G 115 1759 Karton 575 
Žádost neofyta Jana Glieksecliga o povolení obchodovat s různými předměty 
mimo období trhů 

1379 G 116 1762 Karton 575 
Prohlášení Jana Josefa Leonharda hraběte von Götzen za nesvéprávného 
a stanovení kurately nad jeho majetkem 

1380 G 117 1763 Karton 575 
Stížnost Heleny v. Blümenfeldové na olomoucký magistrát pro odepření vydat 
úroky z uložených 1000 zl. 

1381 G 118 1763 Karton 575 
Žádost Jana Karla Grubera z Grubersburgu o oprávnění obchodovat v Brně, 
které měl jeho zemřelý dědeček, obchodník s koloniálním zbožím 

1382 G 119 1768-1769 Karton 575 
Stížnost Ondřeje Glegy, punčochářského mistra ve Vanovicích, na místní 
vrchnost pro požadování nadměrných daní a robotních povinností 
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1383 G 120 1769 Karton 575 
Žádost Václava Gallasche, mydlářského tovaryše, o udělení mistrovského 
práva ve Šternberku 

1384 G 121 1769-  1783 Karton 576 
Zrušení věznic pro duchovní u arcibiskupských a biskupských konsistoří 
a klášterních žalářů (zprávy o uvězněných duchovních, vyšetřovací protokoly) 

1385 G 122 1769 Karton 576 
Žádost Rochuse Glotzera, správce školy v Olomouci, o odměnu z chudinské 
pokladny za vyučování chudých dětí 

1386 G 123 1768-  1772 Karton 576 
Žádost Josefa Glabacha o povolení zřídit na olomouckém předměstí holírnu 

1387 G 124 1767-1775 Karton 576 
Ustanovení o soudních poplatcích při projednávání pozůstalostí světských 
duchovních 

1388 G 125 1763,177 Karton 576 
Žádost mlynářů a pekařů z Jívové u Šternberka o povolení využít nádeníky 
k prodeji mouky a chleba mimo období trhů 

1389 G 126 1770 Karton 576 
Zjišťování příčin pozdního svozu mandelů z polí 

1390 G 127 1771-1782 Karton 576 
Nařízení, jímž se zakazuje připouštět novice k složení řeholních slibů před 
dosažením věku 24 let (žádosti noviců o dispens od tohoto ustanovení) 

1391 G 128 1771 Karton 576 
Žádost olomouckého vicesyndika Františka Gütlera o dispens od nesplněného 
tříletého držení měšťanského práva v Olomouci, stanoveného k volbě 
městským radním 

1392 G 129 1770-1773 Karton 576 
Žádost Gottfrieda Grimma, krejčovského mistra ze znojemského předměstí 
o přijetí do krejčovského cechu ve Znojmě (přiloženy vzorky látek) 

1393 G 130 1771-1784 Karton 577 
Nejvyšší nařízení, kterým se omezuje duchovenstvu získávání movitého 
a nemovitého majetku (žádosti o dispens od tohoto nařízení, přil. tištěný 
patent z 22. prosince 1780, jímž se zakazuje novicům a řeholníkům 
odkazovati před složením slibů majetek církvi, kromě již povoleného vitalicia 
1500 zl.) 
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1394 G 131 1770 Karton 577 
Žaloba Jana Jiřího von Geislera proti olomouckému obchodníkovi Františku 
Tauberovi, podaná u směnečného soudu pro směnečný dluh 1000 zl. 

1395 G 132 1771 Karton 577 
Žádost Jana Františka von Geislera o přijetí do rytířského stavu a povolení 
účastnit se zasedání zemského sněmu 

1396 G 133 1756-1780 Karton 578 
Žaloba obyvatel předměstí Jevíčka proti městské radě a městskému účetnímu 
Františku Heintzovi pro nesprávné hospodaření s kontribučními a obecními 
penězi (žádost o provedení revize kontribučním revidentem, ustanovení 
vyšetřovací komise, odvolání a uvěznění městského účetního, přil. účetní 
zprávy z let 1756 – 1772) 

1396 G 133 1756-1770 Karton 579 
Žaloba obyvatel předměstí Jevíčka proti městské radě a městskému účetnímu 
Františku Heintzovi pro nesprávné hospodaření s kontribučními a obecními 
penězi (výpisy z kontribučních knih příjmů z let 1756 – 1770 a výpisy dluhů 
důchodního úřadu z let 1756 – 1770, přílohy městského a vrchnostenského 
hospodaření, protokol obvodní komise, protokol o transportech a dovozném) 

1396 G 133 1756-1771 Karton 580 
Žaloba obyvatel předměstí Jevíčka proti městské radě a městskému účetnímu 
Františku Heintzovi pro nesprávné hospodaření s kontribučními a obecními 
penězi (závěrečný protokol sepsaný účetním adjunktem Františkem Šlechtou 
o výsledcích revize kontribučních, obecních, spotřebních a sirotčích účtů z let 
1756 – 1771 

1397 G 134 1772 Karton 580 
Vyšetřování stížnosti Martina Görlicha, nádeníka z Petrovic u Šternberka na 
robotní útisk (potrestán vězením za nepravdivou stížnost) 

1398 G 135 1771-1781 Karton 580 
Zákaz řádovým a světským duchovním sepisovat závěti pro cizí osoby 
a poskytovat řádovým duchovním svědectví při sepisování závěti (přiložený 
tištěný patent z 4. září 1771), stanovení dvouměsíční lhůty pro nové 
vyhotovení všech závětí, sepsaných duchovními osobami 

1399 G 136 1768-1782 Karton 581 
Nařízení o zjišťování stavu majetků ženských klášterů na Moravě (zákaz 
výpovědi aktivních kapitálů bez souhlasu zemského úřadu, přijímání novicek, 
kláštery cisterciaček na Starém Brně a v Předklášteří u Tišnova, sv. Kláry 
v Olomouci aj.) 

1400 G 137 1772-1773 Karton 582 
Stanovení počtu světských a řádových duchovních (seznamy řádových 
duchovních v jednotlivých moravských klášterech) 
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1401 G 138 1772 Karton 582 
Nařízení o zákazu styků duchovenstva dědičných zemí s řádovými domy 
v cizině 

1402 G 139 1773-1777 Karton 582 
Přiznání příjmů řádového duchovenstva a řádových provincií a jejich použití, 
zrušení provinciálních pokladen církevních řádů a směrnice pro správu jejich 
majetku 

1403 G 140 1770-1773 Karton 582 
Žádosti 28 domkařů z městečka Jívové u Šternberka, patřícího kartouzskému 
klášteru v Olomouci, o připojení k zemskému katastru a o navrácení poplatků 
neprávem obcí odvedených 

1404 G 141 1772 Karton 582 
Žádost Petra Regalata Turinského, kněze polského františkánského řádu, 
o dispens k přijetí za člena české provincie téhož řádu 

1405 G 142 1773-1774 Karton 582 
Žádost Jakuba Goska ze Sachsenthalu o dispens od příbuzenství při volbě za 
vicesyndika v Jihlavě 

1406 G 143 1774-1775 Karton 582 
Udělení dispensu Jakubu Goskovi ze Sachsenthalu k volbě za radního 
v Jihlavě s omezením, že nesmí zastávat úřad purkmistra 

1407 G 144 1774 Karton 582 
Zpráva o útěku mnicha Donáta Svatoně z kapucínského kláštera v Uničově 

1408 G 145 1772 Karton 582 
Žádost Maxmiliána Gatterera o udělení venia aetatis, potřebného k převzetí 
místa městského kuchaře v Brně po zemřelém otci 

1409 G 146 1775-1776 Karton 582 
Zajištění úhrady výdajů 42 zl. 48 kr. městské radě v Nových Hradech (ores 
České Budějovice) z pozůstalosti bývalého krajského hejtmana v Českých 
Budějovicích svobodného pána Desfeigniho La Tournelle, zemřelého ve 
Znojmě 

1410 G 147 1771 Karton 582 
Dvorský dekret o ustanovení výše věna a doživotního zaopatření pro osoby 
vstupující do klášterů v cizině, zákaz převádět bez nejvyššího schválení jmění 
řádových kněží při jejich přijetí do klášterů v cizině 

1411 G 148 1782 Karton 582 
Nařízení světským a řádovým duchovním, aby podali přiznání majetků 
a příjmů. Nařízení představeným klášterů, které byly zadluženy nebo jinak 
špatným hospodařením postiženy, aby okamžitě činili nápravu a podali o tom 
zprávu dvoru (majetková přiznání klášterů) 
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1412 G 149 1777-1781 Karton 582 
Nejvyšší schválení cechovních artikulí slevačům mosazi a jehlařům na 
Moravě 

1413 G 150 1772,1781 Karton 582 
Nejvyšší nařízení, kterým se ukládalo představeným klášterů předkládat 
zemským úřadům zatykače na řeholníky, došlé od generálů řádů 

1414 G 151 1776 Karton 582 
Nejvyšší nařízení, v němž se klášterům ukládalo oznámit příslušnému soudu 
případy úmrtí světských osob, žijících v klášteře, pod pokutou 122 dukátů 
a předat pořízený inventář jmění 

1415 G 152 1772,1779-1782 Karton 582 
Nejvyšší nařízení, kterým se ukládalo všem klášterům uhradit vypovězeným 
řeholníkům náklady spojené s pořizováním šatstva, prádla a ostatních potřeb 

1416 G 153 1778-1779 Karton 582 
Žaloba proti Prokopu hr. Gatterburgovi, držiteli alodního panství Hostim 
a Boskovštejn, pro jeho zadlužení, zapříčiněné špatným hospodařením 
(ustavení kurately, žádost o intabulaci dluhů) 

1417 G 154 1779-1784 Karton 583 
Zprávy o počtu a jmění osob, které přestoupily ze zdejších klášterů do cizích 
a naopak, zasílané představenými klášterů krajským úřadům 

1418 G 155 1780 Karton 583 
Žádost Vincence Gerstbauera z Brna o udělení venia aetatis, potřebného 
k převzetí pernikářské dílny po otci 

1419 G 156 1781 Karton 583 
Dvorský dekret, kterým se zapovídalo klášterům a řádovým domům udržování 
spojení s duchovními v cizině a dovážení bohoslužebných a náboženských 
knih z ciziny pod trestem jejich konfiskace 

1420 G 157 1782-1783 Karton 583 
Nejvyšší nařízení o zrušení všech řádových domů, klášterů, hospiců 
a shromáždišť kartouzského, františkánského, dominikánského, 
karmelitánského a kapucínského řádu, emeritů a klarisek, instrukce k převzetí 
správy klášterních statků, jmenování komisařů a účetních k provedení soupisů 
klášterního jmění, zaopatření řeholníků 

1421 G 158 1780-1783 Karton 584 
Nejvyšší nařízení o vydávání publikací arcibiskupskými a biskupskými 
konsistořemi a jejich předkládání zemským úřadům (přiložené tištěné 
oběžníky olomoucké a brněnské konsistoře, žádosti o schválení jejich 
zveřejnění) 
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1422 G 159 1773 Karton 584 
Žádost Valentina Gerstbauera, pernikářského a voskařského tovaryše z Brna, 
o udělení venia aetatis, potřebného k převzetí dílny po zemřelém otci 

1423 G 160 1782 Karton 584 
Zřízení nové duchovní komise u moravského gubernia, její instrukce a agenda 
(příslušnost nadační komise) 

1424 G 161 1780, 1782 Karton 584 
Nejvyšší nařízení o způsobu zatčení duchovních osob, aby veřejnosti zůstalo 
utajeno 

1425 G 162 (1480-1747) 1781 Karton 584 
Žádost města Kyjova o potvrzení privilegií 

1426 G 163 1782 Karton 584 
Žaloba Františka Gabriela, revírníka na lenním statku Biskupice, proti jeho 
majiteli Františku z Pillersdorfu pro těžké ublížení na těle 

1427 G 164 1782 Karton 584 
Žádost Terezie Gattinové z Buchlovic o potvrzení privilegií 

1428 G 165 1782 Karton 584 
Příkaz krajským a hospodářským úřadům, aby oznamovaly příslušným 
církevním úřadům zjištěné přestupky farářů a duchovních správců, jako např. 
vybírání vyšších štolových poplatků 

1429 G 166 1782 Karton 584 
Nejvyšší nařízení o zákazu dispozice se jměním duchovenstva, kromě 
důchodů (uložení jmění ve státní úvěrové bance, zákaz výpovědi kapitálů 
uložených v náboženském fondu) 

1430 G 168 1782-1783 Karton 584 
Žádost Jana Grünna, krejčovského tovaryše v Jihlavě, o udělení mistrovského 
práva na jihlavském předměstí (zamítnutí jeho přijetí krejčovským cechem) 

1431 G 169 1784 Karton 584 
Prohlášení lití zvonů a tombaku za svobodné umění 

1432 H 1 1748-1750 Karton 585 
Stížnost obcí Hrádek a Mladotice na daňové přetížení 

1433 H 2 1748-1754 Karton 585 
Stížnost jesuitů v Uherském Hradišti proti městské hospodářské správě pro 
přílišné zdanění jejich pozemku ve Starém Městě 
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1434 H 3 1749-1750 Karton 585 
Žádost magistrátu v Uherském Hradišti o náhradu za místa, které poskytl na 
zřízení hřbitova 

1435 H 4 1693-1749 Karton 585 
Výskyt kobylek na Moravě a opatření proti nim 

1436 H 5 1702-1762 Karton 586 
Zprávy o plavení dřeva po řece Svratce na stavbu opevnění Brna aj. 

1437 H 6 1729-1750 Karton 586 
Potvrzení artikulí tkalcovského cechu v Uherském Hradišti 

1438 H 7 1749 Karton 586 
Udělení dispense Floriánu Josefu Hunhauserovi, aby mohl být zvolen radním 
v Uničově přes své příbuzenství s tamním královským rychtářem 

1439 H 8 1752 Karton 586 
Žádost Jana Jiřího Herlugsche, krejčovského tovaryše ve Znojmě, o udělení 
měšťanského a mistrovského práva tamtéž 

1440 H 10 1749-1755 Karton 586 
Žádost magistrátu v Uherském Hradišti o vydání kauce býv. daňového 
výběrčího a účetního při opevňovacích pracích v Uherském Hradišti Františka 
Michaela Karase k uhrazení jeho dluhů 

1441 H 11 1749-1754 Karton 586 
Revize výše daňového zatížení poddaných statku Hlubočan na základě jejich 
stížnosti na daňové přetížení. Stížnost obce Hlubočan, že jim byla odebrána 
obecní louka 

1442 H 12 1749 Karton 587 
Smrt bývalého kamerálního výběrčího v Uherském Hradišti Tomáše Adama 
Štemberského a vyúčtování jeho pozůstalosti 

1443 H 13 1749 Karton 587 
Žádost Jana Jiřího Herlugsche, krječovského tovaryše ve Znojmě, o udělení 
měšťanského a mistrovského práva tamtéž 

1444 H 14 1749-1750 Karton 587 
Kontribuční záležitosti na statcích kláštera sv. Tomáše v Brně, Nových 
Hvězdlicích a Šardicích (zápisy z jednání komise, daňové rozpisy pro 
jednotlivé vsi) 

1445 H 15 1752-1753 Karton 587 
Žádost materialisty Josefa Hoffera o dispens od cizího původu, aby mohl 
získat měšťanské právo v Olomouci 
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1446 H 16 1750-1755 Karton 587 
Kontribuční záležitosti na panství Uherský Brod a na statcích Velký Ořechov, 
Nezdenice (revize daňového zatížení) 

1447 H 17 1748-1749 Karton 587 
Útěky poddaných z panství Uherčice, zvláště případ 4 poddaných 
z Vratěnína, kteří vypověděli své domy pro nemajetnost 

1448 H 18 1750-1753 Karton 588 
Vyšetřování daňového zatížení poddaných na panství Uherčice 

1449 H 19 1749-1765 Karton 588 
Stížnost vsi Malé Hostěrádky na panství Chrlice pro daňové přetížení 

1450 H 20 1750 Karton 588 
Žádost Benjamina Hartmanna, parukáře z Vratislavi, o vydání ochranného 
dekretu, aby se mohl stát parukářem v Brně, případně v Olomouci 

1451 H 21 1750-1751 Karton 588 
Zamítnutí žádosti Benedikta Hesly, cínařského tovaryše, o udělení 
měšťanského a mistrovského práva v Brně 

1452 H 22 1750 Karton 588 
Žádost Frantantiška Heera o měšťanské právo v Olomouci 

1453 H 23 1750-1753 Karton 588 
Stížnost pastvinářů ze vsí Horní a Dolní Temenice na panství Ruda nad Mor. 
na daňové přetížení 

1454 H 24 1751-1752 Karton 588 
Udělení výročních a týdenních trhů městu Holešovu (žádost, dobrozdání 
krajského úřadu, schválení) 

1455 H 25 1752-1755 Karton 588 
Stížnost vsi Hodic na panství Třešť na daňové přetížení 

1456 H 26 1748-1752 Karton 588 
Stížnost obce Horákova na panství Sokolnice na nový kontribuční patent, 
podle něhož jí byl připsán další lán ke zdanění 

1457 H 27 1751-1752 Karton 588 
Dědictví podílu statku Brumova po Karolině Hetzerové z Aurachu a stížnost 
dědiček na jejich bratra F. J. Hetzera z Aurachu pro násilnosti, způsobené ve 
vsi Študlově 
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1458 H 28 1751-1752 Karton 588 
Stížnost Jakuba Haydta na městskou radu v Boskovicích, že mu z jeho 
konkursní pohledávky u Vavřince Chlupa bylo nepřávem odebráno 19 zl. 58 
kr. jako odchodné a taxa 

1459 H 29 1752 Karton 589 
Žádost sklenářského tovaryše Františka Hasera o přijetí za mistra 
sklenářského cechu v Brně 

1460 H 31 1752 Karton 589 
Žádost Jana Jindřicha Hentschela o dispens, aby se přes svůj cizí původ mohl 
stát měšťanem a mistrem v Olomouci 

1461 H 32 1752 Karton 589 
Žádost Karla Františka X. Hartmanna o dvorní výsady, aby mohl nerušeně 
provozovat svou krejčovskou živnost v Brně, jak to bylo rozhodnutím císaře 
Karla VI. přislíbeno všem židovským řemeslníkům, kteří přestoupí na 
katolickou víru 

1462 H 33 1752-1753 Karton 589 
Stížnost obce Jindřichova, že jí byl připisován ke zdanění lán a komín, který 
byl již předtím postoupen ke zdanění městečku Janovu 

1463 H 34 1753-1785 Karton 589 
Používání kamenného uhlí a rašeliny na Moravě, zřizování uhelných dolů 
v Ostravě, Karviné, Oslavanech, povolování odborníků z pruského Slezska na 
řízení práce v dolech, zřizování skladišť na uhlí, stanovení ceny uhlí; císařské 
nařízení o používání uhlí a rašeliny, aby se omezila spotřeba dřeva 

1464 H 35 1753-1754 Karton 590 
Stížnost poddaných statků Malé Hradisko na vrchnost pro neoprávněné 
odebrání obecního lesa 

1465 H 36 1752 Karton 590 
Stížnost obce Řepčína, patřící ke Klášternímu Hradisku, pro zdanění 1 lánu 
a 1/4 achtle, který používal klášter sv. Kláry v Olomouci 

1466 H 37 1753 Karton 590 
Vyšetřování nesrovnalostí v kontribučním hospodářství města Holešova 

1467 H 38 1752-1753 Karton 590 
Žádost mydlářského tovaryše, Josefa Horeckého o udělení měšťanského 
a mistrovského práva v Brně 

1468 H 39 1751-1756 Karton 590 
Vyšetřování udání na primátora v Zábřehu Jiřího Bendu pro špatné 
hospodaření s kontribučními a obecními penězi 
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1469 H 40 1753 Karton 590 
Žádost podkovářského a zbrojířského tovaryše Antonína Heckera o dispens 
od cizího původu, aby mohl získat měšťanské a mistrovské právo v Olomouci 

1470 H 41 1752-1753 Karton 590 
Stížnost magistrátu v Uherském Hradišti proti tamnímu krajskému úřadu pro 
různé zásahy do jeho pravomoci a soudnictví (jurisdikce) 

1471 H 42 1753-1785 Karton 591 
Záležitosti ranhojičů a porodních bab na Moravě, jejich školení, vydání 
a rozšiřování tištěné instrukce pro porodní báby, ustanovení mimořádného 
učitele ranhojičství a porodnictví Gottlieba Feuchtera a zajištění jeho platu 
a přístrojů aj. 

1472 H 43 1753-1758 Karton 591 
Záležitosti fideikomisního kapitálu hrabat Haugviců na panství Náměšť nad 
Oslavou a zahradě ve Vídni 

1473 H 44 1753-1754 Karton 591 
Stížnost měšťanské obce města Uherského Hradiště proti místnímu 
magistrátu pro různá protizákonná omezování, příčící se starým zvyklostem 
a dohodám 

1474 H 45 1754-1770 Karton 591 
Zákaz vývozu zajiečích kůží do cizích zemí 

1475 H 46 1754 Karton 592 
Žádost Jana Jiřího Heintze, měšťana v Litovli, o dispens, aby mohl svůj výčep 
dát v městských knihách připsat svému nezletilému synu Janovi a aby jej sám 
mohl užívat až do jeho plnoletosti 

1476 H 47 1755 Karton 592 
Projednávání pozůstalosti po zednickém tovaryši Janu Jiřímu Hilscherovi, 
který pocházel ze vsi Žiliny na panství Nový Jičín a zemřel v Čechách 

1477 H 48 1756 Karton 592 
Žádost mydlářského tovaryše, Josefa Honheisera, o dispens od nesplněných 
vandrovních let, aby se mohl stát mydlářským mistrem v Příboře 

1478 H 49 1753-1754 Karton 592 
Stížnost předměstského mistra Františka Hechingra proti brněnskému 
krejčovskému cechu, že mu chtěl bránit v provozování živnosti 

1479 H 50 1754 Karton 592 
Žádost Valentina Hartmanna o dispens, aby mu jeho dům, který koupil ve 
Veselé ulici v Brně, mohl být zapsán v městských knihách jako dům 
nákladnický 
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1480 H 51 1753-1754 Karton 592 
Stížnost obchodníků s koloniálním zbožím v Uherském Hradišti proti některým 
místním lidem a slezským formanům pro neoprávněný dovoz a prodej tresek 
a sleďů 

1481 H 52 1752-1753 Karton 592 
Žádost Jiřího Hoffmanna, sedláka ze vsi Pitárné na panství Dívčí Hrad, 
o náhradu utrpěných válečných škod 

1482 H 53 1753 Karton 592 
Stížnost řemeslníků v městečku Hostěradicích na panství Moravský Krumlov 
na novou daňovou subrepartici podle níž byli postiženi dalšími daněmi 
i domkaři a řemeslníci bez pozemků, a také poplatek za pastviny se 
požadoval i od domkářů bez ohledu na to, zda mají nebo nemají dobytek 

1483 H 54 1752 Karton 592 
Žádost Jana Haase ze Salcburku o přijetí za hodináře v Mikulově 

1484 H 55 1752 Karton 592 
Žádost Jana Ferdinanda Hertzoga o přiznání měšťanského práva na kavárnu 
v Brně 

1485 H 56 1755 Karton 592 
Žádost vrchního zahradníka v Lednici Jana Filipa Haucka o zadostiučinění za 
urážky, kterých se mu dostalo od dvorního zahradníka Breniga a jeho 
tovaryše z Bratislavy (Prešpurk) 

1486 H 57 1755 Karton 592 
Stížnost jesuitské koleje v Uherském Hradišti proti městské radě v Bzenci pro 
daňové přetížení vinohradu, který tam jesuité vlastnili 

1487 H 58 1754-1765 Karton 592 
Cisterciácký opat z kláštera Hauteseille (říšské knížectví Salm), vyhnaný 
zásahem francouzského dvora a jeho přijetí od cisterciáckých klášterů 
v Rakousku 

1488 H 59 1755 Karton 592 
Žádost chirurga Jindřicha Heuna z Trevírska (NSR) o dispens od cizího 
původu, aby mohl získat měšťanské právo v Brně 

1489 H 60 1755 Karton 592 
Žádost Leopolda Hanckeho, zámečníka, o udělení měšťanského 
a mistrovského práva v Mohelnici 

1490 H 61 1755-1765 Karton 592 
Vyšetřování udání proti hraběti Isidoru Hodicovi pro spolužití s určitou dívkou 
ve Vídni, pro pomoc k umělému potratu, urážku majestátu a další zločiny 
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1491 H 62 1755-1759 Karton 593 
Žádost punčochářského tovaryše Františka Halíka o dispens od nesplněných 
vandrovních let, aby mohl získat mistrovské právo v Jihlavě 

1492 H 63 1755-1757 Karton 593 
Žádost pasířského tovaryše Vavřince Honnische o udělení měšťanského 
a mistrovského práva v Brně 

1493 H 64 1755-1756 Karton 593 
Stížnost olomoucké biskupské konsistoře na hospodářské úředníky 
hodonínského panství pro svévolné otevření pozůstalosti zemřelého kaplana 
v Hovoranech 

1494 H 65 1755-1756 Karton 593 
Žádost tkalcovského tovaryše Konráda Hallera o dispens od cizího půsvodu, 
aby mohl získat mistrovské právo v Brně 

1495 H 66 1756-1760 Karton 593 
Žádost Jana Hájka, bývalého knihařského mistra v Litomyšli, o udělení 
měšťanského a mistrovského práva v Brně 

1496 H 67 1756-1767 Karton 593 
Stížnost měštanů městečka Dvorců a jeho předměstí pro daňové přetížení 
oproti měšťanům s výčepnickým právem a radním 

1497 H 68 1757 Karton 593 
Stížnost olomouckého podkováře Antonína Heckera na tamní magistát pro 
zamítnutí žádosti o zřízení nové kovárny v Olomouci 

1498 H 69 1757 Karton 593 
Revize kontribučních záležitostí na statku Hukovice 

1499 H 70 1754-1757 Karton 593 
Žádost vdovy Doroty Holtzerové o dispens pro jejího syna Františka , aby přes 
nesplněná vandrovní léta se mohl stát řeznickým mistrem ve Vyškově 

1500 H 71 1756 Karton 593 
Žádost Jana Jiřího Hornera z Jihlavy o dispens pro syna Jana, aby přes 
nesplněná vandrovní léta mohl převzít pekařskou živnost v Jihlavě 

1501 H 72 1754-1756 Karton 593 
Žádost ševcovského cechu v Zábřehu o omezení počtu mistrů 

1502 H 73 1756 Karton 593 
Stížnost krajského hejtmana ve Znojmě Ignáce Ludvíka von Haagena pro 
urážky, které mu způsobil znojemský knoflíkář Karel Knollmayer a jeho syn 
Ignác 
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1503 H 74 1746-1757 Karton 593 
Žádost Zikmunda Heincka, sedláře, a Jana Karla Pohla, řezníka, exulantů ze 
Slezska, aby byli přijati do města Znojma a mohli tam provozovat řemeslo 

1504 H 75 1757-1778 Karton 593 
Vyšetřování kontribučních záležitostí města Uherský Brod 

1505 H 76 1757-1758 Karton 593 
Stížnost Václava Hrubého, dědičného rychtáře ze vsi Petrůvka na 
luhačovickém panství, proti vrchnosti, která mu chtěla odebrat část dědičného 
gruntu 

1506 H 77 1757-1758 Karton 593 
Žádost ševcovského tovaryše Tomáše Heila o dispens od cizího původu, aby 
se mohl usadit v Židlochovicích 

1507 H 78 1757 Karton 593 
Žádost sklenářského tovaryše Dominika Häckela o dispens od nesplněných 
vandrovních let, aby mohl získat měšťanské a mistrovské právo na živnost 
Ignáce Siegla v Brně 

1508 H 79 1746 Karton 593 
Žádost ševcovského tovaryše Jana Heima, původem ze Slezska, o dispens, 
aby se mohl sát mistrem v Brně 

1509 H 80 1746 Karton 593 
Žádost Jana Kašpara Heckera, stavitele varhan, původem z Kladska, 
o dispens, aby mohl získat měšťanské právo v Brně 

1510 H 81 1757 Karton 594 
Žádost svobodnice A. M. Habigerové ze Starého Města u Moravské Třebové, 
aby mohla na svém statku veřejně čepovat víno a pivo 

1511 H 82 1758 Karton 594 
Žádost Jana Ignáce Hohenhäusera o dispens, aby se mohl stát radním ve 
Znojmě, i když tu neměl po tři roky měšťanské právo 

1512 H 83 1758 Karton 594 
Žádost Jana Filipa von Horna, bývalého kanovníka v Hlohově, o udělení 
uprázdněného kanovnického místa v Kroměříži 

1513 H 84 1759-1771 Karton 594 
Spor mezi rukavičkáři a kožešníky v Jihlavě o právo vyrábět kožené rukavice 

1514 H 85 1759-1760 Karton 594 
Žádost vojenského invalidy Jakuba Holuba, aby mu byl povolen další provoz 
pletárny punčoch v Telči, nutný k jeho obživě 
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1515 H 86 1759-1761 Karton 594 
Stížnost hrnčířů v Holešově proti cizím hrnčířským mistrům, kteří prodávali 
své výrobky ve městě i mimo stanovenou dobu výročního trhu 

1516 H 87 1761 Karton 594 
Vyšetřování zatčené Kateřiny Herbsthofferové, původem z Brna 

1517 H 88 1761 Karton 594 
Žádost cínařského tovaryše Kristiána Gottfrieda Hiersche o dispens od 
předložení rodného a výučního listu, aby se mohl stát měšťanem a mistrem 
v Brně 

1518 H 89 1761 Karton 594 
Žádost propuštěného vojáka Františka Hanuše ze vsi Jundrov, aby mu byly 
sníženy roboty a dávky, požadované od vrchnosti, jesuitské koleje v Brně 

1519 H 90 1761 Karton 594 
Žádost mydlářského tovaryše Františka Hezkého o dispens od nesplněných 
vandrovních let a o povolení zřídit třetí mydlářskou dílnu v Novém Jičíně 

1520 H 91 1760-1762 Karton 594 
Žádost Jakuba Havla o dispens od nesplněných vandrovních let, aby se mohl 
stát pekařským mistrem ve Vyškově 

1521 H 92 1762-1763 Karton 594 
Žádost Jana Felixe Herdyho, hospodářského úředníka na panství Višňové, 
o dispens, aby se mohl stát radním ve Znojmě, i když tu neměl po tři roky 
měšťanské právo 

1522 H 93 1763 Karton 594 
Žádost Antonína Josefa Hrbáčka o dispens, aby se mohl stát radním ve 
Znojmě, i když tu neměl po tři roky měšťanské právo 

1523 H 94 1762-1767 Karton 594 
Spor mezi Tomášem Hochwalterem a dvěma obchodníky ve Slavonicích 
o povolení provozování dalšího koloniálního obchodu 

1524 H 95 1763 Karton 594 
Žádost koželužského mistra Jana Hebrdy o povolení, aby mu mohl být 
připsán dům, který koupil ve Valašském Meziříčí a aby tu mohl nadále 
nerušeně provozovat svou živnost 

1525 H 96 1761-1785 Karton 594 
Žádost městské rady v Osoblaze, aby bylo město v kontribučních 
záležitostech odděleno od panství 
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1526 H 97 1762-1763 Karton 594 
Žádost prýmkařského tovaryše Josefa Hubra o udělení mistrovského práva ve 
Znojmě 

1527 H 98 1763 Karton 594 
Žádost Karla Hinckela, měšťana v Olomouci, aby mohl provozovat obchod na 
svém domě a aby byl přijat mezi olomoucké obchodníky 

1528 H 99 1763 Karton 594 
Stížnost vdovy Johany Hladišové, že jí byl odebrán grunt ve vsi Čelechovicích 

1529 H 100 1763 Karton 594 
Žádost sklenářského tovaryše Josefa Hosperta o dispens od nesplněných 
vandrovních let, aby mohl získat měšťanské a mistrovské právo v Olomouci 

1530 H 101 1763 Karton 594 
Žádost Pavla Hubera, bývalého vojenského felčara, aby mohl provozovat 
chirurgickou praxi v Prostějově 

1531 H 102 1763-1764 Karton 594 
Žádost Jakuba Havláta a Leopolda Hlaváčka o přijetí za pekařského mistra 
v Třebíči 

1532 H 103 1764 Karton 594 
Žádost řemenářského tovaryše Karla Heintze o udělení mistrovského práva 
v Prostějově 

1533 H 104 1764 Karton 594 
Žádost jirchářského tovaryše Josefa Hoffmanna o dispens od předložení 
výučního listu, aby mohl získat mistrovské právo v Prostějově 

1534 H 105 1763-1770 Karton 594 
Žádost invalidy Antonína Hnátka o udělení vinného a pivního šenku na 
předměstí Vyškova 

1535 H 106 1717-1725 Karton 595 
Vyšetřování stavu hospodářství příjmů a kontribuce ve městě Uherské 
Hradiště (spory mezi magistrátem a rychtářem ve finančních záležitostech, 
různé stížnosti aj.) 

1535 H 106 1716-1729 Karton 596 
Vyšetřování stavu hospodářství příjmů a kontribuce ve městě Uherské 
Hradiště (další doklady k vyšetřování stavu hospodářství v Uherském Hradišti; 
účty, účetní dokldy, rozbory aj.) 
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1536 H 107 1712 Karton 597 
Schválení koupě domu se sladovnickým oprávněním Janem Jiřím Hornerem 
v Jihlavě 

1537 H 108 1708-1710 Karton 597 
Neoprávněné odebrání klíčů od městské brány v Uherském Brodě místní 
vojenskou posádkou a jejich opětné navrácení správě města 

1538 H 109 1703-1708 Karton 597 
Zásobení města a pevnosti Uherské Hradiště potravinami a vodou 

1539 H 110 1708-1709 Karton 597 
Žádost Jana Jakuba Hutscheka, sedlářského tovaryše, o přijetí do 
sedlářského cechu ve Znojmě 

1540 H 111 1709 Karton 597 
Žádost Martina Handela o povolení dovážet víno do Jihlavy, kde by je ukádal 
ve svém domě a později prodával opět mimo město 

1541 H 112 1705-1751 Karton 597 
Obchodní styky Čech a Moravy s Uhrami, zvláště oboustranný obchod 
s dobytkem (směrnice, jednotlivé případy) 

1542 H 113 1706-1707 Karton 597 
Stížnost punčochářského tovaryše Jana Häntschela, že mu bylo odmítnuto 
přijetí za mistra punčochářského cechu v Jihlavě 

1543 H 114 1705-1709,1782 Karton 597 
Žádost lichtenštejnského města Zábřeha o potvrzení jeho privilegií 

1544 H 115 1698-1699 Karton 597 
Stížnost Jakuba Horáka proti magistrátu v Olomouci, neoprávněné odsunutí 
jiným kandidátem při obnově městské rady v roce 1697 

1545 H 116 1698-1709 Karton 597 
Žádost mydlářů a voskařů v Uherském Hradišti o potvrzení jejich cechovních 
artikulí 

1546 H 117 1695 Karton 598 
Povstání 1500 poddaných na panství Hukvaldy pro přílišné zatížení robotou 
a dalšími břemeny 

1547 H 118 1691 Karton 598 
Žádost Judity Terezie Hirschové, která utekla s nějakým řádovým knězem do 
luteránských zemí, aby se mohla vrátit zpět na Moravu 
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1548 H 119 1694 Karton 598 
Projednávání stížnosti na hraběte Václava Eberharda z Herbersteinu, který 
přišel na masopustní zábavu ve františkánském hábitu a působil tam veřejné 
pohoršení 

1549 H 120 1670-1701 Karton 598 
Vyplácení příspěvků na ubytování vojenské posádce v Uherském Hradišti, 
nesrovnalosti, stížnosti 

1550 H 121 1672-1678 Karton 598 
Žádost poddaných z města Dvorce na panství Karlovec o zlepšení jejich 
mýtního privilegia 

1551 H 122 1688-1741 Karton 598 
Postoupení františkánského kláštera v Uherském Hradišti z české provincie 
do uherské a žádost o jeho navrácení do české provincie 

1552 H 123 1692-1693 Karton 598 
Žádost brněnského měšťana Řehoře Hyacinta Heintze o povolení vinného 
šenku 

1553 H 124 1710-1734 Karton 598 
Vydání a potvrzení artikulí cechu mlynářů v hradišťském kraji 

1554 H 125 1714-1723 Karton 598 
Různé stížnosti proti hradišťskému výběrčímu daní Caspartovi v kontribučních 
záležitostech, vyšetřování nesrovnalostí v daních a sesazení výběrčího 
Casparta 

1555 H 126 1714-1717 Karton 598 
Ubytování dělostřeleckého hejtmana a dozorce v dělostřeleckém skladišti 
Jakuba Albela v Uherském Hradišti 

1556 H 127 1714-1719 Karton 598 
Potvrzení artikulí tkalcovského cechu v Zábřehu 

1557 H 128 1717-1718 Karton 598 
Žádost magistrátu v Uherském Hradišti o souhlas k přijetí kapitálu 15.000 zl. 
na zaplacení dluhů 

1558 H 129 1715-1717 Karton 599 
Zabrání venkovského domu hradišťského měšťana Bulína do městského 
opevnění a jeho žádost o odepsání jeho komína ze zdanění 

1559 H 130 1714-1719 Karton 599 
Potvrzení artikulí ševcovského cechu v Zábřehu 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

315 

1560 H 131 1715-1717 Karton 599 
Demolice dvou mlýnů v Uherském Hradišti kvůli městskému opevnění 
a postavení nových mlýnů na vhodnějším místě 

1561 H 132 1719-1723 Karton 599 
Žádost města Uherské Hradiště o opětné povolení týdenních trhů na dobytek 
ve městě 

1562 H 133 1718-1722, 1778-1779 Karton 599 
Potvrzení artikulí cechu kameníků, zedníků a tesařů v Uherském Hradišti 

1563 H 134 1717-1721 Karton 599 
Stanovení výše platů královského rychtáře a magistrátu v Uherském Hradišti 
a určení poměru, v jakém jim připadnou vybrané vstupní poplatky od židů 

1564 H 135 1718-1719 Karton 599 
Vyšetřování činnosti a platu stavitele městských opevnění v Uherském 
Hradišti Jana Walnera 

1565 H 136 1718-1719 Karton 599 
Žádost Jana Františka Hoffmanna, měšťana ve Znojmě, o udělení práva na 
hostinec a na vývěsní štít na jeho domě 

1566 H 137 1727-1731 Karton 599 
Spory magistrátu v Uherském Hradišti s místním velitelem o honitbu, rybolov, 
seno a další záležitosti 

1567 H 138 1719-1720 Karton 599 
Žádost Jana Jindřicha Müllera o povolení k postavení volského mlýna 
v Uherském Hradišti 

1568 H 139 1729-1730 Karton 599 
Žádost ševců v Uherském Hradišti o potvrzení jejich cechovních artikulí 

1569 H 140 1728 Karton 599 
Žádost Karla Herdiborského o potvrzení privilegií na svobodné dvory ve vsi 
Vlkoš na panství Svatobořice 

1570 H 141 1729-1734 Karton 599 
Spor obchodníků se soukeníky v Jihlavě o přijetí Václava Hermana jako 
obchodníka s vlnou a suknem v Jihlavě 

1571 H 142 1732-1783 Karton 600 
Žádost města Osoblahy o potvrzení privilegií 
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1572 H 143 1731 Karton 600 
Žádost stavovského fyzika Erharda Götze v Uherském Hradišti o osvobození 
od osobních břemen jako je povinnost stráží a osvobzení jeho domu od 
povinnosti ubytování 

1573 H 144 1732 Karton 600 
Žádost cechu pekařů v Osoblaze o potvrzení jejich cechovních artikulí 

1574 H 145 1728 Karton 600 
Objevení tuláka Jana Františka Holsara, rodem z Třebíče, v biskupské 
residenci v Olomouci a jeho převzetí třebíčskou městskou radou 

1575 H 146 1733-1735 Karton 600 
Žádost Antonína Höffera o přijetí do pekařského cechu ve Znojmě 

1576 H 147 1732-1738 Karton 600 
Přeložení týdenních trhů z Hrušovan nad Jevišovkou do vsi Hevlína 

1577 H 148 1734-1782 Karton 600 
Žádost města Hulína o potvrzení privilegií 

1578 H 149 1734-1735 Karton 600 
Stížnost Jana Hezkého proti magistrátu a cechu soukeníků v Novém Jičíně, 
že mu nechtějí povolit obchodování s vlnou 

1579 H 150 1735-1738 Karton 600 
Žádost heraltického faráře o povolení prodávat svíčky a jiné obětiny před jeho 
filiálním kostelem v Přibyslavicích 

1580 H 151 1739-1740 Karton 600 
Daňové nedoplatky poddaných na statku Jindřichov a žádost o odvolání 
exekuce na jejich vymáhání 

1581 H 152 1719 Karton 600 
Stížnost na Jana Hlaváčku, který vlastnil měšťanský dům v Uherském Hradišti 
a přitom odmítal přijat práva a povinnosti měšťanů a podřídit se magistrátu 

1582 H 153 1709 Karton 600 
Žádost vojenského velitele v Uherském Hradišti, generála svobodného pána. 
z Říčan, o povolení postavit mlýn na řece Moravě blízko městského opevnění 

1583 H 154 1716-1719 Karton 600 
Stížnost magistrátu v Uherském Hradišti na vojenskou posádku, že povoluje 
cizím lidem vstup do města bez vědomí purkmistra 
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1584 H 155 1734 Karton 600 
Nařízení proti podomním obchodníkům v Hamburku a postižení několika 
podomních obchodníků z Čech 

1585 H 156 1734 Karton 600 
Stížnost uherskohradišťského magistrátu vojenskému veliteli na dceru 
mušketýra Barboru Gajdošikovou pro mravnostní přestupky 

1586 H 157 1749 Karton 600 
Potvrzení privilegií kláštera Hradisko u Olomouce 

1587 H 158 1735-1736 Karton 600 
Žádost Josefa Handla o přijetí za měšťana a obchodníka s vlnou a suknem 
v Jihlavě 

1588 H 159 1736-1738 Karton 600 
Stížnost velitele v Uherském Hradišti Stubenberga na výplatčího při stavbě 
opevnění F. M. Karase pro urážky, které mu Karas způsobil 

1589 H 161 1735-1739 Karton 601 
Žádost krejčovského tovaryše neofyta, Františka Hradeckého, o dispens, aby 
mohl získat měšťanské a mistrovské právo v Brně 

1590 H 162 1738 Karton 601 
Zatčení a vyšetřování důstojníka Otto von Hagena a jeho sluhy Jana 
Leopolda Klohra pro různé přestupky 

1591 H 163 1739-1740 Karton 601 
Stížnost magistrátu v Uherském Hradišti na místního puškaře Jana Lapčíka 
pro nenáležité chování 

1592 H 164 1738 Karton 601 
Žádost města Hustopeče o udělení výročních trhů na dobytek a týdenních 
trhů 

1593 H 165 (1710) 1738 Karton 601 
Žádost města Zábřeha o potvrzení privilegií 

1594 H 166 1740 Karton 601 
Projednávání nesprávného postupu měšťanského výboru v Uherském 
Hradišti při přijímání nového sládka 

1595 H 167 1738 Karton 601 
Žádost Josefa Hönigschmieda, dědičného rychtáře ze vsi Pasek na panství 
Sovinec, o potvrzení jeho privilegií 
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1596 H 168 1743-1744 Karton 601 
Žádost Baltazara Habermanna, soukenického tovaryše v Jihlavě, o udělení 
mistrovského práva 

1597 H 169 1742-1745 Karton 601 
Stížnost lázeňského Ignáce Hoffmanna v Kroměříži proti Martinu 
Blumenthalovi pro různé překážky, které jsou mu činěny ve výkonu jeho 
zaměstnání 

1598 H 170 1733-1734 Karton 601 
Žádost jesuitské koleje v Uherském Hradišti o souhlas k prodeji jejich podílu 
ve vsi Roštín 

1599 H 171 1736 Karton 601 
Žádost Františka Ignáce Hausmanna o jeho přijetí za stolařského mistra ve 
Znojmě 

1600 H 172 1739-1783 Karton 601 
Potvrzení privilegií města Uherské Hradiště 

1601 H 173 1725 Karton 601 
Zabavení vyz, dovážených pražskými obchodníky s rybami z Uher a spor 
o placení mýta během jejich cesty 

1602 H 174 1745 Karton 601 
Žádost Jana Michala Höhlera o přijetí za krejčovského mistra a měšťana 
v Olomouci 

1603 H 175 1733-1783 Karton 601 
Žádost městečka Nové Hvězdlice, které patřilo klášteru sv. Tomáše v Brně, 
o potvrzení privilegií 

1604 H 176 1746-1750 Karton 601 
Žádost bratrstva obchodníků v Uherském Hradišti o udělení privilegia, které 
by pro budoucnost omezovalo počet měšťanských obchodníků ve městě 

1605 H 177 1657-1670 Karton 601 
Žádost městečka Hostimi o udělení práva výročních a týdenních trhů na 
dobytek 

1606 H 178 1758-1768 Karton 601 
Stížnost řezníků v Zábřehu a Moravské Třebové na vrchnost, že od nich 
vyžaduje poplatky v rozporu s privilegiem, které jejich cech dostal od 
Ladislava Velena ze Žerotína r. 1604 
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1607 H 179 1763-1764 Karton 602 
Stížnost uherských poddaných v nitranském komitátu proti židům ze Slavkova 
a jejich vrchnosti, kteří jim odmítali zaplatit za dodávky mouky a stravovací 
výlohy 

1608 H 180 1747 Karton 602 
Žádost propuštěného invalidy Josefa Helbingera o dispens, aby mohl být přijat 
za krejčovského mistra v Olomouci 

1609 H 181 1748 Karton 602 
Žádost zámečnického tovaryše Jana Hockmanna o dispens od cizího původu, 
aby mohl být přijat za mistra v Brně 

1610 H 182 1764 Karton 602 
Žádost postřihovačského tovaryše Antonína Hameše z Vizovic, aby mohl být 
přes nesplněná vandrovní léta přijat za mistra 

1611 H 183 1765-1766 Karton 602 
Stížnost magistrátu v Uherském Hradišti na zástupce vojenského velitele ve 
městě pro uzavření branky pro pěší od Starého Města a pro další 
nesrovnalosti 

1612 H 184 1763-1766 Karton 602 
Jednání o pozůstalosti po faráři Fridrichu Hahnelovi z Dlouhé Bělé (Langen 
Byelau) v Pruském Slezsku a o 2000 zl. uložených v klášteře Hradisko 
u Olomouce, které tvoří její součást 

1613 H 185 1764-1765 Karton 602 
Stížnost Tomáše Hundsfelda, žadatele o přijetí za puškařského mistra 
v Olomouci, že mu byl uložen mistrovský kus, neodpovídající předpisům 

1614 H 186 1765 Karton 602 
Žádost Martina Horna o dispens od cizího původu a nemožnosti předložit 
rodný list, aby se mohl stát měšťanem v Brně 

1615 H 187 1766-1769 Karton 602 
Stížnost Ludmily Hüblové ze vsi Rychnova na panství Moravská Třebová proti 
vrchnímu na panství a vesnickému rychtáři pro odvedení jejího syna na vojnu 
a další nespravedlnosti, které jí byly způsobeny 

1616 H 188 1766 Karton 602 
Žádost brněnského mistra houslaře a loutnaře Josefa Hentschla, aby byla 
odmítnuta žádost houslařského tovaryše F. Wilda o mistrovské právo v Brně 
a aby byl odkázán do jiného města 

1617 H 189 1754 Karton 602 
Stížnost olomoucké biskupské konsistoře na preláta kláštera Hradisko 
u Olomouce, který dal zakopat oběšeného člověka bez předchozího 
zkoumání příčn smrti a rozhodnutí o způsobu pohřbu 
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1618 H 190 1754-1755 Karton 602 
Žádost Zikmunda Heincka, sedlářského mistra ve Znojmě, o zaopatření ve 
stáří, neboť přišel válečnými událostmi o veškerý majetek 

1619 H 191 1766 Karton 602 
Žádost Josefa Ignáce Höchsmanna o dispens, aby se mohl stát radním 
v Uničově, i když tu neměl po tři roky měšťanské právo 

1620 H 192 1766-1767 Karton 602 
Spor mezi lázeňským tovaryšem Ignácem Hanckem a lazebníkem Beckem, 
o předkupní právo na živnostenské oprávnění vdovy po lázeňském v Novém 
Jičíně Alžběty Wauschové 

1621 H 193 1767 Karton 602 
Císařské nařízení o soupisu všech domů a budov na Moravě, zprávy 
z jednotlivých krajů, korespondence 

1622 H 194 1767 Karton 602 
Žádost Františka Haagena, krejčovského tovaryše, o přijetí za předměstského 
mistra v Brně na živnost po jeho otci 

1623 H 195 1767 Karton 602 
Žádost soukenického tovaryše Jana Hoffmanna o dispens od cizíhopůvodu 
a chybějících dokladů, aby mohl získat měšťanské a mistrovské právo 
v Olomouci 

1624 H 196 1767-1770 Karton 602 
Žádost sklenářského tovaryše Šimona Hudečka o udělení mistrovského práva 
v Telči 

1625 H 197 1767 Karton 602 
Žádost o uvolnění z vojenské služby pro vojáka na dovolené Jakuba Huberta, 
který je v učení u jircháře Josefa Hancka v Brně 

1626 H 198 1767-1769 Karton 602 
Žádost pekařů a jednoho pernikáře v Osoblaze o potvrzení jejich cechovních 
artikulí 

1627 H 199 1751-1754 Karton 602 
Vyšetřování udání na neúměrné zdanění a nesprávně podanou rektifikační 
fasi vsi Třemešná na panství Osoblaha 

1628 H 200 1756-1757 Karton 602 
Stížnost luhačovického poddaného Josefa Hubáčka na vrchnost pro 
přetěžování robotami 
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1629 H 201 1756 Karton 602 
Žádost tkalcovských tovaryšů Jana Horáka a Bartoloměje Sedláčka o dispens 
od nesplněných vandrovních let, aby mohli získat mistrovské právo 
v Drahotuších 

1630 H 203 1759 Karton 602 
Odstoupení živnosti vdovy po parukáři ve Znojmě Marii Anny Hertové jistému 
Josefu Luppimu 

1631 H 204 1759-1760 Karton 602 
Žádost olomouckého měďařského mistra Adama Hubra, aby mu byl poskytnut 
vyživovací příspěvek za jeho dům a pole, které byly zabrány opevněním a za 
věrné služby během obléhání města 

1632 H 205 1760 Karton 602 
Stížnost pěti dědičných rychtářů na panství Hukvaldy na vrchnost, která chtěla 
na ně uvalit v rozporu s jejich privilegii nové břemeno dohledu na robotníky 

1633 H 206 1760 Karton 602 
Žádost ševcovského tovaryše Kryštofa Hemerleina o dispens od cizího 
původu, aby mohl získat mistrovské právo v Brně 

1634 H 207 1763 Karton 602 
Výkazy o změnách v kontribučním zatížení a v rektifikacích panství Holešov, 
Bystřice pod Hostýnem a Prusinovice v souvislosti s postoupením 7 vesnic od 
panství Bystřice a Prusinovice k panství Holešov 

1635 H 208 1762-1763 Karton 602 
Stížnost obchodníků s koloniálním zbožím v Zábřehu Františka Klara a J. 
Siegla na měšťana Libora Steidtla, který nabízel své koloniální zboží 
o nedělích a svátcích během bohoslužeb 

1636 H 209 1762 Karton 602 
Žádost parukářského tovaryše Šimona Hirschbergera o měšťanské 
a mistrovské právo v Olomouci 

1637 H 210 1761-1762 Karton 602 
Žádost městské rady v Osoblaze, aby byla osvobozena od dalšího odvádění 
ročních 236 zl. poplatku z piva 

1638 H 211 1762-1771 Karton 602 
Stížnost Barbory Hieblové v záležitosti jejího dědictví ve Slezsku 

1639 H 212 1763-1764 Karton 602 
Žádost Antonína Horeckého, řezníka v Kroměříži, o udělení mistrovského 
práva na masný krám po otci 
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1640 H 213 1765 Karton 602 
Žádost Václava Hermanna o udělení měšťanského a mistrovského práva na 
krejčovskou živnost v Telči 

1641 H 214 1767-1773 Karton 603 
Stížnost pololánice Anny Havlíčkové ze vsi Drásov na panství Tišnov pro 
přílišné zatížení různými daněmi a dávkami 

1642 H 215 1768 Karton 603 
Žádost krejčovského tovaryše Václava Hájka o přijetí za mistra krejčovského 
cechu ve Velkém Meziříčí 

1643 H 216 1767-1768 Karton 603 
Potlačení odporu poddaných na panství Hrotovice proti pořizování nové 
pozemkové knihy 

1644 H 217 1766-1770 Karton 603 
Žádost obchodníka s krátkým zbožím Antonína Holtzera, aby byl přijat za 
člena obchodnického stavu v Brně 

1645 H 218 1768 Karton 603 
Žádost Josefa Hunky, vypuzeného i s rodinou z panství Kelč, aby byl přijat na 
lenní statek Loučka v těsné blízkosti 

1646 H 219 1769 Karton 603 
Žádost krejčovského tovaryše Jana Hoffmanna, aby mohl být přijat za mistra 
na místo Petra Pavla Pemsela v Brně 

1647 H 220 1769 Karton 603 
Žádost hraběte Josefa Herbersteina, o přeložení kaplana Jakuba Vondráčka 
z Třeště, protože podporoval tamní poddané v odporu proti vrchnosti 

1648 H 221 1769 Karton 603 
Žádost vsi Holice patřící k Olomouci, aby směla přijmout vlastního řezníka 

1649 H 222 1769 Karton 603 
Žádost krejčího Jana Habela, aby mu mohl být připsán zděděný dův v Jihlavě 
a aby mu byl povolen provoz sýrárny 

1650 H 223 1768-1769 Karton 603 
Žádost Anny Barbory Molbrichové a Josefa Havla, aby Havel mohl vykonávat 
právo chirurga, které mu ona postoupila v Šumperku a aby tu byl přijat za 
lázeňského 

1651 H 224 1769 Karton 603 
Žádost krejčovského cechu v Uherském Hradišti, aby do cechu nebyli 
přijímáni další mistři 
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1652 H 225 1769 Karton 603 
Žádost kolářského tovaryše Jana Hoffera, aby byl přijat za venkovského 
mistra ve Znojmě a mohl provozovat živnost ve vsi Vrbovec 

1653 H 226 1769 Karton 603 
Žádost Karla Jana Heintze o dispens, aby se mohl stát syndikem v Litovli 
přesto, že jeho otec je tam přimátorem 

1654 H 227 1769-1770 Karton 603 
Stížnost mlynáře z tzv. sedlářského mlýna Michala Hucky proti sladovníkům 
v Jihlavě, kteří ho nutili odebírat z města pivo, a další záležitosti pivovarnictví 
v Jihlavě 

1655 H 228 1756-1770 Karton 603 
Žádost ševce Ondřeje Holtzmüllera o udělení mistrovského práva v Křížové 
ulici v Brně a jeho pozdější žádost, aby mu bylo povoleno vykonávat opravy 
a tovaryšské práce 

1656 H 229 1771-1773 Karton 603 
Nedostatek obilovin, zásoby, sklady, spotřeba, hlad a nouze poddaných – č. 
1: nedostatek obilovin, šířící se hlad a nouze mezi poddanými, výpomoci 
poddaným z vrchnostenských a státních zásob a další opatření k odstranění 
nouze 

1656 H 229 1771-1777 Karton 604 
Nedostatek obilovin, zásoby, sklady, spotřeba, hlad a nouze poddaných – 
dovoz obilí z Uher, omezení volného prodeje obilí na trzích, cís. nařízení 
o zajištění obilí a dalších plodin na setbu v příštím roce, zákaz pálení lihu 
z plodin, opatření proti odcizování nezralých plodin atd., zprávy z jednotlivých 
krajů 

1656 H 229 1771-1785 Karton 605 
Nedostatek obilovin, zásoby, sklady, spotřeba, hlad a nouze poddaných – č. 
2: nařízení o vydání 15.000 měřic obilí z císařských sýpek v Hodoníně 
a Velkých Pavlovicích pro odstranění hladu a nouze v jihlavském kraji a další 
opatření k odstranění hladové nouze a pozdější jednání o splácení poskytnuté 
pomoci 1771 – 1785 

1656 H 229 1771-1772 Karton 605 
Nedostatek obilovin, zásoby, sklady, spotřeba, hlad a nouze poddaných – č. 
3: vyšetřování nouze poddaných na pastnství Starý Jičín, zpráva krajského 
úřadu o situaci na panství, nedoplatky kontribuce aj. 1771 – 1772 

1656 H 229 1771-1780 Karton 605 
Nedostatek obilovin, zásoby, sklady, spotřeba, hlad a nouze poddaných – č. 
4: poskytnutí 30.000 centnýřů obilí a mouky z Vídně do Prahy a okolí pro 
zmírnění tamní nouze o chleba, zajištění transportu přes Znojmo a Německý 
Brod a poskytování náhrad všem poddaným, kteří se na dopravě podíleli 1771 
– 1780 
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1656 H 229 1771-1785 Karton 605 
Nedostatek obilovin, zásoby, sklady, spotřeba, hlad a nouze poddaných – č. 
5: udělování pasů krajskými úřady lidem, odcházejícím pro obilí do Uher 1771 
– 1772 

1656 H 229 1772-1774 Karton 606 
Nedostatek obilovin, zásoby, sklady, spotřeba, hlad a nouze poddaných – č. 
6: zásoby a zásobování obilím, cís. nařízení o nákupu obilí v Uhrách a jeho 
umístění ve státních skladech v Brně, Jihlavě a Olomouci, výkazy o čerpání 
zásob ze státních skladů, doklady a deníky o stavu zásob ve skladech, 
zajišťování sýpek na uložení obilí 

1656 H 229 1771-1772 Karton 607 
Nedostatek obilovin, zásoby, sklady, spotřeba, hlad a nouze poddaných – 
zprávy krajských hejtmanů o stavu podzimní setby a vyhlídkách na příští 
sklizeň, zprávy z krajů o stavu sklizně a o zásobách obilí u poddaných a 
u vrchnosti, výkaz o zásobách slámy 

1656 H 229 1770-1773 Karton 608 
Nedostatek obilovin, zásoby, sklady, spotřeba, hlad a nouze poddaných – 
zprávy jednotlivých krajských hejtmanů o opatřeních k usměrnění zdražování 
obilí a o úmyslu zřizovat zásobní sklady ve městech a na velkostatcích, 
zprávy o stavu sklizně, uvolnění dovozu obilí z Uher, zprávy z krajů o nákupu 
a vydávání obilí v erárních skladech, zajišťování odvozu obilí, loupežné 
přepady skladů aj. 

1656 H 229 1772-1776 Karton 608 
Nedostatek obilovin, zásoby, sklady, spotřeba, hlad a nouze poddaných – 
výkazy o stavu státních skladů obilí, předání části obilí pro zásobování vojska, 
vyúčtování hospodaření skladů, zprávy, jak budou jednotlivá panství 
poskytnuté obilí nahrazovat aj. 1772 – 1776 

1656 H 229 1770-1773 Karton 609 
Nedostatek obilovin, zásoby, sklady, spotřeba, hlad a nouze poddaných – č. 
7: povolení volného dovozu obilí a chleboviny bez mýta a bez zvláštních pasů, 
jak z ciziny, tak mezi jednotlivými dědičnými zeměmi a současně zákaz jejich 
vývozu 1770 – 1773 

1656 H 229 1770-1776 Karton 609 
Nedostatek obilovin, zásoby, sklady, spotřeba, hlad a nouze poddaných – č. 
8: zákaz pálení kořalky z obilí 1772 

1657 H 230 1769-1770 Karton 610 
Žádost ševcovského tovaryše Františka Hoffbauera, aby mohl získat 
mistrovské právo na předměstí Brna 

1658 H 231 1769-1770 Karton 610 
Stížnost městské rady v Osoblaze, že ve zdejších enklávách, patřících 
sousedním dominiím, se čepuje pivo za nižší ceny ke škodě města a proti 
předpisům 
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1659 H 232 1769-1770 Karton 610 
Vyšetřování násilností, ke kterým došlo mezi některými měšťany v Uherském 
Hradišti a poddanými ze Starého Města, kteří vezli jarošovské pivo, které jim 
měšťané v Hradišti zabavili 

1660 H 233 1770 Karton 610 
Žádost punčochářského tovaryše Karla Heningera z Jívového o dispens od 
nesplněných vandrovních let, aby mohl získat mistrovské právo tamtéž 

1661 H 234 1770-1771 Karton 610 
Odmítnutí žádosti pekaře Josefa Harera v Jemnici o povolení dalšího 
provozování obchodu s různým zbožím, k němuž ho samovolně ustanovila 
městská rada v Jemnici 

1662 H 235 1770-1771 Karton 610 
Žádost chudých měšťanů v Uherském Hradišti, nevlastnících domy 
o osvobození od roční daně za ochranu, která se v jiných městech od této 
části měšťanů také nevybírá 

1663 H 236 1771 Karton 610 
Varování veřejnosti, aby nepůjčovala peníze zadluženému uherskému 
šlechtici Jiřímu Havorovi 

1664 H 237 1771, 1779 Karton 610 
Žádost Roziny Hintehofferové, která vyráběla čokoládu na Starém Brně, aby 
mohla své výrobky prodávat ve městě i na venkově 

1665 H 238 1770-1771 Karton 610 
Žádost postřihačského tovaryše Jana Heyslera o udělení mistrovského práva 
v Mohelnici 

1666 H 239 1770-1772 Karton 610 
Stížnost faráře u kostela Matky boží v Olomouci Jana Holomčíka na klášter 
Hradisko pro různé neoprávněné zasahování do jeho farních práv 

1667 H 240 1770 Karton 610 
Žádost Jana Jiřího Hannaka, aby mu bylo povoleno spravování bot na 
brněnském předměstí Radlas 

1668 H 241 1771 Karton 610 
Protest proti uzavření obchodu šperky Karla Hoffmanna nad zemským 
domem v Brně, uzavření bylo nařízeno merkantilním a směnečným soudem 

1669 H 242 1771-1773 Karton 610 
Stížnost Jana a Apolonie Hanákových ze Žabovřesk, poddaných 
kartuziánského kláštera, že jim byl odebrán dům a pozemek 
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1670 H 243 1766-1768 Karton 610 
Různé stížnosti poddaných na panství Hukvaldy, na vrchnost a vrchnosti na 
poddané (odpírání robot a dávek, nesrovnalosti, protokol o vyšetřování 
poměrů na panství, výpisy z urbářů, listin a další doklady o povinnostech, 
zprávy krajského úřadu k situaci) 

1670 H 243 (1578) 1768-1779 Karton 611 
Různé stížnosti poddaných na panství Hukvaldy, na vrchnost a vrchnosti na 
poddané (odpírání robot a dávek, nesrovnalosti, protokol o vyšetřování 
poměrů na panství, výpisy z urbářů, listin a další doklady o povinnostech, 
zprávy krajského úřadu k situaci) 

1671 H 244 1770-1771 Karton 611 
Stížnost obce Hodolany na poddané z Holic pro násilnosti, způsobené jim 
v souvislosti se sporem o pastvinu 

1672 H 245 1772 Karton 611 
Zpráva o 2000 zl. a úrocích z nich, které zanechal Jan Theodor Hülseberg 
svým třem vnukům 

1673 H 246 1770-1772 Karton 611 
Žádost třebíčského soukeníka Františka Hřebenského o navrácení 
zabaveného kusu sukna a dvou nůžek a o povoleníé stříhání sukna 

1674 H 247 1771-1772 Karton 611 
Žádost Matesa Antonína Homma, vícesyndika ve Znojmě, o dispens, aby 
mohl být zvolen radním ve Znojmě, když tu neměl po tři roky měšťanské 
právo 

1675 H 248 1773 Karton 611 
Stížnost poddaných lenního statku Hukovice na vrchnost pro robotní a daňové 
přetížení a jednání o náhradě výloh sporu 

1676 H 249 1773 Karton 611 
Žádost Ignáce Rudolfa Horčice o dispens, aby mohl být zvolen za radního 
v Uherském Hradišti, i když tu neměl po tři roky měšťanské právo 

1677 H 250 1774-1775 Karton 612 
Stížnosti poddaných statku Habrovany na hospodářského správce Antonína 
Lydala pro přílišné roboty a další nesprávnosti 

1678 H 251 1774 Karton 612 
Žádost vsi Hovorany na panství Hodonín o potvrzení jejích privilegií a 
o navrácní obecních luk a polí 

1679 H 252 1774 Karton 612 
Žádost hodinářského tovaryše Jana Hohlmeyera, aby mohl získat měšťanské 
a mistrovské právo v Olomouci 
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1680 H 253 1777-1785 Karton 612 
Žádost řezníka z městečka Vlasatic o opětné přijetí do poddanství knížat 
Ditrichštejnů a o navrácení domu, který dobrovolně daroval Janu Wildovi 

1681 H 254 1777 Karton 612 
Udělení plnoletosti tribunálnímu ingrosistovi Janu Hofdemelovi 

1682 H 255 1777-1778 Karton 612 
Žádost kožešnického tovaryše Jana Herličky o udělení měšťanského 
a mistrovského práva v Brně 

1683 H 256 1781 Karton 612 
Udělení plnoletosti Marii Kateřině Hirschové, rozené Alešové 

1684 H 257 1778 Karton 612 
Udělení měšťanského a mistrovského práva v Jihlavě provazníkovi 
Františkovi Hollaschovskému a odmítnutí žádosti provaznického cechu 
o stanovení počtu mistrů pouze na 3 osoby 

1685 H 258 1773 Karton 612 
Žádost kněze Onufria Heina o udělení církevního beneficia nebo o zaopatření 
jeho rodičů 

1686 H 259 1781-1782 Karton 612 
Odmítnutí hulínské předměstské obce s její žádostí o potvrzení údajných 
privilegií 

1687 H 260 1780-1782 Karton 612 
Spor mezi klášterem Hradiskem a hrabětem Vetterem o vyklizení náhonu 
k hejčínskému mlýnu a zpevnění jeho břehů, aby voda nezaplavovala okolní 
pozemky 

1688 H 261 1782-1784 Karton 612 
Žádost městečka Horní Město na panství Janovice o potvrzení jeho privilegií 
o týdenních a výročních trzích 

1689 H 262 1782-1783 Karton 612 
Žádost o potvrzení privilegií města Dvorce 

1690 H 263 1782-1783 Karton 612 
Potvrzení výročních a týdenních trhů v městečku Hostěradicích 

1691 H 264 1781-1783 Karton 612 
Odmítnutí žádosti Fridricha Heydricha ve Fulneku o rozšíření jeho obchodu 
o hedvábné stuhy, dráty do čepců a další zboží 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

328 

1692 H 265 1782-1785 Karton 612 
Stížnost M. Hiebla proti hospodářskému úřadu na panství Moravská Třebová, 
který odebral jeho matce vrchnostenskou penzi 

1693 H 266 1782-1783 Karton 613 
Stížnost tří poddaných z městečka Hrabyně, Jiřího Hrabišky, Vavřince Pravdy 
a Josefa Sdialka na vrchnost pro sporné pozemky 

1694 H 267 1783 Karton 613 
Žádost o udělení plnoletosti pro nezletilou Josefu Heinrichovou ze Šumperka, 
aby mohla udělat poslední vůli, protože je ve špatném zdravotním stavu 

1695 H 268 1784-1785 Karton 613 
Záležitosti války mezi Rakouskem a Holandskem o svobodnou plavbu po moři 
(přiložen rejstřík spisů) 

1696 H 269 1784-1785 Karton 613 
Zajišťování palivového dřeva pro dikasteriální dům, finanční úhrada aj. (pro 
gubernium, spelaci a zemské právo) 

1697 H 270 1785 Karton 613 
Stanovení počtu psů, které mohou držet sedláci a řemeslníci na venkově, aby 
se zabránilo psí vzteklině, zprávy o výskytu vztekliny a o počtu úmrtí po psím 
kousnutí 

1698 H 271 1783-1784 Karton 613 
Stížnost obce Holásky na chrlickou vrchnost, která dala postavit na jejich 
obecní pastvině několik domků a požaduje z nich domovní daň 

1699 H 272 1783-1785 Karton 613 
Udání Jana Hüttingera na městskou radu v Hustopečích, že mu brání 
v provozování chirurgické praxe a v obživě a žádost, aby mohl zůstat nadále 
jako chirurg v Hustopečích 

1700 H 273 1785 Karton 613 
Vedení obchodních knih u obchodníků a továrníků 

1701 J 1 1744-1748, 1772 Karton 614 
Daň, uložená židům v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za povolení volného 
dovozu rajských jablek a palmových větviček 

1702 J 2 1784 Karton 614 
Židovské vstupní mýto pro pobyt židů v královských městech – vybírání 
vstupného mýta do král. měst od židů, jeho zrušení a náhrada 1784 
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1702 J 2 1784 Karton 614 
Židovské vstupní mýto pro pobyt židů v královských městech – výkazy 
a vyúčtování vybraných poplatků za vstup židů do měst 1748 

1702 J 2 1745-1751 Karton 614 
Židovské vstupní mýto pro pobyt židů v královských městech – zjišťování 
nedoplatků židovských vstupních dávek podle krajů, výkazy o výši přijatých 
peněz, úřední výdaje gubernia na tuto agendu 1745 – 1751 

1702 J 2 1755-1770 Karton 615 
Židovské vstupní mýto pro pobyt židů v královských městech – pronájem 
židovského vstupního mýta židu Salomonu Dobruschkovi 1755 – 1770 

1702 J 2 1755-1783 Karton 615 
Židovské vstupní mýto pro pobyt židů v královských městech – jednání 
o dalším pronájmu židovského vstupního mýta na Moravě na dalších 6 let 
vdově židovce Schöndel – Dobruschkové 1774 – 1783 

1702 J 2 1740-1783 Karton 616 
Židovské vstupní mýto pro pobyt židů v královských městech – vybírání 
vstupních poplatků od židů při vstupu do měst, záležitosti pronájmu poplatků 
ve městech, osvobození od poplatků, povolení volného vstupu židů 
z dědičných zemí do Uher i z nich, zatím co od cizinců má být vybírána taxa 1 
zl. aj. 1740 – 1783 

1702 J 2 1748-1752 Karton 616 
Židovské vstupní mýto pro pobyt židů v královských městech – pronájem 
židovského vstupního mýta třebíčským židům Konradu Donatiovi a Simonu 
Hierschlovi, zprávy o příjmech z židovských poplatků ve městech 1748 – 1752 

1702 J 2 1740-1783 Karton 616 
Židovské vstupní mýto pro pobyt židů v královských městech – pronájem 
poplatků z židovského vstupního mýta v královských městech Konrádu 
Leopoldu Donatiovi na další tři roky od 1.2.1752 do 31.1.1755 1751 – 1755 

1703 J 3 b. d. Karton 616 
Žádost rukavičkářského tovaryše Jana Ondřeje Jungnickla o dispens, aby 
přes svůj cizí původ mohl získat měšťanské právo v Příboře 

1704 J 4 1748-1774 Karton 617 
Kontribuce moravských židů – č. 1: kontribuční poplatky, uložené moravským 
židům, stanovení jejich výše a rozpis na jednotlivé židovské obce, žádosti 
o osvobození od daní, exekuce, nedoplatky na daních, povolení 
k přestěhování židů a z toho plynoucí změny v daňovém zatížení aj. 

1704 J 4 1774-1781 Karton 618 
Kontribuce moravských židů – kontribuční záležitosti židů, jejich seznamy 
v krajích, žádosti o snížení daní, kauce výběrčích daní aj. 
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1704 J 4 1782-178/5 Karton 619 
Kontribuce moravských židů – různé kontribuční a jiné záležitosti židovských 
obcí a jednotlivých židů, přestěhování židů a jejich daňové nedoplatky, žádosti 
židů o povolení pobytu, provádění revize v židovských obcích, půjčování 
peněz židy aj. 

1704 J 4 1775-1777 Karton 620 
Kontribuce moravských židů – komise pro židovské kontribuční a politické 
záležitosti, projednávání daňových nedoplatků, obchod židů z Mikulova bez 
zaplacení daní, publikace císařských nařízení v židovských obcích, daňová 
přiznání, povolení židům k ženění aj. záležitosti židů, vyměřování výše daní 
židovským obcím, předkládané komisi 

1704 J 4 1778-1780 Karton 621 
Kontribuce moravských židů – komise pro židovské kontribuční a politické 
záležitosti, projednávání daňových nedoplatků, obchod židů z Mikulova bez 
zaplacení daní, publikace císařského nařízení v židovských obcích, daňová 
přiznání, povolení židům k ženění aj. záležitosti židů, vyměřování výše daní 
židovským obcím, předkládané komisi 

1704 J 4 1781-1783 Karton 622 
Kontribuce moravských židů – komise pro židovské kontribuční a politické 
záležitosti, projednávání daňových nedoplatků, obchod židů z Mikulova bez 
zaplacení daní, publikace císařských nařízení v židovských obcích, daňová 
přiznání, povolení židům k ženění aj. záležitosti židů, vyměřování výše daní 
židovským obcím, předkládané komisi 

1704 J 4 1778-1783 Karton 622 
Kontribuce moravských židů – protokoly ze zasedání komise pro kontribuční 
a politické záležitosti židů 

1704 J 4 1748-1762 Karton 623 
Kontribuce moravských židů – č. 2: kontribuční záležitosti židovských obcí, 
měsíční zprávy z krajů a odvádění daní, nedoplatky kontribuce a jejich 
vymáhání, výkazy nedoplatků aj. 

1704 J 4 1762-1766 Karton 624 
Kontribuce moravských židů – kontribuční záležitosti židovských obcí, měsíční 
zprávy z krajů a odvádění daní, nedoplatky kontribuce a jejich vymáhání, 
výkazy nedoplatků aj. 

1704 J 4 1766-1768 Karton 625 
Kontribuce moravských židů – kontribuční záležitosti židovských obcí, měsíční 
zprávy z krajů a odvádění daní, nedoplatky kontribuce a jejich vymáhání, 
výkazy nedoplatků aj. 

1704 J 4 1769-1771 Karton 626 
Kontribuce moravských židů – kontribuční záležitosti židovských obcí, měsíční 
zprávy z krajů a odvádění daní, nedoplatky kontribuce a jejich vymáhání, 
výkazy nedoplatků aj. 
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1704 J 4 1772-1774 Karton 627 
Kontribuce moravských židů – kontribuční záležitosti židovských obcí, měsíční 
zprávy z krajů a odvádění daní, nedoplatky kontribuce a jejich vymáhání, 
výkazy nedoplatků aj. 

1704 J 4 1774-1778 Karton 628 
Kontribuce moravských židů – kontribuční záležitosti židovských obcí, měsíční 
zprávy z krajů a odvádění daní, nedoplatky kontribuce a jejich vymáhání, 
výkazy nedoplatků aj. 

1704 J 4 1779-1785 Karton 629 
Kontribuce moravských židů – kontribuční záležitosti židovských obcí, měsíční 
zprávy z krajů a odvádění daní, nedoplatky kontribuce a jejich vymáhání, 
výkazy nedoplatků aj. 

1704 J 4 1760-1772 Karton 630 
Kontribuce moravských židů – daňové nedoplatky židovských obcí, žádosti 
o snížení dávek, poskytování výpomoci z židovského domestikálního 
přebytku, stanovení termínů a výše splátek nedoplatků, odvolání exekuce aj. 

1704 J 4 1778-1785 Karton 631 
Kontribuce moravských židů – daňové nedoplatky jednotlivých židovských 
obcí, vojenské exekuce na vymáhání nedoplatků do domestikálního fondu, 
žádosti o odpuštění placení poplatků za ochranu (Schutzgeld), různá 
vyjádření komise v politických a kontribučních záležitostech, útěky židů do 
Uher před placením daní aj. 

1704 J 4 1770-1785 Karton 632 
Kontribuce moravských židů – výkazy kraj. úřadů o daňových nedoplatcích 
židů v krajích, výkazy kamerálního platebního úřaru o stavu odvedené 
židovské kontribuce a další záležitosti židovských daní 

1704 J 4 1770-1781 Karton 633 
Kontribuce moravských židů – kontribuční nedoplatky židovské obce 
v Mikulově, stanovení lhůt k jejich zaplacení a případný postih při nedodržení 
závazků, žádosti o prominutí nedoplatků a o uchránění mikulovské židovské 
obce od exekucí, vyšetřování nesrovnalostí v tamních kontribučních 
záležitostech aj. 

1704 J 4 1767-1781 Karton 634 
Kontribuce moravských židů – daňové nedoplatky židovské obce ve Strážnici, 
stanovení lhůt splatnosti, žádost o slevu na daních, poskytování půjček 
z domestikálního fondu 1767 – 1781 

1704 J 4 1757-1773 Karton 634 
Kontribuce moravských židů – daňové nedoplatky židovské obce v Osoblaze, 
žádost o slevu na daních pro utrpění válečné škody, vyšetřování situace 1757 
– 1773 
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1704 J 4 1765-1785 Karton 634 
Kontribuce moravských židů – rozvržení přebytku z domestikálního fondu, 
poskytnutého na výpomoc zchudlým židovským obcím 1765 – 1785 

1704 J 4 1757-1785 Karton 634 
Kontribuce moravských židů – kontribuční nedoplatky židovských obcí 
v Jemnici a v Jiřicích, prosba o zrušení exekuce, výpomoc a snížení dávek 
v nové kontribuční repartici 1774 – 1776 

1704 J 4 1752-1766 Karton 635 
Kontribuce moravských židů – č. 3: nesrovnalosti v kontribuci židovských obcí, 
směrnice a nařízení v kontribučních záležitostech židovských obcí, 
předkládání jejich kontribučních a domestikálních účtů, žádosti židovských 
obcí o slevu kontribuce nebo o prodloužení platebních lhůt, zprávy krajských 
úřadů o odvádění kontribuce, poskytování výpomoci židovských obcím aj. 

1704 J 4 1764-1775 Karton 636 
Kontribuce moravských židů – žádosti jednotlivých židů o povolení cestovat 
mimo zemi, stížnosti při vybírání daní, nesrovnalosti v daňových reparticích 
židovských obcí aj. 1764 – 1775 

1704 J 4 1752-1782 Karton 636 
Kontribuce moravských židů – č. 4: kontribuce jednotlivýchžidovských obcí 
a židovských poddaných, rozpory mezi židovskými obcemi v Lipníku a 
v Hranicích a jejich jednotlivými členy, dlícím nyní ve Slezsku, za něž má obec 
platit kontribuční dávky a spor židovské obce v Uherském Brodě s emigranty 
do Uher v téže záležitosti 1752 – 1782 

1704 J 4 1749-1768 Karton 637 
Kontribuce moravských židů – otázka placení kontribuce u židovských 
poddaných, kteří odešli z moravských panství do Uher, zůstávají však 
zdejšími poddanými a mají ve svých původních obcích platit také příslušné 
kontribuční dávky 

1704 J 4 1751-1762 Karton 638 
Kontribuce moravských židů – č. 5: židovský domestikální fond, záležitosti 
židovského domestikálního fondu, předkládání domestikálních účtů 
židovskými staršími, náhrada platů a cestovních výloh, vyjádření komise, 
žádost o odvolání exekuce na nedoplatky domestikálního fondu, vyplácení 
výloh na cesty, písaře a posly židovským starším aj. 1751 – 1762 

1704 J 4 (1644)1712-1727 Karton 638 
Kontribuce moravských židů – č. 6: zavedení židovských tolerančních 
poplatků, vybírání tolerančních poplatků od židů, předkládní účtů, určování 
výše platů a prostředky k jejich vymáhání, hrozby vězením židovským starším 
při nesplnění požadavků aj. (1644) 1712 – 1727 

1704 J 4 (1644)-1772 Karton 638 
Kontribuce moravských židů – jednání komise pro židovskou daňovou 
repartici (1768 – 1772) 
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1704 J 4 1711-1749 Karton 639 
Kontribuce moravských židů – vybírání tolerančního poplatku od 
židů,nedoplatky, jejich výše a vymáhání, zasílání židovských daňových 
přiznání podle krajů 1711 – 1749 

1704 J 4 1719-1724 Karton 639 
Kontribuce moravských židů – projednávání výše tolerančních poplatků 
židovské obce v Osoblaze a nesrovnalostí, které tu nastaly 1719 – 1724 

1704 J 4 1649-1749 Karton 639 
Kontribuce moravských židů – císařské nařízení a jiné spisy v záležitostech 
kontribuce a tolerančního poplatku židů na Moravě, zprávy krajských úřadů aj. 
1649 – 1681 

1704 J 4 1710-1713 Karton 640 
Kontribuce moravských židů – záležitosti tolerančních poplatků a jiných platů 
a dávek židovských obcí, jednání a rozhodnutí komise zřízené v záležitostech 
židovských daní, předkládání účtů židovskými staršími o stavu vybírání 
poplatků a hospodářské situaci obcí, daňová přiznání obcí aj. 

1704 J 4 1748-1757 Karton 641 
Kontribuce moravských židů – č. 7: stížnosti židovských obcí na daňové 
přetížení, stížnost židovské obce v Mikulově na daňové přetížení a na základě 
toho příprava nové daňové repartice, další stížnosti na přílišné daně v jiných 
obcích, protokol komise, projednávající stížnost mikulovské obce a přípravu 
nové repartice, vyšetřování finančního hospodaření vrchního rabína na 
Moravě Eskelese a žádost jeho nástupce, aby mu bylo dáno absolutorium aj. 

1704 J 4 1751 Karton 642 
Kontribuce moravských židů – zpráva komise, ustanovené pro zkoumání 
stavu majetku židovské obce v Mikulově a pro stanovení výše jejích 
kontribučních dávek (s přílohami) 1751 

1704 J 4 1756-1773 Karton 642 
Kontribuce moravských židů – č. 8: záležitosti nadačního kapitálu 50.000 zl., 
které uložil u moravských stavů bývalý zemský rabín Berend Gabriel Eskeles 
ve prospěch chudých židů 1756 – 1773 

1704 J 4 1771-1784 Karton 642 
Kontribuce moravských židů – poskytování půjček z nadace rabína Eskelesa 
a různé záležitosti správy nadačního jmění 1771 – 1784 

1704 J 4 1751-1784 Karton 642 
Kontribuce moravských židů – č. 9: císařské nařízení, aby židovské obce na 
Moravě odevzdaly najednou předem celoroční kontribuci na rok 1762, zprávy 
krajských hejtmanů o provádění nařízení, žádosti o poskytnutí delších lhůt 
k placení aj. 1761 – 1762 
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1704 J 4 1762-1768 Karton 643 
Kontribuce moravských židů – č. 10/1: různé nesrovnalosti a nesprávnosti, 
zjištěné v daňovém zatížení židovských obcí i v účetních výkazech židovských 
starších, stížnost knížete Josefa Václava Lichtenštejna na různé přestupky 
v židovských finančních a kontribučních záležitostech a jednání dvorské 
komise pro policejní a kontribuční záležitosti židů v této věci, účetní výtky, 
stanovení lhůt a výše splátek židovským starším, předkládání účetních výtek 
a stanovení opatření, aby bylo zabráněno zneužívání obecních peněz 

1704 J 4 1768-1781 Karton 644 
Kontribuce moravských židů – různé nesrovnalosti a nesprávnosti, zjištěné 
v daňovém zatížení židovských obcí i v účetních výkazech židovských 
starších, stížnost knížete Josefa Václava Lichtenštejna na různé přestupky 
v židovských finančních a kontribučních záležitostech a jednání dvorské 
komise pro policejní a kontribuční záležitosti židů v této věci, účetní výtky, 
stanovení lhůt a výše splátek židovským starším, předkládání účetních výtek 
a stanovení opatření, aby bylo zabráněno zneužívání obecních peněz 

1704 J 4 1776-1783 Karton 645 
Kontribuce moravských židů – č. 10/2: stížnosti židovských obcí 
v kontribučních záležitostech vyšetřování stížností na zneužívání obecních 
peněz a žádosti o provedení revize účtů kontribuce v Mikulově, v Lipníku a 
v Hranicích 1776 – 1783 

1704 J 4 1776-1785 Karton 645 
Kontribuce moravských židů – stížnost třebíčských židů na zemského staršího 
Izáka Polnauera a na třebíčského vrchního pro nesprávný postup 
v kontribučních záležitostech 1784 – 1785 

1704 J 4 1754-1759,1759-1760 Karton 646 
Kontribuce moravských židů – č. 10/3: revize obecních účtů židovských obcí 
a hospodaření, akta císařské komise pro vyšetřování nesrovnalostí v repartici 
půjčky vypsané pro židovské obce na Moravě na léta 1758 – 1759, různých 
přestupků v záležitostech židů a pro revizi židovských domestikálních účtů 
z let 1754 – 1759, 1759 – 1760 

1704 J 4 1777-1784 Karton 646 
Kontribuce moravských židů – vybírání pokut za nalezené neorazítkované 
židovské kalendáře v obcích, nedoplatky těchto pokut a dalších 
domestikálních dávek 1777 – 1784 

1704 J 4 1784-1785 Karton 646 
Kontribuce moravských židů – revize nesrovnalostí v obecních účtech 
židovské obce v Mikulově za rok 1782, stížnosti na židovského rychtáře 
v Mikulově 1784 – 1785 

1704 J 4 1759-1785 Karton 646 
Kontribuce moravských židů – revize obecních účtů v Třebíči 1785 

1704 J 4 1759-1763 Karton 647 
Kontribuce moravských židů – č. 10/4: záležitosti půjčky (subsidii 
presentanei), vypsané pro židovské obce, vyšetřování stížností knížete Josefa 
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Václava Lichtenštejna na židovské starší v kontribučních záležitostech 
a podobné stížnosti zemského solicitátora žida Josefa Snigera, protokoly 
císařské komise, která se vyšetřováním stížností zabývala aj. 

1704 J 4 1765-1767 Karton 648 
Kontribuce moravských židů – č. 11: snížení vnitřních obecních výdajů 
židovských obcí v zemi, aby mohly lépe dostát závazkům v kontribuci 
a záležitosti nové kontribuční hlavní repartice, její příprava, soupis židovských 
rodin podle krajů, stížnosti židovských obcí proti nové daňové repartici, podíl 
jednotlivých krajů na úhradě platu a výloh vrchního zemského rabína aj. 

1704 J 4 1767-1785 Karton 649 
Kontribuce moravských židů – příprava nové kontribuční repartice, kontribuční 
subrepartice jednotlivých židovských obcí podle krajů 1767 – 1785 

1704 J 4 1765-1785 Karton 649 
Kontribuce moravských židů – č. 12: nedoplatky kontribuce v židovských 
obcích, nesrovnalosti v židovských kontribučních nedoplatcích pro léta 1761, 
1763 a 1764, 1765 a jednání komise, která byla ustanovena k jejich 
odstranění, výkazy o výši odevzdané kontribuce v krajích aj. 1765 – 1770 

1704 J 4 1765-1771 Karton 650 
Kontribuce moravských židů – č. 13: vyšetřování stížností kontribuentů 
z židovské obce v Lipníku n. B. proti tamnímu rychtáři Jonáši Simonu 
Keimvaldovi pro přetížení v daňové repartici (zvl. fascikl s účetními doklady) 

1704 J 4 1751-1778 Karton 651 
Kontribuce moravských židů – č. 14: vyměřování daní židovským obcím, 
výkazy počtu židovských rodin a jejich majetku pro vyměření kontribuce, 
žádosti o úlevy na daních, volby židovských starších, odpisy daňových 
nedoplatků, příprava židovské daňové repartice aj. 

1704 J 4 1778-1782 Karton 652 
Kontribuce moravských židů – vyměřování daní židovským obcím, výkazy 
počtu židovských rodin a jejich majetku pro vyměření kontribuce, žádosti 
o úlevy na daních, volby židovských starších, odpisy daňových nedoplatků, 
příprava židovské daňové repartice aj. 

1704 J 4 1782-1784 Karton 653 
Kontribuce moravských židů – kontribuční záležitosti židovských obcí, žádosti 
o rodinná místa v židovských obcích a jejich udělování, přesídlení židů 
z panství aj. 

1704 J 4 1781-1782 Karton 654 
Kontribuce moravských židů – č.14/1: daňové repartice židovských obcí, 
předávání seznamů židovských rodin a jednotlivých židů, majetková přiznání, 
přesídlení židů, získávání rodinných míst, odvádění poplatků při svatbách aj. 
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1704 J 4 1783-1785 Karton 655 
Kontribuce moravských židů – daňové repartice židovských obcí, předávání 
seznamů židovských rodin a jednotlivých židů, majetková přiznání, přesídlení 
židů, získávání rodinných míst, odvádění poplatků při svatbách aj. 

1704 J 4 1781 Karton 656 
Kontribuce moravských židů – č. 14/2: pořizování soupisu všech židovských 
rodin a jejich majetku pro přípravu nové židovské hlavní kontribuční repartice 
v r. 1781, jednání o přijetí jednotlivých židů do židovských obcí, žádosti 
jednotlivých židovských obcí o snížení daní při jejich novém rozdělení 

1704 J 4 1782-1783 Karton 657 
Kontribuce moravských židů – pořizování soupisu všech židovských rodin 
a jejich majetku pro přípravu nové židovské hlavní kontribuční repartice v r. 
1781, jednání o přijetí jednotlivých židů do židovských obcí, žádosti 
jednotlivých židovských obcí o snížení daní při jejich novém rozdělení 

1704 J 4 1774-1783 Karton 658 
Kontribuce moravských židů – č. 14/3: nová židovská hlavní kontribuční 
repartice, její přípravy a způsob zavádění 1774 – 1783 

1704 J 4 1774-1783 Karton 658 
Kontribuce moravských židů – potrestání židovských představených 
v Holešově, kteří nepřiznali přespočetné židovské rodiny, pokutou 300 zl., 
z nichž 1/3 měl dostat udavač Wolf Isák a 2/3 sirotčinec v Brně 1780 – 1783 

1704 J 4 1769-1776 Karton 659 
Kontribuce moravských židů – č. 15: útěk bývalého židovského staršího 
v brněnském kraji Israela Franckla a způsob náhrady značného dluhu na 
kontribuci, který po sobě zanechal 1769 – 1776 

1704 J 4 1769-1781 Karton 659 
Kontribuce moravských židů – č. 16: vyšetřování finančních a jiných přestupků 
v židovské obci v Uherském Brodě a náhrada komisionálních výloh při tomto 
šetření 1773 – 1781 

1704 J 4 1770-1775 Karton 660 
Kontribuce moravských židů – č. 17: stížnost židovské obce v Jemnici na 
tamního žida Isáka Landsmana, dříve poddaného na panství Police, že 
odmítal odvádět kontribuční vrchnostenské a obecní poplatky, dále stížnost 
pro zavření židovského hřbitova, spor mezi obcemi Jemnice a Police a jeho 
vyšetřování 1770 – 1775 

1704 J 4 1770-1782 Karton 660 
Kontribuce moravských židů – č. 18: bankrot židovského zemského staršího 
v olomouckém kraji Samuela Josefa Lorchtitze a nesrovnalosti a nedoplatky 
v jeho kontribučních dávkách, zjišťování jeho majetku a odvedení nedoplatků 
do kamerální pokladny 1771 – 1782 
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1704 J 4 1772-1783 Karton 661 
Kontribuce moravských židů – č. 19: vyšetřování přestupků, k nimž došlo při 
volbě představených a při vybírání daní a dávek v židovské obci v Bzenci, 
příbuzenské protekce apod. 

1704 J 4 1766-1785 Karton 662 
Kontribuce moravských židů – č. 20: kontribuční nedoplatky židovské obce 
v Hodoníně 595 zl., jejich vymáhání exekucí, žádost o vojenskou asitenci při 
prodeji židovských domů, vypuzení židovských rodin z Hodonína a jednání 
o jejich přijetí v jiných obcích a nové stanovení výše jejich kontribučního 
zatížení, útěk židovských rodin z Kostelce, usazování nových židů v Hodoníně 
aj. 

1704 J 4 1771-1780 Karton 663 
Kontribuce moravských židů – č. 21: jednání o kontribučních penězích 2140 
zl., které byly odcizeny židovskému zemskému staršímu v jihlavském kraji 
Moysesovi Beerovi Schnablovi, požadování jejich náhrady, soupis jeho 
majetku, jeho znovuustanovení do funkce, uvalení vojenské exekuce na 
některé obce pro daňové nedoplatky aj. 1771 – 1780 

1704 J 4 1765-1778 Karton 663 
Kontribuce moravských židů – č. 22: žádosti některých židovských obcí 
o poshovění v placení vrchnostenských dávek a cís. rozhodnutí, že 
vrchnostenské dávky a jiné platy mohou být vymáhány teprve po splnění 
finančních povinností poddaných v zemi a státu 1765 – 1778 

1704 J 4 1776-1779 Karton 663 
Kontribuce moravských židů – č. 23: nedoplatek v kontribuční pokladně ve 
výši 1941 zl. 34 kr., zjištěný po uprchlém zemském starším Josefu Moytesovi 
a předepsaný k náhradě olomouckému krajskému hejtmanu hr. Sinzendorfovi 
1776 – 1779 

1704 J 4 1769 Karton 663 
Kontribuce moravských židů – č.24: povolení odepsání kontribučních peněz 
z židovské obce v Šafově, které byly uloupeny poslu na cestě k zemskému 
staršímu do Ivančic 1769 

1704 J 4 1767-1785 Karton 663 
Kontribuce moravských židů – č. 25: výroba košerového vína v židovské obci 
v Bzenci a stanovení poplatků z něho 1767 – 1785 

1704 J 4 1767 Karton 663 
Kontribuce moravských židů – č. 26/1: přiznání majetku a daní při přípravě 
židovské kontribuční subrepartice ze 26 židovských obcí na Moravě 1767 

1704 J 4 1751-1783 Karton 664 
Kontribuce moravských židů – záležitosti židovských obcí, spory o výši daní, 
korespondence s komisí projednávající záležitosti, židovské kontribuce, výtky 
k židovským domestikálním účtům a jejich projednávání, výkazy nedoplatků, 
příprava nové židovské kontribuční repartice na Moravě, žádosti jednotlivých 
židovských obcí o slevu na daních aj. 
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1705 J 5 1747-1749 Karton 665 
Projednávání stížnosti židovské obce v Mikulově na bankální a důchodkovou 
administraci pro omezování jejího obchodu a účasti na trzích 

1706 J 6 1749-1785 Karton 665 
Nařízení o snížení úroků z kapitálu z 6 na 5 a později na 4 a u některých 
půjček na 3 1/2 procenta a různá ustanovení o výpovědních lhůtách 
a splátkách kapitálu 

1707 J 7 1744-1756 Karton 665 
Řešení vzájemných stížností a sporů mezi magistrátem, královským 
rychtářem a krajským úřadem v Jihlavě, vzájemné zasahování do 
kompetence a juristikce apod. 

1708 J 8 1726-1749 Karton 665 
Jednání o potvrzení cechovních artikulí pekařského cechu v Jihlavě 

1709 J 9 1757 Karton 666 
Žádost řeznického tovaryše Pavla Janka o dispens od nesplněných 
vandrovních let, aby mohl získat mistrovské právo v Jihlavě 

1710 J 10 1756-1757 Karton 666 
Žádost tkalcovského učně Jana Javůrka o dispens, aby mohl být prohlášen za 
vyučeného, i když nemá splněna učební léta 

1711 J 11 1749-1751 Karton 666 
Kontribuční žáležitosti na panství Jevišovice (zpráva o vyšetřování na panství 
na příkaz krajského úřadu ve Znojmě, kontrola daňových přiznání, žádost 
o přeměření pozemků na panství, vymáhání kontribučních dávek 
z poddanských pozemků ve vsi Únanově 

1712 J 12 (1327)1727-1747,1774-1782 Karton 666 
Jednání o potvrzení privilegií města Jemnice 

1713 J 13 1749-1751 Karton 666 
Vyšetřování daňového zatížení a placení kontribuce poddaných na panství 
Jemnice, daňová přiznání, nové vyměřování poddanských polí na panství, 
vyrovnání nedoplatku 12 zl. bývalým daňovým výběrčím aj. 

1714 J 14 1754-1755 Karton 666 
Protest šperkařů (Geschmeidler) v Jihlavě proti rozhodnutí tamního 
magistrátu, který povolil propuštěnému vojákovi Vavřinci Hunthovi 
neoprávněný obchod se železem ve vsi Stonařově 

1715 J 15 1689-1724 Karton 667 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 1: situace v soukenickém 
řemesle v Jihlavě, vyšetřování, proč toto řemeslo dříve vzkvétalo a nyní 
upadá, spory soukenického cechu s magistrátem o platy a dávky, věznění 
dvou mluvčích cechu, obviňovaných, že pobuřují cechovní mistry a svádějí je, 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

339 

aby neplatili daně, spory mezi cechovními staršími a ostatními mistry 
soukenického cechu aj. 

1715 J 15 1716-1734 Karton 668 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 2: spor o náhradu výloh 
zplnomocněnců cechu soukeníků v Jihlavě a jihlavských měšťanů vůbec ve 
výši 5000 zl., které vydali ve sporu s magistrátem a s představenými cechu 
o placení daní a další nesrovnalosti korespondence a rozbor situace od 
zástupců měšťanů a cechu z hlediska purkmistra a rady města Jihlavy 

1715 J 15 1717-1725,1745-1747 Karton 669 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 3: povznesení soukenictví 
v Jihlavě, zřízení komise na vyšetření stavu soukenických manufaktur 
v Jihlavě a její závěrečná zpráva pro zemského hejtmana a gubernium, spor 
o pronájem barvírny sukna, instrukce pro starší soukenického cechu jak mají 
dohlížet na jednotlivé provozy v manufaktuře, aby dobře prospívaly, jednání 
o tom, že má být poslán do Jihlavy nizozemský barvíř a střihač sukna, 
vyrovnání dluhů soukenického cechu u magistrátu, zřízení společnosti, která 
by povznesla jihlavské soukenictví, instrukce, jak se mají nadále chovat 
jednotliví mistři vůči cechovním představeným a magistrátu a naopak aj. 

1715 J 15 1723-1728 Karton 670 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 4a 5: rozvoj řemesel 
v Jihlavě, potvrzení privilegií cechu sladovníků, spory v soukenickém cechu 
o pronájem barvírny, zkoumání městského hospodaření v Jihlavě, jednání 
o dluzích soukenického cechu vůči magistrátu, vztahy mezi cechy 
a magistrátem vůbec, ustanovení o výrobě soukeníků aj. 

1715 J 15 (1704)1713-1728 Karton 671 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 6: řešení sporů 
soukenického cechu s magistrátem, žádost mistrů soukeníků, aby byli přizváni 
k jednání komise pro vyšetřování stavu soukenictví v Jihlavě, různé projekty 
jak je třeba postupovat, aby došlo k povznesení soukenické výroby ve městě, 
císařské výnosy, společnost pro povznesení soukenictví v Jihlavě aj. (1704) 
1713 – 1728 

1715 J 15 1730-1739,1762-1763 Karton 671 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 7: volba nových 
přísežných, výboru a kvartalistů soukenického cechu v Jihlavě a jejich 
schvalování nadřízenými úřady 1730 – 1739,1762 – 1763 

1715 J 15 1729-1730 Karton 671 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 8: vyplacení nedoplatků 
mzdy vdově po aktuárovi soukenického řemesla Barboře Bittnerové 1729 – 
1730 

1715 J 15 1738-1739 Karton 671 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 9: zamítnutí žádosti Anny 
Wegscheiderové, vdovy po písaři ve stavební kanceláři soukenického cechu 
v Jihlavě, o přiznání čtvrtletního platu jejího manžela z milosti 1738 – 1739 
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1715 J 15 1738-1739 Karton 671 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 10: žádost Jana Josefa 
Schüsslera, aby mu byla uvolněna soukenická dílna po jeho zemřelém otci 
a aby on sám byl přijat za mistra v Jihlavě 1738 – 1739 

1715 J 15 1717-1718 Karton 672 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 11: odstranění 
dosavadního barvíře v Jihlavě a obsazení jeho místa novým, spory 
s magistrátem, stanovisko krajského úřadu, jednání komise v této záležitosti 
1717 – 1718 

1715 J 15 1713-1732 Karton 672 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 12: různé záležitosti 
soukenictví v Jihlavě, pronájem barvírny, finanční nesrovnalosti mezi cechem 
a magistrátem, publikace patentů krajského úřadu, o pronájmu soukenických 
objektů v Jihlavě, výkazy množství a druhů sukna, které byly dodány na 
valchu, nová volba přísežných, výboru a kvartalistů soukenického cechu, 
výkazy množství dovážené vlny aj. 1713 – 1732 

1715 J 15 1716-1717 Karton 672 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 13: stížnosti zástupců 
jihlavských soukeníků na magistrát, obchodníky a královského rychtáře 
a císařské nařízení, jakým způsobem k nim má být zaujato stanovisko, 
stížnost představenstva cechu proti těmto zástupcům a jejich obvinění 
z falšování skutečnosti, odvolání k císaři a jeho žádost o dobrozdání ve 
sporných otákách 1716 – 1717 

1715 J 15 1735 Karton 672 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 14: žádosti o přijetí 
několika soukenických tovaryšů za mistry soukenického cechu v Jihlavě 1735 

1715 J 15 1712-1713 Karton 672 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 15: řešení sporů mezi 
soukenickým cechem a magistrátem v Jihlavě, stížnost soukeníků na úpadek 
jejich řemesla a zaujetí stanoviska magistrátu k této stížnosti 1712 – 1713 

1715 J 15 1712-1735 Karton 672 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 16: stížnosti jihlavských 
soukeníků proti společnosti pro soukenickou výrobu v Jihlavě, protestní 
srocování a nepokoje mezi řemeslníky, stanovisko různých stran k řešení 
situace 1726 – 1728 

1715 J 15 1734 Karton 673 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 17: převedení soukenické 
dílny vdovy Reginy Fischerové v Jihlavě na jejího nastávajícího manžela, 
tovaryše Josefa Proshe 1734 

1715 J 15 1725-1759 Karton 673 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 18: příprava instrukce 
a textu přísahy pro vrchního inspektora a aktuára soukenické továrny 
v Jihlavě, zvyšování cen sukna a tax pro obchodníky, výše požitků inspektora 
a úředníka krajského úřadu z cechovní pokladny 1725 – 1759 
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1715 J 15 1736-1738 Karton 673 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 19: neoprávněné vydání 
plné moci (charta bianca) na vyzvednutí 100 zl. třemi přísežnými 
soukenického cechu, její dodatečné zrušení a trestní postih vydavatelů 1736 – 
1738 

1715 J 15 1717-1759 Karton 673 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 20: pronájem barvírny 
sukna v Jihlavě, stížnosti magistrátu na nesprávný postup krajského hejtmana 
i výboru soukeníků při pronájmu, stížnost krajského hejtmana na postup 
soukenického cechu, zaujetí stanoviska jednotlivých zúčastněných stran, 
zpráva komise, určené k vyšetření situace, patent o zřízení společnosti pro 
zvelebení soukenictví v Jihlavě a jeho publikace v krajích aj. 1717 – 1726 

1715 J 15 1726-1733 Karton 674 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 21: další pronájem objektů, 
patřících k soukenické manufaktuře v Jihavě 1726 – 1733 

1715 J 15 1726-1729 Karton 674 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 22: různé záležitosti výroby 
sukna v Jihlavě, měsíční výkazy suken na valše v Jihlavě 1726 – 1729 

1715 J 15 1730-1747 Karton 675 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – oznámení patentu o pronájmu 
jihlavské barvírny, stanovení cen jihlavského sukna, dovoz turecké a uherské 
vlny, stížnosti na jihlavské obchdníky, že neodebírtají od soukeníků vlnu aj. 
1730 – 1747 

1715 J 15 1738-1739 Karton 675 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 23: žádost Davida Müllera, 
soukeníka v Jihlavě, ay mohl být zapsán do nové knihy mistra a aby mohl 
dále vykonávat své řemeslo 1738 – 1739 

1715 J 15 1739-1747 Karton 675 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 24: jednání o žádosti 
soukeníků v Jihlavě o osvobození od placení strážních poplatků městu a aby 
tyto peníze byly poskytovány ze soukenické pokladny 1739 – 1747 

1715 J 15 1746 Karton 675 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 25: ustanovení jihlavského 
královského rychtáře Kornrittera z Ehrenhalmu inspektorem soukenictví 
v Jihlavě 1746 

1715 J 15 1740-1762 Karton 675 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 26: volby výboru, 
přísežných a kvartalistů soukenického cechu v Jihlavě 1740 – 1762 
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1715 J 15 1740-1748 Karton 675 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 27:žádost jihlavského 
faráře k magistrátu, aby mu byl vydán stříbrný uvítací pohár, který faře 
darovali soukeničtí tovaryši 1740 – 1748 

1715 J 15 1730-1762 Karton 675 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 28: jednání jihlavských 
soukeníků a obchodníků o odvádění desátků z prodaného sukna různá 
omezení výroby sukna, dovozu vlny, úprava nařízení 1737 – 1744 

1715 J 15 1746-1747,1761-1762 Karton 676 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 29: jednání o povolení 
nebo zamítnutí dalšího dovozu trurecké a uherské vlny na Moravu 
a stanoviska jednotlivých krajských hejtmanů k této otázce, výroba a odbyt 
sukna na vojenské uniformy a způsob úhrady na ně jihlavkým soukeníkům 
1746 – 1747,1761 – 1762 

1715 J 15 (1688)1729-1750 Karton 676 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 30: žádost některých 
soukeníků, aby se mohli usadit v předměstích Jihlavy a zřídit si tu dílny, 
taxovní pořádek jihlavského soukenictví z roku 1688, stížnost postřihačů 
sukna na pečetění suken magistrátem, různé majetkové spory jihlavských 
soukeníků aj. (1688) 1729 – 1750 

1715 J 15 1749 Karton 676 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 31: žádost inspektora 
jihlavských soukenických manufaktur J. J. Kornrittera z Ehrenhalmu 
o přídavek k jeho ročnímu platu, který dostával z tamní řemeslnické pokladny 
1749 

1715 J 15 1746-1766 Karton 676 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 32: půjčka 7691 zl., kterou 
poskytl jihlavský magistrát ze soukenické pokladny roku 1742 pro Lobkovický 
vojenský útvar a další částky, poskytnuté z městské pokladny, jejich splácení, 
úroky aj. 1746 – 1766 

1715 J 15 1750 Karton 676 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 33: ustanovení Leopolda 
Schmeltzdorffa krajským hejtmanem v Jihlavě a současně inspektorem 
jihlavského soukenictví, jeho přísaha a převzetí správy řemeslnické pokladny 
1750 

1715 J 15 1750-1751 Karton 676 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 34: žádost Anny Pavliny 
Čermákové o povolení, aby mohla prodat Janu Prenerovi soukenickou dílnu 
v Jihlavě, zděděnou po svém otci 1750 – 1751 

1715 J 15 1749-1750 Karton 676 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 35: žádost vdovy Johany 
Politzerové o dispens, aby mohla soukenickou dílnu, zděděnou po svém 
prvním manželovi, převést na svého příštího muže tovaryše Františka 
Schwartze 1749 – 1750 
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1715 J 15 1754 Karton 676 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 36: žádost soukenického 
staršího Davida Habermanna o dispens pro jeho syna, aby mohl získat 
mistrovské právo v Jihlavě 1754 

1715 J 15 1751-1753 Karton 676 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 37: žádost Ferdinanda 
a Lukáše Rebhánových, soukenických mistrů v Jihlavě, o souhlas k prodeji 
jejich soukenické dílny 1751 – 1753 

1715 J 15 (1688)1729-1767 Karton 676 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 38: žádost soukeníka 
Františka Krenbergera v Jihlavě, aby tu mohl získat soukenickou dílnu 
a později opět žádost o povolení k prodeji 1750 – 1755,1767 

1715 J 15 1725-1746 Karton 677 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 39: změny 
v představenstvu soukeníků v Jihlavě, Antonín Widman jako komisař pro 
zjišťování stavu jihlavského soukenictví, hlášení magistrátu, kolik sukna bylo 
v Jihlavě vyrobeno a kolik prodáno a vyvezeno ze země, různá opatření 
a dobrozdání, k dalšímu povznesení jihlavského soukenictví, jednání 
o zavedení trhu na vlnu v Jihlavě, stížnost jihlavského magistráu proti Karlu 
Gotthardu Almsteinovi pro škody, které způsobil obci a soukeníkům aj. 1725 – 
1746 

1715 J 15 1755-1759 Karton 677 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 40: návrh komerčního 
konsesu, jakým způsobem by měl být zahlazen dluh cechu postřihačů sukna 
v Jihlavě a na zbavení cechu úroků z tohoto dluhu 1755 – 1759 

1715 J 15 1755 Karton 677 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 41: žádost soukenických 
mistrů v Jihlavě, aby jejich synům bylo bezplatně udělováno mistrovské právo 
1755 

1715 J 15 1725-1775 Karton 677 
Soukenické řemeslo a výroba sukna v Jihlavě – č. 41/1: různé záležitosti 
soukenické výroby v Jihlavě, žádost třešťského barvíře J. Sperbera 
o pronájem jihlavské barvírny, nesrovnalosti v účtech cechovních starších, 
volba cechovních představených aj. 1746 – 1775 

1716 J 16 1752 Karton 678 
Odsouzení ivanovického žída Mojžíše Löbla pro lichvu k peněžitému trestu 
1531 zl. a jednání o zabavení jeho majetku k úhradě této pokuty 

1717 J 17 1749-1785 Karton 678 
Přenocování židů v královských městech nebo v jejich předměstích v době 
výročních trhů a mimo ně (pokyny, jednotlivé případy, povolování pobytu židů 
vůbec) 
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1718 J 18 1750-1751 Karton 678 
Stížnost židů v Brumově na tamního faráře pro různé urážky a špatné 
zacházení, kterých se jim od něho dostalo 

1719 J 19 1709-1725 Karton 678 
Redukce židů – č. 1: vzrůstající počet židů na Moravě a obnovování 
a zřizování nových židovských synagog 1709 – 1725 

1719 J 19 1757-1759 Karton 678 
Redukce židů – žádost mikulovského žida Abrahama Eliáše, aby mohl 
odbývat soukromé modlitby ve svém vlastním domě za přítomnosti 10 osob 
včetně rodiny bez obřadů 1757 – 1759 

1719 J 19 1708 Karton 678 
Redukce židů – nařízení, aby žádný cizí žid nebyl v zemi ubytován bez pasu 
a bez zdravotního vysvědčení, aby se žádný žid neoprávněně nedostal do 
země 1708 

1719 J 19 1736-1737 Karton 678 
Redukce židů – pronikání židů, žebráků a vysloužilých vojáků z Polska 
a Slezska na Moravu a jejich vracení zpět 1736 – 1737 

1719 J 19 1755-1756 Karton 678 
Redukce židů – žádost boskovického rabína Mojžíše Pinkuse o souhlas, aby 
mohl odbývat soukromé modlitby ve svém domě 1755 – 1756 

1719 J 19 1785 Karton 678 
Redukce židů – žádost Benedikta Abrahama, žida z Vratislavi, o povolení 
soukromého vyučování židovského náboženství a mravů 1785 

1719 J 19 1670 Karton 678 
Redukce židů – nařízení, aby na Moravě nebyli přijímání židé, vypovězení 
z Vídně 1670 

1719 J 19 1718-1750 Karton 678 
Redukce židů – č. 2: přenesení a nové vybudování židovské synagogy 
v Uherském Brodě 1718 – 1750 

1719 J 19 1722-1733 Karton 678 
Redukce židů – č. 3: vyšetřování udání, podle něhož žid Marcus ve Vsetíně 
provozoval přes zákaz ve svém domě židovské náboženské obřady za účasti 
židů z okolních obcí 1722 – 1733 

1719 J 19 1670-1785 Karton 678 
Redukce židů – č. 4: stížnost židovské obce ve Strážnici proti správě města 
a pro zamýšlené zrušení a přeložení židovské synagogy, hřbitova a školy 
a zboření některých domů 1716 – 1721 
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1719 J 19 1706 Karton 679 
Redukce židů – č. 5: zákaz zřízení židovské synagogy na předměstí Brna 
1706 

1719 J 19 1723-1725 Karton 679 
Redukce židů – č. 6: jednání o povolení k rozšíření židovské synagogy 
v Koryčanech 1723 – 1725 

1719 J 19 1725-1733 Karton 679 
Redukce židů – č. 7: přibývání cizích židů na Moravě a zákaz jejich přijímání 
ve zdejších obcích, povolování sňatků židům 1725 – 1733 

1719 J 19 1745-1748 Karton 679 
Redukce židů – č. 8: nařízení o povinném vystěhování židů z Čech a Moravy, 
jeho publikace v krajích a později odklad provedení tohoto nařízení 1745 – 
1748 

1719 J 19 1713-1717 Karton 679 
Redukce židů – č. 9: nařízení o povinném vystěhování neusazených židů 
z panství knížat Lichtenštejnů a císařské nařízení o zastavení této akce 
a vyšetření celé záležitosti 1713 – 1717 

1719 J 19 1733-1736 Karton 679 
Redukce židů – č. 10: vyšetřování stížnosti židovského solicitátora Frankla pro 
zamýšlené vyhnání žida Josefa Davida z Puklic a zabrání jeho nového domu 
1733 – 1736 

1719 J 19 1722,1748-1749 Karton 679 
Redukce židů – č. 11: stoupající počet židů v Šafově a jejich úmysl obnovit 
a rozšířit zde vyhořelou synagogu 1722,1748 – 1749 

1719 J 19 1751-1752 Karton 679 
Redukce židů – č. 12: žádost třebíčského rabína Josefa Arona o povolení, aby 
mohl odbývat modlitby ve svém domě za přítomnosti 10 osob včetně rodiny 
1751 – 1752 

1719 J 19 1706-1752 Karton 679 
Redukce židů – č. 13: hlášení komorního prokurátora Kuglera, že židé z Dědic 
u Vyškova, Hoštic a Buchlovic se shromažďují ve svých soukromých domech 
k modlitbám jako v synagoze, se žádostí o zastavení všech soukromých 
shromáždění a vyučování 1750 

1719 J 19 1683,1717-1772 Karton 680 
Redukce židů – č. 14: soupisy židů na jednotlivých panstvích a snahy 
o omezení jejich počtu, povolování židům k usazení v obcích, k přestěhování, 
svatební povolení 1683,1717 – 1772 
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1719 J 19 1726-1768 Karton 680 
Redukce židů – č. 15: povolování sňatků židům, jejich evidence a snaha 
o omezování jejich počtu 1726 – 1768 

1719 J 19 1737-1740,1771-1772 Karton 681 
Redukce židů – č. 16: povolování židovských sňatků, hlášení krajských úřadů 
o počtu uzavřených manželství, předkládání jednotlivých žádostí o povolení 
sňatku 

1719 J 19 1772-1773 Karton 682 
Redukce židů – Předkládání jednotlivých žádostí o povolení sňatků židům 
květen 1772 – únor 1773 

1719 J 19 1773-1774 Karton 683 
Redukce židů – Předkládání jednotlivých žádostí o povolení sňatků židům 
březen 1773 – srpen 1774 

1719 J 19 1774-1775 Karton 684 
Redukce židů – Předkládání jednotlivých žádostí o povolení sňatků židům září 
1774 – červenec 1775 

1719 J 19 1775-1776 Karton 685 
Redukce židů – Předkládání jednotlivých žádostí o povolení sňatků židům 
srpen 1775 – červen 1776 

1719 J 19 1776-1777 Karton 686 
Redukce židů – Předkládání jednotlivých žádostí o povolení sňatků židům 
červenec 1776 – květen 1777 

1719 J 19 1777-1778 Karton 687 
Redukce židů – Předkládání jednotlivých žádostí o povolení sňatků židům 
červen 1777 – březen 1778 

1719 J 19 1778-1779 Karton 688 
Redukce židů – Předkládání jednotlivých žádostí o povolení sňatků židům 
duben 1778 – duben 1779 

1719 J 19 1779 Karton 689 
Redukce židů – Předkládání jednotlivých žádostí o povolení sňatků židům 
květen – prosinec 1779 

1719 J 19 1780 Karton 690 
Redukce židů – Předkládání jednotlivých žádostí o povolení sňatků židům 
leden – říjen 1780 
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1719 J 19 1780-1781 Karton 691 
Redukce židů – Předkládání jednotlivých žádostí o povolení sňatků židům 
listopad 1780 – listopad 1781 

1719 J 19 1781-1782 Karton 692 
Redukce židů – Předkládání jednotlivých žádostí o povolení sňatků židům 
prosinec 1781 – srpen 1782 

1719 J 19 1782-1783 Karton 693 
Redukce židů – Předkládání jednotlivých žádostí o povolení sňatků židům září 
1782 – červen 1783 

1719 J 19 1783-1784 Karton 694 
Redukce židů – Předkládání jednotlivých žádostí o povolení sňatků židům 
červen 1783 – leden 1784 

1719 J 19 1784 Karton 695 
Redukce židů – Předkládání jednotlivých žádostí o povolení sňatků židům 
únor 1784 – září 1784 

1719 J 19 1784-1785 Karton 696 
Redukce židů – Předkládání jednotlivých žádostí o povolení sňatků židům 
říjen 1784 – březen 1785 

1719 J 19 1785 Karton 697 
Redukce židů – Předkládání jednotlivých žádostí o povolení sňatků židům 
duben – červenec 1785 

1719 J 19 1785 Karton 698 
Redukce židů – Předkládání jednotlivých žádostí o povolení sňatků židům 
srpen – prosinec 1785 

1719 J 19 1736-1763 Karton 698 
Redukce židů – č. 17: získávání potvrzení z rodných a obřízkových knih při 
sňatcích židů v Kyjově, poplatky za tyto výpisy a vedení rodných, obřízkových 
a sňatkových matrik židů vůbec 1736 – 1763 

1719 J 19 1735 Karton 698 
Redukce židů – č. 18: udělení větší volnosti židům při uzavírání sňatků 1735 

1719 J 19 1730-1763 Karton 698 
Redukce židů – č. 19: vyšetřování neoprávněného sňatku syna žida Berla 
z Bzence 1730 – 1735 

1719 J 19 (1726)1752-1778 Karton 699 
Redukce židů – č. 20: omezení židovských sňatků pro přílišné rozmnožování 
počtu židů, jednotlivé žádosti o povolení sňatku, taxy, uzavírání židovských 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

348 

sňatků v rozporu s předpisy, stanoviska krajských úřadů k žádostem, 
vydávání atestací vrchností, povolování pobytu, aj. 

1719 J 19 1778-1782 Karton 700 
Redukce židů – omezení židovských sňatků pro přílišné rozmnožování počtu 
židů, jednotlivé žádosti o povolení sňatku, taxy, uzavírání židovských sňatků 
v rozporu s předpisy, stanoviska krajských úřadů k žádostem, vydávání 
atestací vrchností, povolování pobytu, aj. 

1719 J 19 1782-1783 Karton 701 
Redukce židů – omezení židovských sňatků pro přílišné rozmnožování počtu 
židů, jednotlivé žádosti o povolení sňatku, taxy, uzavírání židovských sňatků 
v rozporu s předpisy, stanoviska krajských úřadů k žádostem, vydávání 
atestací vrchností, povolování pobytu, aj. 

1719 J 19 1783-1785 Karton 702 
Redukce židů – omezení židovských sňatků pro přílišné rozmnožování počtu 
židů, jednotlivé žádosti o povolení sňatku, taxy, uzavírání židovských sňatků 
v rozporu s předpisy, stanoviska krajských úřadů k žádostem, vydávání 
atestací vrchností, povolování pobytu, aj. 

1719 J 19 1785 Karton 703 
Redukce židů – omezení židovských sňatků pro přílišné rozmnožování počtu 
židů, jednotlivé žádosti o povolení sňatku, taxy, uzavírání židovských sňatků 
v rozporu s předpisy, stanoviska krajských úřadů k žádostem, vydávání 
atestací vrchností, povolování pobytu, aj. srpen – prosinec 1785 

1719 J 19 1751-1753 Karton 703 
Redukce židů – č. 21: projednávání případu židovského obřezavače 
Salomona Arona v Hranicích, který provedl neoprávněně obřezání židovského 
chlapce mimo synagogu 1751 – 1753 

1719 J 19 1765-1785 Karton 703 
Redukce židů – č. 24: uzavrání židovských sňatků bez povolení, taxy za 
povolování sňatků, nemožnost povolování pobytu novým rodinám židů, 
vzniklým bez povolení 1765 – 1785 

1719 J 19 1746,1747 Karton 703 
Redukce židů – č. 25: soupisy židů na Moravě, kteří uzavřeli sňatek v roce 
1746,1747 

1719 J 19 1760-1763 Karton 703 
Redukce židů – č. 26: odmítnutí žádosti sedlnického žida Berla Veita, aby 
mohl mít ve svém domě thoru k židovským bohoslužbám, povolování 
židovských sňatků, usazování židů v křesťanských domech v Dědičné 
Sedlnici a Hukovicích a jejich vykázání do prostoru židovských obcí 1760 – 
1763 
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1719 J 19 1752-1775 Karton 703 
Redukce židů – č. 27: žádosti židů o povolení obřezání jejich dětí mimo 
synagogu 1752 – 1775 

1719 J 19 1754 Karton 703 
Redukce židů – č. 28: žádost vrchního zemského rabína Mojžíše Arona 
Limburgera, aby mohl odbývat své modlitby ve svém bytě nebo na cestách 
v místě pobytu 1754 

1719 J 19 1758-1759 Karton 703 
Redukce židů – č. 29: povolení pro vrchního zemského rabína Gersona 
Politzera, aby mohl vykonávat své modlitby ve svém domě nebo na cestách 
1758 – 1759 

1719 J 19 1747-1785 Karton 703 
Redukce židů – č. 30. povolení pro žida Arona Lemmela v Třešti, aby mohl 
vykonávat modlitby ve svém domě a používat domácí thoru 1759 

1719 J 19 1763 Karton 704 
Redukce židů – č. 31: zamítnutí žádosti prostějovského žida Joachima Jonase 
o povolení soukromých modliteb v jeho domě 1763 

1719 J 19 1764 Karton 704 
Redukce židů – č. 32: pvolení soukromých bohoslužeb pro žida Adama 
Oppenheimera 1764 

1719 J 19 1764-1765 Karton 704 
Redukce židů – č. 33: zamítnutí žádosti mikulovského žida Mojžíše Abrahama 
Teutsche o povolení soukromých modliteb v jeho domě 1764 – 1765 

1719 J 19 1769-1775 Karton 704 
Redukce židů – č. 34: povolení pro žida Salomona Dobrušku, aby mohl 
odbývat modlitby s malou thorou ve svém bytě mimo město Brno na ulici 
Křenové a totéž povolení pro jeho syna a dalšího žida 1769 – 1775 

1719 J 19 1770-1771 Karton 704 
Redukce židů – č. 35: zprávy o židu Herrschlu Löblovi z Beranova, který má 
ve svém domě thoru k soukromým modlitbám, pořízenou proti předpisům 
a nevhodnou k bohoslužbám, vyšetřování věci a stanovení pokuty 100 zl. 
1770 – 1771 

1719 J 19 1760, 1769 Karton 704 
Redukce židů – č. 36: povolení prvního a druhéh sňatku vrchního židovského 
zemského rabína Gersona Moysese Politzera 1760, 1769 

1719 J 19 1777-1785 Karton 704 
Redukce židů – č. 37: žádost skladníka tabáku v Olomouci, Davida 
Seligmanna, o povolení, aby mohl konat ve svém domě modlitby s malou 
thorou 1777 – 1785 
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1719 J 19 1725-1769 Karton 704 
Redukce židů – č. 38: nařízení o přijímání cizích židů o povolování jejich 
sňatků a stanovení taxy za sňatky 1725 – 1769 

1719 J 19 1760-1785 Karton 704 
Redukce židů – č. 39: žádosti různých židů, aby jim byly povoleny modlitby 
s použítím thory v jejich donech a opravování a zřizování synagog 1760 – 
1785 

1719 J 19 1784-1785 Karton 704 
Redukce židů – č. 40: židovské hřbitovy na Moravě a ve Slezsku, získávání 
pozemků, pohřební taxy aj. 1784 – 1785 

1720 J 20  Karton 704 
Odstranění židovských domů a obydlí v blízkosti křesťanských kostelů 

1720 J 20 1726-1731,1779 Karton 704 
Odstranění židovských domů a obydlí v blízkosti křesťanských kostelů – č. 1: 
odsun židů z domů a bytů v blízkosti křesťanských kostelů a oddělení 
židovských sídlišť od jednotlivých měst a obcí vůbec 1726 – 1731,1779 

1720 J 20 1727-1731 Karton 705 
Odstranění židovských domů a obydlí v blízkosti křesťanských kostelů – č. 2: 
jednání komise v záležitostech přestěhování židů z blízkosti křesťanských 
kostelů, jednotlivá opatření a nařízení, soupisy židů podle panství a krajů 
1727 – 1731 

1720 J 20 (1674)1727-1731 Karton 705 
Odstranění židovských domů a obydlí v blízkosti křesťanských kostelů – č. 3: 
další soupisy židů na panstvích a jejich oddělování od křesťanů, protokoly 
komise, ustanovené k sepraraci židů (1674),1727 

1720 J 20 1752-1782 Karton 706 
Odstranění židovských domů a obydlí v blízkosti křesťanských kostelů – č. 4: 
stížnost olomoucké biskupské konsistoře, že v mnohých městech bydlí židé 
v blízkosti křesťanských kostelů a hřbitovů, stěhování židů, rozptýlených mezi 
křesťany na vyhrazená místa ve městech, jednání o postavení zdi kolem 
židovské obce v Lošticích, přesun křesťanského hřbitova v Mikulově 
z blízkosti židovského města na vhodnější místo 

1721 J 21  Karton 706 
Obchodování židů s cizími sukny 

1721 J 21 1727-1734 Karton 707 
Obchodování židů s cizími sukny – č. 1: nařízení, že židé nesmějí prodávat 
cizí sukna ani je dovážet do země, evidence zásob tuzemských 
a cizozemských suken u židovských obchodníků 1727 – 1734 
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1721 J 21 1727-1741 Karton 707 
Obchodování židů s cizími sukny – č. 2: publikace nařízení o zákazu prodeje 
cizích suken v krajích, evidence odběru domácích suken židovskými 
a křesťanskými obchodníky, výkazy v zemi vyrobeného a vyvezeného 
soukenického zboží 1727 – 1741 

1722 J 22 1727-1729 Karton 707 
Zákaz pro židy na Moravě dovážet z ciziny výrobky z vlny a obchodovat s nimi 
a stanovení lhůty do kdy smějí prodat staré zásoby, zprávy o situaci v krajích 

1723 J 23 1731-1732 Karton 707 
Povolení částečného obchodu židů s cizími sukny a jejich sňatků mimo zemi; 
repartice 200 tisíc zlatých daně, které za to měli zaplatit 

1724 J 24 1734 Karton 707 
Daň 100 tisíc zl., vybíraná od židů na Moravě za povolení větší svobody 
v uzavírání sňatků 

1725 J 25 1750 Karton 707 
Žádost žida Hirschla Isáka, aby nemusel prodat svůj dům ve Valašském 
Meziříčí, stojící v sousedství křesťanských domů 

1726 J 26 1743-1785 Karton 708 
Špitální fundace Dominika Jurovského v Kyjově ve výši 20.000 zl. a spory 
o její uskutečnění, jednání fundační komise, kontrola hospodaření 
s fundačními penězi, žádosti o přijetí do špitálu aj. 

1727 J 28 1629-1782 Karton 708 
Privilegia židů na Moravě v záležitostech pobytu, sňatků, majetku a dalších, 
opisy privilegií, jejich uchovávání a žádosti o jejich potvrzení 

1728 J 29 1750-1751 Karton 709 
Spor mezi křesťanskými řemeslníky a místními židy v Mikulově o výšku denní 
mzdy 

1729 J 30 1750-1751 Karton 709 
Spor mezi panstvím Luka nad Jihlavou a minority v Jihlavě, o kontribuci na 
svobodném dvoře v Jeclově 

1730 J 31 1751 Karton 709 
Pokuta 600 zl., ustanovená židovské obci v Šafově za napadení bankálních 
úředníků 

1731 J 32 1744-1766 Karton 709 
Žádost obchodníků v Jihlavě o schválení jejich obchodních artikulí, udělení 
obchodní pečeti a omezení dalšího přírůstku obchodníků v Jihlavě, stížnosti 
židů, že jim bylo bráněno prodávat zboží v Ji hlavě o trhových dnech aj. 
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1732 J 33 1750-1751 Karton 709 
Žádost židovské obce v Jemnici o povolení mít vlastního řezníka 

1733 J 34 1751 Karton 709 
Žádost třebíčských židů o dispens, aby se mohli účastnit výročních trhů v Linci 

1734 J 35 1722-1784 Karton 709 
Záležitosti židovské obce v Úsově, vyšetřování a potrestání jejích příslušníků 
pro napadení světského kněze Jelinka, povolení znovu vybudování synagogy 
a školy v Úsově aj. 

1735 J 36 1715-1770 Karton 710 
Myslivecký a lovecký řád, pytláctví – č. 1: myslivecký a lovecký řád a jeho 
uveřejnění v krajích, změny v jednotlivých ustanoveních mysliveckého řádu, 
patenty proti pytláctví, regulace odstřelu zvěře, záležitosti lesního správce 
města Brna Kratochvíla, jeho spor s poddanými a projednávání pozůstalosti 
po něm, spor vrchnosti s poddanými na panství Veveří o náhradu škod na 
zvěř aj. 

1735 J 36 1772-1774 Karton 711 
Myslivecký a lovecký řád, pytláctví – č. 1a: vyšetřování a souzení osob, 
obžalovaných z pytláctví na různých panstvích a spory o náhradu škod na 
zvěři 

1735 J 36 1774-1775 Karton 712 
Myslivecký a lovecký řád, pytláctví – vyšetřování a souzení osob, 
obžalovaných z pytláctví na různých panstvích a spory o náhradu škod na 
zvěři 

1735 J 36 1777-1783 Karton 713 
Myslivecký a lovecký řád, pytláctví – vyšetřování a souzení osob, 
obžalovaných z pytláctví na různých panstvích a spory o náhradu škod na 
zvěři 

1735 J 36 1784-1785 Karton 714 
Myslivecký a lovecký řád, pytláctví – vyšetřování a souzení osob, 
obžalovaných z pytláctví na různých panstvích a spory o náhradu škod na 
zvěři 

1735 J 36 1726-1733 Karton 715 
Myslivecký a lovecký řád, pytláctví – č. 2: zpřísněný honební řád a patenty 
proti pytláctví a jejich publikace v krajích 1726 – 1733 

1735 J 36 1726-1744 Karton 715 
Myslivecký a lovecký řád, pytláctví – č. 3: pytláctví a střílení zvěře mimo 
stanovenou dobu, zprávy o uveřejnění nařízení o pytlácích, výslechy 
dopadených pytláků na panstvích, trestání hajných za přestoupení služebních 
povinností a nařízení 1726 – 1744 
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1735 J 36 1727-1738 Karton 715 
Myslivecký a lovecký řád, pytláctví – č. 4: ustanovení komise pro záležitosti 
honebního řádu, její oznámení v krajích, předkládání sporných případů 
pytláctví 1727 – 1738 

1735 J 36 1726-1732 Karton 715 
Myslivecký a lovecký řád, pytláctví – č. 5: zprávy o jednotlivých případech 
pytláctví a napadení hajných, předkládané komisi, zápisy z výslechů svědků 
aj. 1726 – 1732 

1735 J 36 1726-1752 Karton 715 
Myslivecký a lovecký řád, pytláctví – č. 7: různé přestupky nového honebního 
řádu, prodej neoprávněně ulovené zvěře a jeho postihování, boj proti 
pytlákům aj. leden – srpen 1752 

1735 J 36 1752-1753 Karton 716 
Myslivecký a lovecký řád, pytláctví – různé přestupky nového honebního řádu, 
prodej neoprávněně ulovené zvěře a jeho postihování, boj proti pytlákům aj. 
září 1752 – září 1753 

1735 J 36 1753-1754 Karton 717 
Myslivecký a lovecký řád, pytláctví – různé přestupky nového honebního řádu, 
prodej neoprávněně ulovené zvěře a jeho postihování, boj proti pytlákům aj. 
říjen 1753 – říjen 1754 

1735 J 36 1754 Karton 718 
Myslivecký a lovecký řád, pytláctví – různé přestupky nového honebního řádu, 
prodej neoprávněně ulovené zvěře a jeho postihování, boj proti pytlákům aj. 
listopad – prosinec 1754 

1735 J 36 1726 Karton 718 
Myslivecký a lovecký řád, pytláctví – č. 9: zpřísněné honební pantenty a jejich 
uveřejnění 1726 

1735 J 36 1754-1756 Karton 718 
Myslivecký a lovecký řád, pytláctví – č. 10: stížnost obce Rohatec na panství 
Strážnice pro škody na polních plodinách, které jim působí lesní zvěř, 
přebíhající sem z panství Hodonín a jednání o háhradu škody 1754 – 1756 

1735 J 36 1726-1782 Karton 718 
Myslivecký a lovecký řád, pytláctví – č. 11: různé patenty a směrnice 
o honitbě a pytláctví, stanovení doby hájení určitých druhů zvěře, odstřel 
zvěře mimo uzavřené obory aj. 1726 – 1782 

1735 J 36 1726-1782 Karton 718 
Myslivecký a lovecký řád, pytláctví – č. 12: dohoda s pruským Slezskem 
o vzájemném vydávání uprchlých pytláků podle jejich poddanské příslušnosti 
1755 
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1736 J 37 1751-1752 Karton 719 
Spor mezi Janem Bapt. Grimmem a sirotky Jana Mich. Ingerlovými pro deset 
dodacích listů na ledek ve výši 1676 zl. 

1737 J 38 1751-1780 Karton 719 
Propouštění židů z poddanství nebo povolování jejich přechodu na jiné 
panství a úprava výše taxy, kterou platili židé vrchnosti za propuštění 

1738 J 39 1724-1783 Karton 719 
Zaměstnávání křesťanského služebnictva židy – č. 1: nařízení, že židé 
nesmějí zaměstnávat ve svých domech křesťanské služebnictvo, žádosti 
o povolení pobytu židů v křesťanských domech, povolení pronájmu 
židovských domů křesťanům aj. 1724 – 1783 

1738 J 39 1753-1754 Karton 719 
Zaměstnávání křesťanského služebnictva židy – č. 2: udání, že v židovské 
palírně v Úsově je zaměstnávána křesťanská služebná a jednání o tom, aby 
tato palírna byla přemístěna z blízkosti křesťanského kostela 1753 – 1754 

1738 J 39 1752 Karton 719 
Zaměstnávání křesťanského služebnictva židy – č.3: přijetí žida Lazara ve vsi 
Řehořově na statku Mezeříčko; tento žid byl obviněn z různých přestupků 
nařízení, především pro zaměstnávání křesťanského služebnictva 1752 

1738 J 39 1724-1783 Karton 719 
Zaměstnávání křesťanského služebnictva židy – č. 4: vyšetřování židů 
v Beranově, Netíně a ve Zhoři, obžalovaných pro zaměstnávání křesťanských 
sluhů 1752 

1739 J 40 1752 Karton 719 
Žádost J. J. Juřiny o místo notáře 

1740 J 41 1778 Karton 719 
Zákaz prodávat a pronajímat nemovitosti židům – č. 1: žádost žida Salomona 
Dobrušky o dispens, aby mohl koupit tzv. Luitnerův dům v ulici Cejl a později 
žádost vdovy po něm, aby dům mohl přejít do vlastnictví jejich dětí 1778 

1740 J 41 1729-1772 Karton 719 
Zákaz prodávat a pronajímat nemovitosti židům – č. 2: zjišťování velikosti 
pozemků a vinic ve vlastnictví židů v Bzenci a v čem se liší od lánové vizitace 
1729 – 1772 

1740 J 41 1752 Karton 719 
Zákaz prodávat a pronajímat nemovitosti židům – č. 3: vyšetřování žida Izáka 
Hrbáčka v Bzenci pro neoprávněné držení vinice Magdaleny Taulischové 
1752 
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1740 J 41 1729-1778 Karton 719 
Zákaz prodávat a pronajímat nemovitosti židům – č. 4: neoprávněné držení 
vinic židovskými obyvateli na buchlovském panství 1751 – 1752 

1740 J 41 1753-1756 Karton 720 
Zákaz prodávat a pronajímat nemovitosti židům – č. 5: spor mezi královským 
komorním prokurátorem jako žalobcem a Alexandrem Mönichem, poručníkem 
sirotků hrabat Zeleckých jako obžalovaným, pro neoprávněný prodej 
nemovitostí židu Jakubu Salomonovi na palírně ve Všechovicích a odsouzení 
svobodného pána Mönicha k pokutě 2000 zl. 1753 – 1756 

1740 J 41 1681-1753 Karton 720 
Zákaz prodávat a pronajímat nemovitosti židům – č. 6: nařízení o tom, které 
domy a nemovitosti na panstvích je zakázáno pronajímat židům, zákaz 
pronajímat židům nemovitosti vůbec vyjma palírny, zákaz pro židy obchodovat 
mezi křesťany s mýdlem a svíčkami a vyšetřování přestupků tohoto zákazu 
1681 – 1753 

1740 J 41 1753-1754 Karton 720 
Zákaz prodávat a pronajímat nemovitosti židům – č. 7: vyšetřování žaloby 
královského komorního prokurátora na hraběte Karla Herzána pro pronájem 
lisů na víno v Horních Bojanovicích židům z Hodonína 1753 – 1754 

1740 J 41 1751 Karton 720 
Zákaz prodávat a pronajímat nemovitosti židům – č. 8: vyšetřování židovky 
Sáry, dcery Salomona Berla v Bzenci pro držení 1 achtlu vinice, kterou získala 
proti předpisům z křesťanských rukou 1751 

1740 J 41 1752-1753 Karton 720 
Zákaz prodávat a pronajímat nemovitosti židům – č. 9: spor královského 
komorního prokurátora s židy v Přerově, pro neoprávněné držení 22 měřic 
polí, v rozporu s nařízením pragmatické sankce, že židé nesmějí získávat 
další nemovitosti 1752 – 1753 

1740 J 41 1681-1756 Karton 720 
Zákaz prodávat a pronajímat nemovitosti židům – č. 10: odebrání nové 
hospody v Lažanech, patřící maltézskému řádu (Krenzhof) židovi, kterému 
byla nejprve pronajata, a její předání křesťanskému hospodskému 1752 

1740 J 41 1737-1785 Karton 721 
Zákaz prodávat a pronajímat nemovitosti židům – č. 11: omezování přijímání 
cizích židů na panstvích a zákaz pronajímat židům nemovitosti, jednotlivé 
případy, výjimky aj. 

1741 J 42 1752-1772 Karton 722 
Spory mezi křesťanskými a židovskými řemeslníky – č. 1: spory mezi 
křesťanskými a židovskými řemeslníky, zkoušení židovských uchazečů 
o mistrovské právo v řemeslech aj. 
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1741 J 42 1776-1785 Karton 721 
Spory mezi křesťanskými a židovskými řemeslníky – č. 2: záležitosti 
židovských řemeslníků, povolení k provozování řemesla, omezování 
svatebních povolení, přebírání živností po rodičích nebo příbuzných, stížnosti 
cechů proti židovským řemeslníkům 

1742 J 43 1713-1746 Karton 722 
Židovští starší a rabíni – č. 1: záležitosti židovských zemských rabínů 
a židovských starších, jejich volby, jurisdikce aj. 1713 – 1746 

1742 J 43 1713-1773 Karton 722 
Židovští starší a rabíni – č. 2: nové volby židovských zemských starších 
a jiných obecních služebníků 1751 – 1773 

1742 J 43 1753-1781 Karton 723 
Židovští starší a rabíni – č. 3: volby židovských zemských a místních rabínů, 
jejich přísahy, různá opatření k volbě rabínů, vyřizování záležitostí v době 
mezi smrtí jednoho rabína a volbou dalšího aj. 1753 – 1781 

1742 J 43 1751-1784 Karton 723 
Židovští starší a rabíni – č. 4: obsazování míst židovských zemských starších, 
jejich přísahy, různé pokyny, řešení jednotlivých případů 1751 – 1784 

1742 J 43 1751-1784 Karton 723 
Židovští starší a rabíni – č. 5: žádost židovské obce v Lošticích, aby si mohla 
dále ponechat sumu 5000 zl., kterou si vypůjčila před 24 lety 1755 – 1761 

1742 J 43 1757-1772 Karton 724 
Židovští starší a rabíni – č. 6: připravovaná volba žida Josefa Singera 
z Prostějova za židovského zemského solicitátora, úprava jeho pravomoci, 
jeho smrt a jednání o jeho pozůstalosti 1757 – 1772 

1742 J 43 1757-1758 Karton 724 
Židovští starší a rabíni – č. 7: obsazení místa židovského zemského písaře 
židem Michaelem Hirschlem 1757 – 1758 

1742 J 43 1750-1783 Karton 724 
Židovští starší a rabíni – č. 8: všeobecný policejní, procesní a komerční řád 
pro židy na Moravě, jeho příprava, úpravy jurisdikce rabínů a židovských 
soudců, jejich ustanovování a odchod z úřadu, volby židovské rady v Třebíči 
v rozporu s ustanoveními policejního řádu, záležitosti židovského soudnictví, 
spory o činže, manželské spory aj. 1750 – 1783 

1742 J 43 1783-1785 Karton 725 
Židovští starší a rabíni – všeobecný policejní, procesní a komerční řád pro 
židy na Moravě, jeho příprava, úpravy jurisdikce rabínů a židovských soudců, 
jejich ustanovování a odchod z úřadu, volby židovské rady v Třebíči v rozporu 
s ustanoveními policejního řádu, záležitosti židovského soudnictví, spory 
o činže, manželské spory aj., přiloženy texty všeobecného policejního, 
procesního a komerčního řádu z roku 1753 
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1742 J 43 1772-1779 Karton 726 
Židovští starší a rabíni – č. 9: uprázdnění místa židovského zemského 
solicitátora smrtí Josefa Singera a volby Lazara Plitzera na jeho místo 1772 – 
1779 

1742 J 43 1776-1782 Karton 726 
Židovští starší a rabíni – č. 10: obsazování uprázdněných míst židovských 
zemských písařů a jiných židovských zemských úředníků 1776 – 1782 

1742 J 43 1776-1783 Karton 726 
Židovští starší a rabíni – č.11: vyšetřování udání na židovské zemské starší 
Judase Singera a Löbla Freystädtlera, že dali vrchnímu zemskému rabínovi 
Samuelu Herschlovi směnku na 100 zl., za slib, že je ponechá nadále v úřadě 
zemských starších a odsouzení obou židů k pokutě 100 zl. ve prospěch 
sirotčince v Brně 1776 – 1783 

1742 J 43 1772-1783 Karton 726 
Židovští starší a rabíni – č. 12/1: volby židovských zemských starších a jejich 
přísahy, ustanovování dalších židovských zemských úředníků, pokyny 
k provádění voleb, různá císařská rozhodnutí a nařízení, vyjádření 
z jednotlivých krajů o spokojenosti obcí s židovskými staršími aj. 1775 – 1783 

1742 J 43 1782-1783 Karton 727 
Židovští starší a rabíni – č. 12/2: přípravy voleb židovských zemských 
starších, skládání jejich kaucí, předávání likvidace fin. hospodářství dřívějších 
zemských starších 1782 – 1783 

1742 J 43 1755-1783 Karton 727 
Židovští starší a rabíni – č. 13: žádosti jednotlivých židovských obcí 
o povolení, aby mohly uzavřít nebo si dále ponechat peněžní půjčky, 
stanovení způsobu splácení půjček 1755 – 1770 

1742 J 43 1771-1785 Karton 728 
Židovští starší a rabíni – žádosti jednotlivých židovských obcí o povolení, aby 
mohly uzavřít nebo si dále ponechat peněžní půjčky, stanovení způsobu 
splácení půjček 1755 – 1770 

1743 J 44 1753 Karton 728 
Žádost krejčovského tovaryše Kryštofa Jordana o dispens od cizího původu, 
aby mohl získat měšťanské a mistrovské právo v Lipníku 

1744 J 45 1753-1754 Karton 728 
Žádost Jana Fridricha Jäsche o dispens, aby mohl být přijat za spolumistra 
zámečnického cechu v Rousínově a ve Slavkově 

1745 J 46 1752-1754 Karton 728 
Stížnost dědičného rychtáře v Německém Jeseníku Antonína Schindlera na 
vrchnost, že mu upírá vykonávání rychtářského úřadu a uvaluje na něj robotní 
platy 
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1746 J 47 1756-1785 Karton 729 
Konverse židů ke křesťanství – č. 1: záležitosti židů, kteří byli pokřtěni 
a přestoupili na katolickou víru a jejich rodin 1756 – 1785 

1746 J 47 1759-1782 Karton 729 
Konverse židů ke křesťanství – č. 2: přísný zákaz tajného křtění židovských 
dětí porodními bábami a pokyny, jak postupovat v případech, kdy židovské 
děti chtějí přijat křest a utíkají proto od rodičů 1759 – 1782 

1746 J 47 1749 Karton 729 
Konverse židů ke křesťanství – č. 3: žádost vdovy po židu Benjaminu 
Breindlovi z Mikulova, aby jí bylo vráceno dítě, které jí bylo násilím vztato 
a žije u brněnského kominíka Orelliho a aby dítě nebylo pokřtěno, dokud se 
věc nevyřeší 1749 

1746 J 47 1752 Karton 729 
Konverse židů ke křesťanství – č. 4: pátrání po ženě židovského neofyta 
Tomáše Jana Donata, která od něj utekla s dvěma dcerami, a jeho stížnost na 
židovskou obec v Třebíči, která mu nechtěla vyjít vstříc při vyřešení jeho 
majetkových záležitostí 1752 

1746 J 47 1753 Karton 729 
Konverse židů ke křesťanství – č. 5: žádost žida Izáka Moysese ze Syrovína, 
aby mu byla vrácena pětiletá dcera, která byla odvedena k vrchnosti do 
Žeravic 1753 

1746 J 47 1754 Karton 729 
Konverse židů ke křesťanství – č. 6: záležitosti bučovického žida Jakuba 
Josefa, který přijal katolickou víru a jeho židovské rodiny 1754 

1746 J 47 1754 Karton 729 
Konverse židů ke křesťanství – č. 7: přestup žida Jakuba Hirschla z Jevíčka 
na katolickou víru a jednání, aby byla pokřtěna i jeho čtyřletá dcera Lia 1754 

1746 J 47 1754 Karton 729 
Konverse židů ke křesťanství – č. 8: jednání o přestoupení dcery židovského 
staršího v Lipníku Izraela Abrahama na katolickou víru a protest jejího otce 
proti tomu 1754 

1746 J 47 1755 Karton 729 
Konverse židů ke křesťanství – č. 9: žádost nově pokřtěného žida Ignáce 
Lorence Freudenthala, aby bylo jeho židovské manželce odebráno nedávno 
narozené dítě 1755 

1746 J 47 1755 Karton 729 
Konverse židů ke křesťanství – č. 10: žádost židovského neofyta Josefa Petra 
Pavla Eisenfesta, aby bylo pátráno po jeho synovi, který byl židy odveden 
z učení u krejčího v Brně 1755 
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1746 J 47 1758-1759 Karton 729 
Konverse židů ke křesťanství – č. 11: pátrání po zavlečených dětech 
židovského neofyta Barocha Bartla a potrestání mikulovských židů, kteří 
k ukrývání dětí přispívali 1758 – 1759 

1746 J 47 1759 Karton 729 
Konverse židů ke křesťanství – č. 12: výchova tajně pokřtěného dítěte 
žeranovického žida Izáka Pinkuse porodní bábou, potrestání porodní báby za 
tajný křest a zákaz podobného postupu vůbec, směrnice pro konsistoř 
a krajské úřady, jak v podobných případech postupovat 1759 

1746 J 47 1763-1764 Karton 729 
Konverse židů ke křesťanství – č. 13: pokřtění dcery bítovského žida Arona 
Schaye, protest jejího otce proti tomu a zjištění nedostatků ve vedení 
židovských matrik 1763 – 1764 

1746 J 47 1749-1785 Karton 729 
Konverse židů ke křesťanství – č. 14: pokřtění a odebrání na výchovu dcerky 
žida Mojžíše Salomona v Lažanech na panství Boskovice 1766 – 1767 

1746 J 47 1766-1767 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 15: nucené pokřtění dětí židů Wolfa 
Wienera z Lesonic a Löbla z Rožínky a jejich další materiální zajištění 1766 – 
1767 

1746 J 47 1767 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 16: zaopatření pokřtěné dcery bývalého 
kojetínského žida Joachima Moysese Löbla, který byl také pokřtěn 1767 

1746 J 47 1767 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 17: pokřtění a další zaopatření čtyřleté 
dcery bývalého hodonínského žida Gabriela Lemburgera 1767 

1746 J 47 1768 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 18: vyšetřování okolností a právoplatnosti 
pokřtění syna polického žida Izáka Laudsmanna, vyvezení ze země a opětný 
návrta jeho dalších dětí 1768 

1746 J 47 1768 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 19: jednání o tom, aby dvouletý syn nově 
pokřtěného slavkovského žida Josefa Gottlieba byl odebrán jeho židovské 
matce a byl dán k dalšímu vychování otci 1768 

1746 J 47 1768 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 20: pokřtění a další zaopatření dcery 
ivanovického žida Izáka Davida, který uprchl i se svou ženou pro podezření 
z účasti na vraždě sv. pána Přepiského 1768 
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1746 J 47 1768-1770 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 21: vyšetřování stížnosti pokřtěné židovky 
Anny Marie Reichartové Bertholzové, jíž bylo židy uneseno tři čtvrti roku staré 
židovské děvčátko Riška Vögerle 1768 – 1770 

1746 J 47 1769 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 22: jednání o žádosti pokřtěného žida Karla 
Josefa Schönfelda o přijetí do služby v siskowiczově pěším regimentu a 
o jeho otcovském podílu, který mu měl vydat jeho otec Salomon Dobruška 
1769 

1746 J 47 1769-1773 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 23: zajištění podílu po otci Abrahamu 
Izraelovi pro jeho pokřtěnou dceru Marii Annu Fischbechovou, měšťanku 
v Olomouci 1769 – 1773 

1746 J 47 1769-1774 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 24: jednání o zajištění podílu na otcovském 
jmění pro pokřtěného žida Antonína Ludvíka Pauliho, který se toho času 
zdržoval v Münsteru a byl synem žida Samuela Singera z Mírova 1769 – 1774 

1746 J 47 1771-1772 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 25: pokřtění jedenáctileté dcery 
boskovického žida Mojžíše Jakoba tišnovským farářem Benediktem Mottlem, 
spor o provedení křtu proti vůli otce a o další zajištění děvčete 1771 – 1772 

1746 J 47 1772 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 26: dobrovolné přestoupení třináctiletého 
syna píseckého žida Wolfa ke křesťanství a zajištění jeho podílu na 
otcovském majetku 1772 

1746 J 47 1773 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 27: dobrovolné přestoupení 
devatenáctiletého syna pernštejnského žida Davida Wolfa ke křesťanství 
a zajištění jeho dědického podílu 1773 

1746 J 47 1773 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 28: pomoc při zajištění dědického podílu po 
otci pro pokřtěnou židovku Eleonoru Sommerovou z Prostějova 1773 

1746 J 47 1774-1775 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 29: přestoupení židovky Roslové 
z Uherského Hradiště i s dítětem na katolickou víru 1774 – 1775 

1746 J 47 1774-1775 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 30: přestoupení židovské dívky Berlové 
z Vratislavi na katolickou víru a jednání o jejím dalším zaopatření 1774 – 1775 
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1746 J 47 1775 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 31: žádost pokřtěné židovky Františky 
Chytilové o pomoc při získání podílu na otcovském majetku a vyrovnání mezi 
ní a jejím otcem pohořelickým žídem Izákem Davidem 1775 

1746 J 47 1775-1777 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 32: přestoupení žida Benjamina Höniga ke 
křesťanství, jeho útěk a opětný odpad k židovství 1775 – 1777 

1746 J 47 1776-1782 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 33: zajištění majetku po otci pro pokřtěné 
židy Maxmiliána, Leopolda, Emanuela, Josefa a Terezii Schönfeldovy, sirotky 
po židu Salomonu Dobruškovi 1776 – 1782 

1746 J 47 1776-1777 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 34: majetkové zajištění dcery mikulovského 
žida Benedicta Susmanna, která přestoupila na katolickou víru 1776 – 1777 

1746 J 47 1777 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 35: jednání o vyřízení finančních nároků 
pokřtěné židovky Anny Ostrokové z Ostrova a vydání její desetileté dcery 
1777 

1746 J 47 1778 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 36: vyšetřování pokřtění dvouletého syna 
žida Samuela Löbla v Kostelci na Hané 1778 

1746 J 47 1766-1782 Karton 730 
Konverse židů ke křesťanství – č. 37: potrestání čejkovického faráře Pavla 
Qvittona pokutou 200 zl. za to, že odmítl pomoc křesťanské porodní báby při 
porodu židovské ženy 1781 

1747 J 48 1754-1755 Karton 731 
Stížnost žida Izraela Abrahama z Lipníka na městskou radu a komisi pro 
vyšetřování městského hospodaření za to, že byl odstraněn z městské palírny 
před dohodnutým termínem 

1748 J 49 1752-1754 Karton 731 
Stížnost židovské obce v Tovačově na tamní městskou radu pro neoprávněné 
vybírání činže z chalup od židů a její exekuční vymáhání 

1749 J 50 1754 Karton 731 
Stížnost žida Josefa Marktbereithera v Kroměříži na tamní židovský soud, 
který mu předepsal peněžitou pokutu a zaplacení soudní taxy pro nezaplacení 
daně z obchodu s kořením 

1750 J 51 1753-1754 Karton 731 
Stížnost Karla Josefa Irmlera na komisaře pro cesty Kavanka, který Irmlerovi 
neoprávněně odebral dva lovecké psy 
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1751 J 52 1752-1753 Karton 731 
Žádost Václava Jetovského, obchodníka se suknem v Hustopečích, 
o ochranu proti židovi z Mikulova, který stříhal sukna na týdenních trzích 
a poškozoval tím jeho živnost 

1752 J 53 1752-1753 Karton 731 
Stížnost židovské obce ve Velkém Meziříčí, od níž bylo požadováno zaplacení 
dlužné částky za kůži do likvidace konkursu po A. Zeboovi a O. Neumannovi 

1753 J 54 1752 Karton 731 
Stížnost židů v Čechách na židy na Moravě, kteří jim bránili obchodovat 
s moravskými křesťanskými obchodníky a řešení případu žida Abrahama 
z Pacova 

1754 J 55 1752 Karton 731 
Stížnost židovské obce v Holešově proti tamním koželuhům a rukavičkářům 
pro podloudný prodej kožených oděvů, zhotovovaných a prodávaných jedním 
židovským krejčím 

1755 J 56 1749 Karton 731 
Žádost vysloužilého vojáka Ondřeje Illingera o povolení, aby mohl provozovat 
ševcovské řemeslo v Uherském Hradišti, aniž by musel žádat o přijetí za 
mistra a aby mohl zaměstnávat dva tovaryše 

1756 J 57 1755-1785 Karton 731 
Opatřování thory pro přísahy židů a návrh na zavedení obřadu, který by židy 
odradil od podloudného obchodu 

1757 J 58 1696-1698 Karton 731 
Vyšetřování holešovského žida Mojžíše Badera pro účast na loupeži v domě 
žida Vlčka 

1758 J 59 1755 Karton 731 
Žádost brněnského obchodníka Zikmunda Claudi Juraina o povolení, aby 
mohl po celý rok bez omezení provozovat svů obchod 

1759 J 60 1755-1756 Karton 731 
Žádost mlynářského mistra Ferdinanda Junga k magistrátu v Olomouci 
o povolení obchodu s moukou 

1760 J 61 1757-1784 Karton 731 
Účast moravských řemeslníků a obchodníků na rakouských výročních trzích 
a naopak 

1761 J 62 1759 Karton 731 
Stížnost židovské obce v Třebíči na tamního soudního úředníka Cramera, 
který ztloukl židovsku Bellovou a způsobil jí předčasný porod 
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1762 J 63 1759 Karton 731 
Stížnost magistrátu v Jihlavě na královského komorního prokurátora pro jeho 
rozhodnutí ve sporu o jurisdikci nad vsí Waldhof (nyní Zborná) mezi 
jihlavským magistrátem a hr. Palmem 

1763 J 64 1758-1761 Karton 731 
Stížnost obce Jarohněvice na panství Kroměříž na vrchnost pro její nadměrný 
požadavek roční činže 183 měřic ovsa 

1764 J 65 1759 Karton 731 
Žádost Josefa Janáčka o udělení měšťanského práva a o přijetí za 
pekařského mistra v Brně 

1765 J 66 1760-1782 Karton 732 
Žádost žida Berla Feisla z Lipníka o povolení, aby mohl v Novém Jičíně zřídit 
židovskou veřejnou jídelnu, spisy o židovských veřejných jídelnách v Brně a 
v Olomouci 

1766 J 67 1760 Karton 732 
Spor židovské obce v Osoblaze s tamním magistrátem o povinnost židů 
podílet se na ubytování vojska a o 75 zl., které židovská obec k tomuto účelu 
zaplatila 

1767 J 68 1761 Karton 732 
Žádost krejčovského tovaryše Františka Janáčka o dispens, aby přesto, že 
pochází z jiné země a nemůže předložit křestní a výuční list, mohl se stát 
měšťanem a mistrem v některém moravském městě 

1768 J 69 1761-1762 Karton 732 
Žádost židovského rabína Josefa Abrahama z Osoblahy, aby byl odměněn za 
dobré služby, které poskytl generalitě 

1769 J 70 1711-1724 Karton 732 
Žádost žida Cosmy Eliáše Gompertze o povolení ke zřízení továrny 
v Prostějově a o povolení zřídit si byt mimo židovské domy, řešení jeho sporů 
s vrchností lichtenštejnského panství Plumlova 

1770 J 71 1762-1763 Karton 732 
Žádost krejčovského tovaryše Vavřince Janka, aby se mohl stát měšťanem 
a krejčovským mistrem v Brně 

1771 J 72 1745-1785 Karton 732 
Vydávání norem pro vzájemný vztah juristikce mezi civilními a vojenskými 
úřady 

1772 J 73 1763 Karton 732 
Stížnost židů ve Velkém Meziříčí na tamní město pro neoprávněné zatarasení 
cesty, jíž bývají vynášeni mrtví na židovský hřbitov 
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1773 J 74 1762-1763 Karton 732 
Oznámení v krajích o tom, že poštmistru Janu Josefu Jechovi z Vranovské 
Vsi byla při ohni zničena kapitálová berní památka 

1774 J 75 1762-1763 Karton 732 
Žádost mydlářského učně Vavřince Janoty z Kroměříže, aby mu byly 
prominuty zbývající 2 roky učební doby 

1775 J 76 1763 Karton 732 
Spisy o soudním projednávání případu zatčeného komedianta 
Schwerdbergera, který chtěl odvézt do Polska bez vědomí rodičů tři dívky, 
z toho 2 dcery brněnského rukavičkáře Daniela Jentsche, Františku a Terezii 

1776 J 77 1764-1770 Karton 732 
Žádost invalidy Jana Junga o povolení, aby mohl v Olomouci provozovat 
opravy obuvi 

1777 J 78 1763-1764 Karton 732 
Žádost cechu kožešníků v Jihlavě o stanovení maximálního počtu mistrů, 
který nesmí být překročen 

1778 J 79 1763-1764 Karton 732 
Stížnost židovské obce v Osoblaze na tamní krejčovské a kožešnické mistry, 
kteří brání židovskému krejčímu ve výkonu jeho řemesla a žádost, aby si židé 
mohli zřizovat obchody mezi křesťanskými obchodníky 

1779 J 80 (1642)1732-1783 Karton 732 
Potvrzení privilegií městečka Jaroměřice na 4 výroční a 1 týdenní trh 

1780 J 81 1652-1682 Karton 732 
Konání výročních a týdenních trhů v královských městech o nedělích 
a svátcích a stanovisko biskupské konsistoře v Olomouci k této otázce 

1781 J 82 1637-1638 Karton 732 
Žádost městečka Jakubova o potvrzení jeho starého práva trhu 

1782 J 83 1689-1702 Karton 733 
Projednávání stížností cechů v Jihlavě u královského tribunálu a zemského 
hejtmanství na městský magistrát pro nesrovnalosti ve vybírání daní, 
městském hospodářství, stížnosti na královského rychtáře, který rozhodoval 
v radě, obohacoval se na úkor města, ze své příslušnosti k soukenickému 
cechu chtěl mít jen výhody a nechtěl nést povinnosti, pro špatné 
obhospodařování městských statků aj. 

1782 J 83 1702-1725 Karton 734 
Projednávání stížností cechů v Jihlavě u královského tribunálu a zemského 
hejtmanství na městský magistrát pro nesrovnalosti ve vybírání daní, 
městském hospodářství, stížnosti na královského rychtáře, který rozhodoval 
v radě, obohacoval se na úkor města, ze své příslušnosti k soukenickému 
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cechu chtěl mít jen výhody a nechtěl nést povinnosti, pro špatné 
obhospodařování městských statků aj. 

1783 J 84 1686 Karton 734 
Zpráva o zjišťování stavu cest, kudy by byl možný průchod Brandenburského 
pomocného oddílu vojska přes Jablunkovský průsmyk 

1784 J 85 1677-1679 Karton 734 
Stížnost řezníků v Jihlavě na tamní magistrát, který znovu zavedl volný trh na 
maso a tím je poškodil 

1785 J 86 1644-1655 Karton 734 
Povolení sumy 6000 zl. pro město Jihlavu na úhradu válečných výdajů 
a žádost města o odpuštění části daňových nedoplatků 

1786 J 87 1661-1726 Karton 734 
Jednání o potvrzení cechovních artikulí soukenického cechu v Jihlavě 

1787 J 88 (1665)1661-1713 Karton 735 
Jednání o potvrzení privilegií cechu postřihačů sukna v Jihlavě 

1788 J 89 1673-1679 Karton 735 
Žádost všech cechů v Jihlavě, aby jejich příslušníci byli zbaveni měsíční 
řemeslnické taxy, kterou mají platit na úhradu duchovní fundační činže 

1789 J 90 1653-1675 Karton 735 
Prohlášení svatého Josefa za zvláštního ochránce Moravy a zavedení slavení 
jeho svátku v celé zemi 

1790 J 91 1686 Karton 735 
Úpravy ve zbrojnici v Jihlavě, pořízené za švédských válek z dřívějšího 
skladiště 

1791 J 92 1719-1721 Karton 735 
Výskyt nebezpečných nemocí v hradišťském kraji a jejich léčení a vyšetřování 
židovského lazebníka Josefa Jonáše z Kyjova pro léky, které uplatňoval na 
křesťanských zákaznících 

1792 J 93 1648 Karton 735 
Zřízení komise k vyšetřování chování některých měšťanů v Jihlavě během 
okupace města švédským vojskem 

1793 J 94 1718-1720 Karton 735 
Stížnost jihlavských špendlíkářů na magistrát ve Znojmě, který jim nechtěl 
dovolit, prodávat tu na trzích mosazné knoflíky 
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1794 J 95 (1581)1719-1783 Karton 736 
Jednání o potvrzení všech privilegií městečka Janov na panství Osoblaha 
(později samostatný lenní statek) a intabulace smlouvy městečka s vrchností 
v zemských deskách 

1795 J 96 1717-1733 Karton 736 
Řešení a vyrovnání sporu mezi městečkem Janov a jeho vrchností hrabětem 
Františkem Antonínem z Hodic o výši kontribuce 

1796 J 97 1719-1722 Karton 736 
Stížnost obyvatel předměstí Jihlavy na tamní magistrát, že jim byla z jejich 
nově vybudovaných domků ihned uložena daň z komínů 

1797 J 98 1709-1726 Karton 736 
Jednání o potvrzení privilegií cechu mlynářů v jihlavském kraji 

1798 J 99 1721-1726 Karton 736 
Jednání o potvrzení artikulí cechu zedníků a kameníků v Jihlavě 

1799 J 100 1720-1722 Karton 736 
Jednání o zřízení třetí lékárny v Jihlavě, odpor dosavadních lékárníků proti 
tomu, dobrozdání magistrátu a krajského hejtmana 

1800 J 101 1721-1722 Karton 736 
Prodej zahrady v Mikulově, patřící Josefu Ignáci z Walldorfu, žádost žida 
Simsona Wertheimera o povolení ke koupi zahrady, jeho odmítnutí 
a zakoupení zahrady mikulovským magistrátem 

1801 J 102 1716-1720 Karton 736 
Žádost žida Löwa Sintzheimba o vyplacení částky 5157 zl. na mimořádnou 
berni, kterou mu dluží panství Uherský Brod již od roku 1705 

1802 J 103 1722-1723 Karton 736 
Požár v Jiřicích, vyšetřování jeho příčin a zjišťování a náhrada škod, které 
utrpěli vojáci Daunova pluku, usazení v obci 

1803 J 104 1719-1724 Karton 736 
Vyšetřování sporu mezi Janem Ignácem Jungmayerem a magistrátem 
v Jihlavě pro udání o blízké pokrevní příbuznosti jihlavských radních 

1804 J 105 1714-1723,1775-1780 Karton 737 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 1: vyšetřování stavu hospodářských, 
obchodních a policejních záležitostí v Jihlavě, nedostatky a nepořádek v jejich 
vedení, vaření piva ve městě a přípravy k vybudování nového pivovaru, 
zjišťování stavu soukenictví a obchodu s vlnou ve městě, vedení 
soukenických účtů, záležitosti valchy, barvírny a dalších zařízení 
soukenického řemesla, udělování mistrovského práva tovaryšům, majetkové 
záležitosti soukenického cechu, hrazení výdajů ze soukenické pokladny, 
dispensy od učebních tovaršských a vandrovních let, aj. 
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1804 J 105 1780-1784 Karton 738 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – vzpoura soukeníků v Jihlavě proti 
inspektoru řemesel pro jeho jednání s nimi, stížnosti proti cechovním starším, 
pořízení stroje na tkaní ratinové látky 

1804 J 105 1784-1785 Karton 739 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – vzpoura soukeníků v Jihlavě proti 
inspektoru řemesel pro jeho jednání s nimi, stížnosti proti cechovním starším, 
pořízení stroje na tkaní ratinové látky 

1804 J 105 1771-1773 Karton 740 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 2: vyšetřování stížnosti měšťanů 
v Jihlavě na magistrát a hospodářskou správu města pro špatné hospodaření, 
přetěžování měšťanů dávkami, nadměrné placení příspěvku na ubytování 
vojska i jeho skutečné ubytování, omezování práva měšťanů pálit kořalku aj. 
1771 – 1773 

1804 J 105 1771-1772 Karton 740 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 3: zjištění neoznačených kůží, 
dopravovaných jihlavským koželuhem Janem Heckem a jeho žádost 
o prominutí pokuty 750 zl., která mu byla vyměřena dvorskou komisí pro 
vyšetřování sporných záležitostí města Jihlavy 1771 – 1772 

1804 J 105 1771-1782 Karton 740 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 4: sesazení bývalého radního v Jihlavě 
a soukenického inspektora Jana Gottfrieda Schöpse, vyšetřování jeho 
zpronevěry peněz ze soukenické pokladny a řešení jeho majetkových 
záležitostí, aby byly nahrazeny škody a zajištěna výživa jeho rodiny 1771 – 
1782 

1804 J 105 1771-1772 Karton 740 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 5: vyšetřování dvorské komise, v jakém 
rozsahu bylo dodáváno z jihlavské Sperberovy barvírny sukno na vojenské 
uniformy a zjišťování okolností dovozu uherské vlny do Jihlavy 1771 – 1772 

1804 J 105 1771-1782 Karton 740 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 6: placení vojenského ubytovacího 
poplatku měšťany v Jihlavě a stanovení jeho výše 1771 – 1772 

1804 J 105 1771-1772 Karton 741 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 7: povolení zálohy 1000 zl. z pokladny 
městské hospodářské administrace v Jihlavě k uhrazení diet členů komise, 
která vyšetřovala stížnosti měšťanů na správu města 1771 – 1772 

1804 J 105 1771-1774 Karton 741 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 8: zjištění stavu majetku města Jihlavy, 
k němuž dospěla dvorská vyšetřovací komise, omezení počtu sládků 
v Jihlavě, náhrada diet členů vyšetřovací komise aj. 1771 – 1774 
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1804 J 105 1772 Karton 741 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 9: revize jihlavské soukenické cechovní 
pokladny, obsazení jednotlivých úřadů v cechu novými lidmi, instrukce pro 
hlavního účetního soukenické pokladny,faktora pro sukno a vlnu a cechovního 
aktuára, předložení výtek k soukenickým cechovním účtům aj. 1772 

1804 J 105 1772-1781 Karton 741 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 10: předložení stížnosti na jihlavský 
magistrát třemi měšťany Sedlmayerem, Österreicherem a Aleschem 1772 – 
1781 

1804 J 105 1771-1781 Karton 741 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 11: zakoupení nekvalitní vlny jihlavskými 
soukeníky od vídeňského obchodníka Wilibalda Kislinga a projednávání 
náhrady způsobené škody 1772 – 1775 

1804 J 105 1772-1773 Karton 742 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 12: vyšetřování stížnosti řemeslníků 
v jihlavském kraji na cechovního staršího soukenického cechu Sommera a na 
různé nepořádky jak v soukenickém cechu, tak v jihlavských řemeslech 
vůbec, dále návrh na změnu cechovního řádu soukeníků 1772 – 1773 

1804 J 105 1772-1773 Karton 742 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 13: žádost měšťanů v Jihlavě, aby jim 
městský ubytovací úřad poskytoval náhrady za ubytovací poplatky pro vojáky, 
vyrovnání ubytovacího poplatku mezi vdovu Rassinsovou a dědici Jana Karla 
Goska z Sachsenthalu 1772 – 1773 

1804 J 105 1772-1773 Karton 742 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 14: zabavení poloviny platu brněnského 
bankálního prohlížitele zboží a bývalého jihlavského řemeslnického faktora 
Matyáše Jiřího Contze na uhrazení jeho dluhu 1772 – 1773 

1804 J 105 1773 Karton 742 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 15: likvidace cestovného a stravného pro 
členy komise, která vyšetřovala stav hospodaření města Jihlavy 1773 

1804 J 105 1773-1774 Karton 742 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 16: vyšetřování různých nepřístojných 
a trestných jednání v Jihlavském cechu soukeníků, na něž bylo učiněno udání 
a cesta soukeníků Horniga a Fruchta se stížností do Vídně, že byli neprávem 
sesazeni z úřadu přísežných soukenického cechu 1773 – 1774 

1804 J 105 1773-1777 Karton 742 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 17: volba jihlavského soukenického 
inspektora Antonína Neumanna a jeho pozdější potvrzení v úřadě na další tři 
roky 1773 – 1777 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

369 

1804 J 105 1772-1781 Karton 742 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 18: výtahy z měsíčních účtů, bilance ztrát 
a zisku a půlroční zprávy o chodu jihlavské barvírny s průvodními spisy 
krajského úřadu v Jihlavě 1776 – 1781 

1804 J 105 (1775)1781-1785 Karton 743 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – výtahy z měsíčních účtů, bilance ztrát 
a zisku a půlroční zprávy o chodu jihlavské barvírny s průvodními spisy 
krajského úřadu v Jihlavě (1775)1781 – 1785 

1804 J 105 1776 Karton 743 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 19: uvolnění místa soukenického faktora 
v Jihlavě resignací Erasma Feyertaga a jeho opětné obsazení Ondřejem 
Františkem Rollem 1776 

1804 J 105 1776 Karton 743 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 20: vyšetřování sporu mezi jihlavskými 
soukeníky a tamními obchodníky se suknem a vlnou, kteří prodávali zboží, 
které nebylo řádně prohlédnuto a označeno 1776 

1804 J 105 1776-1778 Karton 743 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 21: jednání o žádosti Marie Anny 
Wolfové, vdovy po soukeníkovi v Jihlavě a jejího syna Matyáše Wolfa, 
soukenického tovaryše, aby mohl získat soukenickou živnost v Jihlavě po 
svém dědečkovi a aby se mohl stát jihlavským měšťanem a mistrem 1776 – 
1778 

1804 J 105 1775-1785 Karton 743 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 22: žádost společnosti jihlavských 
obchodníků se suknem, aby obchodnice Magdalena Schüsslerová zaplatila 
inkorporační poplatky; jednání dědiců po Magdaleně Schüsslerové o prodeji 
obchodní živnosti a zboží, které po ní zdědili 1776 – 1777 

1804 J 105 1776 Karton 744 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 23: zakoupení dvou soukenických dílen 
jihlavským soukenickým mistrem Karlem Heuerem pro jeho syny Ludvíka 
a Václava a žádost, aby jim na tyto dílny bylo uděleno měšťanské 
a mistrovské právo v Jihlavě 1776 

1804 J 105 1776-1777 Karton 744 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 24: vyrovnání vzájemných finančních 
požadavků mezi Františkem Antonínem Langem, bývalým návrhářem sukna 
a vlny a soukenickým cechem v Jihlavě 1776 – 1777 

1804 J 105 1776-1777 Karton 744 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 25: žádost soukenického tovaryše 
v Jihlavě Antonína Böhma, aby mu byla připsána soukenická dílna po jeho 
zemřelé tchyni Anně Langfeldové, která byla slíbena jeho manželce, 
a připsání této dílny mladší dceři Anny Langfeldové Marii Anně 1776 – 1777 
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1804 J 105 1777 Karton 744 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 26: osvobození jihlavského obchodníka 
Karla Ferdinanda Dietricha od povinného zapsání do bratrstva obchodníků se 
suknem a vlnou a povolení dalšího nerušeného provozu jeho obchodu 1777 

1804 J 105 1777 Karton 744 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 27: odmítnutí žádosti soukenického 
tovaryše Jana Fitze o přijetí za mistra v Jihlavě 1777 

1804 J 105 1777-1785 Karton 744 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 28: volby starších, přísežných, kvartalistů 
a výboru cechu soukeníků v Jihlavě a potvrzování těchto voleb guberniem, 
návrhy jednotlivých mistrů ke zvolení 1777 – 1785 

1804 J 105 1777-1785 Karton 744 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 29: smlouvy na dodávky sukna mezi 
Stokerovskou vojenskou hospodářskou komisí a jihlavskými soukeníky 1777 – 
1785 

1804 J 105 1776-1785 Karton 744 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 30: revize, výtky a vyřízení účtů 
soukenické hlavní pokladny a barvírny v Jihlavě 1776 – 1785 

1804 J 105 1776-1783 Karton 745 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 31: čtvrtletní účetní závěrky, revize účtů 
a protokoly o přijímání mistrů, ukončení učební doby učňů, převzetí 
soukenických dílen a dalších záležitostech cechu soukeníků v Jihlavě 1776 – 
1783 

1804 J 105 1776-1785 Karton 745 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 32: čtvrtletní výtahy o stavu cechovního 
jmění, bilance a inventáře jmění, měsíční výtahy o stavu zásob sukna a vlny, 
příjem, výdej a zůstatky ve skladu, zprávy soukenického inspektora v Jihlavě 
Antonína Neumanna 1776 – 1785 

1804 J 105 1771-1774 Karton 746 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 33: celoroční účty soukenické cechovní 
pokladny v Jihlavě, konta hlavní pokladny, účty přiruční pokladny, různé 
pomocné účetní výkazy, výtahy z účtů barvírny, účetní doklady k jednotlivým 
celkovým i částečným účtům, opis stížnosti jihlavských řemeslníků na 
nepořádky ve správě města a městském hospodářství 

1804 J 105 1774-1776 Karton 747 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – celoroční účty soukenické cechovní 
pokladny v Jihlavě, konta hlavní pokladny, účty přiruční pokladny, různé 
pomocné účetní výkazy, výtahy z účtů barvírny, účetní doklady k jednotlivým 
celkovým i částečným účtům, opis stížnosti jihlavských řemeslníků na 
nepořádky ve správě města a městském hospodářství 
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1804 J 105 1776-1777 Karton 748 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – celoroční účty soukenické cechovní 
pokladny v Jihlavě, konta hlavní pokladny, účty přiruční pokladny, různé 
pomocné účetní výkazy, výtahy z účtů barvírny, účetní doklady k jednotlivým 
celkovým i částečným účtům, opis stížnosti jihlavských řemeslníků na 
nepořádky ve správě města a městském hospodářství 

1804 J 105 1777-1780 Karton 749 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – celoroční účty soukenické cechovní 
pokladny v Jihlavě, konta hlavní pokladny, účty přiruční pokladny, různé 
pomocné účetní výkazy, výtahy z účtů barvírny, účetní doklady k jednotlivým 
celkovým i částečným účtům, opis stížnosti jihlavských řemeslníků na 
nepořádky ve správě města a městském hospodářství 

1804 J 105 1781-1782 Karton 750 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – celoroční účty soukenické cechovní 
pokladny v Jihlavě, konta hlavní pokladny, účty přiruční pokladny, různé 
pomocné účetní výkazy, výtahy z účtů barvírny, účetní doklady k jednotlivým 
celkovým i částečným účtům, opis stížnosti jihlavských řemeslníků na 
nepořádky ve správě města a městském hospodářství 

1804 J 105 1771-1772 Karton 751 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 34: protokol komise, vyšetřující stížnosti 
na hospodaření soukenického cechu a magistrátu v Jihlavě a zpráva této 
komise pro moraqvské gubernium, náhrada výdajů komise 

1804 J 105 1771-1772 Karton 752 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 35: protokoly a jednání komise, 
vyšetřující stížnost cechu soukeníků a všech měšťanů v Jihlavě na městské 
hospodaření a další nepořádky, protokol o vyšetřování stížností měst 
a městeček jihlavského kraje pro různá omezování provozu jejich živností 

1804 J 105 (1609)1771-1772 Karton 753 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – výtahy z účtů a další podklady pro práci 
vyšetřovací komise, instrukce pro aktuára, účetního kontrolora a faktora 
soukenického cechu v Jihlavě 

1804 J 105 (1753)1771-1772 Karton 754 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – č. 36: podklady a přílohy k vyšetřování 
stížností na nepořádky ve vedení hospodářství soukenického cechu v Jihlavě, 
stížnosti řemeslníků z různých měst v Jihlavském kraji na různá omezení ve 
vykonávání jejich řemesel (Třebíč, Velké Meziříčí, Telč, Dačice, Měřín, 
Slavonice, Třešť), revizní nález o hospodaření soukenického cechu v Jihlavě 
aj. 

1804 J 105 (1753)1771-1772 Karton 755 
Hospodářské nepořádky Jihlavy – další podklady a výkazy pro vyšetřování, 
vyjádření jihlavského soukenického inspektora a dalších osob k jednotlivým 
stížnostem a obviněním, přehled, kolik sukna bylo dodáno z Jihlavy různým 
odběratelům, přijímání nových mistrů do cechu aj. 
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1805 J 106 1772 Karton 756 
Vyjádření magistrátu v Jihlavě o tom, že dosud není známo, že by někdy bylo 
vyváženo jihlavské sukno do Moskvy a sdělení, jakými cestami by se to mohlo 
dít v budoucnu 

1806 J 107 1708-1711 Karton 756 
Vymáhání daňových nedoplatků pro žida Lazara Hierschla a pomoc, která mu 
má být při tom poskytnuta jednotlivými krajskými úřady 

1807 J 108 1701-1728 Karton 756 
Projednávání stížnosti židovské obce v Kyjově proti tamnímu magistrátu, který 
bránil židům v obnovení domů, zničených požárem a chtěl je nahradit ve 
městě křesťanským obyvatelstvem, zakazoval usazování ženatých synů 
a dcer židů ve městě a jinak jim bránil v pobytu a obživě 

1808 J 109 1661 Karton 756 
Jednání o obnovení starého zvyku v Jihlavě, kdy se měšťané cvičili ve střelbě 
do dřevěného ptáka a nejlepší střelec byl osvobozen od ubytování vojska 
a měl výhody při vaření piva 

1809 J 110 1705-1706 Karton 756 
Žádost Jakuba Löbla a Izáka Becka, židů ze Strážnice, aby jim bylo 
navráceno zboží, které jim bylo zabaveno mýtným v Bzenci 

1810 J 111 1703-1706 Karton 757 
Stížnost dělostřelectva v Jihlavě na magistrát, který jim brání ve volném 
dovozu piva, vína a kořalky pro vlastní spotřebu a nutí je kupovat nápoje, 
vyrobené ve městě, které jsou horší kvality a trikrát dražší 

1811 J 112 1706-1709 Karton 757 
Žádost Jana Ignáce Jungmayera o povolení k provozování sladovnického 
řemesla v Jihlavě 

1812 J 113 1708 Karton 757 
Žádost hraběte Mikuláše Illiesházyho o náhradu škod, které mu způsobil 
plukovník z Grumbachu vpádem z Moravy 

1813 J 114 1707-1709 Karton 757 
Stížnost pekařů v Jihlavě na magistrát pro požadování dalšího mýta z obilí, 
dováženého do města, uplatňované od roku 1691 

1814 J 115 1711-1713 Karton 757 
Vymáhání daňových nedoplatků v znojemském kraji, které byly postoupeny 
židu Löwmannu Berentzovi z Hanoverska 

1815 J 116 1715 Karton 757 
Pátrání po osudu kostelních stříbrných předmětů, které měly být od doby 
švédských válek uloženy na jihlavské radnici 
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1816 J 117 1715-1716 Karton 757 
Vyšetřování oprávnění města Jihlavy vybírat clo za sukna prodaná pro vojsko, 
dotaz hraběte Pálffyho, pro jehož pluk bylo sukno koupeno a doklad o tom, že 
clu podléhá i zboží pro vojsko, pokud je zakoupeno překupníky, kteří je teprve 
se ziskem vojsku prodávají 

1817 J 118 1719 Karton 757 
Potvrzení privilegií řeznického cechu v Jemnici 

1818 J 119 1716-1723 Karton 757 
Pronájem železného hamru a tavicí pece u Vevčic na panství Jevišovice 
mikulovskému židovi Salomonu Teutschovi a prodej dalšího hamru u Rudlic 
na témže panství, spory žida Teutsche se správou jevišovického panství, 
vymáhání dlužných nedoplatků z nájmu 

1819 J 120 1719-1723 Karton 757 
Povolení volného průchodu a vstupu do měst pro podřízené vrchního faktora 
žida Simsona Wertheimera, zvláště spor zemského rabína Bernarda Gabriela 
Eskelese s magistrátem v Brně o povolení volného vstupu do Brna 

1820 J 121 1738-1739 Karton 757 
Jednání o vyrovnání mezi dědici po Ignáci Jungmayerovi, jemuž bylo roku 
1718 v Jihlavě zabaveno pašované máslo a sýr státem. Část ceny 
zabaveného zboží byla přiznána dědicům a část měla zůstat pro erární 
pokladnu 

1821 J 122 1719-1726 Karton 757 
Potvrzení privilegií tesařského cechu v Jihlavě 

1822 J 123 1715-1719 Karton 757 
Stížnost jihlavského krajského lékaře Jindřicha Karla Weckera na urážky, 
které mu byly způsobeny jihlavským měšťanem Izákem Jungmayerem proto, 
že podnikal anatomické operace, sloužící k blahu lidstva a nařízení císaře 
Karla VI., aby lékaři v jeho chvályhodné činnosti nebylo bráněno 

1823 J 124 1715-1721 Karton 757 
Stížnost židovského solicitátora na kojetínskou vrchnost, která brání židům 
v Kojetíně v obnovení všech jejich domů, zničených požárem 

1824 J 125 1725-1727 Karton 757 
Neoprávněný dovoz vlny, zakoupené židem Maxem Schlesingrem od 
tureckých poddaných, do Mikulova k jeho bratrovi Löwu Schlesingrovi, 
zabavení vlny a vyměření pokuty za neoprávněný dovoz 

1825 J 126 1725-1726 Karton 757 
Patent, zakazující židům prodávat mýdlo křesťanům a jeho publikování 
v krajích 
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1825 J 126 1726-1744 Karton 757 
Vyšetřování jednotlivých případů přestoupení zákazu prodeje mýdla židy 
křesťanům 

1826 J 127 1726 Karton 758 
Vyšetřování, zda moravský zemský židovský rabín Berend Gabriel Eskeles, 
který má trvalé sídlo ve Vídni a působí také v Uhrách, má právo pobývat na 
Moravě a provozovat zde obchod 

1827 J 128 1725-1727,1742 Karton 758 
Vyšetřování udání žida Mojžíše Izáka na židovskou obec v Mikulově, která 
zaplatila kauci za propuštění svůdce jeho ženy z vězení a ten pak utekl. Izák 
Moyses navrhoval potrestání mikulovských židů pokutou 1/2 milionu zl., což 
však bylo odmítnuto; žádosti žida Mojžíše Izáka o povolení volného průchodu 
zemí, aby mohl hájit svoje právo, vyjádření gubernia aj. 

1828 J 129 1775-1785 Karton 758 
Sladovnictví v Jihlavě. Cechovní privilegia jihlavských sládků – č. 1: záležitosti 
vaření piva a sladovnictví v Jihlavě, stanovení ceny piva, vyšetřování udání 
o utiskování jihlavské veřejnosti sladovníky a právovárečnými měšťany, 
povolení k zřízení dalších pivovarů, stížnost královského rychtáře na jihlavské 
sladovníky pro prodej nekvalitního piva aj. 1775 – 1785 

1828 J 129 1726-1785 Karton 758 
Sladovnictví v Jihlavě. Cechovní privilegia jihlavských sládků – č. 2: jednání 
o potvrzení cechovních privilegií sladovnického cechu v Jihlavě 1726 – 1755 

1829 J 130 1726 Karton 758 
Stížnost kamenických a zednických tovaryšů v Jihlavě na mistry, kteří je 
vylučovali z cechu a jejich žádost, aby jim byly potvrzeny vlastní cechovní 
artikuly 

1830 J 131 1728 Karton 758 
Odběr juchtových kůží v moravských městech, dotaz, odkud byly doposud 
kůže dováženy, dovoz kůží z Aurasu ve Slezsku 

1831 J 132 1727-1731 Karton 758 
Vyšetřování stížnosti koželuhů v Jihlavě, že se do města dovážejí tzv. lipské 
semišové kůže ke škodě jejich řemesla 

1832 J 133 (1511)1731-1750 Karton 758 
Jednání o potvrzení privilegií jezuitské koleje v Jihlavě, obsahujících 
osvobození od daně z komínů a od veřejných dávek 

1833 J 134 1739-1744 Karton 758 
Omezování přístupu židů z měst na východní Moravě do Olomouce a zákaz 
jejich přenocovávání v olomouckých předměstích. Stížnost židů na tento 
postup olomouckého magistrátu a na to, že byli při vstupu do města napadáni 
nadávkami i kamením a žádost, aby jim byl povolen vstup do Olomouce za 
stejných podmínek jako dříve 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

375 

1834 J 135 1737-1738 Karton 758 
Žádost židovského dovavatele vojenských uniforem Jakuba Moysese 
o povolení, aby se mohl přestěhovat z brněnského předměstí a ubytovat se 
trvale v Brně 

1835 J 136 1736 Karton 759 
Stížnost dodavatele vojenských uniforem žida Emanuela Bacherachera na 
překážky, které jsou mu kladeny při výkonu jeho zaměstnání zvláště 
magistrátem v Jihlavě (obtíže při vstupu do města, zákaz dodávat 
soukeníkům vlastní vlnu) a jeho žádost, aby mu byla umožněna další 
existence v Brně 

1836 J 137 (1537)1732-1783 Karton 759 
Jednání o potvrzení práv Jimramova na týdenní a výroční trhy a dalších 
privilegií 

1837 J 138 1735-1737 Karton 759 
Vyšetřování stížnosti židovského zemského solicitátora Šimona Franckla 
k císaři, že na pouhé udání byli někteří židé na Moravě na rozkaz moravského 
komorního prokurátora Patzelta uvězněni a jejich majetek zabaven 

1838 J 139 1734-1739 Karton 759 
Stížnost pekařů v Jihlavě na zavedení taxy z chleba a housek a žádost o její 
snížení 

1839 J 140 1735-1736 Karton 759 
Stížnost židovského zemského solicitátora Franckla jménem židovských 
sklářů v Lipníku, kteří byli utlačováni křesťanskými skláři a jimž hrozilo 
zastavení jejich řemesla. Zprávy z jednotlivých krajů, jak se jinde postupovalo 
v případech, kdy pracovali židovští a křesťanští řemeslníci vedle sebe 

1840 J 141 1723 Karton 759 
Vyšetřováni stížností židů, že na některých panstvích bylo od nich 
vyžadováno osobní mýto nebo jim bylo bráněno ve volném průchodu 

1841 J 142 1718-1719 Karton 759 
Stížnost čtyř postřihačských tovaryšů z Jihlavy, kteří se oženili a jež mistři 
proto nechtěli zaměstnávat. Nařízení, aby jim bylo umožněno pracovat dále 
jako tovaryši 

1842 J 143 1714 Karton 759 
Povolení pro žida Emanuela Bacherachera, aby mohl dovážet do Jihlavy 
vlastní vlnu na výrobu sukna na vojenské uniformy a aby měl v záležitostech 
dodávek vojenského sukna volný přístup do Jihlavy i ostatních královských 
měst. Zjištění příčin stížností jihlavských soukeníků proti němu 

1843 J 144 (1492) 1721 Karton 759 
Žádost Gabriela Justiana o potvrzení listiny krále Vladislava z roku 1492 na 
jeho dvůr v Bílovicích. Ověřený opis listiny přiložen 
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1844 J 145 1717 Karton 759 
Žádost židovského socilitátora Arona Löbla, aby židům nebyl zakazován 
prodej nití a plátna 

1845 J 146 1729-1730 Karton 759 
Žádost žida Natana Seligmanna z Mikulova, aby mu bylo povoleno najmout 
v Brně místnost na uskladnění zboží po dobu výročních trhů 

1846 J 147 1717-1718 Karton 759 
Žádost hraběte Althana o povolení dalšího výročního trhu a týdenních 
dobytčích trhů pro Jaroslavice a šetření, zda této žádosti může být vyhověno 

1847 J 148 1734 Karton 759 
Žádost Františka Jacoba o přijetí za mistra postřihačského cechu v Novém 
Jičíně 

1848 J 149 1734-1745 Karton 759 
Evidence nespotřebovaného krmiva z let 1731 – 1732, dodaného židovskými 
dodavateli stavům, vyrovnání s dodavateli a rozhodnutí, jak má být se zbylým 
krmivem naloženo 

1849 J 150 1732-1733 Karton 759 
Žádost židovské obce v Mikulově o potvrzení jejich přivilegií; stanovisko 
knížete Ditrichštejna k tomu 

1850 J 151 1712 Karton 759 
Povolení pro židovského solicitátora Arona Löbla, aby mohl obývat byt na 
Křenové, odděleně od ostatních židů 

1851 J 152 1728-1729 Karton 759 
Žádost krejčovského cechu v Jihlavě o potvrzení cechovních artikulí 

1852 J 153 1732 Karton 759 
Žádost lazebníků a ranhojičů v Jihlavě, aby se mohli oddělit od lazebníků ve 
Znojmě a aby jim byla potvrzena vlastní cehovní privilegia 

1853 J 154 1727 Karton 759 
Jednání o zřízení nového vinného šenku v Jihlavě a stížnost solního úředníka 
Paurenbergera ohledně zkracování poplatků z tzv. táců 

1854 J 155 1739 Karton 759 
Židovská modlitba o ochranu proti udavačům, rozšiřovaná v židovských 
školách 

1855 J 156 1740-1772 Karton 760 
Užívání židovského titulu Reb nebo zdvojeně Reb Reb, jejž uděloval zemský 
rabín zámožným a váženým nebo vzdělaným židům. Zprávy z jednotlivých 
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krajů na Moravě, zda a jak se těchto titulů v židovských obcích na jejich území 
užívalo 

1856 J 157 1742-1743 Karton 760 
Pátrání po tureckém židu jménem Bachour nebo podle jeho udání Monachim 
Roym, který uprchl z Vídně, byl pak zatčen v Mikulově a dodán zpět do Vídně 

1857 J 158 1742 Karton 760 
Stanovení daně ve výši 50.000 zl., jíž měly židovské obce přispět na obranu 
země a její oznámení v jednotlivých krajích 

1858 J 159 1728,1742-1744 Karton 760 
Ochrana židů před pronásledováním, žádost o vydání nařízení, aby nebyli 
židé nuceni ke křesťanskému pozdravu "Pochválen buď Jižíš Kristus" 
a vydání patentu na ochranu židů před drancováním, zvláště v době války 
a publikování tohoto patentu v krajích 

1859 J 160 1742 Karton 760 
Stížnost sklářského cechu v Jihlavě na tamní magistrát, který chtěl přijmout 
do Jihlavy dalšího skláře Michaela Neuhausera z Telče, i když bylo v Jihlavě 
sklářů dost a i ti si jen s obtížemi zaopatřovali svou obživu 

1860 J 161 1739-1740 Karton 760 
Nařízení, aby židovskému zemskému rabínovi Bernardu Gabrielu Eskelesovi 
byl povolen v úředních záležitostech volný průchod po zemi a aby od něj za to 
nebyly vybírány žádné poplatky 

1861 J 162 1744-1745 Karton 760 
Zatčení několika židů a křesťanů, podezřelých ze špionáže a jejich uvěznění 
na Špilberku 

1862 J 163 1739-1740 Karton 760 
Povolení pro císařského faktora, žida Löwa Sintzheima, aby mohl na Moravbě 
nakupovat oves pro císařské stáje a bez překážek jej odvážet do Vídně. 
Zprávy krajských hejtmanů, že v jejich krajích dosud židem Sintzheimem 
žádný oves nebyl vykoupen 

1863 J 164 1747-1748 Karton 760 
Přidělování bytů ženijním důstojníkům v Olomouci 

1864 J 165 1745-1747 Karton 760 
Zákaz vstupu židů do královských měst Olomouce a Jihlavy po dobu vpádu 
pruského a saského vojska na Moravu a přestupování tohoto zákazu, zvláště 
členy vojenské posádky v Olomouci 

1865 J 166 1764 Karton 760 
Žádost ševce Jana Jahniga z Kladska o udělení měšťanského a mistrovského 
práva v Brně 
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1866 J 167 1764, 1782 Karton 760 
Stížnost židů na Moravě na město Litovel, které vybíralo od židů, 
přicházejících na týdenní a výroční trhy, poplatky za provozování obchodu 

1867 J 168 1764-1765 Karton 760 
Zákaz dalšího působení tzv. řádu Jonathanů, který vznikl bez úředního 
povolení a sdružoval ve svých ložích civilní i vojenské osoby. Zákaz přijímání 
nových členů a nařízení, že dosavadní členové musí mezi sebou přerušit 
jakékoliv styky 

1868 J 169 1765 Karton 760 
Odmítnutí žádosti bývalého vrchního vojenského pekaře Ferdinanda Jeschka 
o bezplatné přijetí za pekařského mistra v Brně 

1869 J 170 1765-1767 Karton 760 
Spor mezi mikulovskou židovskou obcí a městem Mikulovem o povolení ke 
zřízení zvláštní žiodovské obecní váhy 

1870 J 171 1765-1767 Karton 760 
Žádost propuštěného invalidy a neofyta Josefa Istvana o povolení, aby mohl 
provozovat holičství v Prostějově a v okolních vsích a aby byl osvobozen od 
daní 

1871 J 172 1765 Karton 760 
Stížnosti židů na různá omezení, kterými trpěli na jednotlivých panstvích, 
poskytování pasů k volnému pobytu pouze na 4 týdny a vybírání stále nových 
poplatků za ně, potíže při nákupu materiálu pro řemesla aj. a žádost 
o povolení vyslat dva židovské starší ke dvoru, kde by žádali o nápravu 

1872 J 173 1765-1768 Karton 761 
Stížnosti židovských obchodníků ve Velkém Meziříčí, že jsou omezování 
v provozování obchodu a vykazováni z míst, kde prodávají křesťanští 
obchodníci a stížnosti ostatních obchodníků na židy, že prodávají své zboží 
o nedělích a svátcích, kdy na to nemají právo 

1873 J 174 1765-1766 Karton 761 
Stížnosti židovské obce v Bzenci na hospodářského ředitele panství pro 
vymáhání poplatku z prodejní ceny židovských domů, odmítání poskytnout 
cihly na opravu židovských domů a další příkoří 

1874 J 175 1764-1765 Karton 761 
Jednání o převzetí záruky za dluh 1050 zl., který zůstal po smrti bývalého 
židovského výběrčího daní v chrudimském kraji Marcuse Latschného, jeho 
bratrem Gumpertem Latschnym, který se zdržoval v Novém Městě na Moravě 

1875 J 176 (1615)1732-1783 Karton 761 
Jednání o potvrzení privilegií města Jihlavy 
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1876 J 177 1765-1768 Karton 761 
Spor židů Salomona Jacoba a Daniela Jacoba na panství Dřevohostice 
s vrchností, která povolila obchod s nitěmi tkalci Karlu Klivickému a obchod se 
železem kováři Františku Růžičkovi a tím brala obživu židům, kteří se od 
nepaměti živili pouze tímto obchodem 

1877 J 178 1766 Karton 761 
Žádost židovské obce v Ivanovicích na Hané o zjištění, zda od nich vrchnost 
vybírala právem kromě 280 zl. daní ještě 75 měřic ovsa 

1878 J 179 1766-1767 Karton 761 
Stížnost židů, prodávajících v nájemních krámcích v Prostějově, na městskou 
radu, která je nutila, aby každý žid každoročně znovu žádal o povolení 
k užívání krámu a zaplatil za to příslušnou taxu 

1879 J 180 1767 Karton 761 
Navrácení cenných věcí, které dal neuváženě Ignác Jänig, měšťan z Příbora, 
vojenskému trubači Zinnburgovi, jejich původnímu majiteli 

1880 J 181 1767 Karton 761 
Stížnost pekařů v Jihlavě na mlynáře a hokynáře, kterým bylo dovoleno péci 
chléb a tak omezovali pekařům jejich zdroje obživy 

1881 J 182 1766-1767 Karton 761 
Stížnost židovské obce v Lomnici, jíž byl zavřen lázeňský dům pro ženy 
a žádost, aby lázně byly opět otevřeny 

1882 J 183 1767 Karton 761 
Vyrovnání dlužné pohledávky mezi židem Lazarem Simonem a mikulovskými 
židy Mayerem Schlesingerem a Lazarem Rausnitzem 

1883 J 184 1767 Karton 761 
Žádost krejčovských tovaryšů Ondřeje Jaschka a Václava Quity o dispens, 
aby mohli být přijati za mistry v Novém Jičíně, i když neměli splněna 
vandrovní léta 

1884 J 185 1767-1781 Karton 761 
Žádost žida Mojžíše Salomona Hessa, aby jemu a jeho rodině byla nadále 
zachována koželužna v Úsově, která byla jediným zdrojem jejich obživy 
a žádost židovské obce, aby koželužna, když musí být pro dluhy prodána, 
byla opět dána do židovských rukou 

1885 J 186 1754 Karton 761 
Stanovení odměny ve výši 100 zl. ročně pro židovského dvorského agenta 
Ferdinanda Götze z Götzenu za ochranu, poskytovanou židům na Moravě 
a přiznání roční úhrady na poštovné ve výši 80 zl. pro vrchního zemského 
rabína Mojžíše Arona Limburgera 
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1886 J 187 1755 Karton 761 
Stížnost židovské obce v Bzenci na tamní městskou radu, která žádala od 
židů kromě běžné roční kontribuce ještě zvláštní poplatky za několik lánů, 
které byly v držení židů 

1887 J 188 1756 Karton 761 
Stížnost žida Jakuba Moysese z Ivanovic na Hané na vrchnost, která mu 
zabavila část majetku na úhradu dlužného nájemného z palírny 

1888 J 189 1757 Karton 761 
Zabavení 300 ovcí, patřících židu Berlu Lazarovi z Bzence, protože je pásl 
neoprávněně na pozemcích velehradského kláštera 

1889 J 190 1768-1769 Karton 761 
Spor osmi židů z Boskovic s tamní městskou radou o správné vyměření výše 
kontribuce 

1890 J 191 1758 Karton 761 
Žádost moravských židovských starších o zákrok, aby se žid Lazar Simon 
z Uher dostavil do Mikulova a vyrovnal se s tamním židem Mayerem 
Schlesingrem ve věci nedodržení obchodní smlouvy, kterou s ním uzavřel 

1891 J 192 1759 Karton 761 
Žádost židovské obce v Písečném, aby tamním židům bylo dále ponecháno 
pečení černého chleba a barchesů na prodej a aby nebylo přenecháváno 
křesťanským pekařům 

1892 J 193 1756-1759 Karton 761 
Spor mezi brtnickým židem Davidem Austerlitzem a vrchností na panství 
hrabat Collaltů Brtnici o nedodržení jemní smlouvy, která byla mezi oběma 
stranami uzavřena 

1893 J 194 1758-1759 Karton 761 
Vyrovnání dluhu za maso mezi polským židem a poddaným hraběte 
Poniatowského Berlem Schablem a brněnským řezníkem Pelikánem 

1894 J 195 1758 Karton 761 
Udělení dispense pro zámečnického tovaryše Tomáše Jaroše, aby přesto, že 
pochází z jiné země a nemůže předložit křestní list, mohl se stát měšťanem 
a mistrem v Olomouci 

1895 J 196 1759 Karton 761 
Žádost žida Eliáše Gerstla v Jihlavě, aby mu byla pronajata židovská 
vyvařovna k samostatnému provozu a aby tam v případě nutosti mohl držet 
šabes 
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1896 J 197 1759 Karton 761 
Žádost kožešnického tovaryše v Moravské Třebové, Františka Javorka, aby 
mu bylo uděleno mistrovské právo a aby mu byl v městských knihách připsán 
dům, který si koupil 

1897 J 198 1763 Karton 761 
Stížnost židovské obce v Podivíně na tamní městskou radu, která jim bránila 
držet slavnost stánků, ohrazovat jejich dvory a znovu vybudovat židovský 
dům, zničený před 12 lety 

1898 J 199 1762, 1768 Karton 761 
Žádost mlynářů v Jihlavě, aby jim byl povolen prodej mouky, krupice, krup 
a dalších mlynářských výrobků a aby byl tento prodej zakázán lidem jiných 
zaměstnání; žádost obchodníků s mlynářskými výrobky v Jihlavě, aby jim byl 
tento obchod i nadále ponechán 

1899 J 200 1764-1765 Karton 761 
Spor mezi manželkou Antonína Jankovského a Quirinem Markem na jedné 
straně a městskou radou v Litovli na straně druhé pro požadavky při 
projednávání úpadku Antonína Jankovslého pro dluhy v loterii 

1900 J 201 1768 Karton 762 
Žádost soukenického pomocníka z Lipníka nad Bečvou Václava Jelce 
o dispens, aby se mohl stát mistrem, i když neměl splněna vandrovní léta 

1901 J 202 1769 Karton 762 
Vyšetřování stížnosti židů Joachima Munyho a Bernarda Löbla z Bzence na 
vrchnost na panství Batelov, která od nich požadovala clo za skladované 
košerové víno 

1902 J 203 1769 Karton 762 
Stížnost židovské obce v Lipníku na vrchnost na panství Fulnek, která 
zakázala židům z Lipníka obchodovat ve Fulneku s vlnou a vínem 

1903 J 204 1769 Karton 762 
Protest židovské obce v Hranicích proti povolení provozování obchodu pro 
tamního křesťanského knihaře Antonína Dvořáka na újmu obživy židovských 
obchodníků 

1904 J 205 1768-1769 Karton 762 
Protest židovské obce v Lošticích proti tomu, že tamní rychtář Václav 
Loschack neoprávněně provozoval obchod s koloniálním a železářským 
zbožím 

1905 J 206 1768-1769 Karton 762 
Předčasné vydání propouštěcího listu židovským zemským rabínem Geronem 
Moysesem Politzerem při rozloučení manželství žida Marcuse Moysese 
Mayera z Ivanovic na Hané a zjištění podmínek, za nichž mohl být 
propouštěcí list při rozluce židovského manželství vydán 
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1906 J 207 1769-1770 Karton 762 
Stížnost na omezování židů v Telči v provozování jejich obchodu od tamní 
městské rady a žádost o náhradu za koloniální zboží, které bylo zabaveno 
židu Abrahamu Jakobovi 

1907 J 208 1770 Karton 762 
Stížnost židovské obce v Bzenci na vrchnost, která pronajala obchod 
s duběnkami jedinému židu Joachimu Spitzovi a ostatním židům nařídila 
prodávat nasbírané duběnky jen jemu, zatím co dříve po odevzdání povinné 
dávky vrchnosti mohli s mini židé volně obchodovat 

1908 J 209 1770 Karton 762 
Žádost městečka Jaroměřice nad Rokytnou, aby bylo odděleno v daňových 
záležitostech od jaroměřického panství a aby mu byl přiznán samostatný 
výběrčí daní 

1909 J 210 1770 Karton 762 
Odmítnutí žádosti ševcovského tovaryše Josefa Jurise o přijetí za mistra 
v Brně nebo na brněnském předměstí 

1910 J 211 1770-1771 Karton 762 
Stížnost židovské obce v Bzenci na tamní vrchnost, která neoprávněně 
pronajala židu Jakubu Mojsesovi dva krámy k provozování obchodu s moukou 
a chlebem a mimo to zakazovala židům najímat si krámky v křesťanských 
domech 

1911 J 212 1770 Karton 762 
Povolení, aby světští i řádoví kněží v německých zemích mohli slavit den 
svatého Josefa Kupertinského kněžským oficiem a mší 

1912 J 213 1770-1771 Karton 762 
Stížnost židovky Löblové ze Slavkova na vrchnost líšeňského panství, která si 
činila neoprávněně nárok na poddanství jejího syna Alexandra a požadovala 
příliš velké výplatné 

1913 J 214 1770-1771 Karton 762 
Stížnost poddaných ze vsí Dolní Studénky, Loučky a Hrabišín na panství 
Třemešek na přetěžování robotou a špatné zacházení od vrchnosti 

1914 J 215 1771 Karton 762 
Povolení přo židovské sklenáře v Uherském Ostrohu, aby mohli nadále 
provozovat své řemeslo u židů i u křesťanů 

1915 J 216 1770-1771 Karton 762 
Stížnost židovské obce v Lipníku na tamního městského pernikáře 
Neudělského, který židům bránil provozovat drobný prodej medu 
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1916 J 217 1770-1771 Karton 762 
Stížnost židovského zemského písaře Michla Hierschla na židovského 
zemského staršího Abrahama Auspitzera pro neoprávněné zadržování jeho 
platu a náhrady za cestovní výlohy a hrozby jeho odstranění z Mikulova 

1917 J 218 1770-1771 Karton 762 
Stížnost tří židovských obchodníků v Dolních Kounicích na některé ženy 
křesťanských řemeslníků, které se neoprávněně zabývaly obchodem 
a ztěžovaly židovským obchodníkům možnost obživy 

1918 J 219 1770-1771 Karton 762 
Žádost židovského zemského staršího jihlavského kraje Schnobla Moysese 
Beera jménem třebíčského žida Šimona Salomona, aby tomuto židovi bylo 
vydáno 2 1/2 centýře vlny, kterou koupil na náměšťském panství a která mu 
byla zabavena 

1919 J 220 1773-1775 Karton 762 
Zrušení jezuitského řádu – č. 1: zrušení jezuitského řádu, správa bývalých 
jesuitských statků a ostatního jejich majetku, osobní záležitosti a hmotné 
zabezpečení jednotlivých bývalých členů řádu, pokyny, jak sepisovat archivy 
jednotlivých jesuitských kolejí a seznamy nalezených písemností, účetní 
podklady ke správě jesuitského majetku aj. 

1919 J 220 1775-1784 Karton 763 
Zrušení jezuitského řádu – zrušení jezuitského řádu, správa bývalých 
jesuitských statků a ostatního jejich majetku, osobní záležitosti a hmotné 
zabezpečení jednotlivých bývalých členů řádu, pokyny, jak sepisovat archivy 
jednotlivých jesuitských kolejí a seznamy nalezených písemností, účetní 
podklady ke správě jesuitského majetku aj. 

1919 J 220 1784-1785 Karton 764 
Zrušení jezuitského řádu – zrušení jezuitského řádu, správa bývalých 
jesuitských statků a ostatního jejich majetku, osobní záležitosti a hmotné 
zabezpečení jednotlivých bývalých členů řádu, pokyny, jak sepisovat archivy 
jednotlivých jesuitských kolejí a seznamy nalezených písemností, účetní 
podklady ke správě jesuitského majetku aj. 

1919 J 220 1773-1775 Karton 764 
Zrušení jezuitského řádu – č. 2: jednání dvorské komise pro zrušení 
jesuitského řádu, uzavření jednání o zrušení jesuitského řádu na Moravě, 
správa bývalých jesuitských seminářů 1773 – 1775 

1919 J 220 1773-1785 Karton 764 
Zrušení jezuitského řádu – č. 3: správa bývalých jesuitských seminářů 
a fundací, učiněných v jejich prospěch, ustanovování superintendentů, 
vydržování chovanců, zachovávání denního pořádku a discipliny aj. 1773 – 
1779 

1919 J 220 1773-1784 Karton 765 
Zrušení jezuitského řádu – hospodaření jednotlivých seminářů, účty z jejich 
správy, nadace, přijímání studentů na nadační místa v seminářích 
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1919 J 220 1785 Karton 766 
Zrušení jezuitského řádu – hospodaření jednotlivých seminářů, účty z jejich 
správy, nadace, přijímání studentů na nadační místa v seminářích 

1919 J 220 1775-1783 Karton 766 
Zrušení jezuitského řádu – předkládání účtů z jednotlivých seminářů, půlroční 
zprávy o prospěchu a mravech seminaristů, výkazy stipendistů v seminářích, 
nadace, udělování nadačních míst, důchody, z nichž byly jednotlivé ústavy 
vydržovány 1775 – 1783 

1919 J 220 1774-1785 Karton 766 
Zrušení jezuitského řádu – č. 4: opravy budovy olomouckého semináře, 
vydržování konviktu a semináře z jesuitské pokladny a osamostatnění 
majetku semináře a konviktu aj. 1774 – 1777 

1919 J 220 1774-1776 Karton 767 
Zrušení jezuitského řádu – zrušení jesuitské koleje v Olomouci, majetkové 
záležitosti olomouckého konviktu a semináře, účetní likvidace z panství Nový 
Jičín a Rokytnice, statku Rymnice a dvorů Radíkov, Týneček a Hejčín za rok 
1773, inventář majetku olomoucké jesuitské koleje aj. 1774 – 1776 

1919 J 220 1774-1785 Karton 767 
Zrušení jezuitského řádu – č. 5: sachandrovská a další nadace pro studenty 
v semináři a alumnátu v Olomouci, právo presentace na jednotlivá nadační 
místa, schvalování uchazečů o nadační místa 1774 – 1785 

1919 J 220 1773-1785 Karton 767 
Zrušení jezuitského řádu – č. 6 zrušení jesuitské koleje a semináře v Brně 
a rezidence v Tuřanech, inventáře majetku, ustanovení komisařů k provádění 
akce, nadace pro studenty v brněnském semináři a právo presentace 
uchazečů, dražební protokol o prodeji movitého majetku jesuitské koleje 
v Brně, zpráva o možnostech adaptovat jesuitskou kolej na sirotčinec aj. 1773 
– 1776 

1919 J 220 1774-1776 Karton 768 
Zrušení jezuitského řádu – č. 7: zrušení jesuitských kolejí ve Znojmě, 
v Jihlavě a v Telči, zaopatření chovanců seminářů, výkazy o výdajích na 
chovance, prodej majetku jesuitů, vyměření penze bývalým jesuitským 
profesorům, otázky presentace uchazečů o stipendijní místa, vyrovnání 
různých finančních pohledávek aj. 1774 – 1776 

1919 J 220 1773-1776 Karton 768 
Zrušení jezuitského řádu – č. 8: zrušení jesuitské koleje a semináře 
v Uherském Hradišti, správa jejích statků, prodej jesuitského majetku a řešení 
dalších majetkových záležitostí 1773 – 1776 

1919 J 220 1774-1775 Karton 768 
Zrušení jezuitského řádu – č. 9: zrušení menších jesuitských seminářů v Telči 
a v Uherském Hradišti, prodej jejich majetku, zaopatření stipendistů, koupě 
budovy telčského semináře městskou radou v Telči, inventář majetku 
hradišťských jesuitských škol aj. 1774 – 1775 
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1919 J 220 1773-1776 Karton 768 
Zrušení jezuitského řádu – č. 10: zrušení jesuitského řádu všeobecně, 
materiální zabezpečení bývalých učitelů a ostatních členů řádu, penze 1773 – 
1774 

1919 J 220 1774-1775 Karton 769 
Zrušení jezuitského řádu – zrušení jesuitského řádu všeobecně, materiální 
zabezpečení bývalých učitelů a ostatních členů řádu, penze 

1919 J 220 1775-1784 Karton 770 
Zrušení jezuitského řádu – zrušení jesuitského řádu všeobecně, materiální 
zabezpečení bývalých učitelů a ostatních členů řádu, penze 

1919 J 220 1775-1781 Karton 771 
Zrušení jezuitského řádu – seznamy penzionovaných bývalých členů 
jesuitského řádu, žijících v jednotlivých krajích, čtvrtletní a pololetní výkazy 
jesuitských penzistů, penzionování bývalých jesuitů, kteří sloužili jako vojenští 
kaplani 

1919 J 220 1780-1786 Karton 772 
Zrušení jezuitského řádu – penzionování bývalých členů jesuitského řádu 
1780 – 1786 

1919 J 220 1774-1775 Karton 772 
Zrušení jezuitského řádu – č. 11: přiznání platů regentům konviktů 
a seminářů, prefektům a knihovníkům po zrušení jesuitského řádu 1774 – 
1775 

1919 J 220 1773-1786 Karton 772 
Zrušení jezuitského řádu – č. 12: vydržování kněží a kostelníků při kostelích 
bývalého jesuitského řádu, zajištění bohoslužeb a udržování kostelů a kaplí 
býv. jesuitského řádu vůbec, jurisdice bývalých jesuitů pro vykonávání 
kněžského a učitelského povolání 1773 – 1775 

1919 J 220 1775-1780 Karton 773 
Zrušení jezuitského řádu – vydržování kněží a kostelníků při kostelích 
bývalého jesuitského řádu, zajištění bohoslužeb a udržování kostelů a kaplí 
býv. jesuitského řádu vůbec, jurisdice bývalých jesuitů pro vykonávání 
kněžského a učitelského povolání 

1919 J 220 1781-1785 Karton 774 
Zrušení jezuitského řádu – vydržování kněží a kostelníků při kostelích 
bývalého jesuitského řádu, zajištění bohoslužeb a udržování kostelů a kaplí 
bývalého jesuitského řádu vůbec, jurisdice bývalých jesuitů pro vykonávání 
kněžského a učitelského povolání 1781 – 1785 

1919 J 220 1774-1785 Karton 774 
Zrušení jezuitského řádu – odvolání bývalých jesuitských kněží Kryštofa 
Jakela a Antonína Augusty z beneficia v Tuřanech a dosazení kněze 
Františka Obsta na jejich místo, zastavení penze knězi Jakubovi pro jeho 
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špatné chování a povolení, aby si mohl hledat obživu v Polsku nebo jinde 
v cizině 1774 – 1778 

1919 J 220 1774-1779 Karton 775 
Zrušení jezuitského řádu – č. 13: správa bývalých jesuitských kostelních 
pokladen a klíčů od nich 1774 – 1779 

1919 J 220 1774-1785 Karton 775 
Zrušení jezuitského řádu – č. 14: úhrada výdajů na správu dřívějších 
jesuitských kostelů a kaplí, správa kostelních účtů, dosazování beneficiantů 
ke kostelům, inventování kostelního majetku 1774 – 1785 

1919 J 220 1775-1776 Karton 776 
Zrušení jezuitského řádu – č. 15: přijímání bývalých jesuitských kněží do 
diecése a jejich ustanovování do služby ke kostelům, podřízení seznamu 
bývalých jesuitů a dalších kněží, kteří byli osvobozeni od svých řeholních slibů 
1775 – 1776 

1919 J 220 1773-1782 Karton 776 
Zrušení jezuitského řádu – č. 16: patronátní právo bývalých jesuitských 
kostelů, ustanovování bývalých jesuitských kněží ke kostelům 1773 – 1782 

1919 J 220 1780-1781 Karton 776 
Zrušení jezuitského řádu – udělení fary ve Štramberku hošťálkovskému 
kaplanovi Antonínu Markovi a ponechání presentačního práva na místo 
kaplana v Hošťálkové hraběti Waldorfovi 1780 – 1781 

1919 J 220 1774-1781 Karton 776 
Zrušení jezuitského řádu – č. 17: ustanovování bývalých členů jesuitského 
řádu ke konání misií na Moravě a stanovení výše jejich příjmů a nadací, jichž 
užívali 1774 – 1781 

1919 J 220 1774-1785 Karton 776 
Zrušení jezuitského řádu – č. 18: stanovení podpor pro ty členy bývalého 
jesuitského řádu, kteří se chtějí stát kněžími 1774 – 1785 

1919 J 220 1773-1781 Karton 777 
Zrušení jezuitského řádu – č. 19: presentační právo znojemského magistrátu 
k bývalé jesuitské kapli v Citonicích, ustanovení kaplana k této kapli a vybírání 
desátku z Citonic, který dříve náležel jesuitské koleji ve Znojmě 1773 – 1781 

1919 J 220 1773-1785 Karton 777 
Zrušení jezuitského řádu – č. 20: finanční záležitosti bývalého jesuitského 
řádu a jeho členů, úhrada výdajů z jesuitského fondu, opravy a vydržování 
bývalých jesuitských škol, rozhodnutí o předání jesuitského fondu a studijních 
nadací dvorské komoře, již mají být nadále postupovány všechny záležitosti 
bývalého jesuitského majetku aj. 1773 – 1785 
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1919 J 220 1773-1781 Karton 777 
Zrušení jezuitského řádu – č. 21: úhrada diet a cestovních výloh, vydaných 
různými úředníky v záležitostech zrušení jesuitského řádu 1773 – 1781 

1919 J 220 1773-1785 Karton 777 
Zrušení jezuitského řádu – č. 22: předkládání výkazů o aktivech a pasivech 
jesuitského majetku od roku 1760, 1773 – 1774 

1919 J 220 1773-1785 Karton 778 
Zrušení jezuitského řádu – č. 23: aktiva a pasiva bývalého jesuitského 
majetku, lhůta k předložení finančních požadavků stran vůči jesuitům, 
splácení dluhů jesuitskému fondu, intabulace dlužných pohledávek, 
prozatímní vydržování konviktů a seminářů a další finanční záležitosti 

1919 J 220 1773-1780 Karton 779 
Zrušení jezuitského řádu – č. 24: dluhy a pohledávky jednotlivých kolejí 
a residencí zrušeného jesuitského řádu, podávání výkazů o stavu jmění 
jednotlivých kolejí, císařská rozhodnutí o další správě jesuitského majetku aj. 

1919 J 220 1773-1780 Karton 780 
Zrušení jezuitského řádu – vyrovnání v zájemných pohledávak mezi českým, 
moravským a slezským jesuitským fondem 1773 – 1780 

1919 J 220 1774-1780 Karton 780 
Zrušení jezuitského řádu – č. 25: pohledávky různých věřitelů vůči bývalým 
jesuitským konviktům a seminářům a jejich úhrada 1774 – 1780 

1919 J 220 1773-1782 Karton 780 
Zrušení jezuitského řádu – č.26: zápůjčky jesuitům z kostelních peněz 
různých kostelů a jejich splácení z jesuitského fondu 1774 – 1782 

1919 J 220 1776-1780 Karton 781 
Zrušení jezuitského řádu – dědictví v částce 10.423 zl., které připadlo kostelu 
v Tuřanech po Karlu Rudofu Wipplerovi a má mu být vyplaceno z majetku 
svobodného pána Lebba z Višňového a z něhož má kostel v Tuřanech 
odevzdat povinný díl kostelům v Újezdě a v Trstěnicích 1776 – 1780 

1919 J 220 1774-1776 Karton 781 
Zrušení jezuitského řádu – č.27: požadavky různých věřitelů na úhradu 
nedoplatků, dlužných jednotlivými jesuitskými kolejemi 1774 – 1776 

1919 J 220 1774-1786 Karton 781 
Zrušení jezuitského řádu – č. 28: prodeje jesuitských statků, zahrad, polí 
a jiných realit 1774 – 1786 

1919 J 220 1777-1785 Karton 782 
Zrušení jezuitského řádu – penze hospodářských úředníků a dalších 
zaměstnanců bývalých jesuitských statků a jejich vdov 1777 – 1785 
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1919 J 220 1777-1785 Karton 782 
Zrušení jezuitského řádu – služební kauce úředníků a zaměstnanců dříve 
jesuitských, nyní kamerálních statků 1777 – 1785 

1919 J 220 1777-1785 Karton 782 
Zrušení jezuitského řádu – přijímání a propouštění zaměstnanců dřívějších 
jesuitských nyní kamerálních statků, předávání jejich úřadu, stanovení výše 
platu a deputátu aj. 1777 – 1785 

1919 J 220 1777-1785 Karton 782 
Zrušení jezuitského řádu – předkládání hospodářských účtů z bývalých 
jesuitských velkostatků, výtky k účtům, jejich vyřízení a udělování absolutoria 
úředníkům 1777 – 1785 

1919 J 220 1776-1785 Karton 783 
Zrušení jezuitského řádu – stavby a opravy budov a zařízení na bývalých 
jesuitských, nyní kamerálních velkostatcích, mlýny, dvory, pivovary, farní 
budovy, vodní stavby aj. 1776 – 1785 

1919 J 220 1773-1779 Karton 783 
Zrušení jezuitského řádu – správa bývalých jesuitských velkostatků a úhrada 
finančních nákladů s ní spojených, výnos hospodaření velkostatků, prodej 
objektů, pense a úhrady výdajů zaměstnancům aj. 1773 – 1779 

1919 J 220 1773-1785 Karton 783 
Zrušení jezuitského řádu – stavby a opravy budov a jiných zařízení na 
bývalých jesuitkých velkostatcích 1776 – 1785 

1919 J 220 1778-1785 Karton 784 
Zrušení jezuitského řádu – různé záležitosti bývalých jesuitských velkostatků, 
pronájem objektů, schvalování rozpočtů na opravy a jiné výdaje, vyměřování 
pozemků, příprava abolice roboty, úhrada nedoplatků do jesuitského fondu, 
úhrada výloh za správu bývalých jesuitských statků, revize účtů velkostatků, 
půjčka obilí na setí poddaným aj. 

1919 J 220 1773-1779 Karton 785 
Zrušení jezuitského řádu – č. 29: provedení inventury na statku Popelín, který 
dříve patřil jesuitské koleji v Jindřichově Hradci a jeho předání ustanovenému 
správci, vyšetřování stížností na dřívějšího výběrčího kontribuce na statku 
Frodla, vymáhání splacení dluhu obce Popelína do jesuitského fondu 
v Čechách aj. 1773 – 1779 

1919 J 220 1773-1774 Karton 785 
Zrušení jezuitského řádu – č. 30: zhotovení rozpočtu a zjištění výnosu a ceny 
bývalého jesuitského statku Čejkovice 1773 – 1774 

1919 J 220 1774-1777 Karton 785 
Zrušení jezuitského řádu – č. 31: ocenění bývalých jesuitských statků 
Týnečku a Radíkova a Staroměstského dvora v Uherském Hradišti a žádost 
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Klášterního Hradiska o souhlas, aby mohl zakoupit statky Týneček a Radíkov 
1774 – 1777 

1919 J 220 1773-1785 Karton 785 
Zrušení jezuitského řádu – č. 32: pronájem hospod, mlýnů a palíren, patřících 
k bývalým jesuitským velkostatkům, nájemní smlouvy, císařská nařízení, 
stanovení výše nájemného a jeho vybírání aj. 1773 – 1785 

1919 J 220 1773-1785 Karton 785 
Zrušení jezuitského řádu – č. 33: žádost brněnského magistrátu, aby byl 
zastaven neoprávněný výčep piva v bývalé jesuitské zahradě, zvané Karlův 
dvůr 1775 – 1781 

1919 J 220 1774-1780 Karton 786 
Zrušení jezuitského řádu – č. 34: žádosti poddaných z bývalých jesuitských 
panství o propuštění z poddanství 1774 – 1780 

1919 J 220 1774-1776 Karton 786 
Zrušení jezuitského řádu – projednávání žádosti městské rady v Novém Jičíně 
o propuštění města z poddanství 1774 – 1776 

1919 J 220 1774 Karton 786 
Zrušení jezuitského řádu – č. 35: předání sirotčí pokladny ze statků jesuitské 
koleje v Brně správci jesuitských statků na Moravě hraběti Chorinskému 1774 

1919 J 220 1774-1780 Karton 786 
Zrušení jezuitského řádu – č. 36: ustanovování domovníků v dřívějších 
jesuitských kolejích, nyní kamerálních domech 1774 – 1780 

1919 J 220 1773-1774 Karton 786 
Zrušení jezuitského řádu – č. 37: akta komise, zřízené pro provedení zrušení 
jesuitského řádu, pojednávající o různých majetkových otázkách řádu, 
zajištění jeho bývalých členů, penzích, fundacích, finančním zajištění bývalých 
jesuitských škol aj. 1773 – 1774 

1919 J 220 1773-1784 Karton 786 
Zrušení jezuitského řádu – č. 38: evidence bývalých příslušníků jesuitského 
řádu, žijících v zemi, jejich dalšího uplatnění po zrušení řádu a přísahy těch 
bývalých jesuitů, kteří měli ve správě řádové domy nebo jiný majetek, že 
nevědí o žádném jiném majetku řádu, kromě toho, který byl při zrušení řádu 
předán státu 1774 – 1784 

1919 J 220 1783-1785 Karton 787 
Zrušení jezuitského řádu – zaopatření pensionovaných, bývalých příslušníků 
jesuitského řádu jak kněží tak i laiků, seznamy, nařízení 1783 – 1785 

1919 J 220 1773-1776 Karton 787 
Zrušení jezuitského řádu – č. 39: protokoly ze zasedání komise pro zrušení 
jesuitského řádu 1773 – 1776 
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1919 J 220 (1705)1773-1774 Karton 787 
Zrušení jezuitského řádu – č. 40: fundace Kašpara Ignáce Pokorného 
z Mrákotína na studium jednoho studenta z Mrákotína v jesuitském semináři 
ve Znojmě (1705) 1773 – 1774 

1919 J 220 (1705)-1785 Karton 787 
Zrušení jezuitského řádu – č. 41: požadavky na zaplacení různých poplatků 
daní, nájemného, penze zaměstnancům, které dluží jednotlivé domy bývalého 
jesuitského řádu 1773 – 1784 

1919 J 220 1773-1785 Karton 788 
Zrušení jezuitského řádu – č. 42: zprávy o úmrtí jednotlivých bývalých jesuitů 
a spravování jejich pozůstalosti 1773 – 1785 

1919 J 220 1773-1781 Karton 788 
Zrušení jezuitského řádu – č. 43: projednávání a soupisy pozůstalostí po 
zemřelých bývalých členech jesuitského řádu 1773 – 1781 

1919 J 220 1774-1781 Karton 788 
Zrušení jezuitského řádu – č. 44: majetkové záležitosti bývalých jesuitů, jejich 
právo odkazovat majetek dědicům ve světě, žádosti bývalých jesuitů 
o povolení ke koupi obytného domu, úhrada jejich potřeb z dědictví po jejich 
příbuzných aj. 1774 – 1781 

1919 J 220 1773-1774 Karton 788 
Zrušení jezuitského řádu – č. 45: zřizování komise pro zrušení jesuitského 
řádu, ustanovování jednotlivých členů komise a pokyny pro náplň jejich práce 
1773 – 1774 

1919 J 220 1773-1785 Karton 788 
Zrušení jezuitského řádu – č. 46: inventury, ocenění a prodej lékáren, které 
byly v bývalých jesuitských domech 1773 – 1779 

1919 J 220 1773-1782 Karton 789 
Zrušení jezuitského řádu – č. 47: oprava a udržování hodin na věži bývalé 
jesuitské koleje v Brně, povolení prodeje hodin bývalé jesuitské koleje 
v Olomouci 1773 – 1782 

1919 J 220 1774-1776 Karton 789 
Zrušení jezuitského řádu – č. 48: zřízení zvláštního delegovaného soudu pro 
záležitosti zrušení jesuitského řádu 1774 – 1776 

1919 J 220 1774-1775 Karton 789 
Zrušení jezuitského řádu – č. 49: odkaz sumy 10.000 zl. z pozůstalosti jesuity 
Františka Cardella ve prospěch exercičního domu v Brně a doživotního 
zaopatření Kašpara Huebra, které mu bude až do smrti vypláceno 
z jesuitského fondu částkou 120 zl. ročně 1774 – 1775 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

391 

1919 J 220 1774 Karton 789 
Zrušení jezuitského řádu – č. 50: nález pamětních a jiných neplatných mincí 
v jesuitské koleji v Telči a jejich předání kamerálnímu poplatkovému úřadu 
1774 

1919 J 220 1774-1785 Karton 789 
Zrušení jezuitského řádu – č. 51: úhrada nedoplatku za školní knihy, 
odebrané brněnským školním prefektem P. Delphinem z klementinské 
tiskárny v Praze, do jesuitského fondu v Čechách 1774 – 1785 

1919 J 220 1775 Karton 789 
Zrušení jezuitského řádu – č. 52: povolení cest přestavených seminářů v Brně 
a v Olomouci a ustanovení prozatímních zástupců v jejich úřadě 1775 

1919 J 220 1773-1785 Karton 789 
Zrušení jezuitského řádu – č. 53: bývalé jesuitské knihovny, jejich soupisy, 
ohodnocení, další využití, prodeje aj. 1773 – 1775 

1919 J 220 1776-1786 Karton 790 
Zrušení jezuitského řádu – bývalé jesuitské knihovny, jejich soupisy, 
ohodnocení, další využití, prodeje aj. 1776 – 1786 

1919 J 220 1776-1786 Karton 790 
Zrušení jezuitského řádu – č. 54: zřízení komise pro oddělení vlastního 
jesuitského majetku od majetku kostelů a nadací a návrh, jak by měly být 
uspokojeny požadavky bývalých jesuitských kostelů a nadací vůči jesuitskému 
fondu, cese, dlužní úpisy, výčet nadací u jednotlivých kostelů 1777 – 1779 

1919 J 220 (1778)1780-1785 Karton 791 
Zrušení jezuitského řádu – jednotlivé případy oddělování a vyúčtování 
kostelních a nadačních peněz, zvláště záležitosti majetku býv. jesuitského 
semináře v Brně (1778) 1780 – 1785 

1919 J 220 1778-1785 Karton 791 
Zrušení jezuitského řádu – nařízení o výpovědi a navrácení všech půjček, 
poskytnutých z moravského a slezského jesuitského fondu a vyřizování 
jednotlivých případů 1781 – 1784 

1919 J 220 1775-1782 Karton 792 
Zrušení jezuitského řádu – císařské dekrety o správě a evidenci bývalého 
jesuitského majetku, nařízení o jeho předání do správy gubernia, pořizování 
soupisů jesuitského majetku, vedení jeho účetní evidence, opětné převzetí 
správy jesuitského fondu dvorskou komorou aj. 

1919 J 220 1775-1780 Karton 793 
Zrušení jezuitského řádu – č. 56: rozhodnutí o pronájmu bývalých jesuitských 
velkostatků, předložení odhadu ročního výnosu jednotlivých velkostatků, 
jednání o správě některých velkostatků a o předkládání účetních výkazů 
z nich, vykonávání správy jesuitských velkostatků hrabětem Chorinským aj. 
1775 – 1780 
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1919 J 220 1775-1781 Karton 793 
Zrušení jezuitského řádu – č. 57: další záležitosti dříve jesuitských, nyní 
kamerálních statků, soupis hospodářských účtů a jiných písemností, 
předložených v záležitostech bývalých jesuitských velkostatků v letech 1773 – 
1779, dohled na hospodaření těchto velkostatků, výplaty účetním a jiným 
správním zaměstnancům, výkazy výdajů z jesuitského fondu, ustanovení 
inspektorů pro jesuitské statky, výkazy o písemné agendě, správa statků, 
zaměstnávání úřednků, zvyšování jejich příjmů aj. 1780 – 1781 

1919 J 220 1782-1785 Karton 794 
Zrušení jezuitského řádu – další záležitosti dříve jesuitských, nyní 
kamerálních statků, soupis hospodářských účtů a jiných písemností, 
předložených v záležitostech bývalých jesuitských velkostatků v letech 1773 – 
1779, dohled na hospodaření těchto velkostatků, výplaty účetním a jiným 
správním zaměstnancům, výkazy výdajů z jesuitského fondu, ustanovení 
inspektorů pro jesuitské statky, výkazy o písemné agendě, správa statků, 
zaměstnávání úřednků, zvyšování jejich příjmů aj. 1780 – 1781 

1919 J 220 1776-1785 Karton 795 
Zrušení jezuitského řádu – výdaje z jesuitského fondu, výkazy jesuitského 
majetku a otázka zvýšení jeho výnosů, předkládání výnosových bilancí 
bývalých jesuitských statků, císařská nařízení o vedení účetních výkazů 
u bývalých jesuitských kostelů, konviktů a seminářů, účetní výtahy z pokladny 
jesuitského fondu aj. 

1919 J 220 1773-1781 Karton 796 
Zrušení jezuitského řádu – č. 58: přiznání roční remunerace ve výši 50 zl. 
čtyřem zemským výběrčím z olomouckého, jihlavského, znojemského 
a hradišťského kraje za správu peněz jesuitského fondu a náhrada jejich 
poštovních výloh a návrh zákazu, aby krajští hejtmani vydávali nařízení pro 
zemské výběrčí 1773 – 1781 

1919 J 220 1776-1781 Karton 796 
Zrušení jezuitského řádu – č. 59: vyrovnávání pohledávek mezi moravským 
a slezským jesuitským fondem, příspěvky na stavební náklady semináře 
v Opavě a na zřízení hlavní školy v Těšíně 1776 – 1781 

1919 J 220 1776-1780 Karton 796 
Zrušení jezuitského řádu – č. 60: převzetí bývalého jesuitského kostela 
v Uherském Hradišti hradišťskou farností, opravy na kostele, přenesení zvonů 
ze starého farního kostela a oddělení jesuitského kostela od koleje, která má 
být přeměněna na kasárny 1776 – 1780 

1919 J 220 1774-1781 Karton 796 
Zrušení jezuitského řádu – č. 61: postoupení dvora Jana Českého ve Starém 
Městě u Uherského Hradiště, který patřil dřív jesuitům, městskému špitálu 
v Uherském Hradišti 1774 – 1781 

1919 J 220 1776-1777 Karton 796 
Zrušení jezuitského řádu – č. 62: vyrovnání dlužných nedoplatků pro bývalou 
jesuitskou lékárnu ve Skalici v Uhrách 1776 – 1777 
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1919 J 220 1773-1781 Karton 796 
Zrušení jezuitského řádu – č. 63: zastavení udělování peněžité ceny pro 
vítěze závodů ve střílení v Novém Jičíně, kterou dosud dávala městská 
vrchnost, ale nadále ji musí poskytovat sama správa města 1775 – 1776 

1919 J 220 (1720)1774-1783 Karton 797 
Zrušení jezuitského řádu – č. 64: spojení slezského a moravského jesuitského 
fondu, jeho předání do správy gubernia a předání všech realit zdejšímu 
správci hraběti Chorinskému, soupisy dluhů a pohledávek slezských jesuitů, 
účetní výkazy o stavu dvorů a panství, patřících jesuitům ve Slezsku, 
předkládání čtvrtletních účtů příjmů a výdajů z jesuitského fondu, vyúčtování 
dluhů a nedoplatků do slezského jesuitského fondu aj. 

1919 J 220 1776-1780 Karton 798 
Zrušení jezuitského řádu – č. 65: depozitum 102 zl., patřící Ondřeji 
Wezelowskému z Hlohova v Horním Slezsku, které bylo uloženo 
u brněnského semináře a jeho vydání dědicům Wezelowského 1776 – 1780 

1919 J 220 1777-1780 Karton 798 
Zrušení jezuitského řádu – č. 66: mzdy, platy a remunerace finančním 
úředníkům za správu jesuitského fondu, které mají být udělovány z tohoto 
fondu samého, nikoliv z kamerální pokladny 1777 – 1780 

1919 J 220 1774-1782 Karton 798 
Zrušení jezuitského řádu – č. 67: žádost obyvatel Růžové ulice v Brně, aby jim 
byl povolen průchod přes bývalou jesuitskou zahradu, protože zvláště 
v nebezpečí ohně nemají možnost jiného východu z ulice, která je zdí 
jesuitské zahrady uzavřena 1774 – 1782 

1919 J 220 1774-1785 Karton 798 
Zrušení jezuitského řádu – č. 68: spor o pozemek, zvaný Pusté Jakartice, 
který patřil jesuitské koleji v Opavě a který po zrušení řádu převedl hrabě 
Geisler ke svému majetku 1782 – 1785 

1919 J 220 1773-1774 Karton 799 
Zrušení jezuitského řádu – č. 69: soupisy knih uložených v knihovnách 
bývalých jesuitských kolejí v Olomouci, ve Znojmě, v Telči a v Uherském 
Hradišti, i nalezených v obydlích jednotlivých členů řádu 

1919 J 220 1769-1774 Karton 800 
Zrušení jezuitského řádu – soupisy knih, uložených v knihovnách jesuitské 
koleje, noviciátu a semináře v Brně 1769 – 1774 

1919 J 220 1769-1778 Karton 800 
Zrušení jezuitského řádu – č. 70: soupisy písemostí v záležitostech 
jesuitského majetku ve Slezsku, které byly předány jeho správci hraběti 
Chorinskému 1778 
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1920 J 221 1772-1775 Karton 801 
Urovnání nesrovnalostí mezi obcemi Dolní Vražné a Něm. Jeseník o vybírání 
daní a jiných dávek 

1921 J 222 1773-1775 Karton 801 
Stížnosti obcí Německý Jeseník a Dolní Vražné na vrchnost pro vybírání příliš 
velikých činžovních dávek a přetěžování poddaných robotou 

1922 J 223 (1654)1773-1774 Karton 801 
Vyšetřování stížnosti poddaných z obcí Ochoz a Klužínek na panství Jesenec, 
patřícím klášteru v Zábrdovicích, na vrchnost, která od nic žádala nové 
zakupování pozemků, které si již jednou koupili nebo je zdědili po svých 
předcích 

1923 J 224 1773-1782 Karton 801 
Zákaz dalšího vybírání tzv. infulové daně, kterou vybíraly duchovní vrchnosti 
od svých poddaných 

1924 J 225 1773-1782 Karton 801 
Povolování k provozu živností a obchodu a k účasti na trzích pro pokřtěné 
židy, příznivý postoj k nim 

1925 J 226 1773 Karton 801 
Zabezpečování dlužných úpisů a postupních listin na kapitál, vydávaných 
židům, podpisy křesťanských svědků nebo prohlášením před soudem, 
stanovené v císařském rekriptu z roku 1644 a jednání o změnu těchto 
předpisů 

1926 J 227 1773 Karton 801 
Žádost Františka Josefa Jorsche o dispens, aby mohl být zvolen za radního 
v Kyjově i když tam není dosud tři roky měšťanem 

1927 J 228 (1764) 1774 Karton 801 
Vyšetřování stížnosti židovské obce v Osoblaze na tamního vrchního 
Františka Grütznera pro přetěžování židů povinnostmi 

1928 J 229 1771-1778 Karton 801 
Jednání o žádosti propuštěného vojáka Josefa Justa, aby se mohl stát 
měšťanem a krejčovským mistrem v Jihlavě 

1929 J 230 1781-1784 Karton 801 
Umožňování obživy židovským řemeslníkům a obchodníkům, umožnění 
přístupu židů k vyššímu vzdělání i k různým zaměstnáním v zemědělství, 
řemeslech a továrnách 

1930 J 231 1782 Karton 802 
Žádost dědičného rychtáře ve vsi Javorek na statku Jimramov Františka 
Vavřína o potvrzení jeho přivilegií 
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1931 J 232 1782 Karton 802 
Žádost obce Jaktař, patřící ke kroměřížskému panství, o potvrzení jejich 
privilegií 

1932 J 233 (1579) 1781-1783 Karton 802 
Žádost městečka Jedovnic o potvrzení jeho privilegií 

1933 J 234 (1279) 1783 Karton 802 
Potvrzení privilegií města Krnova 

1934 J 235 1781-1784 Karton 802 
Potvrzení privilegia pro židy Mojžíše Herschla a vdovu po Zachariáši Lazarovi, 
opravňující je k provozování obchodu v Těšíně a jejich spor s židem Löwim 

1935 J 236 1782-1784 Karton 802 
Jednání o žádosti žida Davida Königsbergera o povolení šenkování 
košerového vína na předměstí Brna na Křenové 

1936 J 237 1782-1783 Karton 802 
Žádost žida Izáka Löbla o povolení otevření obchodu v jeho domě 
v Albrechticích 

1937 J 238 1785-1786 Karton 802 
Konání výročních a týdenních trhů v různých místech na Moravě, povolování 
konání trhů, přesuny jejich termínů, různé speciální trhy na obilí, dobytek 
apod. 

1938 J 239 1785 Karton 802 
Žádost o potvrzení privilegií města Jablunkova 

1939 J 240 (1734) 1782-1784 Karton 802 
Potvrzení privilegia těšínského žida zlatníka Josefa Löbla, které bylo jeho 
předkům uděleno na provozování obchodu 

1940 J 241 1783-1784 Karton 802 
Jednání o žádosti žida Mojžíše Abrahama z Nového Bohumína, aby mu bylo 
potvrzeno privilegium, jež mu dovolovalo provozovat obchod se střižním 
zbožím, koloniálním zbožím a vínem 

1941 J 242 1785 Karton 802 
Stížnost žida Abrahama Feista z Jevíčka pro různé útisky židů při vybírání 
daní, přehlížení židovských žáků ve škole, vyšší ceny masa pro židy, poplatky 
vybírané při svatbách aj. 

1942 J 243 1749-1780 Karton 802 
Judicium delegatum militare mixtum, přijetí a odchod úředníků, evidence úmrtí 
důstojníků a jejich pozůstalostí 
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1943 K 1 (1421) 1747-1768 Karton 803 
Potvrzení privilegií městečka Klobouk u Brna (mimo jiné vinného šenku) 

1944 K 2 1748-1749 Karton 803 
Žaloba Šebestiána Kollocha, proviantního komisaře, na Hirschla Neustädtlera, 
židovského obchodníka z Kroměříže, pro nedodržení smlouvy na dodání 
obroku 

1945 K 3 1669-1675 Karton 803 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 1: 
zajištění cest Marie Eleonory, rakouské vévodkyně, manželky polského krále 
Michala Wiszniowieckého, pak Karla Lotrinského, přes Moravu 1669 – 1675 

1945 K 3 1638 Karton 803 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – zajištění 
cesty polského krále Vladislava IV. přes Moravu do lázní v Rakousku 1638 

1945 K 3 1699 Karton 803 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – průjezd 
Marie Kazimíry, polské královny vdovy, Moravou 1699 

1945 K 3 1639-1679 Karton 803 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 2: 
cesty císařů Ferdinanda III. a Leopolda I. do Prahy, Čenstochové a jinam přes 
Moravu, mimo jiné zajištění cest, časové rozvrhy, různá opatření 1639 – 1679 

1945 K 3 1689 Karton 803 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 3: 
průjezd Marie Anny, rýnské falchraběnky a bavorské vévodkyně, Moravou, 
mimo jiné rozvrhy cest a zajištění cestovních potřeb 1689 

1945 K 3 1711 Karton 803 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 4: 
zajištění přípřeží pro cestu dvora na korunovaci Karla VI. za německého cíaře 
ve Frankfurtu nad Mohanem, rozvrh cesty 1711 

1945 K 3 1711-1712 Karton 803 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 5: 
zajištění přípřeží pro doprovod německého císaře Karla VI. na cestě 
z Německa přes Cheb, Prahu a Moravu do Vídně, mimo jiné rozvrh cesty 
1711 – 1712 

1945 K 3 1712-1713 Karton 803 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 6: 
náhrada škod poddaným za uhynulé koně, poskytnuté jako přípřeže pro 
potřeby dvora 1712 – 1713 
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1945 K 3 1720-  1723 Karton 803 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 7: 
cesty Alžběty Kristíny Brunšvické, manželky císaře Karla VI., do Karlových 
Varů, mimo jiné zprávy krajským hejtmanům, rozvrhy cest, zajišťování 
potravin aj. potřeb, přípřeže 1720 – 1723 

1945 K 3 1723 Karton 803 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 8: 
cesta císaře Karla VI. z Prahy do Vídně, mimo jiné zajištění noclehů 1723 

1945 K 3 1723 Karton 804 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 9: 
průjezd Karla VI. Moravou na korunovaci do Prahy, mimo jiné zajištění kočárů 
a koní, zprávy krajských hejtmanů o konaných přípravách 1723 

1945 K 3 1725 Karton 804 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 10: 
cesta Marie Alžběty, rakouské arcivévodkyně, z Vídně přes Moravu, Prahu do 
Bruselu, kde byla jmenována nizozemskou gubernátorkou, mimo jiné zajištění 
potravin, noclehů a přípřeží 1725 

1945 K 3 1732 Karton 804 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 11: 
cesta Karla VI. a jeho manželky přes Moravu do Karlových Varů, mimo jiné 
zajištění potravin v místech určených k přenocování 1732 

1945 K 3 1738 Karton 804 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 12: 
průjezd polského krále Augusta III. a saské princezny Moravou na cestě do 
Neapole 1738 

1945 K 3 1744 Karton 804 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 13: 
cesta arcivévodkyně Marie Anny do Bruselu 1744 

1945 K 3 1744-1752 Karton 804 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 14: 
průjezd polského krále Augusta III. a královny Moravou na cestě do Saska 
1744 – 1752 

1945 K 3 1723-1752 Karton 804 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 15: 
korunovace Františka Lotrinského, manžela Marie Terezie, německým 
císařem ve Frankfurtu nad Mohanem, mimo jiné podíl na úhradě cestovních 
výloh ve výši 66.666 zl., vybíraný na Moravě 1745 

1945 K 3 1748-1749 Karton 805 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 16: 
cesty Marie Terezie z Vídně na Moravu, mimo jiné zajištění koní, povozů, 
potravin a ubytování 1748 – 1749 
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1945 K 3 1737 Karton 805 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – průjezd 
arcivévody Karla, prohlášeného za španělského krále, Moravou na cestě do 
Španělska a Portugalska 1737 

1945 K 3 1737 Karton 805 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – průjezd 
Amálie Vilemíny, císařovny vdovy, Moravou na cestě z Vídně do Čech 1737 

1945 K 3 1748 Karton 805 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 17: 
průjezd císaře Františka Lotrinského Moravou na cestě do Chlumce 
v Čechách a zpět 1748 

1945 K 3 1748 Karton 805 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 18: 
udělení amnestie Marií Terezií některým delikventům vězněným na Špilberku 
1748 

1945 K 3 1749 Karton 805 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 19: 
náhrada škod poddaným za uhynulé koně, poskytnuté jako přípřeže pro 
potřeby dvora 1749 

1945 K 3 1750 Karton 805 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 20: 
úhrada za uhynulé koně, poskytnuté jako přípřeže císařským manželům Marii 
Terezii a Františku Lotrinskému a jejich doprovodu na cestě přes Moravu 
k vojenským oddílům v Čechách 1750 

1945 K 3 1750-  1753 Karton 805 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 21: 
cesta Marie Terezie a jejího manžela přes Moravu k vojenským oddílům 
v Čechách, mj. úhrada způsobených škod 1750 – 1753 

1945 K 3 1702-1753 Karton 805 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 22: 
zajištění průjezdů přes Moravu římskému a uherskému králi Josefovi na jeho 
cestách do Německa 1702 – 1704 

1945 K 3 1753-1754 Karton 806 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 23: 
cesty Marie Terezie a jejího manžela přes Moravu k vojenským oddílům 
v Čechách 1753 – 1754 

1945 K 3 1753 Karton 806 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 24: 
urychlené opravy silnic a obstarání ostatních potřeb spojených s případnými 
cestami dvora 1753 
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1945 K 3 1755 Karton 806 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 25: 
cesta Marie Terezie z Vídně do Slavkova na Moravě 1755 

1945 K 3 1764-1765 Karton 806 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 26: 
cesta arcivévody Leopolda z Vídně přes Moravu do Čech a nazpět přes 
Olomouc, Kroměříž a Brno 1764 – 1765 

1945 K 3 1766 Karton 806 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 27: 
cesta císaře Josefa II. do českých zemí 1766 

1945 K 3 1768 Karton 806 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 28: 
cesta císaře Josefa II. k vojenským oddílům u Olšan u Olomouce a odtud přes 
Čechy do Horního Rakouska 1768 

1945 K 3 1770 Karton 806 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 29: 
cesta císaře Josefa II. k vojenským oddílům u Olšan a Uničova, zajištění jeho 
setkání s pruským králem Bedřichem II. 1770 

1945 K 3 1740 Karton 806 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 30: 
zajištění průjezdu Moravou polskému a saskému princi 1740 

1945 K 3 1719-1720 Karton 806 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – zajištění 
průjezdu Moravou saskému princi a arcivévodkyni rakouské a saské 
princezně Marii Josefě 1719 – 1720 

1945 K 3 1757 Karton 806 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 31: 
žádost Jana Matze, poddaného z třebíčského panství, o úhradu za uhynulou 
klisnu, poskytnutou k přepravě doprovodu saského a polského prince 1757 

1945 K 3 1719-1774 Karton 806 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 32: 
zajištění koní, potravin a jiných potřeb pro doprovod arcivévody Maxmiliána, 
cestujícího pod nepravým jménem z Vídně přes Brno do Prahy 1774 

1945 K 3 1780-1783 Karton 807 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 33: 
cesta ruského velkoknížete a jeho manželky z Petrohradu do Vídně, mimo 
jiné rozvrh cesty 1780 – 1783 
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1945 K 3 1773 Karton 807 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – cesta 
Josefa II. přes Brno, Olomouc a Opavu do Haliče 1773 

1945 K 3 1765 Karton 807 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 34: 
cesta vévody lotrinského Karla z Vídně do Čech a pak zpět přes Litomyšl, 
Litovel a Olomouc 1765 

1945 K 3 1769-1784 Karton 807 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 35: 
cesty císaře Josefa II. do vojenských táborů v Čechách a na Moravě 1769 – 
1784 

1945 K 3 1783-1784 Karton 807 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 36: 
vyplácení peněžní úhrady 30 kr. denně komorním platebním úřadem 
poddaným za poskytnutí jednoho koně, kterého nebylo použito k přepravě 
císařova doprovodu, tzv. čekatelné 1783 – 1784 

1945 K 3 1779-1780 Karton 807 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 37: 
cesta císaře Josefa II. na Moravu a do Slezska, mimo jiné poskytování 
čekatelného 1779 – 1780 

1945 K 3 1765-1784 Karton 807 
Cesty příslušníků císařského rodu a cizích panovníků přes Moravu – č. 38: 
cesta císaře Josefa II. do Haliče 1780 

1946 K 4 1748-1749 Karton 808 
Obvinění Jana Kaysera, krajského revidenta, z podněcování poddaných na 
moravskokrumlovském a bohutickém panství a z přijímání úplatků (mj. 
vyšetřování jeho činnosti, suspense a uvěznění) 

1947 K 5 1770-1784 Karton 808 
Zákaz pohřbívání mrtvol bez předchozího ohledání pod trestem 50 dukátů, 
ustanovení ohledavatelů mrtvol, zřizování márnic k ukládání mrtvol 
v jednotlivých farnostech 1770 – 1784 

1947 K 5 1771-1781 Karton 808 
Zákaz pohřbívání mrtvol bez předchozího ohledání pod trestem 50 dukátů, 
ustanovení ohledavatelů mrtvol, zřizování márnic k ukládání mrtvol 
v jednotlivých farnostech 1770 – 1784 – nemocnice a lazarety (mj. nařízení 
o opatřeních ulehčit přeplněným nemocnicím a lazaretům, oddělení 
vojenských osob od civilních v brněnském lazaretu, umístění nemajetných 
a beznadějně nemocných v továrně na plyš u Brna, povolení poskytovat jim 
milodary a duchovní útěchu, umístění chudých nemocných v klášterech 
milosrdných bratří a alžbětinek, adaptace domů pro nemocniční účely 1777 – 
1781 
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1947 K 5 1710-1783 Karton 808 
Zákaz pohřbívání mrtvol bez předchozího ohledání pod trestem 50 dukátů, 
ustanovení ohledavatelů mrtvol, zřizování márnic k ukládání mrtvol 
v jednotlivých farnostech 1770 – 1784 – opatření k zamezení šíření 
venerických onemocnění, hospitalizace postižených osob, úhrada léků 
z kontribučního fondu, zprávy krajských hejtmanů o počtu těchto onemocnění 
1710 – 1783 

1947 K 5 1710-1784 Karton 808 
Zákaz pohřbívání mrtvol bez předchozího ohledání pod trestem 50 dukátů, 
ustanovení ohledavatelů mrtvol, zřizování márnic k ukládání mrtvol 
v jednotlivých farnostech 1770 – 1784 – morová epidemie v okolí Bytče, její 
rozšíření na rožnovském panství (mj. opatření k zamezení jejího šíření) 1771 

1948 K 6 1746-1747 Karton 809 
Vybírání daně z hlavy (mimo jiné patent o vypsání daně z hlavy v dědičných 
zemích českých na obranu země, ustavení komise pro vybírání daně, žádosti 
o snížení či zrušení daně z hlavy, soupis židů v Osoblaze, příspěvky 
duchovních) 

1949 K 7 1746-1749 Karton 810 
Stížnost Karla Kambrata, soukeníka z Nového Jičína, na násilné zničení jeho 
barvírny 

1950 K 8 1749-1750 Karton 810 
Kontribuce na hrotovickém panství a statku Krhově (mimo jiné vyšetřování 
příčin kontribučních nedoplatků) 

1951 K 9 1749-1750 Karton 810 
Kontribuce na statku Uhlířov u Opavy (mimo jiné rozvržení kontribucí) 

1951  1750-1751 Karton 810 
Promíjení trestů delikventům formou udílení milosti (mimo jiné seznamy 
vězňů) 

1952 K 10 1749 Karton 810 
Žádost Františka Kratochvíla, soudního posla z Veselí nad Moravou, 
o povolení vedlejšího zaměstnání z existenčních důvodů (provádět opravy 
řemenů na cepech) 

1953 K 11 (1517) 1723-1750 Karton 811 
Stížnost městečka Křižanova a obcí Dobré Vody, Jívoví a Radenic na zdanění 
připsaných polí (mimo jiné stížnosti na nesprávné rozvržení kontribucí, na 
odnětí obecních polí a pastvin při vyměřování v roce 1723, přehledy o počtu 
a velikosti připojených lánů k poddanským usedlostem, nové rozvržení 
kontribucí, připojeny opisy privilegií 

1954 K 12 1749-1750 Karton 811 
Kontribuce na kelčském panství (mimo jiné rozvržení kontribucí a masného 
krejcaru, vyšetřování stavu poddanských kontribucí, úhrada dluhů) 
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1955 K 13 1749-1750 Karton 811 
Lenní statek olomouckého biskupství Suché Lazce u Opavy (mimo jiné žádost 
Antonína svobodného pánaTvorkovského z Kravař o povolení spravovat 
zděděný statek, spor mezi ním a děkanem olomucké kapituly o správu statku) 

1956 K 14 1749-1762 Karton 811 
Kontribuce na dolnokounickém panství a statku Vlasatice (mimo jiné stížnost 
obce Němčičky na rozvržení a vybírání daní podle nového kontribučního 
systému, soupisy kontribuentů podle jednotlivých vsí s uvedením výměry 
zdaněných pozemků a vinohradů, soupis židovských kontribuentů s uvedením 
uložených daní, protokoly vyšetřovací komise) 

1957 K 15 1729-1762 Karton 811 
Žádost Jana Tobiáše Kerna, očního lékaře a operatéra o udělení privilegia 
(osvědčení o jeho lékařské praxi, dobrozdání) 

1958 K 16 (1459)1661-1748 Karton 812 
Žádost města Kojetína o potvrzení udělených privilegií (mimo jiné stížnost 
městské rady na vrchnost pro uvěznění 130 osob, opisy starých privilegií) 

1959 K 17 (1459,1513),1716-1748 Karton 812 
Žádost města Kojetína o povolení změny stanovených dnů pro konání 
výročních trhů a povolení konat čtvrtý výroční trh 

1960 K 18 1749-1756 Karton 812 
Kontribuce na kralickém panství 

1961 K 19 1724-1774 Karton 812 
Kostelní peníze – č. 1: kostelní peníze, mimo jiné zajištění a půjčování 
kostelního jmění, zprávy o hospodaření a správě kostelních statků a kapitálů, 
zavedení jednotného způsobu vedení účtů a jmění kostelů, výpisy 
z kostelních účtů 1724 – 1774 

1961 K 19 1754-1760 Karton 813 
Kostelní peníze – č. 2: kostelní peníze, mimo jiné bzenecký děkan Josef 
Sarkandr Foltin o intabulaci dvou dlužních úpisů hrabat Magnisů, půjčka 3000 
zl. z kostelních peněz v Rancířově, spor mezi olomouckým biskupem 
a patronem kostela v Hrádku u Jaroslavic komturem johanitského řádu 
v Mailberku hrabětem Colloredem o jurisdikci 

1961 K 19 1750-1759 Karton 814 
Kostelní peníze – č. 3: kostelní peníze, mimo jiné spor mezi olomouckým 
biskupem a patronem kostela v Hrádku u Jaroslavic komturem johanitského 
řádu v Mailberku hrabětem Colloredem o jurisdikci, předkládání kostelních 
účtů při kanovnických vizitacích, spor o pozemky kostela ve Veverské Bitýšce 

1962 K 20 1646 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 1: úmrtí Marie Anny Španělské, první 
manželky Ferdinanda III. 1646 
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1962 K 20 1649 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – úmrtí Marie Leopoldíny Tyrolské, druhé 
manželky Ferdinanda III. 1649 

1962 K 20 1655 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – úmrtí Eleonory, císařovny vdovy po 
Ferdinandu II. 1655 

1962 K 20 1657 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 2: úmrtí císaře Ferdinanda III., mj. 
zádušní mše, vyhlášení smutku 1657 

1962 K 20 1705 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 3: úmrtí císaře Leopolda I. 1705 

1962 K 20 1662 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 4: úmrtí Leopolda Viléma, syna 
Ferdinanda II., arcivévody rakouského, biskupa pasovského, štrasburského, 
olomouckého a vratislavského a místodržitele ve španělském Nizozemí 1662 

1962 K 20 1673 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 5: úmrtí Markéty Terezie, manželky císaře 
Leopolda I. 1673 

1962 K 20 1676 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – úmrtí Klaudie Felicitas, tyrolské 
arcivévodkyně, druhé manželky císaře Leopolda I. 1676 

1962 K 20 1689 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – úmrtí Marie Anny, rakouské a neuburské 
arcivévodkyně, sestry císaře Leopolda I. 1689 

1962 K 20 1654 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – úmrtí Ferdinanda IV. 1654 

1962 K 20 1686 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 6: úmrtí Eleonory Mantovské, manželky 
císaře Ferdinanda III. 1686 

1962 K 20 1720 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – úmrtí Eleonory Magdaleny 
Falckoneuburské, manželky císaře Leopolda I. 1720 

1962 K 20 1692 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 7: úmrtí Marie Antonie, dcery Leopolda I. 
a manželky Maxmiliána Emanuela Bavorského 1692 
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1962 K 20  Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 8: úmrtí Marie Eleonory, manželky 
polského krále Michala a Karla Leopolda Lotrinského 

1962 K 20 1698 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – úmrtí Marie Eleonory, dcery císaře 
Ferdinanda III., manželky polského krále Michala a Karla Leopolda 
Lotrinského 1698 

1962 K 20 1711 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 9: úmrtí císaře Josefa I., mj. potrestání 
rušitelů vyhlášeného smutku 1711 

1962 K 20 1740-1741 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 11: úmrtí císaře Karla VI., mj. smuteční 
bohoslužby v moravských kostelích 1740 – 1741 

1962 K 20 1747 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 12: zřízení smutečního katafalku ve 
Vratislavi při úmrtí císaře Karla VI. 1747 

1962 K 20 1750-1751 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 13: úmrtí Alžběty Kristíny, brunšvické 
vévodkyně, manželky císaře Karla VI. 1750 – 1751 

1962 K 20 1761 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 14: úmrtí Karla Josefa, rakouského 
arcivévody, syna Marie Terezie 1761 

1962 K 20 1762 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 15: úmrtí Johany, rakouské 
arcivévodkyně, dcery Marie Terezie 1762 

1962 K 20 1763-1764 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 16: úmrtí Isabely Parmské, manželky 
císaře Josefa II. 1763 – 1764 

1962 K 20 1765-1766 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 17: úmrtí císaře Františka I., manžela 
císařovny Marie Terezie, mj. zpráva o úmrtí, smuteční bohoslužby, zprávy 
o muzikanech sdružených v bratrstvu sv. Mikuláše 1765 – 1766 

1962 K 20 1767 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 18: úmrtí Marie Josefy Bavorské, 
manželky císaře Josefa II. 1767 
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1962 K 20 1767 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 19: úmrtí arcivévodkyně Josefy, dcery 
císařovny Marie Terezie 1767 

1962 K 20 1780 Karton 815 
Úmrtí členů panovnického rodu – č. 20: úmrtí císařovny Marie Terezie 1780 

1963 K 21 1751 Karton 816 
Žádost Jana Kryštofa Klosse, řemenářského tovaryše, o dispens od rodiště 
v cizině při udělení mistrovského a měšťanského práva v Olomouci 

1964 K 22 1648 Karton 816 
Sňatky členů habsburského rodu – č. 1: sňatek císaře Ferdinanda III. s dcerou 
Leopolda Tyrolského Marií Leopoldinou 1648 

1964 K 22 1665-1667 Karton 816 
Sňatky členů habsburského rodu – sňatek císaře Leopolda I. se španělskou 
princeznou Markétou Terezií, dcerou španělského krále Filipa IV. 
(12.12.1666), mimo jiné zprávy o průběhu oslav v královských městech na 
Moravě, zajištění kočárů a koní pro cesty dvora 1665 – 1667 

1964 K 22 1667 Karton 816 
Sňatky členů habsburského rodu – č. 2: narození Ferdinanda Václava (16. 
září 1667), syna Leopolda I. a Martkéty Terezie 1667 

1964 K 22 1674 Karton 816 
Sňatky členů habsburského rodu – narození Anny Marie (1. září 1674), dcery 
Leopolda I. a Klaudie Felicitas Tyrolské 1674 

1964 K 22 1675 Karton 816 
Sňatky členů habsburského rodu – narození Marie Josefy (1. října 1675), 
dcery Leopolda I. a Klaudie Felicitas Tyrolské 1675 

1964 K 22 1678 Karton 816 
Sňatky členů habsburského rodu – narození Josefa I. (26. června 1678), syna 
Leopolda I. a Eleonory Magdaleny Falcké 1678 

1964 K 22 1682 Karton 816 
Sňatky členů habsburského rodu – narození Leopolda Josefa (2. června 
1682), syna Leopolda I. a Eleonory Magdaleny Falcké 1682 

1964 K 22 1685-1686 Karton 816 
Sňatky členů habsburského rodu – narození Karla VI. (1. října 1685), syna 
Leopolda I. a Eleonory Magdaleny Falcké (přil. 2 tištěné gratulační listy 
Jubilus genethliacus paladis et martis, pacis et belli ...) 1685 – 1686 
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1964 K 22 1687 Karton 816 
Sňatky členů habsburského rodu – narození Marie Josefa (6. března 1687), 
dcery Leopolda I. a Eleonory Magdaleny Falcké 1687 

1964 K 22 1700 Karton 816 
Sňatky členů habsburského rodu – narození Leopolda Josefa (29. října 1700), 
syna Josefa I. a Amalie Vilemíny Brunšvické (přiložené 2 tištěné gratulační 
listy) 1700 

1964 K 22 1715 Karton 816 
Sňatky členů habsburského rodu – č. 3: Karel VI. oznamuje otěhotnění své 
manželky Alžběty Kristíny 1715 

1964 K 22 1716-1718 Karton 816 
Sňatky členů habsburského rodu – narození Leopolda Josefa (13. dubna 
1716), syna Karla VI. a Alžběty Kristíny, mimo jiné vyhlášení amnestie, 
seznamy vězňů navržených k omilostnění 1716 – 1718 

1964 K 22 1648-1718 Karton 816 
Sňatky členů habsburského rodu – č. 4: Karel VI. oznamuje narození syna 
Leopolda Jana Josefa, mj. konání slavných mší, zasílání gratulačních listů 
1716 

1964 K 22 1741 Karton 817 
Sňatky členů habsburského rodu – č. 5: narození Josefa II. (13. března 1741), 
syna Marie Terezie a Františka Lotrinského, mimo jiné konání oslav, 
slavnostní osvětlení 1741 

1964 K 22 1745 Karton 817 
Sňatky členů habsburského rodu – č. 6: narození Karla Josefa (1. února 
1745), syna Marie Terezie a Františka Lotrinského 1745 

1964 K 22 1747 Karton 817 
Sňatky členů habsburského rodu – č. 7: narození Leopolda Petra (Leopolda 
II., 5. května 1747), syna Marie Terezie a Františka Lotrinského 1747 

1964 K 22 1637 Karton 817 
Sňatky členů habsburského rodu – č. 8: svatební dar 20.000 zl. od 
moravských stavů Cecilii Renatě, královně polské a švédské, dceři 
Ferdinanda II. 1637 

1964 K 22 1651 Karton 817 
Sňatky členů habsburského rodu – č. 9: sňatek Ferdinanda III. s dcerou 
vévody mantovského Karla II., Eleonorou, mj. svatební dar 1651 

1964 K 22 1699 Karton 817 
Sňatky členů habsburského rodu – č. 10: svatební dar 25.000 zl. od 
moravských stavů Josefu I. 1699 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

407 

1964 K 22 1743 Karton 817 
Sňatky členů habsburského rodu – č. 11: sňatek Karla Lotrinského 
s arcivévodkyní Marií Annou, svatební dar 8.000 dukátů od moravských stavů 
1743 

1964 K 22 1751-1756 Karton 817 
Sňatky členů habsburského rodu – č. 12: veřejné pobožnosti za šťastné 
slehnutí císařovny Marie Terezie 1751 – 1756 

1964 K 22 1754 Karton 817 
Sňatky členů habsburského rodu – č. 13: narození arcivévody Ferdinanda (1. 
června 1754), syna Marie Terezie a Františka Lotrinského 1754 

1964 K 22 1756 Karton 817 
Sňatky členů habsburského rodu – č. 14: narození arcivévody Maxmiliána (8. 
prosince 1756), syna Marie Terezie a Františka Lotrinského, mimo jiné 
děkovné slavnosti 1756 

1964 K 22 1751 Karton 817 
Sňatky členů habsburského rodu – č. 15: amnestie dezertérům a jiným 
delikventům, udělená při příležitosti šťastného slehnutí Marie Terezie 1751 

1964 K 22 1760-1761 Karton 817 
Sňatky členů habsburského rodu – č. 16: sňatek korunního prince Josefa, 
syna Marie Terezie s Marií Isabelou Bourbonskou, dcerou Filipa, vévody 
parmského, mimo jiné svatební dary od moravských stavů 30.000 zl. a 1000 
dukátů 1760 – 1761 

1965 K 23 1646-1655 Karton 817 
Korunovace – č. 1: korunovace Ferdinanda IV. za českého, uherského 
a římského krále 1646 – 1655 

1965 K 23 1658 Karton 817 
Korunovace – č. 2: korunovace Leopolda I. za německého císaře 1658 

1965 K 23 1690 Karton 817 
Korunovace – č. 3: volba a korunovace Josefa I. za německého císaře 1690 

1965 K 23 1711-1712 Karton 817 
Korunovace – č. 4: korunovace Karla VI. za německého císaře 1711 – 1712 

1965 K 23 1712 Karton 817 
Korunovace – č. 5: korunovace Karla VI. za uherského krále 1712 

1965 K 23 1723,1734 Karton 817 
Korunovace – č. 6: amnestie vyhlášená při příležitosti úspěšného léčení Karla 
VI. a jeho manželky v Karlových Varech 1723, 1734 
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1965 K 23 1741 Karton 817 
Korunovace – č. 7: korunovace Marie Terezie za uherskou královnu 1741 

1965 K 23 1723 Karton 817 
Korunovace – korunovace Karla VI. za českého krále, mimo jiné sloužení 
slavnostních mší a mše Tedeum v Praze 1723 

1965 K 23 1646-1743 Karton 817 
Korunovace – č. 8: korunovace Marie Terezie v Čechách, mj. sloužení mše 
Tedeum, oslava vítětství u Braunau am Inn v Bavorsku, dnes v Rakousku 
1743 

1965 K 23 1743 Karton 818 
Korunovace – č. 9: korunovace Marie Terezie za českou královnu, mj. 
zajištění cesty do Prahy 1743 

1965 K 23 1745 Karton 818 
Korunovace – č. 10: sloužení mše Tedeum a slavnostních mší za úspěšnou 
volbu Františka Lotrinského německým císařem, mimo jiné dar 66.666 zl. na 
cestovní výdaje od moravských stavů 1745 

1965 K 23 1743-1764 Karton 818 
Korunovace – č. 11: korunovace Josefa II. za římského krále ve Frankfurtu 
nad Mohanem, mj. oslavy 1763 – 1764 

1966 K 24 1734-1751 Karton 818 
Vydání řádu pro umělce v českých zemích (mimo jiné potvrzení artikulí 
uměleckých bratrstev) 

1967 K 25 1732-1784 Karton 818 
Žádost města Podivína o potvrzení privilegií 

1968 K 26 1732-1751 Karton 818 
Žádost města Podivína o potvrzení výročních trhů 

1969 K 27 1750-1753 Karton 818 
Pobuřování poddaných proti vrchnosti na polickém panství (mimo jiné 
odpírání roboty, vyšetřování obviněného Jiřího Kováře a jeho uvěznění na 
Špilberku 

1970 K 28 1751-1753 Karton 818 
Žádost Jiřího Kautha o dispens od cizího původu při udělení měšťanského 
práva v Olomouci 

1971 K 29 1751-1752 Karton 818 
Žaloba Šebestiána Kastlehnera proti městské radě v Dačicích pro nepovolení 
otevřít obchod s kořením 
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1972 K 30 1752-1753 Karton 818 
Žádost Tomáše Koringera, obuvnického tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let při přijetí do obuvnického cechu v Brně 

1973 K 31 1750-1751 Karton 818 
Vyslýchání Josefa Schwarze, nožíře v Dolních Kounicích na útrpném právu za 
ukradení vědra vína (mimo jiné potrestání členů hrdelního soudu za 
nespravedlivé odsouzení pokutou 1000 zl., určené obviněnému jako 
satisfakce 

1974 K 32 1751-1768 Karton 819 
Vymáhní úhrady schodku 972 zl. ve vojenské a kontribuční pokladně po Marii 
hraběnce Fürstenbuschové, způsobeném jejím zemřelým otcem Alexandrem 
svobodným pánem Kallaneggem, prefektem královského soudu ve Slavonsku 
a komorním inspektorem 

1975 K 33 1752-1768 Karton 819 
Žádost Františka Kleina, parukáře, o udělení mistrovského a měšťanského 
práva v Olomouci 

1976 K 34 1753 Karton 819 
Žádost Jana Jiřího Knota, tesařského tovaryše z Waidhofenu, (an der Thaya) 
o dispens od cizího původu při udělení měšťanského práva ve Znojmě 

1977 K 35 1753,1782-1783 Karton 819 
Žádost městečka Krásna nad Bečvou o potvrzení privilegií (mj. žádost 
o udělení 3. výročního trhu) 

1978 K 36 1753 Karton 819 
Žádost Friedricha Kattnera, soukenického tovaryše z pruské části Slezska, 
o dispens od cizího původu při udělení mistrovkého a měšťanského práva 
v Olomouci 

1979 K 37 1753-1754 Karton 819 
Žádost Jana Kreutzburgera, knoflíkářského tovaryše ze Saska, o dispens od 
cizího původu při udělení mistrovského a měšťanského práva v Novém Jičíně 

1980 K 38 1753 Karton 819 
Žádost Jana Kršky, řeznického tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let při udělení mistrovského práva v Třebíči 

1981 K 39 1753-1754 Karton 819 
Žádost Jana Gottlieba Kebelmanna z Berlína, knoflíkářského tovaryše, 
o dispens od předložení rodného a výučního listu, potřebných k dosažení 
mistrovského a měšťanského práva v Brně 

1982 K 40 1754 Karton 819 
Žádost Josefa Kalušy, řeznického tovaryše a emigranta z pruského Slezka, 
o udělení mistrovského a měšťanského práva v Potštátě 
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1983 K 41 1753 Karton 819 
Žádost Jana Kellera, punčochářského tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let při udělení mistrovského a měšťanského práva v Hustopečích 

1984 K 42 1753-1755 Karton 819 
Obstavení dědictví po Emerichu Klingovi z Uherského Hradiště, uprchlému 
k pruskému vojsku (mimo jiné žádosti příbuzných o vydání dědických podílů) 

1985 K 43 1754 Karton 819 
Žádost Ondřeje Kneifela, pekařského tovaryše, o dispens při udělení 
měšťanského a mistrovského práva v Olomouci 

1986 K 44 1754 Karton 819 
Žádost Kryštofa Kriegera, kovářského tovaryše, o dispens při udělení 
mistrovského práva ve Znojmě 

1987 K 45 1755-1771 Karton 819 
Žádost Františka Kollmüntzera, obchodníka, o povolení zřídit ve Vídni sklad 
rýsovacích tužek všech druhů a velikostí (mimo jiné zákaz dovozu cizích 
výrobků) 

1988 K 46 1755-1756 Karton 820 
Kontribuce na kojetínském panství (mimo jiné vyšetřování nesrovnalostí 
v kontribučních účtech) 

1989 K 47 1744-1776 Karton 820 
Šetření komorního prokurátora ve věci obligací Kaila a Veschereta, 
odkázaných státu (mimo jiné nejisté uložení aktiv, pověření delegovaného 
soudu vyšetřit příčiny propadlých úroků z kapitálů zapůjčených stranám, 
likvidace 

1989 K 47 1755 Karton 820 
Postoupení zahájené pře ve věci Kaila a Veschereta konsesu in causis summi 
principis et commissorum 

1989 K 47 1749-1756 Karton 820 
Žádost Marie Rosy Stiberové, zastupující dceru Kašpara Kaila, o navrácení 
dědického podílu po matce ze zadržených Kailových aktiv 

1990 K 48 (1736) 1753-1 755 Karton 820 
Žaloba Jana Jiřího Kinse, parukáře ve Vyškově, na městskou radu pro 
nezakročení proti pokoutným parukářům 

1991 K 49 1755-1761 Karton 820 
Žádost Friedricha Klesatela o udělení měšťanského a mistrovského práva ve 
Znojmě nebo o povolení provozovat obchod s parukami 
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1992 K 50 1755-1763 Karton 820 
Žádost Pavla Kutiálka, řezníka, o udělení mistrovského práva ve Starém Brně 
(mimo jiné stanovení ceny při prodeji masného krámu, opisy smluv při 
postoupení nebo prodeji masného krámu, zřizování masných krámů) 

1993 K 51 1754-1755 Karton 820 
Žádost pekařského tovaryše Ondřeje Komínka o přijetí za mistra v Dačicích 

1994 K 52 1754 Karton 820 
Žádost Františka Křížka, řezníka v Zábřehu, o zrušení zákazu provozovat 
výsek masa (mimo jiné obviněn z prodeje masa z pošlého zvířete) 

1995 K 53 1754 Karton 820 
Žádost Fabiána Kottowetze o dispens od nesplněných učebních 
a vandrovních let při udělení měšťanského práva ve Vyškově (mj. žádost 
o povolení vést obchod po zemřelém otci) 

1996 K 54 1754-1756 Karton 821 
Žaloba města Kojetína proti vrchnosti ve věci pivního šenku 

1997 K 55 1752-1753 Karton 821 
Žádost Jana Jiřího Krewische (Krebse) z Kroměříže o osvobození od 
kontribučních a robotních povinností 

1998 K 56 (1557) 1752-1753 Karton 821 
Stížnost řezníků z Kralic na Hané na neoprávněný výsek a prodej masa 
v židovské palírně (mimo jiné opis artikulí řeznického cechu) 

1999 K 57 (1719) 1753-1760 Karton 821 
Spor obyvatel vsi Křečkovic s olomouckou kapitulou o ponechání robotního 
platu místo naturálních robot (mj. povinnost robotovat o žních a konat vozní 
roboty u kelčického dvora, seznam platů) 

2000 K 58 1752 Karton 821 
Likvidace staré pohledávky české komory u Antonie Kubínové, roz. 
Horňáčkové z Dobročovic u Českého Brodu, pobývající v Prostějově 

2001 K 59 1752 Karton 821 
Spor mezi městskou radou v Dolních Kounicích a administrátorem statků 
v Moravských Bránicích o ostrůvek v řece Jihlavě 

2002 K 60 1755 Karton 821 
Žádost Eleonory Khüntreiberové ze Znojma o náhradu škody, kterou utrpěl její 
zemřelý manžel při obsazení Jaroměřic nad Rokytnou pruským a saským 
vojskem 
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2003 K 61 1755-1756 Karton 821 
Kontribuce na kojetínském panství (mimo jiné vyšetřování příčin neplnění 
kontribučních povinností) 

2004 K 62 1755-1756 Karton 821 
Žádost Jana Friedricha Klietze, zvonařského tovaryše, o dispens od rodiště 
v cizině (Eilstorf v Prusku) a od předložení výučního listu při udělení 
mistrovského práva v Brně 

2005 K 63 1755 Karton 821 
Žádost Anny Krindlové z Chotěšova v Čechách o poukázání 40 zl. její dceři 
aby mohla vstoupit do kláštera dominikánek v Brně 

2006 K 64 1755 Karton 821 
Žádost Josefa Kepersteina, krejčovského tovaryše, o udělení mistrovského 
a měšťanského práva na olomouckém předměstí 

2007 K 65 1755 Karton 821 
Žádost Bartoloměje Kubity, obuvnického tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let při udělení mistrovského práva v Jevíčku 

2008 K 66 1755 Karton 821 
Žádost Antonína Kibelweina o dispens od cizího původu, potřebný k udělení 
měšťanského práva ve Znojmě 

2009 K 67 1755-1757 Karton 821 
Stížnost Jana Kurovce, sládka z Moravských Prus, na Jana hraběte 
Podstatského pro odepření souhlasu k uzavření sňatku 

2010 K 68 1756 Karton 821 
Žádost Františka Josefa Klosseho, krejčovského tovaryše, o dispens od cizího 
původu, potřebný k získání měšťanského a mistrovského práva v Olomouci 

2011 K 69 1756 Karton 821 
Žádost Josefa Kleina o povolení převzít obuvnickou dílnu na Nové ulici v Brně 
po zemřelém Josefu Kratochvílovi a o udělení mistrovského práva 

2012 K 70 1755-1759 Karton 821 
Spor poddaných z Kojátek s vrchností o pastvinu 

2013 K 71 1756-1757 Karton 821 
Žádost Václava hraběte Kořenského o zplnoletnění jeho synů Františka 
Antonína a Václava Josefa 

2014 K 72 1756-1757 Karton 821 
Žádost Josefa Kiebachera, výrobce růženců, o dispens od cizího původu při 
udělení mistrovského a měšťanského práva v Olomouci 
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2015 K 73 1756-1757 Karton 821 
Kontribuce na kunínském panství (mimo jiné vyšetřování nesrovnalostí 
v kontribučních účtech a agendě) 

2016 K 74 1756-1757 Karton 821 
Žádost Jana Kočího, bednářského tovaryše, o udělení mistrovského práva ve 
Znojmě 

2017 K 75 1756-1758 Karton 821 
Žaloba Martina Kleina, mlynáře z Rudoltic u Osoblahy, na vrchnost (Karla 
hraběte z Hodic) pro odmítnutí vydat uschované privilegium na jeho mlýn 
nebo jeho vidimus, potřebné k ověření stanovených kontribučních povinností 
(mimo jiné stížnost na zabavení 2 koní a neprávem vymáhané další 
kontribuce 

2018 K 76 1757 Karton 821 
Žádost Jana Katzlera, obuvnického tovaryše, o udělení mistrovského práva 
na Starém Brně 

2019 K 77 1756 Karton 821 
Žádost Františka Küntzla, kloboučnického tovaryše, o udělení mistrovského 
práva v Moravském Berouně 

2020 K 78 1755-1756 Karton 821 
Žádost Josefa Kuntze, pekařského tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let při udělení mistrovského práva ve Fulneku 

2021 K 79 1746 Karton 821 
Žádost Jana Adama Krauseho, stolařského tovaryše, o udělení mistrovského 
práva v Olomouci 

2022 K 80 1746 Karton 821 
Žádost Jana Viléma Konathy, hospodářského správce na náměšťském 
panství, o dispens od cizího původu při udělení měšťanského práva v Brně 
(mj. koupě měšťanského domu v Brně od Anny Prokšové) 

2023 K 81 1746 Karton 821 
Žádost Rudolfa Kaminského o přijetí za městského holiče v Olomouci 

2024 K 82 1747 Karton 821 
Žádost Jana Jiřího Königa, tesařského tovaryše, o dispens od cizího původu, 
potřebný k dosažení měšťanského a mistrovského práva v Olomouci 

2025 K 83 1757-1769 Karton 821 
Žádost městečka Křenova u Moravské Třebové o udělení privilegia na 3 
výroční trhy a dobytčí trh 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

414 

2026 K 84 1757 Karton 822 
Vyšetřování stížnosti vojenského invalidy Václava Kutehorauera z Vanovic 
u Boskovic na vrchnost pro zcizení 4 měřic polí, zděděných po otci 

2027 K 85 1757 Karton 822 
Žádost Matyáše Korníčela z městečka Blížkovic o povolení pálit ve svém 
domě potaš 

2028 K 86 1757-1758 Karton 822 
Nespravedlivé obvinění a uvěznění kněze Jana Kopečka, protonotáře 
a kaplana na Petrově v Brně (mimo jiné obviněn z nepřístojností, insultován, 
vězněn v Brně a Olomouci, mučen) 

2029 K 87 1758-1759 Karton 822 
Žaloba Marie Antonie Kalcherové proti Bartoloměji Neumayerovi, 
krejčovskému mistru v Brně, pro vadné zhotovení oděvu 

2030 K 88 1759-1760 Karton 822 
Žádost Františka Krause, soustružnického tovaryše, o dispens od 
nesplněných vandrovních let, potřebného k dosažení mistrovského práva 
v Brně 

2031 K 89 1760 Karton 822 
Žádost Jana Michala Kaltenmarckera, stříbrnického tovaryše z Vídně, o přijetí 
za městského stříbrníka v Brně 

2032 K 90 1759-1763 Karton 822 
Žádost Jana Kašpara Khürnera, konvaře v Ivančicích, o povolení otevřít si 
v Křížové ulici v Brně dílnu a udělení mistrovského práva 

2033 K 91 1760 Karton 822 
Antonín sv. p. z Kravař o nerovném sňatku svého bratra Karla s dcerou 
obchodníka s přízí z Andělské Hory u Bruntálu 

2034 K 92 1762-1785 Karton 822 
Zřízení spojené dvorské kanceláře českorakouské, generálního válečného 
komisariátu, dvorské komory, úvěrové a vídeňské městské bankální deputace 
a účetní komory, nové uspořádání jednotlivých zemí, zřízení gubernií 

2035 K 93 1759-1761 Karton 822 
Žádost městečka Kralic na Hané o přešetření neúměrných výdajů, určených 
na útratu rekrutům (mimo jiné stížnost na hospodářského správce Josefa 
Finbingera) 

2036 K 94 1760-1761 Karton 822 
Žádost Matěje Kunerta, mlynářského tovaryše z Přerova, o povolení 
obchodovat v Olomouci s moukou a moučnými výrobky a o osvobození od 
mýtních poplatků 
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2037 K 95 1761-1762 Karton 822 
Žádost Jana Kleinschmida, cvočkařského tovaryše, o dispens od cizího 
původu a předložení listin, potřebných k získání mistrovského a měšťanského 
práva v Šumperku 

2038 K 96 1762 Karton 822 
Žádost Jana Kristiána Krantze o dispens od cizího původu při udělení 
měšťanského práva v Olomouci 

2039 K 97 1761-1762 Karton 822 
Žádost Jana Kristena o přijetí do mydlářského cechu v Olomouci 

2040 K 98 1759-1761 Karton 822 
Žádost Tomáše Kolovrátka, řeznického tovaryše, o udělení mistrovského 
práva ve Velkém Meziříčí 

2041 K 99 1757-1766 Karton 823 
Revize kontribučních a obecních účtů městečka Kamenice u Jihlavy (mimo 
jiné obvinění Františka Krčela, rychtáře, výběrčího daní a nájemce obecních 
důchodů, z nesprávného vedení účtů a finančních podvodů, jeho propuštění 
a uvěznění na Špilberku, přiloženy protokoly o vyšetřování a výpisy 
z kontribučních a obecních účtů) 

2042 K 100 1762-1763 Karton 823 
Žádost Tomáše Kukulinuse, mydlářského tovaryše, o udělení mistrovského 
práva v Mohelnici (mimo jiné spor mezi městskou radou v Mohelnici 
a Tomášem Kukulinem o úhradu 112 zl.) 

2043 K 101 1762-1763 Karton 823 
Odkaz 3000 zl. Václava Maxmiliána svobodného pána Kriesche, císařského 
rady, přísedícího zemského práva a nejvyššího zemského písaře, chudým 
poddaným na Moravě 

2044 K 102 1762 Karton 823 
Žádost dědiců po Bernardu Kerschhuberovi o vydání 321 zl., uložených 
u městské rady v Jemnici jako sirotčí kapitál 

2045 K 103 1762-1763 Karton 823 
Žaloba na Leopolda Klara, mlynáře z Podhoří u Hranic, pro neplnění 
kontribučních povinností 

2046 K 104 1763 Karton 823 
Narovnání mezi poddanými z Kladek a jejich mírovskou vrchností ve sporu 
o robotní povinnosti (mimo jiné uvěznění několika poddaných) 

2047 K 105 1763 Karton 823 
Žádost Matyáše Kumerta, ševcovského tovaryše, o dispens od předložení 
výučního listu při udělení mistrovského a měšťanského práva ve Znojmě 
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2048 K 106 1763-1764 Karton 823 
Žádost Leopolda Köffillera z Brna o zplnoletnění 

2049 K 107 1693 Karton 823 
Vývoz mědi a měděného zboží do ciziny 

2050 K 108 1697-1701 Karton 823 
Žádost Ondřeje Ferdinanda Kippeho o přijetí za městského parukáře 
v Olomouci 

2051 K 109 1705-1723 Karton 823 
Žádost Atonína Knoblocha, soudního sluhy z Uničova, o vydání vysvědčení 
o zachovalosti pro něho, jeho ženu a děti 

2052 K 110 1705-1707 Karton 823 
Žádost Ondřeje Dominika hraběte Kaunice o udělení privilegia na zřízení 
manufaktury na výrobu sukna a kretonu 

2053 K 111 1708-1709 Karton 824 
Výplata záloh na žold a zásobování 50 vojáků špilberské posádky, 
povolaných k potlačení rebelie na uherskobrodském panství, z peněz 
kontribučního úřadu (mimo jiné žaloba velitele Špilberku na Maxmiliána 
hraběte Kaunice) 

2054 K 112 1715-1717 Karton 824 
Žádost městečka Knínic u Boskovic o udělení výročního dobytčího trhu 
a týdenního trhu 

2055 K 113 1704-1731 Karton 824 
Vymáhání a likvidace pohledávek Jana Kaschnitze z Weinbergu na 
jevišovickém panství, statku Valči a jiných místech olomouckého 
a znojemského kraje 

2056 K 114 1724 Karton 824 
Žádost městečka Klobouků, patřícího k zábrdovickému klášteru, o vyměření 
polí, podléhajících kontribuci, zemským měřičem 

2057 K 115 1727-1729 Karton 824 
Žádost Antonína Ignáce Kindlera, městského syndika ve Znojmě, o udělení 
veřejného notariátu 

2058 K 116 1729 Karton 824 
Zaplacení dluhu kapitána starodaunovského regimentu Fondanelliho Matěji 
Kramerovi, majiteli brněnského hostince u bílé lampy 
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2059 K 117 1733 Karton 824 
Žádost knoflíkářského tovaryše Jiřího Zikmunkda Kretschmera o udělení 
mistrovského práva v Brně 

2060 K 118 1732 Karton 824 
Žádost městečka Konice o udělení nového výročního a týdenního trhu 

2061 K 119 1735-1736 Karton 824 
Žádost městečka Ketře (Katscher) ve Slezsku o potvrzení privilegií 

2062 K 120 1736-1783 Karton 824 
Žádost Petra Koryho o povolení provozovat v Brně krejčovské řemeslo 

2063 K 121 1736-1783 Karton 824 
Žádost města Dolních Kounic o potvrzení privilegií a svobod 

2064 K 122 1740 Karton 824 
Žádost Martina Koschwitze, knihařského tovaryše, o udělení mistrovského 
práva v Olomouci 

2065 K 123 1735-1740 Karton 824 
Žádost Jana Kohna, vojenského lékaře, k městským magistrátům v Brně 
a Olomouci o povolení prodávat jím vynalezený lék veřejně a provádět 
chirurgické zákroky (mimo jiné přiložen tištěný diplom dvorské kanceláře) 

2066 K 124 1744 Karton 824 
Žádost Jakuba Krválika o povolení zhotovovat v Olomouci paruky 

2067 K 125 1743 Karton 824 
Žádost soukenického tovaryše Františka Kruma o udělení mistrovského 
a měšťanského práva v Jihlavě 

2068 K 126 1744 Karton 824 
Žádost Maxmiliána Oldřicha hraběte Kaunice, majitele panství Luka nad 
Jihlavou, aby svobodník Joachim Trumel a sedlák Pecivál z Jeclova odváděli 
kontribuce podle lánové vizitace Lukám a ne jako dosud, minoritskému 
klášteru v Jihlavě 

2069 K 127 1742 Karton 824 
Žádost Maxmiliána Oldřicha hraběte Kaunice o udělení nejvyššího souhlasu 
k zatížení jeho fideikomisních statků na Moravě dluhem 12.000 zl., které 
potřebuje pro syna Václava, vyslance u sardinského dvora 

2070 K 128 1743 Karton 824 
Seznamy vsí a měst ležících v tzv. ketřském distriktu (Katscher), ležícím ve 
Slezsku a odstoupeném Prusku (mimo jiné soupis půdy a komínů) 
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2071 K 129 1743 Karton 824 
Uvěznění poličského rychtáře Františka Kaplánka na Špilberku za vyvolání 
nepokojů a jeho převezení k inkvizičnímu vyšetřování do Prahy 

2072 K 130 1739 Karton 824 
Žádost Maxmiliána Oldřicha hraběte Kaunice o udělení souhlasu k zřízení 
sekundogeniturního fideikomisu 

2073 K 131 1745 Karton 825 
Žádost Jana Käbelmanna, výrobce knoflíků, o udělení mistrovského 
a měšťanského práva v Jihlavě 

2074 K 132 1747,1781-1783 Karton 825 
Žádost města Kelče o potvrzení privilegií 

2075 K 133 1763-1764 Karton 825 
Žádost kloboučnického tovaryše Joachima Krause, o udělení mistrovského 
a měšťanského práva ve Znojmě 

2076 K 134 1763-1764 Karton 825 
Spor poddaných z Křelova, patřícch k vikářské prebendě, se vsí Řepčínem 
o pole (mj. žaloba na kapitulního notáře Motlocha, uvěznění několika 
poddaných z Křelova pro vzpouru) 

2077 K 135 1764 Karton 825 
Žádost Františka Antonína Kriegla, bývalého proviantního důstojníka, 
o dispens od předložení listin potřebných k odsažen měšťanského práva 
v Uherském Hradišti 

2078 K 136 (1497) 1695-1772 Karton 825 
Žádost Dolních Kounic a Pravlova o udělení dalších výročních trhů (mimo jiné 
přiloženy ověřené opisy privilegií z r. 1497, 1535, 1586 

2079 K 137 (1258) 1692-1694 Karton 825 
Žádost městečka Kunovic o potvrzení čtyř jarmarků a týdenního trhu (mimo 
jiné přiloženy ověřené opisy privilegia na týdenní trh z roku 1258, na mílové 
právo z roku 1421 aj.) 

2080 K 138 1749-1765 Karton 825 
Spor obyvatel vsi Klenovic na Hané s tamním farářem o výši farního desátku 
z pšenice, ovsa a ječmene 

2081 K 139 1764 Karton 825 
Žádost cínařského tovaryše Františka Kruma o udělení mistrovského práva na 
Starém Brně 
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2082 K 140 1763-1764 Karton 825 
Žádost Ignáce Klenovského, bývalého chirurga lichtenštejnského 
dragounského regimentu, o přijetí za chirurga ve Vyškově 

2083 K 141 1763-1765 Karton 825 
Žádost obyvatel města Kojetína a z jiných míst olomouckého, přerovského 
a hradišťského kraje o zaplacení dopravy dřeva na stavbu mostu 
v Klopotovicích, fortifikační stavby v Olomouci a jiné vojenské stavby 

2084 K 142 1747 Karton 825 
Žádost Antonína Kleina o dispens od nesplněných učebních let, potřebných 
k prohlášení za pernikářského tovaryše v Kroměříži 

2085 K 143 1746 Karton 825 
Žádost knihařského tovaryše Karla Kniepandla o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k přijetí za knihařského mistra a měšťana v Brně 

2086 K 144 1746 Karton 825 
Žádost Josefa Kuntceho, Tomáše Kailla, Antonína Manna z Pruského Slezska 
o dispens cizího původu, potřebný k udělení měšťanského práva v Olomouci 

2087 K 145 1764-1768 Karton 825 
Žádost pekařského tovaryše Karla Komínka o přijetí na místo pekařského 
mistra ve Vyškově, uprázdněné úmrtím jeho otce 

2088 K 146 1765-1767 Karton 825 
Žaloba magistrátu v Uherském Hradišti proti zástupci velitele hradišťské 
posádky podplukovníku Hesselovi pro nepřipuštění zástupců magistrátu 
k soudnímu projednávání pozůstalosti po Františku Krieglovi, proviantním 
důstojníkovi a uherskohradišťském měšťanovi (mimo jiné přiložen inventář 
pozůstalosti) 

2089 K 147 1704 Karton 825 
Zapůjčování kostelního stříbra a zlata na Moravě k jejich zpeněžení pro 
veřejné účely (mimo jiné k podpoře státních financí, potřebných k zdárnému 
končení války s kuruci, vymáhání kontribučních dluhů) 

2090 K 148 1726-1730 Karton 825 
Osvobození státních úředníků od povinností měšťanů (mimo jiné poskytovat 
ubytování vojákům, bránit město, budovat opevnění) 

2091 K 149 1733 Karton 825 
Zavedení pronájmu karetného na Moravě 

2092 K 150 1765 Karton 825 
Útěk Matěja Kléa, měšťana z Neustadtu (dnes Prudnik) v Polsku, před 
placením dluhů 
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2093 K 151 1765 Karton 825 
Žádost Matěje Kempflera, obchodníka se šperky a drobným zbožím 
v Olomouci, o povolení zavést výrobu postelí a vyučit v tom svého syna 

2094 K 152 1765 Karton 825 
Žádost holičského tovaryše Benitia Knolla o povolení koupě holírny od vdovy 
Langové v Olomouci 

2095 K 153 1764-1766 Karton 825 
Žádost knihařského tovaryše Josefa Kniebandla o dispens od nesplněných 
vandrovních let při udělení mistrovského práva v Brně 

2096 K 154 1766-1767 Karton 825 
Žaloba Kašpara Krále, poddaného ze Spálova, na vrchnost pro odnětí 
příbytku a hospodářství 

2097 K 155 1766 Karton 825 
Žádost Josefa Künosta z Opavy o umístění jeho rodiny ve špitálu nebo 
chudobinci 

2098 K 156 1765-1766 Karton 825 
Žádost bývalého proviantního pekaře Františka Kosteleckého o udělení 
mistrovského práva v Prostějově 

2099 K 157 1766 Karton 825 
Žádost Jana Kunsta, pekaře a vojenského invalidy, k brněnskému magistrátu 
o bezplatné udělení mistrovského práva v Brně, jeho předměstích nebo okolí 

2100 K 158 1766 Karton 825 
Podvržená žádost poddaných z Košařisk o zmenšení kontribucí a rozdělení 
pastvin (mimo jiné zjišťování, na kterém panství se ves nachází) 

2101 K 159 1761-1767 Karton 826 
žalobas vsí Kněžpole a Jarošova na vrchnost (královské město Uherské 
Hradiště) pro zvyšování platů z pastvy a sběru dubových žaludů 

2102 K 160 1767 Karton 826 
Bohoslužby za uzdravení onemocnělé Marie Terezie 

2103 K 161 1767 Karton 826 
Žaloba Marie Anny Kratochvílové, vdovy po tesařském mistru z Nové Říše, na 
vrchnost pro odejmutí zadluženého domu a její uvěznění 

2104 K 162 1767 Karton 826 
Převedení Schubertova vinohradu a k němu patřící selské usedlosti v Oravici 
v Uhrách na dědice po Janu Kernhoferovi (mimo jiné jmenování poručníka 
nezletilých dědiců) 
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2105 K 163 1766-1767 Karton 826 
Stížnost kožišnického cechu v Dolních Kounicích na židy Froya a Löbela, kteří 
výrobou a prodejem kožišnického zboží poškozují členy cechu na výdělcích 

2106 K 164 1766 Karton 826 
Obžaloba ivančického primátora Jana Krebnera bratrem Josefem Krebnerem, 
mydlářským tovaryšem, ze zadržování výplaty jeho dědického podílu se 
žádostí o udělení mistrovského práva 

2107 K 165 1767 Karton 826 
Žádost sklenářského tovaryše Františka Kremsera o dispens od nesplněných 
vandrovních let při udělení mistrovského a měšťanského práva v Kyjově 

2108 K 166 1767 Karton 826 
Žádost Jakuba Kovalčíka z Ratiboře v Polsku o dispens od cizího původu při 
udělení měšťanského práva v Brně 

2109 K 167 1761 Karton 826 
Žádost Karla Františka z Kranichstättu o přijetí do rytířského stavu a za člena 
zemského sněmu 

2110 K 169 1767-1769 Karton 826 
Spor vrchnosti kojetínského panství s olomouckým biskupem o provedení 
oprav silnice z Kroměříže do Olomouce (mimo jiné zpevnění břehů řeky 
Moravy, návrh olomouckého biskupa na stavbu nové silnice v úseku Lobodic, 
stavba nových mostů přes mlýnský náhon v Kojetíně) 

2111 K 170 1768-1769 Karton 826 
Opatření k dokonalejšímu zpracování vyrobené mědi a zvětšení jejího vývozu 
do ciziny (mimo jiné povolování svobodného zřizování měděných hamrů, 
kotláren a dílen k zpracování mědi a stanovení prémií za vývoz měděného 
zboží do ciziny) 

2112 K 171 1753-1754 Karton 826 
Žádost tkalcovských tovaryšů Karla Kricka a Josefa Bergera o dispens od 
nesplněných vandrovních let, potřebný k dosažení mistrovského práva ve 
Šternberku 

2113 K 172 1753-1754 Karton 826 
Přezkoumání mistrovského kusu, zhotoveného hrnčířským tovaryšem Janem 
Kleinerem, magistrátem ve Znojmě 

2114 K 173 1756 Karton 826 
Žádost sklenářského mistra Karla Konvičky z Kunčic pod Ondřejníkem 
o schválení odvádět kontribuci z držených realit přímo výběrčímu na 
hukvaldském panství 

2115 K 174 1756 Karton 826 
Narovnání mezi městem Kelčí a tamní vrchností ve sporu o robotní povinnosti 
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2116 K 175 1756 Karton 826 
Žádost ševcovského tovaryše Jiřího Krabotscha u Šumperka (Rabersdorf) 
o dispens od nesplněných vandorních let při udělení mistrovského práva 

2117 K 176 1757-1759 Karton 826 
Žádost Jiřího Kleibela, hodonínského měšťana k vrchnosti o odprodej 
přiměřeně velké louky za hotové peníze 

2118 K 177 1757-1758 Karton 826 
Žádost mlynáře Václava Kuntschaka o povolení provozovat v Jihlavě výrobu 
a opravu hodin 

2119 K 178 1759-1760 Karton 826 
Žádost ševcovského tovaryše Františka Kleinhappela o udělení mistrovského 
práva na brněnském předměstí 

2120 K 179 1759 Karton 826 
Žádost pekařského tovaryše Tomáše Kocha, který převzal po otci pekárnu na 
Starém Brně, o udělení mistrovského práva 

2121 K 180 1760 Karton 826 
Zplnoletnění Arnošta Kryštofa hraběte Kaunice – Rittberga, syna Václava 
Antonína hraběte Kounice – Rittberga 

2122 K 181 1761-1762 Karton 826 
Zřizování dětských domů pro výchovu dětí tuláků a žebráků (mimo jiné 
stanovisko moravské reprezentace a komory a krajských hejtmanů k jejich 
zřizování 

2123 K 182 1763 Karton 826 
Zapůjčení 120 tisíc zl. Zikmundu Friedrichu hr. Khevenhüllerovi, bývalému 
vyslanci u portugalského dvora, z vídeňské banky na jeho dědovský majorát, 
k upokojení směnárníka Erharda Fieschera 

2124 K 183 1761-1762 Karton 826 
Žádost Josefa Kudličky, poddaného z Čechyně, k vrchnosti slavskovského 
panství o navrácení odňatého vinohradu a o odškodnění za uvěznění 

2125 K 184 1764 Karton 826 
Žádost pekařského tovaryše Karla Komínka o udělení mistrovského práva ve 
Vyškově 

2126 K 185 1764 Karton 826 
Žádost krejčovského tovaryše Antonína Kratochvíly o udělení mistrovského 
práva v Kyjově 
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2127 K 186 1764-1765 Karton 826 
Žádost stolařského tovaryše Josefa Klaudyho o udělení mistrovského práva 
na Křížové ulici v Brně 

2128 K 187 1768 Karton 826 
Žaloba Františka Kopeckého, mlynáře v Moravském Krumlově, na tamní 
městskou radu z neprávem požadovaného každoročního pohoštění nebo na 
složení 32 zl. jako náhrady (mimo jiné přiložena kupní smlouva na mlýn) 

2129 K 188 1768 Karton 826 
Žádost Kryštofa Knettiga, továrníka z Rasche ve Slezsku, o dispens od 
nesplněných vandorvních let pro svého syna Ferdinanda, potřebný k jeho 
přijetí za tkalcovského mistra v Brně 

2130 K 189 1769 Karton 826 
Postavení mramorového sloupu s nápisem ve Slavíkovicích, na paměť zorání 
kusu pole císařem Josefem II. 

2131 K 190 1769 Karton 826 
Žaloba Matyáše Kalába, pololáníka z Tvarožné, který postoupil grunt svému 
synovi, na tamního rychtáře z vymáhání kontribučního nedoplatku 50 zl. 
z držených obecních polí a zahrad 

2132 K 191 1769 Karton 826 
Žádost koželužského tovaryše Josefa Kubíčka z Hrabenova o dispens od 
nesplněných vandrovních let při udělení mistrovského práva v Šumperku 

2133 K 192 1769 Karton 826 
Žádost Antonína Kaase o udělení měšťanského práva v Mikulově (mimo jiné 
také o povolení otevřít si kavárnu) 

2134 K 193 1769 Karton 826 
Žádost tkalcovského tovaryše Františka Kudrnáčka o bezplatný dispens od 
nesplněných vandrovních let při udělení mistrovského práva v Tišnově 

2135 K 194 1769-1775 Karton 827 
Přestupky požárního a hasičského řádu pro venkovská města, městečka, 
městyse a obce (mimo jiné zákaz používání střelných zbraní a otevřeného 
ohně ve dnech církevních svátků, vyšetřování přestupků, k nimž došlo 
v Komárově, Fulneku, Frenštátu pod Radhoštěm aj.) 

2136 K 195 1769-1770 Karton 827 
Spor Kateřiny Kaymanové, vdovy po řezníkovi z Hustopečí, s tureckým 
obchodníkem s dobytkem Janem Raccou o 456 zl., které mu zůstal dlužen její 
manžel za prodaná prasata 

2137 K 196 1769-1770 Karton 827 
Obvinění ženatého komerčního ispektora Martina Kühnlenze z udržování 
poměru s Annou Hezkou, dcerou novojičínského měšťana 
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2138 K 197 1769-1770 Karton 827 
Zplnoletnění hr. Rudolfa Libštejnského z Kolovrat (mimo jiné jeho sňatek 
s Antonií hraběnkou Maquire, rozenou hraběnkou Blümegenovou) 

2139 K 198 1770 Karton 827 
Žádost Karla Köffillera, poštmistra v Pohořelicích, o zplnoletnění 

2140 K 199 1769-1770 Karton 827 
Žádost městečka Klobouk u Brna o přeložení výročního trhu, konaného na sv. 
Havla, na den sv. Václava a o udělení dalších týdenních trhů (mimo jiné 
koňského, dobytčího, konopného) 

2141 K 200 1770 Karton 827 
Žádost barvíře na černo Ferdinanda Knopa o dispens od nesplněných 
vandrovních let při udělení mistrovského a měšťanského práva v Kroměříži 

2142 K 201 1769-1770 Karton 827 
Žaloba vojenského invalidy Václava Kotara z Obřan na kartouzský klášter 
v Králově Poli pro vymáhání jedné celodenní roboty v týdnu a na obřanskou 
obec z nesplnění příslibu zajistit mu přístřeší 

2143 K 202 1769-1770 Karton 827 
Protest tesařského mistra Tomáše Kousala proti jeho vyloučení z cechovního 
společenstva ve Velké Bíteši (mj. obviněn z neplacení dluhů a z podvodů) 

2144 K 203 1770, 1772 Karton 827 
Žádost hodinářského tovaryše Šebestiána Kurze o dispens od cizího původu, 
potřebný k udělení mistrovského práva na Starém Brně 

2145 K 204 1767-1770 Karton 827 
Žádost Josefa Klementa, faráře v Kučerově, o prohlášení neplatnosti 
ztraceného originálu nadační listiny faráře Kristiána Bernarda pro tamní kostel 
na 1000 zl., uložených u moravských stavů a o vystavení nové listiny 

2146 K 205 1769-1771 Karton 827 
Žádost Karla Kunsta, klempířského mistra v Telči, o udělení mistrovského 
práva v Jihlavě 

2147 K 206 1770-1778 Karton 827 
Žádost vsi Krumpachu, patřící k zábřežskému panství, o snížení nebo úplné 
osvobození od odvádění obilního úroku 

2148 K 207 1768-1770 Karton 827 
Zaopatření slabomyslného kněze Šebestiána Kamenického, bývalého 
lokálního kaplana v Suchdolu u Konice 
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2149 K 208 1770-1771 Karton 827 
Žádost znojemského vicesyndika Kašpara Kunrada o dispens od tříletého 
držení měšťanského práva, potřebný k zvolení do tamní městské rady 

2150 K 209 1770-1771 Karton 827 
Žádost mydlářského tovaryše Jiřího Kniehoty o udělení mistrovského práva 
v Holešově 

2151 K 210 1771-1785 Karton 827 
Nařízení, aby mědikovci prováděli pocínování jen s čistým cínem (mimo jiné 
zprávy krajských hejtmanů o provedených zkouškách) 

2152 K 211 (1341) 1771 Karton 827 
Vyšetřování stížnosti městské rady ve Valašských Kloboukách na haběte 
Illyezhazyho, který ji odňal právo udělovat obyvatelům souhlas k uzavření 
sňatku (přiloženy ověřené opisy listin markraběte Karla z roku 1341, 
markraběte Jana z roku 1356) 

2153 K 212 1770-1771 Karton 828 
Udělení mistrovského práva v Moravské Ostravě Josefu Korotovi, barvíři na 
černo 

2154 K 213 1770-1779 Karton 828 
Žaloba Josefa Klobučka, rytmistra kyrysnického regimentu arcivévody 
Maxmiliána, na biskupskou kancelář v Kroměříži pro nevyřízení pozůstalosti 
po jeho zemřelém dědečkovi, podané k projednání v roce 1727 

2155 K 214 1771 Karton 828 
Žaloba Brigity Králové, rozwné Mautzové, na městskou radu v Litovli pro 
konfiskaci zadluženého zděděného domu a pozemků 

2156 K 215 1771 Karton 828 
Schválení kupní smlouvy mezi Marií Annou Kaučerovou, vdovou po trhovci 
a Janem Stárkem, městským kuchařem v Brně, o prodeji domu a zahrady na 
brněnském předměstí (mimo jiné žádost Marie Kaučerové o povolení otevřít 
v prodané zahradě vinný šenk) 

2157 K 216 1771-1772 Karton 828 
Žádost mydlářského tovaryše Františka Antonína Kunschne o dispens od 
nesplněných vandrovních let při udělení mistrovského práva v Horní Libině 

2158 K 217 1771-1772 Karton 828 
Žádost Františka Kmocha, zemského solicitátora, o dispens od tříletého 
držení měšťanského práva, potřebný ke zvolení do městské rady ve Znojmě 

2159 K 218 1772 Karton 828 
Sekvestrace majetku hraběte Jana Kohariho pro velké zadlužení (mimo jiné 
sekvestorem ustanoven hrabě Keglevics) 
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2160 K 220 1771-1773 Karton 828 
Žaloba Leopolda Klara, mlynáře v podhoří, na Antonína Halámka, vrchního 
hranického panství, pro odnětí dosud nezplaceného mlýna a odsouzení 
k nucené práci na 7 týdnů 

2161 K 221 1773 Karton 828 
Vyšetřování stížnosti poddaných z Koryčan, Jestřabic, Blišic a Lískovce na 
vrchnost koryčanského panství pro vymáhání nadměrných robotních 
povinností 

2162 K 222 1773 Karton 828 
Vyšetřování stížnosti Kryštofa Matušky, opata zábrdovického kláštera, na 
představenstvo městečka Klobouk pro špatnou správu obecních pozemků 
(mimo jiné nedodržování nařízení krajského úřadu, exekuční vymáhání 
úhrady za vojenskou asistenci) 

2163 K 223 1773-1774 Karton 828 
Žádost Erasma Kmocha, vicesyndika v Uherském Hradišti, o dispens od 
tříletého držení měšťanského práva, požadovaného ke zvolení do městské 
rady 

2164 K 224 1771-1782 Karton 828 
Žádost Maxmiliány svobodné paní Brettonové o propuštění její dcery Mariky, 
provdané za svobodného pána Kaldschmida, z kláštera sv. Kláry v Olomouci 

2165 K 225 1774-1780 Karton 828 
Hraniční spor mezi městem Kojetínem a Křenovicemi (mimo jiné narovnání 
sporu, úhrada nákladů na opravu zemské silnice a zpevnění břehů řeky 
Moravy) 

2166 K 226 1776-1779 Karton 828 
Vyšetřování špatného hospodaření s obecními příjmy ve revize obecních 
účtů, úhrada schodku 3443 zl., neplnění povinností nočním hlídačem 
a revírníkem) 

2167 K 227 1776-1781 Karton 829 
Žaloba 19 obcí kunštátského panství na tamní vrchnost pro vysazení na 
zákupní právo a provádění změn v držení pozemků v souvislosti s novým 
katastrálním vyměřováním (mimo jiné ustavení vyšetřovací komise, přiloženy 
seznamy poddaných) 

2168 K 228 1781-1782 Karton 829 
Stížnost Josefa Kunovského, dědičného rychtáře v Rakově, na lipnickou 
vrchnost pro odnětí dědičného rychtářství a prodej jeho gruntu v dražbě 
(mimo jiné žádost o stanovení termínu k zaplacení dluhu) 

2169 K 229 1775 Karton 829 
Žaloba Josefa Kosíka, poddaného z Lažan, na kuřimskou vrchnost pro 
zamýšlené odnětí čtvrtlánového gruntu 
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2170 K 230 1775 Karton 829 
Zamítnutí žádosti vsi Kuchařovic u Znojma o udělení vinného šenku 
a oprávnění k dovozu vína 

2171 K 231 1772 Karton 829 
Vysvětlení formálních závad ve 4 relacích, zaslaných krajskému úřadu ve 
Znojmě z lesonického panství (namísto nepřítomného vrchního Františka 
Korgera je podepsal důchodní Karel Kraus) 

2172 K 232 1778-1779 Karton 829 
Žádosti Ignáce Freunda a Josefa Kniebandela, knihařských tovaryšů, 
o udělení mistrovského práva v Brně (mimo jiné žádosti o dispens od 
nesplněných vandrovních let) 

2173 K 233 1780-1782 Karton 829 
Dvorský dekret o zákazu vývozu duběnky z Uher a německých dědičných 
zemí 

2174 K 234 1778-1781 Karton 829 
Udělení obchodního oprávnění po zemřelém Janu Fasolovi, obchodníku 
s kořením v Moravské Třebové, Karlu Kunertovi, městskému faktorovi 
a nájemci jeho obchodu (mimo jiné zamítnutí odvolání Leopolda Pfühla, 
poručníka dcery po zemřelém) 

2175 K 235 1780-1781 Karton 829 
Udělení mistrovského práva v Prostějově hrnčířskému tovaryši Františku 
Kyjovskému 

2176 K 236 1782 Karton 829 
Žádost vsi Vojnovic na bruntálském panství o potvrzení vrchnostenských 
privilegií 

2177 K 237 1782 Karton 829 
Žádost městečka Kostelce na Hané o potvrzení privilegií na výroční a týdenní 
trhy 

2178 K 238 1780-1782 Karton 829 
Pozůstalostní řízení po zemřelém zásobovacím správci Valentinu Kriegrovi 

2179 K 239 (1705) 1781-1782 Karton 829 
Potvrzení privilegií městečku Kralicím na Hané 

2180 K 240 1782 Karton 829 
Udělení mistrovského práva v Brně sedlářskému tovaryši Františku Kafkovi 
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2181 K 241 1782-1783 Karton 829 
Udělení mistrovského práva v Lipníku Abrahamu Kastnerovi, knihařskému 
tovaryši a pruskému emigrantovi 

2182 K 242 1782-1783 Karton 829 
Žaloba Jana Kočandy, bývalého podkováře v Písečné na rožínském panství, 
na tamní hospodářský úřad a na Josefa Černého, rychtáře v Písečné, pro 
vystavení nepříznivého vysvědčení 

2183 K 243 1783 Karton 829 
Intabulace dvou dlužních úpisů svobodného pána Kocha na 120.000 zl. do 
českých a moravských zemských desk 

2184 K 244 1778-1785 Karton 829 
Stížnost Františky Kubeckové, manželky kramáře ze Žarošic, na Františka 
Lechnera, vrchního na starobrněnském panství, pro uvěznění jejího manžela, 
obviněného z podvodu a výtržností 

2185 K 245 1782-1783 Karton 829 
Zamítnutí žádosti Václava Kolčáře, obchodníka s máslem, o povolení výčepu 
vína v nově postaveném domě nedaleko Frýdku 

2186 K 246 1782-1783 Karton 829 
Hraniční spor o činžovní louky mezi lenním statkem Kurovicemi a 
k napajedelskému panství patřící vsí Záhlinicemi 

2187 K 247 (1605, 1612) 1784-1785 Karton 829 
Obchod se solí a vínem v městečku Kunštátu a okolních vsích (mimo jiné spor 
městečka Kunštátu s tamní vrchností o svobodný obchod se solí a vínem 
v době konání výročních trhů; přiloženy obecní účty z roku 1605 a 1612) 

2188 L 1 1749-1750 Karton 830 
Kontribuce na statku Lutopecny a Kovalovice (u Kojetína) 

2189 L 2 1628-1680 Karton 830 
Zemské sněmy – sněmovní záležitosti – č. 1: sněmovní snesení, sněmovní 
proposice, postulata atd.; stará signatura "Ad Schriften M 57) 

2189 L 2 1681-1695 Karton 831 
Zemské sněmy – sněmovní záležitosti – č. 2: mimo jiné publikování 
sněmovních patentů v krajích, publikování sněmovních snesení tiskem, 
sněmovní památky 1683, 1684 – 1685, 1687, 1692 – 1694; spolupráce stavů 
při verbování vojska proti francouzskému králi 1688, stolae taxa 1689, 
císařské sněmovní reskripty, verbování 1250 pěšáků na Moravě 1690; 
korespondence s krajskými hejtmany, jejich zprávy; zprávy stavovských 
úředníků atd.) 
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2189 L 2 1696-1720 Karton 832 
Zemské sněmy – sněmovní záležitosti – č. 3: některé obecně se vyskytující 
záležitosti viz č. 1 a 2; mimo jiné vyúčtování stavovského účetního a jiné) 

2189 L 2 1721-1743 Karton 833 
Zemské sněmy – sněmovní záležitosti – č. 4: připomínky k vypsaným 
sněmům; mínění gubernia o komisionálních připomínkách, týkajících se 
instrukce pro krajské hejtmany 1743; císařské instrukce pro sněmovní 
komisaře na rok 1739, 1741 atd. (chybí 1739,1742) 

2189 L 2 1744-1785 Karton 834 
Zemské sněmy – sněmovní záležitosti – č. 5: např. knížecí sněm, vypsaný ve 
vévodství slezském na r. 1783, 1784, 1785; zkrácené ceremonie zemských 
sněmů 1783, atd. 

2190 L 3 1749 Karton 835 
Dispens pro mydlářského tovaryše Ferdinanda Lengsfelda z Olomouce od 
vandrovních let pro přijetí za měšťana a mistra tamtéž 

2191 L 4 1750-1784 Karton 835 
Nově upravené předpisy o stravném (Liefergelder, výživné) pro úředníky 
a jiné úřední osoby (např. norma stravného pro vojenské osoby 1753; stravné 
jednotlivých úředníků a komisí a jejich schvalování; dvorské dekrety; atd.) 

2191 L 4 1752-1785 Karton 835 
Nejvyšší výměry, jak postupovat ve věci stravného krajských hejtmanů, kraj. 
substitutů a distriktních komisařů při šetření místních komisí a distriktních 
objížďkách (např. stravné kraj. substitutů při hospodářských šetřeních 1752; 
stravné při záležitostech soukromých osob 1757; stravné, respektive diety, při 
vyšetřování stížností poddaných krajskými úřady 1774; stravné krajských 
hejtmanů při úpravách robotních seznamů 1777; atd.) 

2192 L 5 1749-1750 Karton 835 
Žádost Jindřicha Kajetána svobodného pána Blümegena o souhlas k uvedení 
milosrdných bratří na statek Letovice (souhlas Marie Terezie a opis fundační 
listiny Blümegenovy přiloženy) 

2193 L 6 1749-1750 Karton 835 
Stížnost poddaných statku olomoucké kapituly Vlaštovičky (moravská enkláva 
ve Slezsku) na rozličný útisk vrchnosti, zejména nově žádanými naturálními 
robotami 

2194 L 8 1713-1735 Karton 836 
Legitimace nemanželských dětí a restituce zrození – č. 1: legitimace 
nemanželského původu a restitutio natalibus (Restitution natalium); vyřízení 
jednotlivých případů; stará signantura "ad Schriften L 68", "finita L 72" 
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2194 L 8 1694-1785 Karton 837 
Legitimace nemanželských dětí a restituce zrození – č. 2: listy zachovalosti 
a pověsti, vyzdvižení poskvrny nemanželského zrození, legitimace cti pro 
popravčí 1697 atd.; signantura "ad L 8" 

2194 L 8 1699-1754 Karton 838 
Legitimace nemanželských dětí a restituce zrození – č. 3: legtitimace 
nemanželského původu a listy zachovalosti jednotlivců; některé složky 
označeny jako "Finita" 

2194 L 8 1754-1760 Karton 839 
Legitimace nemanželských dětí a restituce zrození – č. 4: legitimace (restituce 
zrození) a restituce cti a pověsti; ad L 8 

2194 L 8 1756-1768 Karton 840 
Legitimace nemanželských dětí a restituce zrození – č. 5: legitimace (restituce 
zrození) a restituce cti a pověsti; ad L 8 

2194 L 8 1760-1770 Karton 841 
Legitimace nemanželských dětí a restituce zrození – č. 6: legitimace (restituce 
zrození) a restituce cti a pověsti; ad L 8 

2194 L 8 1752-1784 Karton 842 
Legitimace nemanželských dětí a restituce zrození – č. 7: restituce natalibus, 
honori et famae atd. 

2194 L 8 1761-1783 Karton 843 
Legitimace nemanželských dětí a restituce zrození – č. 8: listy zachovalosti 
atd. 

2194 L 8 1773-1781 Karton 844 
Legitimace nemanželských dětí a restituce zrození – č. 9: listy zachovalosti 
atd. 

2195 L 9 1746-1752 Karton 845 
Žádost otce Dominika ab immaculata conceptione B. V. Mariae, převora řádu 
sv. Jeronýma v Schönbachu v Rakousku, o udělení souhlasu k výstavbě 
kláštera v Litovli (žádost města Litovle o totéž s požadavkem o rozšíření 
duchovní péče o kooperátory; žádosti o výstavbu kláštera byly zamítnuty) 

2196 L 10 1749-1773 Karton 845 
Rozličná žádaná a udělená povolení k odcestování – č. 1: šlo o povolení pro 
zeměpanské a jiné úředníky vzdálit se z místa úřadu 

2196 L 10 1773-1784 Karton 846 
Rozličná žádaná a udělená povolení k odcestování – č. 2: předpisy 1774 – 
1783 – ad L 10; jednotlivá povolení 1773 – 1784 
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2197 L 11 1750 Karton 846 
Šetření o prostějovském měšťanu Matyáši Langschovi, násilím vzatém do 
královských pruských vojenských služeb 

2198 L 12 1750-1762 Karton 846 
Žádost Jana Josefa Lehmanna, parukářského (kadeřnického) tovaryše 
o přijetí za měšťanského parukáře v Olomouci (žádost byla zamítnuta) 

2199 L 13 1749-1754 Karton 846 
Kontribuční záležitosti statku Slatina (znojemský kraj), místní vyšetřování 
robotních stížností na celém statku, vyměřování polí atd.) 

2200 L 14 1750 Karton 846 
Žádost Augustina Lesy, bývalého mušketýra krajského pluku, jehož žena byla 
nemanželského původu, o přijetí za úředníka do cechu zedníků, kameníků 
a tesařů v Uherském Hradišti (odkázán, aby žádal o dispens od 
nemanželského původu pro manželku) 

2201 L 15 1764-1785 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 1: personální stav úředníků a platů u úřadu zemských desk 
("nejnovější") 1764 – 1785 (hlavní fascikl) 

2201 L 15 1749-1751 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 2: svěření místa ingrosisty Janu Jiřímu Kurtzovi 1749 – 1751 

2201 L 15 1749-1750 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 3: svěření místa nejvyššího písaře Václavu Maxmiliánovi von 
Krieschovi (Krieschovi) na dalších 5 let 1749 – 1750 

2201 L 15 1750 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 4: propůjčení místa skutečného kancelisty u zem. desk Karlu 
Leopoldu Slavíčkovi a ponechán užívání platu skutečného kancelisty Janu 
Frantzovi až do penzionování 1750 

2201 L 15 1752-1759 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 5: propůjčení místa skutečného kancelisty Františka Antonína 
Kallernu, uvolněného povýšením Jana Jiřího Kurtze na registrátora 
a expeditora zemských desk a Ondřeje Ignáce Varnušky na ingrosátora 1752 
– 1759 

2201 L 15 1753-1776 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 6: rozličné taxy zavedené u úřadu zemských desk 1753 – 1776 
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2201 L 15 1753-1763 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 7: kontrolor taxovního úřadu zemských desk F. Jägermann 1753 – 
1763 

2201 L 15 1757,1767-1768 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 8: obsazení místa dveřníka u úřadu zemských desk (vrátného) 
1757, 1767 – 1768 

2201 L 15 1759,1766,1770-1771 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 9: jmenování místokomorníka, místosudího, místopísaře, menšího 
písaře, zemského purkrabího a dvou komořích 1759,1766,1770 – 1771 

2201 L 15 1761 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 10: propůjčení místa nejvyššího zemského písaře Jindřichu 
Xaverovi Hájkovi z Waldstätten 1761 

2201 L 15 1764 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 11: propůjčení místa menšího písaře u zemských desk Václavu 
Žďárskému z Kolmačova 1764 

2201 L 15 1756-1757, 1764 a 1765, 1771-1772, 1776- Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 12: rozličné obstávky na platy personálu zemských desk 1756 – 
1757, 1764 a 1765, 1771 – 1772, 1776 – 1777, 1781 – 1783 

2201 L 15 b. d. Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úřededních povinností a platů u zemských 
desk – č. 13: povyšování úředníků zemských desk, jmenovitě 

2201 L 15 1774 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 14: resignace Ludvíka hraběte z Žerotína na místo přísedícího 
zemského práva 1774 

2201 L 15 1774 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 15: propůjčení místa místopísaře Tadeáši Františka von Hermannovi 
a místa menšího písaře Janu Josefovi Richterovi 1774 

2201 L 15 1776 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 17: platy nejvyššího zemského komorníka a nejvyššího zemského 
sudího 1770 – 1771; zemskodeskové taxy zdejšímu opravci vrchního 
poštovního úřadu 1776 
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2201 L 15 1778 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 18: registraturní řád pro zemské desky (návrh Jana Záblatského 
z Tulešic na zavedení nové registraturní manipulace u zemských desk) 1778 

2201 L 15 1779-1783 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 19: povyšování u úřadu zemských desk 1779 – 1783 

2201 L 15 1779-1784 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úřededních povinností a platů u zemských 
desk – č. 20: penze jubilujícího zemského místokomorníka Jihlavský kraj von 
Stiebiga 1779 – 1784 

2201 L 15 1753-1783 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úředních povinností a platů u zemských 
desk – č. 21: vyúčtování nákladů kanceláře zemských desk 1753 – 1783 

2201 L 15 1785 Karton 847 
Spisy, týkající se osobního stavu, úřededních povinností a platů u zemských 
desk – č. 22: zřízení zemských desk (záznami úřadu) na Moravě podle 
rakouského vzoru 1785 

2203 L 17 1750-1756 Karton 848 
Stížnost na soudy vsi Dolní Dlouhá Loučka na bruntálském panství (recte 
sovineckém panství) pro špatné nakládání s kontribučními penězi; proto 
vyžádána revize účtů a zrušení tamního úřadu dědičného rychtáře 

2204 L 18 (1655) 1732-1782 Karton 848 
Konfirmace privilegií městečka Blížkovic (Znojmo, horní statek; přiloženy 
opisy privilegií a jejich rozmnožení Josefem II. o výroční trhy) 

2205 L 20 1750-1757 Karton 848 
Žádosti mosazníků Františka Josefa Langera (Staré Brno) a Ignáce Dämische 
(krajské město Brno) o udělení měšťanského a mistrovského práva 

2206 L 21 1750-1760 Karton 849 
Šetření o nezákonném držení statku Březolupy Ferdinandem svobodným 
pánem von Longueval, olomouckým kanovníkem a zamítnutí žádosti o zřízení 
rodinného fideikomisu 

2207 L 22 1655-1712 Karton 849 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 1: cechovní artikule 
moravských perníkářů, rozmnožení dílen, veřejný prodej jejich zboží při 
poutích a svátcích; přiloženy cechovní artikule Karla VI. pro moravské 
perníkáře 1655 – 1712 
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2207 L 22 1655-1735 Karton 849 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 2: žádost Frant. Šilého 
(Schilli) perníkářského a voskařského tovaryše o povolení ke zřízení 
perníkářské dílny v Brně 1734 – 1735 

2207 L 22 1747 Karton 850 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 3: šetření o dvojím 
držení perníkářského krámu Evou Barborou Kaltnerovou v Brně 1747 

2207 L 22 1713-1717 Karton 850 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 4: stížnost brněnských 
perníkářů na odepření povolení prodeje perník ve Křtinách, Tuřanech 
a Újezdě 1713 – 1717 

2207 L 22 1748-1749 Karton 850 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 5: stížnost 
slavkovského perníkáře Jakuba Maserleho na brněnské perníkáře, kteří mu 
nedovolili prodej zboží na křtinské poutí 1748 – 1749 

2207 L 22 1724-1767 Karton 850 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 6: perníkáři ohledně 
prodeje svého zboží na trzích, jarmarcích a poutích 1724 – 1767 

2207 L 22 1747-1753 Karton 850 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 7: žádost 
perníkářského tovaryše Matyáše Schreinera o povolení ke zřízení druhé 
perníkářské dílny ve městě Kyjově 1747 – 1753 

2207 L 22 1711-1713 Karton 850 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 8: Antonín Werner, 
perníkář v Holešově 1711 – 1713 

2207 L 22 1698-1699 Karton 850 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 9: žádost 
uherskobrodského perníkáře Matyáše Dechenta o přijetí do cechu 
(Mittmeisterzunft) 

2207 L 22 1726-1728 Karton 850 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 10: žádost Jana 
Michaela Jenedla, jaroměřického perníkáře o přijetí do brněnského 
perníkářského cechu jako mistra 1726 – 1728 

2207 L 22 1719-1756 Karton 850 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 11: Miscellanea 1719 – 
1756 

2207 L 22 1733 Karton 850 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 12: žádost tovaryše 
Jana Wagnera o přijetí ze perníkářského mistra na Starém Brně 1733 
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2207 L 22 1711-1714 Karton 850 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 13: žádost 
slavkovského perníkáře Josefa Maserleho o přijetí do perníkářského cechu 
1711 – 1714 

2207 L 22 1737-1738 Karton 850 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 14: žďárský perníkář 
Josefr Purgstaller ohledně provozování perníkářského řemesla 1737 – 1738 

2207 L 22 1739 Karton 850 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 15: stížnost Jana Jiřího 
Lewa, měšťana v Březové, na zamítnutí přijetí za mistra do brněnského cechu 
1739 

2207 L 22 1713-1726 Karton 850 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 16: privilegium na 
prodej svíček při kostele Panny Marie v Žarošicích 1713 – 1726 

2207 L 22 1762 Karton 850 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 17: spory mezi 
olomouckými perníkáři a konickou pozemkovou vrchností 1762 

2207 L 22 1698-1768 Karton 850 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 18: stížnost 
privilegovaných voskařů a perníkářů na duchovenstvo pro prodej svíček 
a voskových obětin na vlastní vrub 1751 – 1768 

2207 L 22 1751 Karton 851 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 19: žádost Františka 
Dedela, hodonínského měšťana, o přijetí za mistra u brněnských perníkářů 
1751 

2207 L 22 1748-1769 Karton 851 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 20: žádost Antonína 
Greppa, perníkáře z Konice, o přijetí do brněnského cechu perníkářů a 
o možnost prodeje o jarmarcích a církevních slavnostech 1748 – 1769 

2207 L 22 1741-1767 Karton 851 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 21: žádost 
olomouckých perníkářů a voskařů o povolení oddělit se od brněnského skladu 
a zřídit v Olomouci vlastní 1741 – 1767 

2207 L 22 1752-1754 Karton 851 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 22: žádost Alžběty 
Štěpánové (Stiepanin), perníkářské vdovy v Olomouci, o prominutí 
vandrovních let synovi Františkovi 1752 – 1754 
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2207 L 22 1752-1754 Karton 851 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 23: žádost vdovy 
Terezie Doležalové o dispens, aby její syn Maxmilián Štěpánovský byl přijat 
hned po splněných učebních letech za perníkářského mistra v Prostějově 
nebo aby jí až do splnění vandrovních let jmenovaného bylo dovoleno 
provozovat profesi 1752 – 1754 

2207 L 22 1753 Karton 851 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 24: stížnost uherského 
modeláře vosku Jana Gallého na překážky, činěné mu o jarmarcích ve 
Valašských Kloboucch a Vsetíně 1753 

2207 L 22 1741-1767 Karton 851 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 25: žádost Antonína 
Achsingera z Hustopečí o přijetí do brněnského perníkářského cechu jakožto 
venkovského mistra 1751 – 1754 

2207 L 22 1755-1760 Karton 852 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 26: stížnost fulneckého 
měšťanského perníkáře Josefa Obsziera, že mu nebylo dovoleno provozovat 
živnost 1755 – 1760 

2207 L 22 1757-1758 Karton 852 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 27: žádost 
perníkářského tovaryše Frant. Hernbecka o přijetí za mistra na uzprázdněnou 
dílnu Štěpána Brunbauera v Brně 1757 – 1758 

2207 L 22 1755-1766 Karton 852 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 28: stížnost 
moravskotřebovského perníkáře Jana Möllera proti mohelnickému mistrovi 
Antonínovi Honhauserovi pro omezování v prodeji voskového a perníkářského 
zboží rychnovského (Reichenau) kostela 1755 – 1766 

2207 L 22 1751-1752 Karton 852 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 29: žádost brněnského 
cechu perníkářů, aby byl zastaven prodej medu, provozovaný jak křesťany, 
tak i židy 1751 – 1752 

2207 L 22 1763 Karton 852 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 31: žádost Jana 
Sarkandra Heintze o dispens od vandrovních let k dosažení mistrovského 
práva perníkářského v Litovli 1763 

2207 L 22 1761-1770 Karton 852 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 32: žádost 
rýmařovského perníkáře Gottfrieda Nitsche, přivtěleného do Krnova, aby mu 
bylo povoleno dále provozovati zastavenou živnost 1761 – 1770 
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2207 L 22 1761-1762 Karton 852 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 33: žádost 
staroměstského perníkáře Fr. Ignáce Küttnera, aby mu byla ponechána dílna 
tamtéž a povolena návštěva jarmarků 1761 – 1762 

2207 L 22 1760 Karton 852 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 34: žádost 
perníkářského tovaryše Jana Bedřicha Mimblera, aby bez ohledu na 
nesplněná vandrovní léta byl připuštěn k perníkářskému mistrovskému právu 
v Ivančicích 1760 

2207 L 22 1756-1757 Karton 852 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 35: žádost 
perníkářského tovaryše Jana Klausewitze o přijetí za mistra v Libavě 1756 – 
1757 

2207 L 22 1755 Karton 852 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 36: žádost 
perníkářského a voskařského tovaryše Karla Schallmayera o dovolení zřídit 
novou dílnu v Budišově nad Budišovkou 1755 

2207 L 22 1753-1754 Karton 852 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 37: žádost 
perníkářského tovaryše ve Vizovicích Josefa Dechata o přijetí za 
venkovského mistra tamtéž 1753 – 1754 

2207 L 22 1760-1769 Karton 852 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 38: perníkáři v zemi 
o návštěvách jarmarků a církevních slavností mimo zemi (v zahraničí) 
a naopak 1760 – 1769 

2207 L 22 1732-1740 Karton 852 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 39: tovaryš Ferdinand 
Maurer a perníkáři v Olomouci ohledně páté dílny perníkářské v Olomouci 
1732 – 1740 

2207 L 22 1747-1748 Karton 852 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 40: žádost 
perníkářského tovaryše Ferdinanda Rambsche o povolení ke zřízení páté 
perníkářské dílny v Olomouci 1747 – 1748 

2207 L 22 1766 Karton 853 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 41: žádost 
perníkářského tovaryše Jana Heppila o povolení k vykonávání perníkářské 
profese v Lošticích 1766 

2207 L 22 1771 Karton 853 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 42: žádost 
perníkářských mistrů v zemi o povolení prodeje jejich perníkářského zboží 
o jarmarcích a dnech služeb božích 1771 
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2207 L 22 1752-1781 Karton 853 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 43: taxa stanovená na 
voskové zboží voskařů v zemi 1752 – 1781 

2207 L 22 1777-1780 Karton 853 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 44: žádost 
moravskotřebovského perníkářského a voskařského tovaryše Vojtěcha 
Kunerta o povolení mistrovského práva k provozování vyučené živnosti 1777 
– 1780 

2207 L 22 1781 Karton 853 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – č. 45: žádost 
chrudimského perníkáře o zavedení odloučení perníkářského řemesla od 
voskařství v zemi 1781 

2207 L 22 1784-1785 Karton 853 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – b.č.: cechovní artikule 
perníkářů a voskařů v zemi, rozmnožení jejich dílen, veřejný prodej, jejich 
zboží o svátcích a mších atd. 1784 – 1785 

2207 L 22 1752-1785 Karton 853 
Cechovní artikule perníkářů a voskařů na Moravě – b.č.: omezení perníkářství 
– zprávy kraj. úřadů o stavu perníkářství v krajích a navrhované úpravy 1784 
– 1785 

2208 L 23 1751-1758,1781 Karton 854 
Stížnost luhačovických poddaných, zastupovaných zemským advokátem 
Vilémem Alexandrem Bolausem, proti pozemkové vrchnosti; vyšetřování 
stížnosti 

2209 L 24 1752-1779 Karton 854 
Loterie, zavedená v dědičných německých zemích, zvaná Leto di Genova 
a privilegium na ni, udělené Octaviovi Cataldimu na 10 let 

2210 L 25 1752, 1756 Karton 855 
Žádost Antonína Jana Langhammera, aby směl být přes překážku 
příbuzenství volen za radního v Olomouci 

2211 L 26 1747-1752 Karton 855 
Žádost Františka Antonína hraběte z Lichtenštejna o zrušení (telečské) 
administrace na jeho telečském panství a dovolení užít 50 tisíc zl. k zaplacení 
kontribučních nedoplatků 

2212 L 29 1672-1691, 1713 Karton 856 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – Koželuzi a jircháři 
(koželuzi; artikuly cechu koželuhů v krajských městech Brně, Znojmě 
a Jihlavě 1672 – 1691, 1713) 
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2212 L 29 1686-1714 Karton 856 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – Jan Langheinrich, 
koželuh ve Znojmě 1686 – 1714 

2212 L 29 1721 Karton 856 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – spor mezi koželuhy 
v královském městě Brně a koželuhy a upravovači kůží na Starém Brně; 
rozšíření 6 a 13 cechovního artikulu brněnských koželuhů 1721 

2212 L 29 1721-1732 Karton 856 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – artikule cechu koželuhů 
a upravovačů kůží na Starém Brně 1721 – 1732 

2212 L 29 1728-1729 Karton 856 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – artikuly koželuhů ve 
Znojmě 1728 – 1729 

2212 L 29 1672-1782 Karton 856 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – varia (značně zničeno) 
1781 – 1782 

2212 L 29 1755-1783 Karton 857 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – generální Generalia 
o zpracování kůže obuvníky 1755 – 1783 

2212 L 29 1752-1783 Karton 857 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 1: zákaz pro židy, 
aby nakupovali a prodávali surové kůže; dovolení, aby kůže zpracovávali, 
přičemž za špatně vypracované kůže byl stanoven trest 1752 – 1783 

2212 L 29 (1713) 1753-1781 Karton 857 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 2: ujednání cechů 
koželuhů a upravovačů kůží (Leder – Zurichter) (1713) 1753 – 1781 

2212 L 29 (1713) 1752-1785 Karton 857 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 3: šetření o škodách, 
způsobených novoměstskému koželužskému mistru Mikuláši Welschovi jeho 
pozemkovou vrchností, Marií Annou svobodnou paní Břichovskou, 
konfiskováním jeho koželužny atd. 1755 – 1767 
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2212 L 29 1763-1767 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 4: šetření o výrobě 
a odbytu kůže, stavu janovické juchtové továrny a získané poznatky, dále 
o vlastním zpracování potřebné kůže, požadovaném obuvníky ze Šternberka, 
Dvorců a Zábřehu 1763 – 1767 

2212 L 29 1768, 1778 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 5: šetření o stížnosti 
žďárského koželužského mistra Václava Novotného na konfiskaci koželužny 
pozemkovu vrchností a tím způsobené škody; dále stížnost na to, že ovdovělé 
koželužské mistrové Anně Velišové (Welischin) bylo dovoleno narušené 
vykonávání řemesla 1768,1778 

2212 L 29 1775-1778 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 6: zamítnutí žádosti 
uničovských koželužských mistrů a dále koželužského tovaryše Josefa 
Gallaše o přijetí za venkovské mistry v souvislosti se zamýšleným snižováním 
počtu mistrů 1775 – 1778 

2212 L 29 1776-1777 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 7: povolení 
olomouckému židovskému skladníku tabáku Davidu Seeligmannovi prodávat 
ve velkém i malém značkované kůže rakouské továrny na kůže 
v Potzneusiedelu (Rakousko 1776 – 1777 

2212 L 29 1776-1777 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 8: žádost Karla 
Rassnera, nemanželského původu, o dispens, aby se mohl vyučit 
koželužskému řemeslu v Brunzejfu 1776 – 1777 

2212 L 29 1776-1778 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 9: propůjčení 
měšťanského práva na zřízení továrny na kamencované usně ve znojemském 
předměstí a povolení zpracovávat kromě usní také semišové kůže a prodávat 
je ve velkém kromě na jarmarcích 1776 – 1778 

2212 L 29 b. d. Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 10: odmítnutí žádosti 
holešovského jirchářského mistra Františka Antonína Opfermanna o zrušení 
přijetí třetího jircháře Ignáce Hayna, potvrzeného holešovskou vrchností 

2212 L 29 1777 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 11: žádost cechu 
obuvníků z Dvorců, aby městské radě bylo nařízeno nemařit nákup surové 
kůže a její zpracování 1777 
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2212 L 29 b. d. Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 12: stížnost 
olomuckých měšťanských zpracovatelů korduánové kůže na tamního 
koželužského mistra Karla Brevnera pro zpracování, přípravu a barvení telecí 
kůže na černo, což vše mu bylo pro jeho osobu na dožití povoleno 

2212 L 29 1777 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 13: stížnost 
rýmařovského obchodníka juchtou Augustina Rothleutnera na tamního 
obuvnického mistra Dominika Pacha pro obchod juchtou a zákaz takového 
obchodu 1777 

2212 L 29 1778 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 14: žádost 
koželužského tovaryše Václava Hronika o přijetí za koželužského mistra 
v Novém Jičíně 1778 

2212 L 29 1777-1778 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 15: propůjčení 
mistrovského práva jirchářskému tovaryši Pavlovi Simko v král. městě Jihlavě 
1777 – 1778 

2212 L 29 1778 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 17: koželuh ze vsi 
Pavlovic na panství Klášterní Hradisko Gottlieb Werner; jeho vyhoštění 
z Pavlovic s dovolením, aby se usadil jako venkovský mistr buď v Konicích 
nebo v Šebetově 1778 

2212 L 29 1778-1779 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 18: žádost 
brtnického jirchářského mistra Jakuba Nováka o přijetí za mistra v Třebíči 
(zamítnuta) 1778 – 1779 

2212 L 29 1778-1779 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 19: vyšetřování 
prostějovských židů Mojžíše Hauserleho a Marcuse Jonase pro 243 kusů 
nepravých a zfalšovaných jirchářských kůží 1778 – 1779 

2212 L 29 1779 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 20: povolení 
zpracování a prodeje dobytčích kůží nivnickému obuvníkovi Martinu Lukešovi 
po složení obuvnického řemesla a po přijetí za koželužského venkovského 
mistra u hradišťského koželužského cechu 1779 
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2212 L 29 1778-1780 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 21: žádost 
jirchářského tovaryše Karla Böhma o přijetí za mistra v Brtnici (odloženo) 
1778 – 1780 

2212 L 29 1778 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 22: žádost tovaryše 
ve zpracování korduánové kůže Bedřicha Mayera o mistrovské právo 
v Olomouci 1778 

2212 L 29 1779-1780 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 23: povolení 
k provozování řemesla pro koželuha Michaela Hünnera v Novém Jičíně 1779 
– 1780 

2212 L 29 1780 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 24: rozhodnutí, že 
v sídelním městě Vídni se povolují o týdenních trzích každé úterý každému 
koželuhu z německých dědičných zemí prodávat a vyřezávat kůže ve velkém 
i malém 1780 

2212 L 29 1779-1780 Karton 858 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 25: žádost 
koželužského tovaryše Leopolda Straky o propůjčení mistrovského práva 
v Bobrové na žďárském panství 1779 – 1780 

2212 L 29 1780-1782 Karton 859 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 26: žádost 
koželužského tovaryše Tomáše Kořínka o přijetí za mistra v královském 
městě Hradišti (zamítnuta) 1780 – 1782 

2212 L 29 1780-1781 Karton 859 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 27: propůjčení 
mistrovského práva v Uničově koželužskému mistrovi z Dlouhé Vsi Václavu 
Melcherovi 1780 – 1781 

2212 L 29 1780-1781 Karton 859 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 28: žádost 
koželužského tovaryše Václava Hanavce, usedlého na Starém Brně, o vtělení 
do spojeného cechu koželuhů; námitky mistrů a dotaz brněnského magistrátu 
ohledně provedení mistrovských kusů jmenovaným 1780 – 1781 
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2212 L 29 1781 Karton 859 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 29: povolení prodeje 
kůží ve Vídni koželuhům po celý rok v rádných prodejních krámech 1781 

2212 L 29 1781 Karton 859 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 30: udělení 
mistrovského práva měšťanu a jircháři v Jihlavě Karlu Schindlerovi 1781 

2212 L 29 1772-1781 Karton 859 
Koželuzi a jircháři (žádosti o povolení k provozování živností, o přijetí do 
cechu a za mistry atd.; dobrozdání krajského úřadů) – č. 31: propůjčení 
mistrovského práva jirchářskému tovaryši Jakubu Novákovi v Brtnici a činění 
překážek ze strany jihlavského jirchářského cechu (viz též č. 18) 1772 – 1773 

2213 L 30 1752-1763 Karton 859 
Žádost zlatnického tovaryše Jana Jiřího Löwa o propůjčení (svěření) zlatnické 
dílny v Olomouci po zemřelém Wolfgangu Rossmayerovi 

2214 L 31 1753-1756 Karton 859 
Žádost tkalcovského tovaryše Josefa Lorence o udělení mistrovského práva 
v Šumperku 

2215 L 32 1753-1754 Karton 859 
Žádost krejčovského tovaryše Arnošta Lintze o dispens pro narození v cizině 
(Trevír) k dosažení měšťanského a mistrovského práva v Olomouci (dispens 
byl udělen) 

2216 L 33 1753 Karton 859 
Žádost mydlářského tovaryše Václava Limbachera o dispens od vandrovních 
let k dosažení mistrovského práva v Hustopečích 

2217 L 34 1763-1764 Karton 859 
Zemští hejtmani a guberniální presidenti (poukazování platů guberniálních 
presidetům a zemským hejtmanům /Blümegenovi a Cavrianimu/ priora) 1664, 
1782 – č. 1: propůjčení místa zemského hejtmana markrabství moravského 
guberniálnímu presidentovi hraběti Františkovi Antonínovi Schrattenbachovi 
(dekret, stanovení platu atd.) 1763 – 1764 

2217 L 34 1770-1773,1781 Karton 859 
Zemští hejtmani a guberniální presidenti (poukazování platů guberniálních 
presidetům a zemským hejtmanům /Blümegenovi a Cavrianimu/ priora) 1664, 
1782 – č. 2: propůjčení místa guberniálního presidenta a zemského hejtmana 
hraběti Arnoštu Kounic – Rittbergovi po resignaci hraběte Františka Antonína 
Schrattenbacha 1770 – 1773, 1781 

2217 L 34 1772-1773 Karton 859 
Zemští hejtmani a guberniální presidenti (poukazování platů guberniálních 
presidetům a zemským hejtmanům /Blümegenovi a Cavrianimu/ priora) 1664, 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

444 

1782 – č. 3: propůjčení místa gubernálního presidenta a zemského hejtmana 
Kryštofovi hraběti Blümegenovi po dalším povýšení hraběte Arnošta Kounice 
Rittberga, dále propůjčení místa zemského komorníka nejvyššímu zemskému 
sudímu hraběti Leopoldu z Clary a Aldringen 1772 – 1773 

2217 L 34 1773 Karton 859 
Zemští hejtmani a guberniální presidenti (poukazování platů guberniálních 
presidetům a zemským hejtmanům /Blümegenovi a Cavrianimu/ priora) 1664, 
1782 – č. 4: stanovení platu pro zemského hejtmana hraběteKryštofa 
Blümegena a všechny jeho nástupce na 8000 zl. ročně a přídavku (příplatku) 
od stavů pro současného zem. hejtmana ve výši 1400 zl. 1773 

2217 L 34 1753-1781 Karton 859 
Zemští hejtmani a guberniální presidenti (poukazování platů guberniálních 
presidetům a zemským hejtmanům /Blümegenovi a Cavrianimu/ priora) 1664, 
1782 – č. 5: obsazení místa zemského hejtmana po zemřelém hraběti 
Františkovi Josefovi Heysslerovi Jindřichem Kajetánem, svobodným pánem 
Blümegenem 1753, 1763 

2218 L 35 1783 Karton 859 
Nejvyšší zemští komorníci – č. 1: propůjčení úřadu nejvyššího zemského 
komorníka hraběti Josefu Karlovi z Žerotína po hraběti Leopoldu z Clary, dále 
obsazení úřadu nejvyššího zemského sudího hrabětem Janem Baptistou 
Mitrovským (po Žerotínovi) 1783 

2218 L 35 1773, 1776 Karton 859 
Nejvyšší zemští komorníci – č. 2: obsazení místa nejvyššího zemského 
komorníka hrabětem Leopoldem z Clary a Aldringen po hraběti Kryštofu 
Blümegenovi 1773, 1776 

2218 L 35 1770, 1781 Karton 859 
Nejvyšší zemští komorníci – č. 3: propůjčení místa nejvyššího zemského 
komorníka hraběti Kryštofu Blümegenovi, dosavadnímu zemskému 
podkomořímu, po resignaci hr.běte Adama Ignáce Berchtolda 1770, 1781 

2218 L 35 1763 Karton 859 
Nejvyšší zemští komorníci – č. 4: udělení místa nejvyššího zemského 
komorníka hraběti Antonínu Františkovi Schrattenbachovi (viz L 34/1) 1763 

2218 L 35 1753-1754 Karton 859 
Nejvyšší zemští komorníci – č. 5: obsazení úřadu nejvyššího zemského 
komorníka hrabětem Františkem Antoníme Schrattenbachem po svobodném 
pánovi Jindřichu Kajetánu Blümegenovi 1753 – 1754 

2218 L 35 1747-1783 Karton 859 
Nejvyšší zemští komorníci – č. 6: obsazení místa nejvyššího zemského 
komorníka svobodným pánem Jindřichem Kajetánem Blümegenem po 
resignaci hraběte Leopolda z Ditrichštejna 1747 – 1748 
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2219 L 36 1755 Karton 859 
Nejvyšší zemští sudí – č. 1: propůjčení místa nejvyššího zemského sudího 
hraběti Karlu Otovi Salmovi Neuburgovi po hraběti Václavu Michaelovi 
z Vrbna 1755 

2219 L 36 1770-1783 Karton 859 
Nejvyšší zemští sudí – č. 2: propůjčení místa nejvyššího zemského sudího 
svobodnému pánovi Václavovi Janu Widmannovi po smrti hraběte von 
Andlern a Witten 1770 – 1783 

2219 L 36 1765 Karton 859 
Nejvyšší zemští sudí – č. 3: propůjčení úřadu nejvyššího zemského sudího 
hraběti Františkovi Reinoldovi Andlerovi po smrti hraběte Mikuláše Hamiltona 
1765 

2219 L 36 1763 Karton 859 
Nejvyšší zemští sudí – č. 4: propůjčení místa nejvyššího zemského sudího 
hraběti Mikuláši Hamiltonovi po povýšení hraběte Karla Oty ze Salmu 1763 

2219 L 36 1753,1755 Karton 859 
Nejvyšší zemští sudí – č. 5: propůjčení místa nejvyššího zemského sudího 
hraběti Václavu Michaelovi z Vrbna a Bruntálu po povýšení hraběte Františka 
Antonína Schrattenbacha 1753, 1755 

2219 L 36 1766-1773 Karton 859 
Nejvyšší zemští sudí – č. 6: propůjčení místa nejvyššího zemského sudího 
hraběti Leopoldu z Clary a Aldringen po povýšení svobodného pána Jana 
Václava Widmanna 1766 – 1773 

2219 L 36 1773-1774 Karton 859 
Nejvyšší zemští sudí – č. 7: propůjčení úřadu nejvyššího zemského sudího 
hraběti Josefu Karlovi z Žerotína po povýšení hraběte Leopolda z Clary 1773 
– 1774 

2219 L 36 1753-1783 Karton 859 
Nejvyšší zemští sudí – č. 8: propůjčení úřadu nejvyššího zemského 
komorníka hraběti Josefu Karlovi z Žerotína po povýšení hraběte Leopolda 
z Clary, dále obsazení místa nejvyššího zemského sudího hrabětem Janem 
Baptistou Mitrovským, uvolněného hrabětem Josefem Karlem z Žerotína 1776 

2220 L 37 1743-1749,1754-1756 Karton 860 
Žádost Josefa Václava a Emanuela Josefa, knížat z Lichtenštejna, o vtělení 
savojského kapitálu 300 tisíc zl. ve formě věčného fideikomisu na knížecích 
majorátních statcích při příležitosti sporu o panství Pláňany 

2221 L 38 (1673) 1752-1753,1782 Karton 860 
Potvrzení vrchnostenských privilegií poddanského městečka Lomnice (na 
statku Lomnice hrabat Serenyiů) 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

446 

2222 L 39 1754-1783 Karton 860 
Obsazování místa přísežného zemského účetního 

2222 L 39 1750-1777 Karton 860 
Instrukce přísežných zemských účetních 

2223 L 41 1754 Karton 860 
Stížnost Jiřího Lakomého ze vsi Suchonice, patřící olomoucké kapitule na 
odnětí pole vrchností 

2224 L 42 1755-1785 Karton 860 
Propůjčení zemskodeskové způsobilosti poddaným dědičných zemí pro 
rozmnožení úvěru obyvatel české a moravské země 

2225 L 43 1754-1755 Karton 861 
Žádost vdovy Pavlíny Langerové o dispens od vandorvních let pro syna Jana 
Langera, aby mohl být přijat za pekařského mistra v Rýmařově 

2226 L 44 1754 Karton 861 
Žádost Jana Luxe o dispens z omezeného počtu krejčích, aby mohl být přijat 
za krejčovského mistra v Brně 

2227 L 45 1753-1754 Karton 861 
Stížnost liptálských poddaných proti jejich pozemkové vrchnosti pro spornou 
pastvinu ve vrchnostenských lesích a pro nepřiměřené zdanění tří komínů 

2228 L 46 1751-1752 Karton 861 
Žádost olomouckého radního Josefa Cyrila Ignáce Ležatky o dispens, aby 
směl být zvolen do zemského výboru na druhé šestiletí 

2229 L 47 1749 Karton 861 
Žádost hraběte Jana Michaela Luzaniho o odpis lánů, připsaných ke zdanění 
statku Lešná navíc 

2230 L 48 1651-1756 Karton 861 
Nehabilitovaní lenní vasalové olomoucké biskupství (mimo jiné vložen fascikl, 
týkající se pořadí a hlasu administrátorů olomouckého biskupství na sněmu 
a na zemském právě z let 1651 – 1696; spisy o nehabilitovaných lenních 
vasalech olomouckého biskupství z let 1714 – 1756) 

2231 L 49 1753-1755 Karton 861 
Stížnost Ferdinanda svobodného pánaLonguevala na velehradský klášter, že 
požaduje nadbytečný poplatek za přípis vinohradů na statku Březolupy 

2232 L 50 1755-1756 Karton 861 
Žádost Bernarda Löwa o oprávnění k výčepu piva na tzv. Balcerově statku 
u Olomouce 
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2233 L 51 1755-1774 Karton 861 
Udělení povolení k sňatku svobodného pána Jana Larische za jistých 
podmínek s hraběnkou Marií Annou von Heysslerovou (uvolňování kapitálu 
jmenované atd.) 

2234 L 52 1755-1778 Karton 861 
Žaloba litomyšlských kožešnických mistrů na svitavské a moravskotřebovské 
kožešnické mistra na matení při prodeji jejich zboží na jarmarcích ve 
Svitavách a Moravské Třebové 

2235 L 53 1756 Karton 861 
Žádost hodinářského tovaryše Tomáše Lampela o dispens pro zrození 
v cizině, aby mohl dosáhnout olomouckého měšťanského a mistrovského 
práva 

2236 L 54 1724,1756-1757 Karton 861 
Žádost knížat Lichtenštejnů a Ditrichštejnů o potvrzení a vtělení dohody mezi 
oběma rody o společně užívaná panství Mikulov a Lednice a dominikální 
práva (přiložena dále žádost o intabulaci testamentu Maxmiliána 
z Lichtenštejna a žádost o vtělení statků Chromeč a Bludov pro Ludvíka 
hraběte z Žerotína z roku 1742) 

2237 L 55 1755-1762 Karton 861 
Dědicové hraběte Jakuba Arnošta z Lichtenštejna, salcburského arcibiskupa, 
ohledně nadačních peněz, zapůjčených zůstavitelem štýrskému směnárníku 
Alivicianovi ve výši 1500 zl. 

2238 L 56 1755-1758 Karton 861 
Zadržení kořenného zboží tureckého obchodníka Teodora Lambrowicze 
v Olomouci 

2239 L 57 1756-1782 Karton 861 
Obsazování míst přísežných zemských solicitátorů 

2240 L 58 1756-1772 Karton 861 
Kontribuční záležitosti na panství Litenčice 

2241 L 59 1757 Karton 862 
Žádost Jana Stanislava Langa o dispens pro nedostatek měšťanské držby, 
aby mohl být zvolen do kyjovské městské rady a současně mohl podržet 
místo aktuára a pokladníka 

2242 L 60 1757-1759 Karton 862 
Kontribuční záležitosti na statku Litultovice 

2243 L 61 1653,1730-1783 Karton 862 
Žádost města Lipníku o konfirmaci privilegií (přiloženy opisy privilegií, dobrá 
zdání a vyjádření vrchnosti) 
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2244 L 62 1757,1761 Karton 862 
Kontribuční záležitosti na lenních statcích Loučka a Podolí (Valašské Meziříčí) 

2245 L 63 1754-1756 Karton 862 
Stížnost lipnické městské rady a obce proti vrchnosti pro povolení porážet 
dříví v městském obecním lese Lipenský vsím Oseku a Loučce 

2246 L 64 1757 Karton 862 
Žádost Karla Františka Ludwiga o právo kožešnického mistra v Budišově nad 
Budišovkou 

2247 L 65 1757 Karton 862 
Stížnost šternberského barvířského mistra Tadeáše Landgesella na tamní 
tkalce plátna, že mu nechtěli dovolit zřízení barvířského lisu 

2248 L 66 1747 Karton 862 
Dispens pro Františka Antonína Lammela, v Pruském Slezsku narozeného, 
aby směl být v Brně přijat za měšťana a výrobce rosolky 

2249 L 67 1746 Karton 862 
Dispens pro Václava Lauera, narozeného v Kladsku, aby se mohl stát 
měšťanem a soukenickým mistrem v Olomouci 

2250 L 68 1748 Karton 862 
Dispens pro Kristiána Lorentze, rozeného v Břehu (Brieg) ve Slezsku, na jeho 
přijetí za měšťana a kuchaře v Olomouci 

2251 L 69 1754-1756 Karton 862 
Žádost Josefa Ferdinanda Lautsche o dispens, aby přes nedostatek 
měšťanské držby mohl být zvolen za olomouckého radního 

2252 L 70 1758 Karton 862 
Žádost Františka Josefa Langebeina o dispens, aby přes nedostatek tříleté 
měšťanské držby mohl být zvolen za radního v Brně 

2253 L 71 1761-1762 Karton 862 
Žádost Jana Fratiška Lantze o měšťanské právo a o přijetí za tesařského 
mistra v Olomouci 

2254 L 73 1757-1764 Karton 862 
Stížnost tureckého obchodníka Theodora Lamrowicze na inspektora lenní 
banky Jana Antonína Hernhoffera pro odepření vydání vyúčtování peněz za 
rozličné zástavy 

2255 L 74 1763-1766 Karton 862 
Stížnost měšťana (Klein Burgere, Klein – Gemeinde) Města Libavé na útisk ze 
strany tamního městského písaře jakožto kontribučního účetního 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

449 

2256 L 75 1763-1764 Karton 862 
Příkaz k vyšetřování majetkového stavu bývalého posádkového řezníka 
v pevnosti Svídnice Ignáce Luxe, který žádal dvouleté příročí (moratorium) 
v uherském království, brněnským magistrátem 

2257 L 76 1763-1764 Karton 863 
Žádost Kristiána Lauffera, zámečníka a bývalého dělostřeleckého 
puškařského mistra, o přijetí za zámečnického mistra v Brně 

2258 L 77 1763-1780 Karton 863 
Žádost Lautha Jana z Boskovic o povolení obchodu a vaření kávy v Brně atd. 

2259 L 78 1763 Karton 863 
Žádost vdovy Marie Terezie Lorentzové z Olomouce o zaopatření u tohoto 
města 

2260 L 79 1763 Karton 863 
Žádost guberniálního koncipisty Františka Valentina Lešického (Leschitzky) 
o vyplacení pohledávky per 288 zl. 54 kr. z pozůstalosti Josefa Ondřeje 
Ruckha 

2261 L 80 1763-1764 Karton 863 
Žádost Liboria Loserta o přijetí za měšťana a knihařského mistra v Kroměříži 

2262 L 81 1673,1765-1766 Karton 863 
Žádost městečka Líšně o přeložení tří dříve udělených výročních trhů a 
o propůjčení čtvrtého 

2263 L 82 1716-1717 Karton 863 
Stížnost Filipa Löfflera, pekaře bílého pečiva v Jihlavě, že mu město 
nedovolilo postavit pekárnu 

2264 L 83 1650-1661 Karton 863 
Zrušení zemských deputovaných, ustanovených k úpravě zemských vydání 
a jiných předpisů (zpráva o zřízení a činnosti zemských deputovaných 1659, 
zpráva o zrušení zemských deputovaných 1659, výtah z rozličných 
stavovských memoriálií pro zem. hejtmanství 1650 – 1657, výtah ze 
sněmovního snesení 1636, seznam zpráv zemských deputovaných z let 1650 
– 1661, zprávy o starých stavovských kontribucích 1658 atd. a specifikace, 
kontribuční záležitosti moravských stavů 1650 – 1653 atd.) 

2265 L 84 (1601)-1654 Karton 863 
Mýto v Lešné (přiložený výtah z urbáře 1601, "Vectugal starožitného mejta 
statku lešenského, z čeho spravováno bejti a dávati se má" 1633, 
"Poznamenání starožitného mejta statku lešenského, z čeho spravované bejti 
a dávati se má" 1623, atd.) 
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2266 L 85 1663-1664 Karton 863 
Předpis na postavení mužstva na koni a mužstva pěšího pro hraběte 
Maxmiliána z Lichtenštejna z panství Pernštejn 

2267 L 86 1667 Karton 863 
Odevzdání peněz, svolených mor. stavy na pevnostní stavby na Moravě, na 
opevnění města Leopoldstadt v Uhrách 

2268 L 87 (1291) 1676-1781 Karton 863 
Potvrzení privilegií, nadání a smluv lichtenštejnského města Litovle (přiložené 
opisy privilegií 1327 – 1676 atd.) 

2269 L 88 1690-1691 Karton 863 
Zavedení francouzského lněného plátna a jeho výroby v zemi 

2270 L 89 1653 Karton 863 
Nedoplatky dluhů ditrichštejnského města Lipníka 

2271 L 90 (1697-1701) Karton 863 
Vyšetřování Karla Scholtze a některých jirchářů z Brna, kteří se měli dopustit 
falšování při značkování kůže a stížnost kožešníků a jirchářů na dávky z kůží 

2271 L 90 1696,1698-1699 Karton 864 
Zavedení dávek z kůže v roce 1696 

2272 L 91 1698, 1700 Karton 864 
Stížnost ohněstrůjce Jana Langenwaltera proti jihlavskému magistrátu pro 
odepření měšťanského práva 

2273 L 92 1709-1723 Karton 864 
Žádost bratří Jana Jiřího a Krištofa Langových o přijetí za mistry 
postřihačského cechu v Jihlavě (přiloženy žádosti a stížnosti jmenovaných 
bratří, vyjádření cechu, soudní ověření atd. 

2274 L 93 1709 Karton 864 
Odbyt vlněného zboží, zpracovávaného anglickým a holandským způsobem, 
z linecké továrny 

2275 L 94 1714 Karton 864 
Udělení souhlasu knížeti Antonínovi z Lichtenštejna k zatížení knížecího 
gundakarovského majorátu Moravský Krumlov, Ždánice a Ostroh 300 tisíci 
zlatými za podmínky, že budou splaceny během 12 let 

2276 L 95 1710-1723 Karton 864 
Půjčka císaře Josefa I. od knížete Jana Adama z Lichtenštejna ve výši 500 
tisíc zl. zajištěná mimo jiné zadržením kontribuce z moravských 
lichtenštejnských panství 
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2277 L 96 1717-1723 Karton 864 
Konfirmace cechovních artikulů litovelských tkalců lnu, mezulánu, barchetu 
a látek (přiložen autentický opis artikulí z roku 1721) 

2278 L 97 1718-1722 Karton 864 
Potvrzení artikulů cechu litovelských hrnčířů (přiložen opis potvrzených artikulí 
z roku 1721) 

2279 L 98 1711-1744 Karton 865 
Stížnost lukovských poddaných proti vrchnosti v záležitostech kontribučních 
(přiloženy kontribuční účty a výkazy rotálovského panství Lukov) 

2280 L 99 1714-1721 Karton 865 
Žádost městečka Břeclavi o propůjčení výročních a týdenních trhů 

2281 L 100 1720-1735 Karton 866 
Konfiskace německých městských práv, respektive kodexu zákonů 
Ferdinanda – Leopolda – Josefa a Karla, protiprávně tiskem vydaných Jiřím 
Lehmanem z Olomouce na stížnost oprávněného magistrátu města Brna atd. 

2282 L 101 1723-1726 Karton 866 
Žádost litovelské městské rady o rozšíření 19 artikulů cechovního řádu 
tamních tkalců lnu, o volbu cechmistrů a dosazení jiného místo nesprávně 
zvoleného 

2283 L 102 1726-1728 Karton 866 
Šetření o násilnostech, spáchaných vyškovským měšťanem Antonínem 
Lakomým a čtyřmi rejtary Hamiltonova pluku na uničovském měšťanu 
a knihařském mistrovi Jiřím Peškovi 

2284 L 103 (1628) 1729 Karton 866 
Žádost lipnických řezníků o potvrzení cechovních artikulů (přiložen opis 
artikulí Františka kardinála z Ditrichštejna z roku 1628 atd.) 

2285 L 104 1729-1730 Karton 866 
Žádost lipnických stolařů, bednářů a soustružníků o potvrzení jejich 
cechovních artikulů 

2286 L 105 1729-1730 Karton 866 
Žádost lipnických obuvníků o potvrzení jejich řemeslnických artikulů 

2287 L 106 1729-1730 Karton 866 
Žádost cechu kovářského, kosířského, zámečnického a kolářského v Lipníku 
o potvrzení jejich cechovních artikulů 
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2288 L 107 (1628)1729-1730 Karton 866 
Žádost pekařských mistrů v Lipníku o potvrzení jejich cechovních artikulů 
(přiložen ověřený opis česeských artikulů pro pekaře Františkem kardinálem 
z Ditrichštejna z roku 1628 atd.) 

2289 L 108 (1628) 1729-1730 Karton 866 
Žádost lipnických soukeníků o potvrzení jejich cechovních artikulů (mimo jiné 
přiložení cechovních artikulů, vydaných Františkem kardinálem z Ditrichštejna 
v roce 1628) 

2290 L 109 (1628)1729-1730 Karton 866 
Žádost kožešnického cechu v Lipníku o potvrzení jeho cechovních artikulů 
(mimo jiné příložen opis cechovních artikulů, vydaných Františkem kardinálem 
z Ditrichštejna v roce 1628) 

2291 L 110 (1628) 1729-1730 Karton 866 
Žádost krejčovského cechu v Lipníku o potvrzení jejich cechovních artikulů 
(mimo jiné přiložen opis artikulů, vydaných kardinálem Františkem 
z Ditrichštejna v roce 1628) 

2292 L 111 1732-1733 Karton 866 
Žádost Jiřího Lehmanna o udělení tiskařského privilegia na tisk všech 
declaratorií od roku 1720 dále (bez censury) 

2293 L 112 1734, 1738 Karton 866 
Anticipace knížete Josefa Václava z Lichtenštejna jako poručníka knížecích 
sirotků ve výši 150 tisíc a 80 tisíc zl. 

2294 L 113 1741-1747 Karton 866 
Zadržení ročního úroku z půjčky 500 tisíc zl., uzavřené v roce 1741, 
poručenstvím knížete z Lichtenštejna 

2295 L 114 1714 Karton 867 
Vyšetřování údajného výskytu nakažlivé nemoci v Litovli, působení 
olomouckého městského chirurga doktora Maubeugeho a objasňování 
údajného zázraku obrazu svaté Pavlíny tamtéž 

2296 L 115 1732-1739 Karton 867 
Žádost vládnoucího knížete Josefa Jana Adama z Lichtenštejna o potvrzení 
svobody, udělené Lichtenštejnům králem Zikmundem v roce 1421, týkající se 
všeho dolování na jejich moravských statcích, aniž by museli odvádět 
příslušný desátek (přiložen opis citovaného privilegia atd.) 

2297 L 116 (1571) 1733 Karton 867 
Potvrzení privilegií vsi Velké Lhoty (Dačice) 

2298 L 117 (1504) 1734-1782 Karton 867 
Potvrzení privilegií Města Libavé (přiloženy opisy privilegií) 
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2299 L 118 1710-1711 Karton 867 
Stížnost lobodické obce (kroměřížské panství) na kontribuci a rekruty 
odváděné do Tovačova 

2300 L 119 1734 Karton 867 
Převoz státního vězně Linangeho (Lenange), drženého na pevnosti Kladsko 
na Špilberk a naopak 

2301 L 120 1737-1783 Karton 867 
Žádost městečka Loštic o potvrzení dvou převodních listin, uzavřených mezi 
Lošticemi a Uničovem o propůjčení dvou nových jarmarků 

2302 L 121 1737 Karton 867 
Stížnost na lipnického děkana pro překročení štoly, nekonání katechismu, 
odepření pohřbu chudého dítěte a pasení dobytka na hřbitově 

2303 L 122 1743-1744 Karton 867 
Žádost Jana Kryštofa Liedolpha o přijetí do brněnského obuvnického cechu 

2304 L 123 1744 Karton 867 
Žádost klempířského tovaryše Jana Leichnera o přijetí za klempířského mistra 
v Brně 

2305 L 124 1743 Karton 867 
Žádost jihlavského soukenického tovaryše Františka Langa o přijetí za mistra 

2306 L 125 1744-1747 Karton 867 
Žádost uničovského tesařského mistra Antonína Leuttera, aby směl být přijat 
do řádného cechu a brát učedníky do učení 

2307 L 126 (1445) 1747-1783 Karton 867 
Žádost městečka Blučiny na ditrichštejnském panství židlochovickém 
o potvrzení privilegií (přiloženy ověřené opisy privilegií z let 1445 (česky) – 
1727 a ověřené opisy privilegií, potvrzené Marií Terezií z let 1445 – 1780 atd.) 

2308 L 127 (1734) 1745 Karton 867 
Žádost Jana Baptisty Lombara, jakožto cizince, o přijetí za brněnského 
měšťana 

2309 L 128 1745 Karton 867 
Šetření o vlastnictví a způsobu nabytí lenního statku Lobodic, patřícího ke 
komorním statkům olomouckého biskupství a k panství kroměřížskému 

2310 L 129 1764 Karton 867 
Žádost propuštěného invalidy Laudonova pěšího pluku Leonharda Leuthnera 
o dovolení provozovat krejčovství, jemuž byl vyučen, v městě Brně 
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2311 L 130 1764-1768 Karton 867 
Stížnost litovelských měšťanských obchodníků kořenným zbožím Ignáce 
Lindnera a Antonína Pilatuse proti tamní městské radě pro neoprávněné 
zásady vedlejších obchodníků ke škodě jmenovaných 

2312 L 131 1747 Karton 867 
Žádost mydlářského tovaryše Josefa Laniuse o dispens od vandrovních let, 
aby mohl být přijat za mistra v Prostějově 

2313 L 132 1747 Karton 867 
Žádost Josefa Lauckeho (Lautzky) o dispens od vandrovních let, aby mohl 
provozovat mydlářství v Moravské Třebové 

2314 L 133 1713 Karton 867 
Zemský měřič na Moravě František Vavřinec Knittel, jeho přijetí stavy, plat, 
stravné (Liefergelder), odhadní a vyměřovací taxy 

2315 L 134 1704-1785 Karton 868 
Zřízení a změny moravského stavovského zemského výboru (císařská 
rozhodnutí, památky; zastoupení a pořadí stavů atd.) 

2316 L 135 1765 Karton 868 
Pátrání po pobytu bývalého poručíka Hessensko – darmštadského 
dragounského pluku svobodného pána Ignáce z Longuevalu, dlužícího 
jmenovanému pluku 5443 zl. 58 kr. a 4/5 den.; dotazy u jeho bratra 
olomouckého kanovníka Jana Ferdinanda svobodného pána z Longuevalu 

2317 L 136 1765 Karton 868 
Žádost kamenického tovaryše Václava Lorantha o dispens od vandrovních let 
k dosažení měšťanského a mistrovského práva v Brně 

2318 L 137 1746 Karton 868 
Žádost zakoupeného krejčovského mistra Josefa Bedřicha Lorentze 
o propůjčení měšťanského a mistrovského práva v Brně 

2319 L 138 1767 Karton 868 
Stížnost lichtenštejnského právního zástupce proti rousínovskému místnímu 
rabínovi pro klatbu na pozořického palírníka žida Šalomouna Teutsche pro 
nabídku zlepšení nájemného 

2320 L 139 1766 Karton 868 
Žádost poručníků Karla Langa o propůjčení dospělosti jmenovanému 
a dispens, aby mohl na zděděném domě v Jihlavě provozovat pivovarnictví 

2321 L 140 (1753) 1766-1768 Karton 868 
Stížnost lipnických kovářských a zámečnických mistrů na tamní městskou 
radu pro odepření dovolení pálit uhlí 
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2322 L 141 1766 Karton 868 
Žádost Josefa Lindenholtze, neofyty a felčara dragounského pluku knížete 
Löwensteina, aby jeho otec žid Benedikt Mayer, pachtýř ve Zlíně, by přidržen 
k placení ročního příspěvku a výpomoci 

2323 L 142 1767-1769 Karton 868 
Vyšetřování splatnosti poddanské kontribuce na panství Břeclav 

2324 L 143 1766-1767 Karton 868 
Žádost Jana Jiřího Leonharda o přijetí za tesařského mistra u města 
Prostějova 

2325 L 144 1765-1766 Karton 868 
Žádost koželužského tovaryše Františka Lehnhardta o dispens od 
vandrovních let, aby se mohl stát mistrem v Uničově 

2326 L 145 1767 Karton 868 
Vyšetřování revidenta guberniální účtárny Ignáce Lauschky pro přijetí 100 zl. 
k prosazení náhrady válečné škody z roku 1758 pro poddanské obce Želeč, 
Chvalkovice a Drysice 

2327 L 146 1755 Karton 868 
Stížnost obcí břeclavského panství Nové Vsi (Moravské Nové Vsi), Nikolčic 
a Týnce na nájemce novoveského přívozu pro protiprávně provozovaný výčep 
vína 

2328 L 147 1757 Karton 868 
Separace lipnického panství od panství hranického v záležitostech poddanské 
kontribuce (přiložen soupis kontribučních povinností obou panství v roce 
1756, pořízený moravským stavovským výborem) 

2329 L 148 1757 Karton 868 
Stížnost olomouckého královského vicesudího Josefa Cyrila Ležatky na tamní 
magistrát pro judikát v záležitosti jistého obchodníka plátnem 

2330 L 149 1759 Karton 868 
Narovnání mezi bratřími knížaty Lichtenštejny – Filipovskými (Philipinischen) 
ohledně jejich pohledávek na knížecí Lichtenštejnské primogenituře, 
představované vládnoucím knížetem Josefem Václavem z Lichtenštejna 
a Emanuelem knížete z Lichtenštejna, na základě narovnání zemřelého 
knížete Jana Antonína z Lichtenštejna z roku 1722 

2331 L 150 1760 Karton 868 
Žádost bývalého polního dělostřelce Martina Lysého, který ztratil zrak, aby mu 
jako poddanému žďárského kláštera byl jím poskytnut byt a obživa 

2332 L 151 1762 Karton 868 
Žádost lipnického měšťana Ignáce Lautnera, aby směl v Lipníku provozovat 
chirurgickou praxi 
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2333 L 152 1764-1765 Karton 868 
Žádost olomoucké měšťanské vdovy Marie Terezie Lorentzové o podíl z piva 
a o obyčejné příbytečné 

2334 L 153 (1765)-1768 Karton 868 
Žádost bývalého kladského měšťanského parukáře Františka Leovilla 
o dispens, aby směl jako cizinec nabýt měšťanského práva v Olomouci 

2335 L 154 1769 Karton 868 
Žádost tkalcovského tovaryše Josefa Latha o dispens od vandrovních let 
k dosažení mistrovského práva u cechu ve Stražisku (Konice) 

2336 L 155 1768-1769 Karton 868 
Žádost truhlářského tovaryše Antonína Lehoffera o dispens od vandrovních 
let k dosažení mistrovského práva u znojemského truhlářského cechu 

2337 L 156 1768-1769 Karton 868 
Stížnost vsi Lobodice na její pozemkovou vrchnost pro zřízení hospody za 
použití hlíny z obecního dolu a pro věznění sousedů 

2338 L 157 1768-1775 Karton 868 
Stížnost poručníků dědičné rychty v Německé Libině proti jejich pozemkové 
vrchnosti pro záležitosti kontribuční a nápojové daně 

2339 L 158 1770 Karton 868 
Žádost propuštěného vojáka a invalidy Jana Laschky o svěření místa lesního 
hajného v Německé Húzové 

2340 L 159 1770 Karton 868 
Žádost notáře olomouckého sirotčího úřadu Josefa Ferdinanda Lautsche 
o dispens, aby směl být bez předepsané zkoušky zvolen za radního 
v Olomouci 

2341 L 161 1770-1771 Karton 868 
Stížnost vsi Liboše na panství Klášterní Hradisko na robotní a kontribuční 
záležitosti 

2342 L 162 1770 Karton 868 
Žádost Františky, ovdovělé Ležatkové, z Olomouce o vydání manželova 
dědického podílu 

2343 L 163 1770 Karton 868 
Žádost olomouckého měšťanského řezníka Gottfrieda Lintenthala o ulehčení 
dávky masného krejcaru 
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2344 L 164 1674-1785 Karton 869 
Lenní statky olomouckého biskupství (držení lenních statků bez habilitace atd. 
1674 – 1724, 1774, 1778; arcibiskupské lenní statky Rudoltice, Fulštejn 
a Dolní Povelice; přílohy včetně protokolu komise 1784; zprávy lenního 
administrátora uvedených statků Antonína Valentina Kaschnitze z Weinbergu 
1784 – 1785; Kaschnitzova hlavní relace 1784; dlužní záležitosti hraběte 
Alberta Hodice /Hoditz/ ze statku Rudoltic 1783 – 1785; rudoltický důchodní 
proces 1784 – 1785 atd.) 

2344 L 164 1771- 1785 Karton 870 
Lenní statky olomouckého biskupství (lenní statky Rudoltice, Fulštejn a Dolní 
Pavlovice 1776 – 1785, váznoucí položky v lenních deskách atd.; hlášení 
olomouckého biskupa o poddanských soudech před lenním soudem 
biskupství 1783 – 1785; lenní statky olomouckého biskupství, které byly zčásti 
zabaveny, zčásti prodány a zčásti ztraceny 1771 – 1785; lenní statky Gross, 
Velká Střelná, Dětřichov /obec Renoty, okres Olomouc/ 1782 – 1785; léno 
Vlčice 1785 atd.) 

2345 L 165 1772-1773 Karton 871 
Žádost obchodníka plátnem Pavla Loybela o udělení měšťanského práva 
v Brně 

2346 L 166 1773 Karton 871 
Žádost Jana Lippa o dispens od tříleté měšťanské držby, aby mohl být zvolen 
radním v Uherském Hradišti 

2347 L 167 1774, 1785 Karton 871 
Udělení lenního listu knížeti Františku Josefovi z Lichtenštejna na lenní 
panství Moravskou Třebovou, Zábřeh se statkem Šilperkem, Branná 
(Kolštejn) s městem Šumperkem 

2348 L 168 1774 Karton 871 
Vyšetřování slovních urážek mezi bývalým hejtmanem Lacyho pěšího pluku 
Františkem Josefem Lindnerem a jemnickým městským písařem Aloisem 
Angermayerem a žádost o poučení o dalším postupu 

2349 L 169 1773-1785 Karton 871 
Obsazování míst stavovských výběrčích 

2350 L 170 1776-1777 Karton 871 
Žádosti Františka Dionysia Lindnera a Ignáce Heinze o obchod suknem 
a kořenným zbožím v Litovli 

2351 L 171 1772 Karton 871 
Žádost Petra Lhotty (Piter Lhott), aby směl provozovat ozdobnické řemeslo 
(Calanterie – Gewerb) a zlatá pouzdra na hodinky a aby se směl jako měšťan 
usadit v Brně 

2352 L 172 1779 Karton 871 
Artikuly pro tiskaře plátna a čalouníky 
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2353 L 173 1781-1784 Karton 871 
Zrušení nevolnictví v českých zemích Josefem II. (originál reskript 
o zamýšleném zrušení nevolnictví z 27.4.1781; opatření v souvislosti se 
zrušením nevolnictví; hlášení sňatku poddaných, propouštěcí listy, udělování 
nemovitostí poddaným do vlastnictví; stanovisko gubernia 1781 k vyjádření 
moravských stavů ke zrušení nevolnictví z 1.8.1781; patenty o propuštění 
z nevolnictví a udělení nemovitostí poddaným do vlastnictví z 1.11.1781; 
publikace patentů ke zrušení nevolnictví v zemi; hlášení a dotazy kraj. 
hejtmanů; dotazy a žádost vrchností) 

2354 L 174 1775-1776 Karton 872 
Stížnost poddanských obcí Lutopecnů a Kovalovic na jejich pozemkovou 
vrchnost Maxe Komínka z Engelshausenu pro vymáhání dominikálních 
nedoplatků s vojenskou exekucí a uložení peněžitého trestu vrchnosti 

2355 L 175 (1652) 1781-1782 Karton 872 
Žádost městečka Lysice o potvrzení privilegií a o jejich rozmnožení 
o oprávnění výčepu vína (přiloženy opisy privilegií od roku 1652 atd.) 

2356 L 176 1776-1777 Karton 872 
Vyšetřování revidenta účtárny Ignáce Laušky (Lauschka) pro neoprávněné 
pobírání pense své zemřelé manželky, ovdovělé Anny Kateřiny Schäfferové 
po zemřelém chirurgovi Lacyho pluku 

2357 L 177 1781-1782 Karton 872 
Udělení povolení loštickému židu a staršímu olomouckého kraje Isaakovi 
Kollmannu ke zřízení palírny městečka Loštic proti tomu 

2358 L 178 1781-1782 Karton 872 
Potvrzení privilegií na deset let židovskému obchodníkovi Josefovi Lazaru 
z města Opavy 

2359 L 179 1782 Karton 872 
Zamítnutí žádosti městečka Líšně o potvrzení privilegií a o udělení oprávnění 
k výčepu vína 

2360 L 180 (1490 )1781-1782 Karton 872 
Žádost městečka Letovic o potvrzení privilegií, a to jen těch, která se týkají 
týdenních a koňských trhů (přiloženy překlady českých privilegií z let 1490 – 
1610 atd.) 

2361 L 181 (1291) 1781-1783 Karton 872 
Žádost o potvrzení privilegií města Litovle (přiloženy opisy privilegií, 
potvrzených Marií Terezií z let 1291 – 1747 a další vrchnostenská privilegia 
a smlouvy ve dvou exemplářích) 

2362 L 182 1783 Karton 872 
Směna statků Rudice (Polské Těšínsko) a Landek (Polské Těšínsko) za 
Schönwald a Kamin mezi Karlem Erdmannem v. Larischem z vévodství 
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těšínského a hraběnkou Poninnskou, rozenou hraběnkou z Reichenbachu, 
z knížectví opolského v Pruském Slezsku 

2363 L 183 (1747) 1783-1785 Karton 872 
Práva uplatňovaná vrchností vůči poddaným při dědictvích, při nástupu do 
hospodářství pod názvy laudemiální případně retifikační poplatky a tzv. tržní 
a početní groše 

2364 L 184 1783-1784 Karton 872 
Úřad zemského purkrabího na Moravě 

2365 L 185 1784-1785 Karton 873 
Moravsko – slezští zemští a krajští dragouni (jízdní poslové; obsazování míst 
dragounů, platy, požívání popatků, koně a jejich zajišťování atd.) 

2366 L 186 1744-1746 Karton 874 
Spory mezi městečkem Lošticemi a magistrátem královského města Uničova 
o tureckou daň, o vydání dokumentů atd. 

2367 M 1 1748-1783 Karton 875 
Trvalé vojenské pochodové cesty (perpetuirliche March Routen) a pochodové 
stanice na Moravě a ve Slezsku 

2367 M 1 1735-1785 Karton 876 
Trvalé vojenské pochodové cesty (perpetuirliche March Routen) a pochodové 
stanice na Moravě a ve Slezsku – (zavedení stálých vojenských pochodových 
cest /Die Einführung/ einer perpetuirlichen Marchroute 1746; žádost 
olomouckého matistrátu o zproštění stálých vojenských cest 1748 – 1749; 
žádost vrchního úřadu ve Slezsku, aby k pracem na zřízení stálých 
pochodových cest v knížectví krnovském byli jemováni deputovaní 1735; 
zřiizování silničních sloupů /Weeg – Saulen/ a milníků na cestách 1749 – 
1752; stažení dělostřeleckého personálu ze Slezska do Olomouce 1747; 
pochodové stanice 1783 – 1785) 

2368 M 2 1746-1773 Karton 876 
Zemská milice – zemská milice a redukce důstojníků zemské milice; dále též 
výtržnosti milice, záležitosti zem. váleč. komisariátu, špatné chování členů 
milice 

2368 M 2 1678, 1745-1756 Karton 877 
Zemská milice – zřízení zemské milice na Moravě ( – 1678); pokyny Marie 
Terezie ke způsobu zřízení zemské milice atd. 1744 – 1749; stížnosti na 
systém zemskou milice 1754 – 1747; zřízení stálé doplňovací milice 
moravskými stavy o síle 3100 mužů 1753 – 1756; návrh jak má být zabráněno 
obavy budícím výtržnostem členů zemské milice 1745 – 1747; pušky 
a ručnice a jiné zbraně, získané po redukování zemské milice 1748 – 
1749,1753; zadržení platu bývalého správce stavovského skladiště 
a nynějšího vratěnínského výběrčího cla a dobytčího poplatku Šebestiána 
Frosche generálním zemským válečným komisariátem pro nepředložení účtů 
z doby správcovství 1745 – 1750; zúčtování dřeva a světla (svíček) pro 
zemskou milici v městě Přerově 1744; služby a nařízení pro ubytování 
zemské milice v Olomouci 1747; dezertér od zemské milice Karel Roth 1746 – 
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1747; výsek masa v posádkách zemské milice 1747; žádost člena zemské 
milice Jakuba Hilfferta o legitimaci zrození 1745) 

2369 M 3 1748-1750 Karton 878 
Stížnost města Velkého Meziříčí na kontribuci odváděnou nikoli podle 
smlouvy s vrchností, ale podle nového kontribučního systému 

2369 M 3 1750 Karton 878 
Stížnost města Velkého Meziříčí proti vrchosti pro nesprávné srážení 
viantních a přípřežních bonifikací a pro staré kontribuční resty 

2370 M 4 1757 Karton 878 
Kontribuční záležitosti na statku Malhotice 

2371 M 5 (1619)-1637 Karton 878 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 1: mincovnictví, oběh mincí, falešné mince 

2371 M 5 1688-1714 Karton 879 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 2a: zejména falešné mince 

2371 M 5 1637-1709 Karton 880 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 2b: zejména falešné mince 

2371 M 5 1637-191 Karton 881 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 3: mincovní patenty 

2371 M 5 1687-1690 Karton 881 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 4: mincovní záležitosti a zprávy královských 
měst o stříbře, zlatě a drahých kovech (praecia rerum) 

2371 M 5 1691-1693 Karton 881 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 6: publikování patentu o přijímání zlatých 
(Guldine) 1693; zákazy bavorských a salcburských mincí a saských "plecháčů 
1692 atd. 

2371 M 5 1692-1693 Karton 881 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 7: mincovní záležitosti 1692 – 1693, tištěný 
patnent česky 1692 

2371 M 5 1637-1740 Karton 881 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 7a: patenty, publikace 1710 – 1740 

2371 M 5 1706-1724 Karton 882 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 8: stížnosti komorního prokurátora, falešné 
mince atd. 
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2371 M 5 1713-1718 Karton 883 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 16: vývoz mincí 1713 – 1718 

2371 M 5 1718,1727 Karton 883 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 17: ořezané mince 1718; devalvované 
francouzské louisdory a jiné mince 1727 

2371 M 5 1723,1725 Karton 883 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 18: drobné peníze (mince) na Moravě 
1723,1725 

2371 M 5 1725 Karton 883 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 19: bavorské lehké celé a poloviční zlaté a jiné 
mince 1725 

2371 M 5 1713-1740 Karton 883 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 20: zakázané cizí zaražené mince 1721 – 1740 

2371 M 5 1731 Karton 884 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 21: zprávy o cizích drobných mincích v zemi 
1731 

2371 M 5 1732 Karton 884 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 22: ážio (nádavek) na dukáty 1732 

2371 M 5 1733 Karton 884 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 23: francouzské a španělské dukáty 1733 

2371 M 5 1734-1737 Karton 884 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 24: židovský obchod se zlatými a stříbrnými 
slitky (pagamenty) 1734 – 1737 

2371 M 5 1738 Karton 884 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 25: uznání císaře za péči o mincovní záležitosti 
1738 

2371 M 5 1738-1746 Karton 884 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 26: zavedení závaží podle zaslaného vzoru 
k odvažování dukátů v jednotlivých moravských krajích 1738 – 1746 

2371 M 5 1739-1740 Karton 884 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 28: ážio (nádavek) na dukáty 1739 – 1740 

2371 M 5 1746-1757 Karton 884 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 36: devalvované zahraniční velké zlaté 
a stříbrné mince a obchod se stříbrem a zlatem 1746 – 1757 
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2371 M 5 1746,1754-1767 Karton 884 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 37: devalvované (zlehčené) pruské mince 
1746,1754 – 1767 

2371 M 5 1746 Karton 884 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 38: c.k. sedmnáctikrejcarové falešné mince 
a šetření o lidech, kteří pracovali se zlatem, stříbrem, železem a ocelí 1746 

2371 M 5 1748 Karton 884 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 40: směnování holandských tolarů při průchodu 
ruských vojsk 1748 

2371 M 5 1748-1754 Karton 884 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 42: ustanovení mincovních úředníků (Müntz – 
Subalternos) a od nich podávané zprávy 1748 – 1754 

2371 M 5 1731-1767 Karton 884 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 43: rozšířené působnosti zřízené císařsko-
královské smíšené deputace in contributionali, camerali et militari 
v markrabství moravském o obstarávání mincovnictví a hornictví 1748 – 1750 

2371 M 5 1745-1771 Karton 885 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 44: rozličné obíhající dluhy zlehčených (lehkých) 
mincí 

2371 M 5 1749-1750 Karton 886 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 45: mincovní patenty, vydané v roce 1750 
a zakázané zavlečení a vydávání zkažených drobných mincí, zvláště tzv. 
"Lucius" (Fischel) grošů; přiloženy otisky obíhajících grošů 1749 – 1750 

2371 M 5 1750,1756 Karton 886 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 47: devalvované královské pruské dvougroše 
a krejcary 1750,1756 

2371 M 5 1748-1785 Karton 886 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 48: zákaz vyměřování, nákupu a vývozu zlatých 
a střbrných slitků 1748 – 1785 

2371 M 5 1750-1751 Karton 886 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 50: údajné směňování císařských královských 
peněz za pruské drobné mince v osoblažském obvodu 1750 – 1751 

2371 M 5 1751-1772 Karton 886 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 52: schodky, jevící se na rozličných peněžních 
místech (výskyty falešných mincí v obvodech kontribučních peněz atd.) 
a jejich úprava 1751 – 1772 
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2371 M 5 1752-1753 Karton 886 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 53: odvádění nadměrného množství drobných 
mincí vojenské pokladně a odstranění údajné lichvy při převádění druhů 
peněz 1752 – 1753 

2371 M 5 1748-1785 Karton 886 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 61: konvence s bavorským kurfiřtem 
v mincovních záležitostech a patenty o povolení oběhu bavorských 
a salcburských druhů mincí 1754 

2371 M 5 1751-1782 Karton 887 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 66: konfiskované rozličné zlehčené mince 

2371 M 5 1752-1755 Karton 888 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 67: vývoz peněz ze země do cizích zemí 

2371 M 5 1755-1761 Karton 889 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 67: vývoz peněz ze země do cizích zemí 

2371 M 5 1753-1759 Karton 890 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 68: mincovní patent z 12.3.1753 a s ním 
související záležitosti 

2371 M 5 1759-1785 Karton 891 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 68: mincovní patent z 12.3.1753 a s ním 
související záletitosti 

2371 M 5 1757-1760 Karton 892 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 69: převedení v zemi obíhajících zlehčených 
pruských mincí na císařsko-královské peníze 

2371 M 5 1760-1785 Karton 893 
Mincovnictví, oběh mincí – převedení v zemi obíhajících zlehčených pruských 
mincí na císařsko-královské peníze 

2371 M 5 1761-1785 Karton 894 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 70: vývoz mincí do cizích zemí a ustanovení 
mincovní úředníci (Subalterne) 

2371 M 5 1754-1782 Karton 895 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 71: padělatelé mincí, jejich vyšetřování, útěky 
atd. 1754 – 1782 

2371 M 5 1759 Karton 895 
Mincovnictví, oběh mincí – č.74: rozšiřování Fridrichových pruských zlatých, 
nově ražených na starých razidlech na mince a dodatečně ražené falešné 
polské a saské mince atd. 1759 
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2371 M 5 1754-1782 Karton 895 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 77: směrnice o splácení dluhů v plné hodnotě 
v pruských a jiných zlehčených mincích 1760 – 1762 

2371 M 5 1760-1785 Karton 896 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 78: zavedení měděných drobných mincí v roce 
1760 – 1785; generalia 1760 – 1766 

2371 M 5 1758-1785 Karton 897 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 79: mincovní záležitosti, různé 

2371 M 5 1762-1770 Karton 898 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 80: stažení drobných mincí, smíšených se 
stříbrem, z oběhu 1762 – 1770 

2371 M 5 1768-1783 Karton 898 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 81: křesťanští a židovští rytci pečetí na Moravě 
1768 – 1783 

2371 M 5 1771,1783-1784 Karton 898 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 82: zvýšení hodnoty rozličných druhů zlatých 
mincí a pořízení jejich zvláštního seznamu 1771,1783 – 1784 

2371 M 5 1762-1784 Karton 898 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 83: zavedení (stanovení) nové váhy dukátů 
1771 – 1773 

2371 M 5 1772-1774 Karton 899 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 84: vyřazení a opětovné vzetí holandských 
dukátů do oběhu 1772 – 1774 

2371 M 5 1710-1779 Karton 899 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 86: nejvyšší generalia, vydaná v mincovních 
záležitostech 

2371 M 5 1760-1783 Karton 900 
Mincovnictví, oběh mincí – nejvyšší generalia, vydaná v mincovních 
záležitostech 

2371 M 5 1761-1781 Karton 901 
Mincovnictví, oběh mincí – nejvyšší generalia, vydaná v mincovních 
záležitostech 1761 – 1781 

2371 M 5 1773-1782 Karton 901 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 87: povolení výstavby tavírny zlata a stříbra 
v Brně na baště před Měnínskou bránou pro potřeby zemského zkoušeče 
mincí Depreeho 1773 – 1782 
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2371 M 5 1761-1782 Karton 901 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 88: falšovatelé mincí František Míček a Josef 
Rohrhofer v Prusku a Slezsku 1773 – 1774 

2372 M 6 1748-1752 Karton 902 
Spor mezi vrchností žerotínského alodiálního statku Valašské Meziříčí 
a poddanským městečkem Rožnovem o odvádění kontribuce (separaci 
kontribuce) 

2372 M 6 (1751) 1752-1761 Karton 903 
Spor mezi vrchností žerotínského alodiálního statku Valašské Meziříčí 
a poddanským městečkem Rožnovem o odvádění kontribuce (separaci 
kontribuce) – vyšetřování rožnovských poddaných atd. 

2373 M 7 1748-1749 Karton 903 
Zřízení nového vojenského zásobovacího systému 

2373 M 7 1749-1750 Karton 903 
Zřízení nového vojenského zásobovacího systému – stížnosti moravských 
zemských stavů a zemského výboru ohledně nového vojenského 
zásobovacího systému a žádost o podporu obchodu 

2374 M 8 1638-1695 Karton 904 
Mýta na Moravě – č. 1: mýtní tabely atd. 1638 – 1695 

2374 M 8 1725 Karton 905 
Mýta na Moravě – č. 2: zpráva o relaci komise o mýtech v přerovském kraji 
1725 

2374 M 8 1672-1679 Karton 905 
Mýta na Moravě – č. 3: mýto v Sádku 1672 – 1679 

2374 M 8 1680 Karton 905 
Mýta na Moravě – č. 4: mýto v Brodku (Prostějov) a Rousínově 1680 

2374 M 8 1695-1703 Karton 905 
Mýta na Moravě – č. 5: přenesení mýta z Dalešic a Miroslavi 1695 – 1703 

2374 M 8 1701-1708 Karton 905 
Mýta na Moravě – č. 6: soukromá mýta 1701 – 1708 

2374 M 8 1707 Karton 905 
Mýta na Moravě – č. 7: žádost městečka Jívového o právo mýta 1707 
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2374 M 8 1672-1725 Karton 905 
Mýta na Moravě – č. 8: šetření komise pro mýta o soukromých mýtech a popis 
silnic v Markrabství moravském 1707 – 1715 

2374 M 8 1725-1726 Karton 906 
Mýta na Moravě – č. 9: mýtní tarify 1725 – 1726 

2374 M 8 1710-1711 Karton 906 
Mýta na Moravě – č. 10: žádost hraběte von Mollarta o propůjčení mýta 
v Oslavanech 1710 – 1711 

2374 M 8 1723-1725 Karton 906 
Mýta na Moravě – č. 16: obilní mýto v Třebíči (a užívání větších měr) 1723 – 
1725 

2374 M 8 1723 Karton 906 
Mýta na Moravě – č. 17: koňské a povozní mýto podle ius telefonií 
v Hodoníně a mýto ze solných fůr 1723 

2374 M 8 1725 Karton 906 
Mýta na Moravě – č. 19: vyvěšování tištěných mýtních tarifů a jejich zasílání 
1725 

2374 M 8 1668,1707-1739 Karton 906 
Mýta na Moravě – č. 21: brněnské mýtní tarify 1726 – 1 739; bez signatury 
soukromá mýta na Moravě 1668/1707 – 1727 

2374 M 8 1735-1747 Karton 907 
Mýta na Moravě – č. 23: zákaz požadování mýta od obyvatel venkova za 
jejich hospodářské efekty 1735 – 1747 

2374 M 8 1755 Karton 907 
Mýta na Moravě – č. 24: makuláře o soukromých mýtech z Waldnerovy 
pozůstalosti 1739 a stížnost hospodářského správce ze Staré Vsi (Altendorf) 
na paskovského výběrčího cla pro vybírání tak zvaného cedulného 1755 

2374 M 8 1747-1750 Karton 907 
Mýta na Moravě – č. 27: právo skladu (ius stapulae) u královského města 
Olomouce 1747 – 1750 

2374 M 8 1748,1783-1784 Karton 907 
Mýta na Moravě – č. 28: zrušení soukromého mýta z městských vah 
1748,1783 – 1784 

2374 M 8 1749-1750 Karton 907 
Mýta na Moravě – č. 29: chyba, která se vloudila do publikovaných patentů 
o soukromém mýtě ohledně Léna Meziříčí 1749 – 1750 
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2374 M 8 1748-1749 Karton 907 
Mýta na Moravě – č. 30: zřizování skladů v král. městech pro zboží 
nepodléhající mýtu 1748 – 1749 

2374 M 8 1751/1749-1752 Karton 907 
Mýta na Moravě – č. 31: žádost města Ivančic o zařazení do dřívějšího 
mýtního tarifu první třídy (přiložena Tabella privátního mýta města Ivančic 
1751/1749 – 1752 

2374 M 8 1749-1751 Karton 907 
Mýta na Moravě – č. 32: žádost Františka Jana svobodného pána 
Chorinského o ponechání mýtního oprávnění (práva mýta) na statku Veselí 
1749 – 1751 

2374 M 8 1749-1751 Karton 907 
Mýta na Moravě – č. 33: žádost Michaela Antonína hraběte Althanna 
a Mariany hraběnky Althannové o propůjčení mýt hrušovanského, 
hevlínského a vranovského 1749 – 1751 

2374 M 8 1749-1759 Karton 907 
Mýta na Moravě – č. 34: právo mýta (mýtní oprávnění) olomouckého 
biskupství 1749 – 1759 

2374 M 8 1749-1751 Karton 907 
Mýta na Moravě – č. 35: žádost města Ostrohu o obnovení mostního mýta 
1749 – 1751 

2374 M 8 1735-1784 Karton 907 
Mýta na Moravě – č. 36: žádost Valentina Antonína Veviera z Blumenbergu 
o ponechání oprávnění provozovat soukromé mýto v Dukovanech 1749 – 
1751 

2374 M 8 1749 Karton 908 
Mýta na Moravě – č. 37: žádost Františka Antonína hraběte Rotála 
o restituování a potvrzení soukromého mýta, provozovaného na panství 
holešovském a lénu kurovickém 1749 

2374 M 8 1749 Karton 908 
Mýta na Moravě – č. 38: žádost Lothara Hugona hraběte von Osteina 
o potvrzení nebo nové propůjčení mýtního oprávnění na panství Dačice 1749 

2374 M 8 1749-1751 Karton 908 
Mýta na Moravě – č. 39: žádost města Kroměříže o ponechání povozního 
a dobytčího mýta a o odstranění opravy cest, nařizované vrchností a mýtní 
dávky z domácích fůr 1749 – 1751 
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2374 M 8 1749-1750 Karton 908 
Mýta na Moravě – č. 41: mýta, provozovaná brněnským magistrátem v Líšni 
a Bosonohách, v rozporu s publikovanými patenty o soukromých mýtech 1749 
– 1750 

2374 M 8 1750-1751 Karton 908 
Mýta na Moravě – č. 42: žádost města Hustopečí o pozdvižení tamního 
mýtního tarifu do druhé třídy a žádost, aby smělo být požadováno mýto 
z dobytka, přihnaného na tamní týdenní trhy 1750 – 1751 

2374 M 8 1750 Karton 908 
Mýta na Moravě – č. 43: udělení mýtního oprávnění na panství Černá Hora 
knížeti Jindřichu Auerspergovi 1750 

2374 M 8 1750 Karton 908 
Mýta na Moravě – č. 44: žádost osoblažské městské rady o nové oprávnění 
na provozování mýta v tamním městě, vyzdviženého a zrušeného 1750 

2374 M 8 1750-1753 Karton 908 
Mýta na Moravě – č. 45: žádost Lothara Hugona hraběte von Osteina 
o restituování mýtního oprávnění na dačickém panství a o zřízení komerční 
silnice přes Dačice do Moravských Budějovic 1750 – 1753 

2374 M 8 1751-1780 Karton 908 
Mýta na Moravě – č. 46: mýto neoprávněně vybírané baronem Dubským na 
lénu Biskupice 1751 – 1780 

2374 M 8 1751 Karton 908 
Mýta na Moravě – č. 47: neoprávněněvybírané mýto ve vsi Rancířov 
(Jemnice) 1751 

2374 M 8 1720-1780 Karton 908 
Mýta na Moravě – č. 48: potrestání vozků a kupců, přejíždějících soukromá 
mýta 1720 – 1780 

2374 M 8 1751-1782 Karton 908 
Mýta na Moravě – č. 49: žádost Konstantina hraběte von Gatterburg 
o potvrzení soukromého mýta na panství Hostim u Boskovštejna u rybníka 
Janda (Janda – Teucht) 1751 – 1782 

2374 M 8 1751 Karton 908 
Mýta na Moravě – č. 50: oznámení na jihlavské městské hospodářské 
ředitelství, že nedalo u tamního hlavního městského mýta veřejně vyvěsit 
mýtní tarif 1751 

2374 M 8 1720-1782 Karton 908 
Mýta na Moravě – č. 51: neoprávněné zrušení mýta v městečku Blížkovicích, 
patřícím ke královskému městu Znojmu 1751 – 1752 
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2374 M 8 1752 Karton 909 
Mýta na Moravě – č. 52: odstranění domků mýta na silnici u Modřic 
a Rajhradu a postup při vybírání koňského mýta z vinných fůr 1752 

2374 M 8 1750 Karton 909 
Mýta na Moravě – č. 53: žádost hraběte Antonína Isáka Hartiga o obnovení 
prastarého mýta v městečku Vratěníně, Uherčicích a ve vsi Stálky, jmenovitě 
o povozní a dobytčí mýto 1750 

2374 M 8 (1658) 1750-1785 Karton 909 
Mýta na Moravě – č. 54: doplnění § 1 a 8 patentu o soukromých mýtech 
ohledně tabáčníků a dodavatelů zboží, obstarávajících prodej vojsku 1755 – 
1785; oznámení o závadném provádění mýtních záležitostí jihlavským 
magistrátem a návrh, aby české hraniční mýto bylo umístěno v jihlavských 
předměstích 1750 (v přiložený český patent o hraničních clech z roku 1658) 

2374 M 8 1755-1759 Karton 910 
Mýta na Moravě – č. 55: stížnost Zachariáše Becziho, Theodora Lambrowicze 
a celé otomarsko – řecké obchodní společnosti v zemi na protiprávní 
vymáhání soukromého mýta od nich v Pohořelicích a Brodku u Prostějova 
a na násilné odebrání žokové vlny tamtéž 1755 – 1759 

2374 M 8 1755-1778 Karton 910 
Mýta na Moravě – č. 56: soukromá mýta v zemi (privilegia na soukromá mýta 
a výkazy vzdáleností soukromých mýt různého stupně v jednotlivých krajích 
včetně map silnic v krajích) 1775 – 1778 

2374 M 8 1784-1785 Karton 911 
Mýta na Moravě – městské dlažebné 1748 – 1775, 1784 

2374 M 8 1749-1776 Karton 912 
Mýta na Moravě – dobrozdání krajského úřadu o soukromých mýtech atd. 
1749 – 1776 

2374 M 8 1750-1785 Karton 913 
Mýta na Moravě – odnětí soukromých mýt 1750 – 1785 

2374 M 8 1749-1785 Karton 913 
Mýta na Moravě – č. 57: hlavní a vedlejší soukromá mýta, jejich držitelé; 
užívání poplatků z mýta na opravu cest 1749 – 1778 

2374 M 8 1749-1785 Karton 914 
Mýta na Moravě – č. 58: soukromá a hospodářská mýta v přerovském kraji 
1749 – 1781 

2374 M 8 1749-1774 Karton 914 
Mýta na Moravě – č. 59: soukromá a hospodářská mýta v brněnském kraji 
1749 – 1774 
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2374 M 8 1749-1773 Karton 914 
Mýta na Moravě – č. 60: soukromá a hospodářská mýta ve znojemském kraji 
1749 – 1773 

2374 M 8 1749-1781 Karton 914 
Mýta na Moravě – č. 61: soukromá a hospodářská mýta v jihlavském kraji 
1749 – 1781 

2374 M 8 1749-1779 Karton 914 
Mýta na Moravě – č. 62: soukromá a hospodářská mýta v hradišťském kraji 
1749 – 1779 

2374 M 8 1760-1783 Karton 915 
Mýta na Moravě – č. 63: silniční mýto nebo tzv. Passage – Geld (mýtné) 1760 
– 1783 

2374 M 8 (1628) 1651-1652 Karton 915 
Mýta na Moravě – č. 64: žádost hraběnky Zdislavy z Valdštejna o zvýšení 
mýta v Židlochovicích (1628) 1651 – 1652 

2374 M 8 1671-1675 Karton 915 
Mýta na Moravě – č. 65: žádost hraběte Collalta o propůjčení nového mýta 
pro městečko Měřín 1671 – 1675 

2374 M 8 (1628) 1651-1783 Karton 915 
Mýta na Moravě – č. 66: mýtní právo na statcích svobodného pána Rotála 
Napajedla a Otrokovice 1721 – 1722 

2374 M 8 1704-1722, 1732 Karton 916 
Mýta na Moravě – č. 68: žádost města Uherského Brodu o udělení privilegia 
a osvobození od mýta a námitky proti tomu ze strany olomouckého biskupství 
1704 – 1722, 1732 

2374 M 8 1783-1784 Karton 916 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: A 1 propůjčení mýta 
městu Hustopečím 1783 – 1784 

2374 M 8 1784 Karton 916 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: B 1 odškodnění 
pozemkové vrchnosti v Černé Hoře za ztrátu mýta 1784 

2374 M 8 1783 Karton 916 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: B 2 žádost 
(zamítnutá) držitele lenního statku Biskupice Františka von Pillersdorfa 
o propůjčení soukromého mostního mýta 1783 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

471 

2374 M 8 1783-1784 Karton 916 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: B 3 zamítnutá žádost 
hraběte Haugwize jako náměšťské vrchnosti o ponechání soukromého mýta 
ve Velké Bíteši a propůjčení nového mýta v Náměšti, jakož i o odepsání ztráty 
mýta ve Velké Bíteši 1783 – 1784 

2374 M 8 1782-1783 Karton 916 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: B 4 poskytnutí 
ročního ekvivalentu 314 zl. moravskobudějovické vrchnosti jako odškodnění 
za bývalé soukromé mýto 1782 – 1783 

2374 M 8 1782-1784 Karton 916 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: B 5 poskytnutí 
ročního ekvivalentu 3768 zl. 28 1/2 kr. královskému městu Brnu místo 
dřívějších mýtních požitků 1782 – 1784 

2374 M 8 1784 Karton 916 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: B 6 zamítnutí žádosti 
bouzovského panství o propůjčení soukromého mýta 1784 

2374 M 8 1784 Karton 916 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: B 8 zamítnutí žádosti 
batelovského dominia o soukromé mýto 1784 

2374 M 8 b. d. Karton 916 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: C viz 
S Schwarzenwasser 

2374 M 8 b. d. Karton 916 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt – C viz K Kremsier 

2374 M 8 1784 Karton 916 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt – D 1 povolení 
vybírání mýta drnholeckému panství 1784 

2374 M 8 1783-1785 Karton 916 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: D 2 propůjčení 
mostního mýta dačické pozemkové vrchnosti, a to 1 kr. z každého naloženého 
a 1/2 kr. z každého nenaloženého povozu 1783 – 1785 

2374 M 8  Karton 916 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt – E viz F Freudenthal 

2374 M 8  Karton 916 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt – E viz G Goldenstein 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

472 

2374 M 8 1704-1785 Karton 916 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: "Generalien" – 
uhasnutí a zrušení všech soukromých mýt až na ta místa, kde vrchnosti 
a obce přímo udržují důležité mosty, kanály a hráze 1782 – 1784 

2374 M 8 1784-1785 Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: (B) šetření ohledně 
propůjčování nových mýt 1784 –  1785 

2374 M 8  Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt – A viz G Goldenstein 

2374 M 8 1783-1784 Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mý: E 1 ponechání 
soukromého mýta městu Ivančicím 1783 – 1784 

2374 M 8 1783 Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: E 2 soukromé mýto 
v Lednici a Břeclavi 1783 

2374 M 8 1783-1784 Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: F 1 ponechání 
oprávnění soukromého mýta na panstvích řádu německých rytířů Bruntál 
a Sovinec 1783 – 1784 

2374 M 8 1783 Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: F 2 ponechání 
oprávnění soukromého mostního mýta na panství Vranov 1783 

2374 M 8 1783-1785 Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: G 1 žádost 
hodonínského panství o ponechání polovičního výnosu soukromého mýta 
1783 – 1785 

2374 M 8  Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: G3, G4 odstoupeny 

2374 M 8  Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: H 1 odstoupeno 

2374 M 8 1784 Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: H 2 propůjčení mýta 
pro dominium Hustopeče (přerovský kraj) 1784 

2374 M 8 1782-1783 Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: H 3 žádost 
o soukromé mýto na holešovském panství 1782 – 1783 
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2374 M 8 1783-1784 Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: H 5 žádost 
hradišťského magistrátu o ponechání soukromého mýta 1783 – 1784, 
přiloženy opisy privilegií 

2374 M 8 1832 Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: H 6 "Hungarisch 
Brod" – odstoupeno 1832 

2374 M 8  Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: H "Hochwald" viz 
K "Kremsier" a H "Hohenstadt" viz G "Goldenstein" a H "Hoflein" – 
odstoupeno 

2374 M 8 1783-1784 Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: H 7 žádost 
o ponechání soukromého mýta u Dvorců 1783 – 1784 

2374 M 8 1783-1786 Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: H 8 žádost 
o potvrzení soukromého mýta u tzv. Janákova rybníka na spojeném panství 
Hostim a Boskovštejn 1783 – 1786 

2374 M 8 1783 Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: I 1 propůjčení 
vybírání koňského a dobytčího mýta městečku Jaroslavicím 1783 

2374 M 8 1783-1784 Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: I 2 žádost jihlavského 
magistrátu o další užívání na polovinu sníženého soukromého silničního mýta 
1783 – 1784 

2374 M 8 1783-1784 Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: I 3 ponechání odnětí 
soukromého mýta u města Jamnice 1783 – 1784 

2374 M 8 1782-1786 Karton 917 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: I "Jablunkau" viz 
S "Schwarzwasser" a I "Jägerndorf" viz T "Troppau" 

2374 M 8 1783-1784 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: G 3 ponechání 
soukromého mýta na pastvích Kolštejn, Železná Ruda, Zábřeh a Úsov 1783 – 
1784 

2374 M 8 1783-1784 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: N 1 ponechání 
soukromého mýta u Napajedel a Otrokovic 1783 – 1784 
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2374 M 8 1783-1784 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: N 2 propůjčení 
soukromého mýta královskému městu Uničovu 1783 – 1784 

2374 M 8 1782-1784 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: N 3 propůjčení 
ročního ekvivalentu ve výši 300 zl. panstvím Mikulov, Dolní Kounice 
a Židlochovice namísto mýta a propůjčení menšího, respektive středního 
koňského a dobytčího mýta 1782 – 1784 

2374 M 8  Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: N "Neu – Rausanitz" 
viz H "Hungarisch Brod" 

2374 M 8  Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: N "Namiest" viz B 
"Gross Bitesch" 

2374 M 8 1783-1785 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: O 2 ponechání 
oprávnění soukromého mýta městu Uherskému Ostrohu 1783 – 1785 

2374 M 8 1783-1784 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: O 3 žádost 
olomouckého magistrátu o penechání oprávnění soukromého mýta 1783 – 
1784 

2374 M 8 1783-1784 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: P 1 ponechání 
soukromého mýta městu Přerovu 1783 – 1784 

2374 M 8 1783-1784 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: P 2 žádost statku 
Brodku (u Prostějova) o potvrzení oprávnění soukromého mýta 1783 – 1784 

2374 M 8 1784 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: P 3 odnětí 
propůjčeného mýta městečku Pravlovu 1784 

2374 M 8 1783-1784 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: P 4 žádost města 
Prostějova o další ponechání soukromého mýta 1783 – 1784 

2374 M 8 1784 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: R 1 propůjčení mýta 
rajhradskému klášteru 1784 
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2374 M 8 1783-1784 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: S 3 odškodnění pro 
město Šternberk za ztrátu mýta 1783 – 1784 

2374 M 8 1783 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: S 4 propůjčení 
soukromého silničního mýta městu Žďáru 1783 

2374 M 8 1783-1784 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: S 5 žádost městečka 
Stonařova o osvobození od soukromého mýta 1783 – 1784 

2374 M 8 1785 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: S 6 žádost Františky 
hraběnky Teleckyové na Strážnici o propůjčení mýta 1785 

2374 M 8  Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: S viz N "Nikolsburg" 

2374 M 8 1783-1785 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: T 3 odnětí 
propůjčeného mýta podle menšího tarifu městu a panství Třebíči 1783 – 1785 

2374 M 8 1783 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: T 4 propůjčení 
dlažebního mýta, sestávajícího ze středního koňského a dobytčího tarifu, 
městu Telči 1783 

2374 M 8 1784-1785 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: T 5 žádost knížete 
Aloise z Lichtenštejna o propůjčení soukromého mýta ve městě Moravské 
Třebové a městečku Trnávce (přeloženy 3 mapy cest) 1784 – 1785 

2374 M 8 1784-1785 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: W 3 odnětí 
propůjčeného soukromého mýta veselské (Veselí, hradecký kraj) pozemkové 
vrchnosti 1784 – 1785 

2374 M 8 1785 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: W 4 žádost vsetínské 
vrchnosti o propůjčení mýta 1785 

2374 M 8 1782-1785 Karton 918 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: Z odškodnění za 
ztrátu mýta pro město Znojmo 1783 – 1784 
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2374 M 8 1784 Karton 919 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: K 1 propůjčení mýta 
městu Moravskému Krumlovu 1784 

2374 M 8 1783-1784 Karton 919 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: K 2 žádost 
kojetínského panství o další ponechání soukromého mýta 1783 – 1784 

2374 M 8 1784 Karton 919 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: K 3 propůjčení mýta 
městečku Valašské Klobouky 1784 

2374 M 8 1783-1784 Karton 919 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: K 4 propůjčení mýta 
pro město Dolní Kounice 1783 – 1784 

2374 M 8 1783-1785 Karton 919 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: K 6 odnětí mýta, 
propůjčeného arcibiskupským olomouckým statkům Kroměříž, Chrlice, 
Chropyně, Kelč a Hukvaldy a odškodnění za mýto u panství Vyškova 1783 – 
1785 

2374 M 8  Karton 919 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: K "Keltsch" viz 
K "Kremsier" 

2374 M 8  Karton 919 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: K "Kanitz" viz N 
"Nikolsburg" 

2374 M 8 1783 Karton 919 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: L 1 propůjčení 
soukromého mostního mýta městu Litovli 1783 

2374 M 8  Karton 919 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: L "Lundenburg" viz E 
"Eisgrub" 

2374 M 8 1783-1784 Karton 919 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: M 1 odnětí mýta 
u města Mohelnice a svolení sněmu k jeho prošetření, krajaským úřadem 
1783 – 1784 

2374 M 8 1783-1784 Karton 919 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: M 2 žádost 
o ponechání soukromého mýta u statku Miroslavi 1783 – 1784 
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2374 M 8 1783-1785 Karton 919 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: M 3 odškodnění 
města Velkému Meziříčí za ztrátu mýta 1783 – 1785 

2374 M 8 1782-1785 Karton 919 
Mýta na Moravě – č. 70: propůjčování soukromých mýt: M 4 žádost města 
Valašského Meziříčí o další ponechání koňského a povozního mýta 1782 – 
1784 

2375 M 9 1741-1751 Karton 919 
Kontribuční záležitosti u panství Velké Meziříčí a stížnosti obcí tohoto panství 
a statku Zhoř na útisk 

2376 M 10 1763-1779 Karton 920 
Vyšetřování a trestání zločinů sebezmrzačení (crimen mutilationis) rekrutů, 
vyhýbajích se vojenské službě, a trestání jejich spoluviníků nucenými 
pevnostními pracemi 

2376 M 10 1748-1762 Karton 921 
Vyšetřování a trestání zločinů sebezmrzačení (crimen mutilationis) rekrutů, 
vyhýbajích se vojenské službě, a trestání jejich spoluviníků nucenými 
pevnostními pracemi 

2376 M 10 1709-1748,1763-1783 Karton 922 
Vyšetřování a trestání zločinů sebezmrzačení (crimen mutilationis) rekrutů, 
vyhýbajích se vojenské službě, a trestání jejich spoluviníků nucenými 
pevnostními pracemi 

2377 M 11 (1684) 1736-1783 Karton 923 
Žádost městečka Mrákotína o potvrzení privilegií a přeložení výročních trhů 
(opis privilegií čessky) 

2378 M 12 1749 Karton 923 
Kontribuční záležitosti na panství Dívčí Hrad (Osoblaha) komendy řádu 
Maltézského 

2379 M 13 1756-1757 Karton 923 
Žádost Františka hraběte Maguiho o zvýšení alimentačního poplatku z výnosu 
fideikomisního panství Strážnice, jež bylo pod poručenskou správou 

2380 M 14 1747-1752 Karton 923 
Cechovní artikule místeckých pláteníků (přiloženy v ověřeném opise artikuly 
Karla VI.) 

2381 M 15 1748-1759 Karton 923 
Kontribuční záležitosti na hraběcího ostašovském statku Myslibořice 
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2382 M 16 1749-1750 Karton 923 
Žádost mohelnických měšťanů a sousedů o vyřízení sporů s vrchností 
o utiskování a o oddělení v kontribučních záležitostech 

2383 M 17 1749-1750 Karton 923 
Žádost parukáře Kristiána Mayera o udělení soukromého privilegia na bělení 
vlasů a o osvobození od mýta na 6 let 

2384 M 18 1749-1751 Karton 923 
Stížnost královského komorního prokurátora, zastupujícího poddanské obce 
na morkovickém statku proti jejich pozemkové vrchnosti, pro rozličné útisky 

2385 M 19 1752 Karton 923 
Žádost hraběte Josefa v Mandelliho o dispens od inkolátu, aby mohla být 
u zemských desk přijata jeho přihláška k pozůstalosti po matce Františce 
hraběnce von Mandelli 

2386 M 20 1749-1751 Karton 923 
Stížnost královského komorního prokurátora, zastupujícího ves Martínkov na 
panství Horní Lesonice proti tamní pozemkové vrchnosti pro rozličné útisky 
a šetření o celém lesonickém panství 

2387 M 21 1749-1783 Karton 923 
Stížnost vsi Mistřice, patřící ke královskému městu Uherské Hradiště, na 
údajné odnětí některých kontribučních pozemků 

2388 M 22 1750-1755 Karton 923 
Kontribuční záležitosti u statku Mořice 

2389 M 23 1749-1750 Karton 923 
Stížnost vsi Moravany proti její pozemkové vrchnosti ženskému klášteru 
Králové na Starém Brně pro požadování patnáctého mandele vedle farního 
desátku 

2390 M 24 1749-1777 Karton 923 
Kontribuční záležitosti na hraběcím pražmovském statku Milonice 

2391 M 25 1653-1720 Karton 924 
Splavnění řeky Moravy 

2391 M 25 1720-1750 Karton 925 
Splavnění řeky Moravy 

2392 M 26 1702-1784 Karton 925 
Odstranění májí (Die Abstellung der May – Baumerstetzung) 
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2393 M 27 1751 Karton 925 
Stížnost Františka hraběte z Magni na magistrát města Skalice v Uhrách, že 
vybírá od skalických obyvatel a sousedů na předměstí, kteří drželi vinohrady 
na strážnickém teritoriu, peněžité dávky 

2394 M 28 1751 Karton 925 
Žádost Jana Maywalda o přijetí za měšťana a jircháře v Uherském Hradišti 

2395 M 29 1707-1758 Karton 926 
Zavedení rovnosti loktů, měr a vah (falešné míry) 

2395 M 29 1758-1764 Karton 927 
Zavedení rovnosti loktů, měr a vah (falešné míry) 

2395 M 29 1767-1784 Karton 927 
Zavedení rovnosti loktů, měr a vah (cejchování suchých měrných nádob, 
vahadel /Waagen/ a vah) 

2396 M 30 1757-1781 Karton 928 
Rozličné vraždy a zabití 

2396 M 30 1749-1756,1783-785 Karton 929 
Rozličné vraždy a zabití 

2396 M 30 1774 Karton 929 
Rozličné vraždy a zabití – vražda spáchaná holešovským žídem Abrahamem 
Aronem na křesťanské ženě Josefě Trunčkové /Trunzkin/ a nato následující 
plenění u židů 

2397 M 31 1704-1785 Karton 930 
Mlýny na Moravě a ve Slezsku – specifikace; znojemský kraj 1704; např. 
zavádění mlýnských řádů a mlecích pořádků 1783 – 1785; žádost dědičného 
rychtáře v Pasece o přeměnu jeho lisovny oleje na mlýn 1781 – 1785; žádost 
Karla svobodného pána Spense o povolení výstavby nových mlýnů 
v Kačicích, Otrubkově a Pohvizdově a o založení nového jezu v Pohvizdově 
1782 – 1785; zavedení druhého mlýnského složení chudobínským mlynářem 
Janem Hájkem 1779 – 1780; odstranění rozličných defraudací, prováděných 
mlynáři 1746 – 1747; odstranění mlecích poplatků, požadovaných ve mlýnech 
v zemi vedle obvyklých mlýnských měr 1751 – 1753 

2397 M 31 1661-1770 Karton 931 
Mlýny na Moravě a ve Slezsku – zavedení mlecího řádu 1754 – 1756; 
moučný groš 1661 – 1662; proviantní mouka 1754, brněnští pekaři proti 
mlynářům pro mlecí poplatek 1733 – 1734; mlýnský a proviantní mlecí řád 
1754 – 1770 

2397 M 31 1760-1785 Karton 932 
Mlýny na Moravě a ve Slezsku – žádost brněnského mlynář. cechu o zvýšení 
mlecího poplatku z proviantního zrní 1781; brněnský krajský úřad o stavu 
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mlýnů v kraji 1784; zavedení moravského proviantního mlecího řádu ve 
Slezsku 1785 atd. 

2398 M 32 1749-1752 Karton 932 
Žaloba poddaných meziříčského léna na útisk v kontribučních záležitostech 

2399 M 33 1751-1752 Karton 932 
Stížnost zahradníků, domkařů a malých sedláků ze vsi Medlova na úsovském 
panství proti nerovnoměrnému a neproporcionálnímu odhadu kontribuce 

2400 M 34 1771-1777 Karton 934 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (1 B zprávy o uprchlých poddaných a jejich popisy) 

2400 M 34 1778-1782 Karton 935 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (1 C náboženští emigranti do Uher, Pruského Slezska atd.) 

2400 M 34 1782-1783 Karton 936 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (1 D emigranti a dezertéři) 

2400 M 34 1783-1785 Karton 937 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (1 E uprchlí poddaní atd.) 

2400 M 34 1785 Karton 938 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (1 F emigranti do Pruského Slezska atd.) 

2400 M 34 1767-1782 Karton 939 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (č. 2 emigrace poddaných atd. 1767 – 1782) 

2400 M 34 1651-1780 Karton 939 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (č. 3 útěky poddaných z Čech a Moravy; uprchlí poddaní na 
panství Alžběty vévodství těšínské 1651; útěky poddaných ze Slezska na 
Moravu 1652; útěky poddaných Aichendorfských ze Slezska na Moravu 1651; 
útěky poddaných z Kladska na Moravu 1661 ad.; útěky Linderberských 
poddaných 1693 – 1695; útěky poddaných z Čech na Moravu 1674, 1692; 
útěky Sporckových poddaných z Čech na Moravu 1676 a 1689; útěky 
Tallenberkovských poddaných z Čech na Moravu 1651 atd.) 

2400 M 34 1752-1781 Karton 940 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (č. 7 patenty a opatření proti emigrantům a cizím emisařům, kteří 
poddané sváděli k emigrování 1752 – 1781) 
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2400 M 34 1752-1781 Karton 940 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (č. 10 poddaní, kteří uprchli z Moravy do Uher a arcivévodství 
rakouského 1754 – 1767 

2400 M 34 1752-1764 Karton 941 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (č. 17 reklamování křesťanských a židovských poddaných, kteří 
emigrovali z Moravy do Uher, podle k reklamaci stanoveného roku 1740) 

2400 M 34 1764-1766, 1784 Karton 942 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (č. 17 B emigrace poddaných z Pruského Slezska, emigrace, 
konfiskace majetku emigrantů atd.) 

2400 M 34 1784 Karton 943 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (č. 17 C emigranti atd.) 

2400 M 34 1785 Karton 944 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (č. 19 uprchlí pruští poddaní z Pruského Slezska na Moravu 
a záležitosti jejich vydávání 1766 – 1785) 

2400 M 34 1768-1782 Karton 944 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (č. 20 rozliční poddaní, emigrující z dědičných zemí, vojenští 
dezertéři, k jejichž návratu byl udělen generální pardon, jakož i řemeslničtí 
tovaryši a profesionisté z Moravy na vandru 1768 – 1782) 

2400 M 34 1782 Karton 944 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (č. 22 z Pruského Slezska emigrující mladíci August Ludwig 
Philippi a August Heinrich Wunster, bývalí studenti, jejich zadržení, výslech, 
předání generál. voj. velitelství a propuštění Wunstera jako vojenské služby 
neschopného 1782) 

2400 M 34 1766-1785 Karton 944 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (č. 23 odměna, vyměřená za polapení emigranta a 24 zl. za hlavu 
ex camerali 1782 – 1785) 

2400 M 34 1781-1785 Karton 945 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (č. 24 příspěvek pro imigrující a v zemi se hodlající usadit osoby 
z Pruského Slezska a jiné cizince ve výši 50 zl. pro každého) 
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2400 M 34 1781-1785 Karton 946 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (č. 24 příspěvek pro jednotlivé imigrující 1785; imigrační přspěvek 
– generalia 1781 – 1785 

2400 M 34 1781-1785 Karton 946 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (č. 25 přesazení přívozského hospodářského administrátora 
Ondřeje Poppa a tamního žida Davida Moysese 6 mil od pruských hranic, 
dále emigrace olomouckého konsistorního expeditora Josefa Serinky do 
Pruského Slezska a jeho potrestání 1782 – 1784) 

2400 M 34 1752,1782-1785 Karton 947 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (č. 25 emigrační generalia 1782 – 1785, emigrační patent – tisk 
1752,1782 – 1785) 

2400 M 34 1782-1785 Karton 947 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (č. 26 zasílání pololetních tabel o osobách, emigrujících do 
Slezska se souhlasem a bez něho 1782 – 1785) 

2400 M 34 1752,1782 -1785 Karton 947 
Emigrace, útěky poddaných ("Emigrations Sachen") – Emigrace, útěky 
poddaných (č. 27 usazení cizích poddaných a emigrantů /přistěhovalců/ na 
"exjesuitských" kamerálních statcích a na statcích zrušených klášterů 
a partikulárních panstvích 1783 – 1785) 

2401 M 35 1752-1767 Karton 948 
Udělení privilegia na 10 let pro Jana Josefa Schmida, býv. poručíka 
dělostřelectva, a Jana Friesse, skladníka, ke zřízení továrny na mosazené 
zboží ve Weissenbachu v Dolních Rakousích 

2402 M 36 1753-1784 Karton 948 
Zřízení iudicia delegata mixta k obstarávání a výkladu vojenského soudnictví 

2403 M 37 1753-1774 Karton 948 
Účast obyvatelstva na Moravě na povznesení průmyslu a obchodu 

2404 M 38 1753 Karton 948 
Žádost hraběte Maxmiliána Mořice Magniho o prominutí let (venia aetatis) 

2405 M 39 1753 Karton 948 
Žádost cizozemského italského materialisty Tomáše Morra o udělení 
měšťanského práva ve Žďáru 
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2406 M 40 1753 Karton 948 
Žádost obuvnického tovaryše Jana Manna o dispens od cizího zrození 
(alienigenatus) a pro chybějící listiny k dosažení měšťanského a mistrovského 
práva v Brně 

2407 M 41 1754 Karton 949 
Sčítání lidu (Brněnský kraj: přiznávací tabely panství a měst pro všechny 
obydlené domy) 

2407 M 41 1755 Karton 950 
Sčítání lidu (Brněnský kraj: přiznávací tabely panství a měst pro všechny 
obydlené domy) 

2407 M 41 1754-1755 Karton 951 
Sčítání lidu (Brněnský kraj: výměnkářské domky – přiznávací tabely) 

2407 M 41 1754-1755 Karton 952 
Sčítání lidu (Jihlavský kraj: přiznávací tabely panství a měst pro všechny 
obydlené domy a pro výměnkářské domky a výměnky) 

2407 M 41 1754-1756 Karton 953 
Sčítání lidu (Hradišťský kraj: přiznávací tabely panství a měst pro všechny 
obydlené domy 1754 – 1755 a dodatky tabel 1756) 

2407 M 41 1754-1755 Karton 954 
Sčítání lidu (Hradišťský kraj: přiznávací tabely panství a měst pro všechny 
obydlené domy 1754 a pro výměnkářské domy a výměnky 1755) 

2407 M 41 1755 Karton 955 
Sčítání lidu (Olomoucký kraj: přiznávací tabely panství a měst pro všechny 
obydlené domy 1755) 

2407 M 41 1754-1755 Karton 956 
Sčítání lidu (Olomoucký kraj: přiznávací tabely panství a měst pro všechny 
obydlené domy 1754,1755) 

2407 M 41 1754 Karton 957 
Sčítání lidu (Olomoucký kraj: přiznávací tabely panství a měst pro všechny 
obydlené domy) 

2407 M 41 1755 Karton 958 
Sčítání lidu (Olomoucký kraj: přiznávací tabely pro výměnkářské domky 
a výměnky) 

2407 M 41 1754-1755 Karton 959 
Sčítání lidu (Přerovský kraj: přiznávací tabely panství a měst pro všechny 
obydlené domy) 
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2407 M 41 1754-1755 Karton 960 
Sčítání lidu (č. 1 – 82) 

2407 M 41 1755 Karton 961 
Sčítání lidu (Přerovský kraj: přznávací tabely pro výměnkářské domky 
a výměnky, č. 1 – 83) 

2407 M 41 1755 Karton 962 
Sčítání lidu (Znojemský kraj: přiznávací tabely panství a měst pro všechny 
obydlené domy, č. 1 – 79) 

2407 M 41 1754-1755 Karton 963 
Sčítání lidu (Znojemský kraj: přiznávací tabely panství a měst pro všechny 
obydlené domy 1754, č. 1 – 70 a pro výměnkářské domky a výměnky 1755, č. 
1 – 79) 

2407 M 41 1754-1769 Karton 964 
Sčítání lidu (spisy 1754 – 1769; formuláře k pořízení soupisu lidí; popis domů, 
normy) 

2407 M 41 1763-1764 Karton 965 
Sčítání lidu (Hradišťský kraj – sumáře 1763 – 1764; Brněnský kraj – sumáře 
1763 – 1764) 

2407 M 41 1763-1764 Karton 966 
Sčítání lidu (Jihlavský kraj – sumáře, hlavní tabely atd. 1763; židé 1763; 
sumáře 1764; židé 1764; Olomoucký kraj – sumáře, hlavní tabely 1763; 
sumáře 1763; židé 1763) 

2407 M 41 1763-17654 Karton 967 
Sčítání lidu (Olomoucký kraj, 2. část – sumáře, židé 1764; sumáře 1764; 
Přerovský kraj – sumáře; židé 1763; hlavní sumáře 1763; sumáře 1763) 

2407 M 41 1763-1764 Karton 968 
Sčítání lidu (Přerovský kraj, 2. část – sumáře, židé 1764; sumáře 1764; 
Znojemský kraj – hlavní tabely 1763 – 1764; sumáře 1763 – 1764) 

2408 M 42 1753 Karton 969 
Žádost plátenického tovaryše Jana Jiřího Mösnera o dispens od zrození 
v cizině (alienigenatus) k dosažení měšťanského a mistrovského práva 
v Osoblaze 

2409 M 43 1754-1760 Karton 969 
Žádost knoflíkářského tovaryše Antonína Müllera o dispens k dosažení 
měšťanského a mistrovského práva v Brně 
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2410 M 44 1754 Karton 969 
Žádost punčocháře Ant. Mayera o dispens k dosažení mistrovského práva 
v Moravských Budějovicích 

2411 M 46 1754-1755 Karton 969 
Stížnost městské rady Valašského Meziříčí – léna proti tamní pozemkové 
vrchnosti ohledně zrušeného a nespravovaného mlýnského jezu 

2412 M 47 1754 Karton 969 
Žádost sklenářského tovaryše Františka Mayera o dispens od nesplněných 
vandrovních let k dosažení mistrovského práva ve Strážnici 

2413 M 48 1754 Karton 969 
Stížnost zábřežského měšťana Karla Mlynáře proti své vrchnosti pro odepření 
dřeva na jeho louce a přilehlém břehu 

2414 M 49 1752 Karton 969 
Stížnost městské rady Velkého Meziříčí proti tamnímu vrchnostenskému 
vrchnímu hospodářskému úřadu pro zrušení bezprostřední korespondence 
s krajským úřadem 

2415 M 50 1752-1774 Karton 969 
Zřízení vojenské akademie (Tereziánská akademie ve Vídeňském Novém 
Městě) a vzdělávací školy pro šlechtickou mládež a děti vyšších důstojníků 
(přiloženy žádosti o přijetí do akademie) 

2415 M 50 1779-1785 Karton 970 
Zřízení vojenské akademie (Tereziánská akademie ve Vídeňském Novém 
Městě) a vzdělávací školy pro šlechtickou mládež a děti vyšších důstojníků 
(přijímání kadetů do voj. vzdělávací školy /Militär – Pflanz – Schul/ 
a tereziánské vojenské akademie 1779 – 1785) 

2415 M 50 1752-1782 Karton 970 
Zřízení vojenské akademie (Tereziánská akademie ve Vídeňském Novém 
Městě) a vzdělávací školy pro šlechtickou mládež a děti vyšších důstojníků 
(předepsané potřeby uchazečů do vídeňské vojenské vzdělávací školy, 
postup moravských stavů při přijímání do vídeňské vojenské nebo civilní 
akademie, kterým příslušelo presentační právo, respekltive, podávání návrhů, 
dále vnitřní organizace nově založené šlechitické vojenské akdademie ve 
Vídni atd.) 

2416 M 51 1755 Karton 970 
Stížnost majitelů včelních zahrad v lenním městě Valašské Meziříčí na 
zvýšení vrchnostenské činže ze včelních zahrad 

2417 M 52 1755 Karton 970 
Žádost brněnského městského gardisty Josefa Modera, aby směl jako dvorem 
osvobozený provádět vyučenou stolařskou profesi 
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2418 M 53 1755-1757 Karton 970 
Žádost řeznického tovaryše Františka Merkose o dispens od vandrovních let 
k dosažení mistrovského práva v Lomnici 

2419 M 54 1756 Karton 970 
Žádost Filipa Meydla o mistrovské právo předměstského obuvníka v Brně 

2420 M 55 1756 Karton 970 
Žádost plátenického tovaryše (tkadlece plátna) Františka Maase o dispens od 
cizího zrození a nedostatku listin o profesi k dosažení mistrovského práva 
v Olomouci 

2421 M 56 1756 Karton 970 
Žádost krejčovského tovaryše Karla Meltziga o měšťanské a mistrovské právo 
v Olomouci 

2422 M 57 1756 Karton 970 
Kontribuce na statku Maršovice (Moravský Krumlov) 

2423 M 58 (1735)-1741 Karton 971 
Militaria – bonifikace pochodových výloh průchodů ruských vojsk Moravou 
v letech 1735 – 1736 a vyšetřování zpronevěry /malversace/ krajského 
komisaře Ferdinanda Jana Schiera, vězněného v Olomouci 1740 – 1741; 
obsazení hranic proti Slezsku Valachy a Hanáky, svolání a vsazení zemské 
obrany 1741; záležitosti obrany leden 1741; zpráva brněnského krajského 
hejtmana o myslivci Janu Dubalovi z kunštátského panství, zadrženém 
v Novém Městě na Moravě pro zločin povstání 1741; záležitosti obrany 
z dubna 1741; záležitosti obrany z června 1741; nepřátelské /pruské/ pohyby, 
pruští váleční zajtatci a uložení střelného prachu na Špilberku v březnu 1741; 
hlášení jihlavského krajského hejtmana o příchodu bavorské proviantní 
a pícní ordonanci listopad 1741; pruští zajatci z června 1741; zřízení obilního 
skladiště v Olomouci, leden 1741 

2423 M 58 (1740)-1741,(1744) Karton 972 
Militaria – relace přerovského krajského hejtmana o posádce a opevňování 
zámku Hukvaldy 1741 červenec; dotaz brněnského magistrátu ohledně do 
města prchajících Rakušanů a Slezanů 1741, září; patenty, obsahující výzvy 
/avocatoria/ k poddaným, jsoucím v pruských vojenských či státních službách 
1741 – 1744; záležitosti obrany a zásobování vojska ze srpna a prosince 
1741; převoz archivů moravských zemských úřadů před pruským vpádem do 
Uher /předtím Uherský Brod, pak Trenčín/ 1741 – 1743; věznění a propuštění 
příslušníka slezských stavů Jiřího Viléma svobodného pána Reisswitze pro 
zločin souboje a urážky majestátu na Špilberku a propuštění hraběte Arco ze 
Špilberku 1741; převoz archivu vrchního slezského úřadu z Vratislavi před 
pruskou invazí na Špilberk 1740 – 1742; převoz archivu břežského knížectví 
ve Slezsku na Špilberk 1741 – 1742; zřízení zemské válečné komise na 
Moravě v lednu 1741; pruští váleční zajatci, jejich rozmístění v Prostějově 
a Vyškově, výskyt nemocí 1741, květen 

2423 M 58 (1741) 1742 Karton 973 
Militaria – pohyby pruských vojsk na Moravě, leden 1742; generální výzva 
/svolání/ Valachů a Hanáků a jiných obyvatel země /1741/1742 únor; obranné 
záležitosti Valachů a jejcih výtržnosti 1742; pruský požadavek /anlaag/ ve výši 
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159.900 zl. na Moravu 1742; škody, způsobené nepřítelem /Prusy/ 
v hradišťském kraji – konsignace jednotlivých panství 1742; škody, 
způsobené nepřítelem v brněnském kraji 1742 /od 19.2. do 10.4.1742/ 

2423 M 58 1742 Karton 974 
Militaria – škody způsobené nepřítelem /Prusy/ v brněnském kraji – 
konsignace jednotlivých panství a měst 1742 

2423 M 58 1742 Karton 975 
Militaria – škody, způsobené pruskými a saskými nepřátelskými vojsky 
v brněnském kraji a v zemi /různá panství a obce/ 1742; škody způsobené 
nepřítelem v přerovském kraji č. 1 – 41 ad. 1742; škody, způsobené 
nepřítelem v jihlavském kraji, konsignace 1742 

2423 M 58 1741-1745 Karton 976 
Militaria – škody, způsobené nepřítelem ve znojemském kraji, konsignace 
1742; nepřátelské pohyby na Moravě v únoru 1742; repartice, zásobování 
v zemi 1742; konskripce a rozdělení olomouckých studentů do kompanií 
1742; kovové kusy, odvlečené Prusy z Uherského Hradiště 1742; škody, 
způsobené nepřítelem v Líšni 1742; ubytování bývalého pluku knížete 
Lobkovice v Jihlavě a jeho zásobování 1742; vyšetřování v Olomouci 
uvězněného Jana Ephreima von Sciptius pro podezření z dorozumění s Prusy 
1742; plundrování, provedené meziříčskými a hukvaldskými poddanými za 
pruské okupace země na bystřickém židovi 1742 – 1743; násilné odvlečení 
moravských poddaných Prusy 1742 – 1743; seznamy lidí, odvlečených 
nepřítelem 1742 – 1745; odchod Prusů ze země 1742; dovoz obilí, píce 
a potravin do Brna 1742; zcizení 12 kusů volů za pruského vpádu ve Starém 
Jičíně hukvaldskými poddanými 1742 – 1743; zpráva o ústní relaci 
brněnského krajského hejtmana o cestě do Olomouce k ruskému generálovi 
hraběti Schwerinovi v lednu 1742; posílení města Brna a pevnosti Hradiště 
dvěma pluky uherské milice a zásobování jmenovaných měst 1742; zřízení 
nových poštovních stanic z Brna do Jihlavy pro udržování korespondence 
s Lobkovickými útvary a armádou 1742; pohyby pruských vojsk ve Slezsku 
a na Moravě a vyšetřování pruského dvorního myslivce, podezřelého 
z vyzvědačství 1743 – 1744; žádost purkmistra a rady král. města Brna 
o vrácení 220 ks flint, které byly vzaty z brněnské zbrojnice k vyzbrojení 
zeměobrany 1741 – 1743 

2423 M 58 1741-1745 Karton 977 
Militaria – pruské pohyby v r. 1744 a provedená zatčení 1744; pruské pohyby 
v r. 1745 a tím způsobené špížování města Olomouce 1745; patenty, že 
žádný žid nemá být vpuštěn do Brna a Olomouce, dlužné kontribuce židů 
1744; žádost brněnského magistrátu o vyklizení vojenského skladiště dřeva 
u měnínské brány pro účely pivovaru 1744; žádost stavovského výboru 
o vrácení střelných zbraní, zapůjčených ve válečných událostech brněnskému 
měšťanstvu a na pevnost Špilberk 1744; patenty, aby pruští dezertéři nebyli 
v žádném případě vydávání nepříteli 1744; uložení zvláštního příspěvku 
moravským židům ve výši 15.000 zl. škod, utrpěných nepřátelským vpádem 
1743 – 1750; svolání Valachů a ostatních horalů k obraně země v r. 1744; 
svolání Valachů k obraně země a jejich odepření obsadit zemské hranice 
1741 

2423 M 58 (1742)-1749 Karton 978 
Militaria – přípřeže z února 1748; sňatky ruských vojáků, ubytovaných v zemi, 
se zdejšími katolickými ženami 1748; zadržení dvou pruských dezertérů 
dvěma zemskými portáši v Drahotuších, kteří chtěli dezertéry vydat pruskému 
veliteli 1746 – 1747; darování moravských proviantních skladišť českému 
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království 1746; František Hiltzhoffer, rotmistr u svobodné kompanie ve 
Slezsku, ohledně koně, kterého koupil od zběhlého pruského poručíka 
a prodal bez zaplacení poddanému hraběti Ecka Jiřímu Pospíšilovi 1745 – 
1746; pohyby pruských vojsk na Moravě z roku 1746; zemský válečný 
příspěvek pro milici z roku 1747; pátrání po pruském nadporučíkovi, který měl 
přijít do země v šatech duchovního 1747; pohyby pruských vojsk na Moravě 
v roce 1742; pohyby pruských vojsk na Moravě v r. 1747; vyšetřování 
Františka Effenbergera z Červené Vody /Rothwasser/ pro podezření ze 
špionáže za pruského vpádu a získání pálenky a 137 zl. 30 kr. 1747; žádost 
olomouckého magistrátu o bonifikaci za zrní, dodané císařskou milici za 
pruského vpádu 1748 – 1749; opatření střelných zbraní pro nováčky ročníku 
1747 – 1748; jako nepoctivý /uhehrlich/ shledaný nováček Jan Kayser, 
kterého postavilo panství Židlochovice 1748, aby místo náváčků Matyáše 
Vrby z Ivanovic /Nenowiz/ a Josefa Galia z hukvaldského panství, byli 
postaveni jiní nováčci 1748; odvody na roky 1748 – 1747 – 1748; pochodové 
cesty nováčků do Itálie z ledna 1748,1747 – 1748; pochodové cesty nováčků 
z Uher do Nizozemí z února 1748; totéž z března 1748; pochodové cesty 
nováčků do Itálie z dubna 1748; pochodové cesty milice do Čech z června 
1748; pochodové cesty dragounů z Uher na Moravu z července 1748; 
pochody regimentů do Nizozemí a z Nizozemí do Uher atd. v srpnu 1748; 
pochod vojska do Olomouce v září 1748; rozličné výtržnosti, spáchané milicí 
1748; tabely nováčků /rekrutů/ pro r. 1748, 1747 – 1748) 

2423 M 58 (1747)-1748 Karton 979 
Militaria – užívání vytáček při odvodech rekrutů v r. 1748, falešní verbíři 
a sebezmrzačování atd. 1747 – 1748; průchod ruských pomocných sborů 
o síle 37.900 mužů, poslaných Anglii a Holandsku 1748; vykupování /reluice/ 
nováčků /1 muž 61 zl./ 1747 – 1748; zpráva o husarském Kalnokyho 
rotmistrovi, který se s 5 poddůstojníky a muži zastavil v Myslibořicích ve 
znojemském kraji; verbování k pěchotě a jezdectvu 1747 – 1748; žold 
a služby pro milici 1747 – 1748; postavení schopných nováčků místo 
neschopných Jana Rochuse z Čech a Ondřeje Schleidera z Budišova nad 
Budišovkou 1748; určení vojenský jednotek k očekávání a obraně obou cís. 
veličenstev na Moravě při přehlížení zemí procházejícícho ruského vojáka 
1748) 

2423 M 58 1746-1757 Karton 980 
Militaria – tabely o přípřeži z r. 1748, přípřež 1748; zjednávání přípřeží v září 
1748; poukázka na přípřež v srpnu 1748; poukázky na přípřeže v červenci 
1748; zúčtování přípřeží v červnu 1748; poukázky na přípřeže v květnu 1748, 
dubnu 1748, v březnu 1748; náhrada /reluice/ za vojenské koně 1747 – 1748; 
dodávky vojenských stejnokrojů a příslušné pasy dodavatelů 1747; přípřež 
v lednu 1748, 1747 – 1748; průchody v Uhrách místěných čtyř jezdeckých 
pluků, převelených do Nizozemí, jmenovitě "Luchese", "Hobenerus", "Karl 
Palffy" a "Philbert" 1748; k odvodům 1748; odpis počtu nováčků zemské 
milice, kteří se dali naverbovat k řádným /regulirten/ plukům 1747 – 1748; 
pruský pažbář, zjištěný ve Šternberku při nákupu dřeva na pažby 1748; 
vydání stříbra a svršků vratislavského dómského kostela, které byly za 
válečných událostí převezeny na Moravu 1748; žádost Vojtěcha Jiřího 
Svobody, obchodníka v Kladsku, o vydání peněz za jeho prodané zboží 
1746,1748; pruské vpády na moravské území při minulé generální zem. 
visitaci 1748; prohlášení vrchností a měst o potřebě proviantu pro vlastní 
spotřebu 1756; přeprava českýczh zásob proviantu 1757; přeprava a odvoz 
ovsa a tvrdé píce z Moravy 1757; šetření o podezřelém francouzském 
důstojníku, jménem Gaudecker 1757 

2423 M 58 1756-1757 Karton 981 
Militaria – nedostatek sena u armády 1757; pátrání po žhářích, vrazích 
a pruských dezertérech, vyslaných nebo přešlých na Moravu 1757; polská 
a saská vojska na Moravě 1757; válečné nepokoje, vzniklé v r. 1756 
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a opatření proti nim 1756; půjčka moravských stavů ve výši 1 milion zl. a další 
stavovské anticipace na válečné účely 1756 – 1757 

2423 M 58 1756-1757 Karton 982 
Militaria – opatření povozů k dovážení proviantu 1757; formování vojenského 
tábora u Šternberku, stažení slezských naturálních zásob 1757; mletí obilí 
nařízené a vzápětí sistované po měšťanské pražské bitvě 1757; pochody, 
vojenské koně a jiné transporty 1757; přeložení nemocných, zavazadel 
a nemocných koní velké armády z Čech do Jihlavy a dále do Uher 1757; 
nákup sena a ovsa z Uher pro císařské vojsko hradišťským krajským 
hejtmanem 1756 

2423 M 58 1757 Karton 983 
Militaria – fase zásob pšenice, žita a ovsa pro panství a města krajů: 
jihlavského, hradišťského, znojemského, přerovského a olomouckého 

2423 M 58 1757-1758 Karton 984 
Militaria – vyšetřování a uvěznění hukvaldského poddaného a frýdlantského 
šenkýře Jiřího Chovance, který za první pruské války převzal od Valachů na 
Prusech dobytou kořist včetně kostelních předmětů a zašantročil ji 1757 – 
1758; výkazy zásob ovsa u obročních úřadů v krajích: jihlavském, 
znojemském, hradišťském, brněnském, přerovském a olomouckém, které byly 
sepsány pro stát 1758 

2423 M 58 1759 Karton 985 
Militaria – žádost frýdlantského šenkýře Jiřího Chovance o náhradu škod, 
utrpěných vyšetřováním a vězněním 1759 /viz M 58/14/; výkazy dodaného 
sena a jeho zásob ve skladištích 1759 v krajích: jihlavském, hradišťském, 
brněnském, znojemském a přerovském – fase jednotlivých panství 

2423 M 58 1756 Karton 986 
Militaria – vpád do Čech 1756; č. 1 stahování vojenských oddílů v zemi pro 
nebezpečí pruského vpádu a jejich zásobování; zásobování na Moravě 
v červenci a srpnu 1756, požadavky a stav zásob proviantu; seznam 
dodaného ovsa z olomouckého kraje do olomouckého skladiště 1756; dovoz 
střelného prachu a salnitru do Olomouce 1756; dovoz proviantu, krmiva 
a dřeva do Olomouce 1756; další záležitosti proviantní komise z října až 
prosince 1756 

2423 M 58 1757 Karton 987 
Militaria – č. 1: proviantní záležitosti, řízené representací a komorou: dodávky 
dříví, ovsa, krmiva, sena, slámy, skladiště proviantu a transporty atd. 
v jednotlivých krajích, záležitosti válečné komise 

2423 M 58 1756-1757 Karton 988 
Militaria – č. 2: uvedení měšťanské dělostřelby a pušek v Brně a Olomouci do 
upotřebitelného stavu 1756 – 1757 

2423 M 58 1756-1757 Karton 988 
Militaria – č. 3: ustanovení barona von Astfelda moravským zemským 
komisařem u Piccolominiho sboru a jeho a jiné cestovné 1756 – 1757 
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2423 M 58 1756-1757 Karton 988 
Militaria – č. 4: opatření o odeslání 500 dělostřeleckých remontních koní do 
Kolína 1756 – 1757 

2423 M 58 1756-1781 Karton 988 
Militaria – č. 5: cestovné substitutů krajských hejtmanů a průvodců 
/Conducteure/ v záležitostech vojenských pochodů a jiných vojenských 
věcech 1756 – 1781 

2423 M 58 1756-1761 Karton 988 
Militaria – č. 6: zajištění poddanských peněz z kontribučních pokladen 
a poddanských zásob žita 1756 – 1761 

2423 M 58 1756-1781 Karton 988 
Militaria – č. 7: zabezpečení olomouckého a přerovského krajského úřadu 
v souvislosti s ohrožením Olomouce nepřítelem 1756, 1758 

2423 M 58 1756-1759 Karton 989 
Militaria – č. 8: svolení vyplácet pruským dezertérům 1 dukát a těm, kteří 
dezertovali s koněm 30 zlatých za koně; dezertéři měli možnost vstoupit do 
císařských královských vojenských služeb 1756 – 1759 

2423 M 58 1756 Karton 989 
Militaria – č. 9: opatření nutných palisád, otepí /hatí/ a hradebních košů pro 
pevnost Olomouc 1756 

2423 M 58 1756 Karton 989 
Militaria – č. 10: převoz mužstva, dělostřelecké munice a nářadí z Hradiště do 
Olomouce 1756 

2423 M 58 1756-1762 Karton 989 
Militaria – č. 11: osvobození od mýta nebo zaplacení z dováženého proviantu, 
píce, prodejného zboží a přihnaného dobytka pro císářské královské armády 
1756 – 1762 

2423 M 58 1756-1757,1779 Karton 989 
Militaria – č. 12: omezení vložená na židy v zemi k zabránění zrady 
a nevěrnosti a poskytování přístřeší cizím židům 1756 – 1757, 1779 

2423 M 58 1756 Karton 989 
Militaria – č. 13: rozkaz pruského krále, že všechna nařízení, ukládaná 
olomouckou biskupskou diecézí tamnímu lidu in spiritualibus, mají být 
v budoucnu vyhlášena vratislavským biskupem 1756 

2423 M 58 1756-1779 Karton 989 
Militaria – č. 14: nařízení císařovny o vyhlášení monitorií, excitatorií, 
dehortatorií a inhibitorií všem řišským stavům ohledně nepřátelského vtažení 
do saských zemí a vpádu do Čech ze strany pruského krále 
a brandenburského kurfiřta 1756 
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2423 M 58 1741-1742 Karton 990 
Militaria – válečné škody, způsobené pruskými vojsky ve vsích král. města 
Olomouce od vánoc 1741 do 23.4.1742; škody, způsobené pruskými 
a saskými vojsky na panstvích, statcích a ve městech olomouckého kraje /příl. 
1 – 10, 1 – 33, 1 – 21 a 1 – 9/ 1742 

2423 M 58 1741-1742 Karton 991 
Militaria – miscellanea – seznamy výdajů /Unkosten/, způsobených pruskými 
vojsky v Olomouci 1741 – 1742, specifikace peněžních nákladů a výdajů na 
pruská vojska v Olomouci 1741 – 1742 

2423 M 58 1756-1760 Karton 992 
Militaria – č. 15: pruští váleční zajatci 1756 – 1760 

2423 M 58 1760-1767 Karton 993 
Militaria – č. 15: pruští válečníé zajatci 1760 – 1767) 

2423 M 58 1757-1772 Karton 994 
Militaria – č. 16: žold a zásobování pruských válečných zajatců ad č. 16 
náhrada za léčení a léky pruských zajatců 1758 – 1772 

2423 M 58 1758-1759 Karton 995 
Militaria – č. 17: vzájemná výměna rakouských a pruských válečných zajatců 
1758 – 1759 

2423 M 58 1756-1757 Karton 995 
Militaria – č. 18: proviant a píce dodávané do krajových /Contonirungs – / 
skladišť 1756 – 1757 

2423 M 58 1756-1759 Karton 995 
Militaria – č. 19: skladiště c. k. proviantního vozatajstva /včetně záležitosti 
Schlaudensbergova podvodu/ 1756 – 1758 

2423 M 58 1756-1757 Karton 996 
Militaria – č. 20: soupis zbývajících zásob ovsa u vrchnosti pro zásobovací 
úřad 1756 – 1757 

2423 M 58 1756-1757 Karton 996 
Militaria – č. 21: průchody polských a saských oddílů, instradace pochodových 
cest 1756 – 1757 ad č. 21 jako sub E 21, zajišťovací opatření 1756 

2423 M 58 1756-1760 Karton 997 
Militaria – č. 22: opatření a uzavření smlouvy o těžkých povozech s drobnými 
potahy pro potřeby proviantního vozatajstva při zahájení budoucího polního 
tažení 1756 – 1760 
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2423 M 58 1756-1757 Karton 997 
Militaria – č. 23: přeprava /transport/ c. k. proviantního materiálu v Čechách 
1756 – 1757 

2423 M 58 1756-1760 Karton 997 
Militaria – č. 24: dne 28.12.1756 nařízení dodání 23.840 centnýřů mouky ze 
znojemského a jihlavského kraje do Německého Brodu 1756 – 1757 

2423 M 58 1756-1783 Karton 998 
Militaria – č. 25: vyšlé zavolací listy /avocatoria/ pro poddané, zdržující se 
v pruských službách a zemích 1756 – 1783 

2423 M 58 1757 Karton 998 
Militaria – č. 26: do pruských služeb zapsaná saská milice, která z nich 
uprchla 1757 

2423 M 58 1757 Karton 998 
Militaria – č. 27: dodání 80 tis. centnýřů mouky a 24 tis. měřic ovsa do 
Lanškrouna, Litomyšle, Poličky a Německém Brodu 1757 

2423 M 58 1757 Karton 998 
Militaria – č. 28: opatření píce pro remontní koně jezdeckých pluků, 
dislokovaných v zemi 1757 

2423 M 58 1757-1758 Karton 998 
Militaria – č. 29: opatření ohledně pruských poddaných, kteří se ze strachu 
stali pruskými vojáky a kteří hledali bezpečí na rakouské straně 1757 – 1758 

2423 M 58 1757-1759 Karton 998 
Militaria – č. 30: sbírka vláknin a starého plátna pro léčení zraněných vojáků 
1757 – 1759 

2423 M 58 1757 Karton 998 
Militaria – č. 31: sbor pod vedením generála jezdectva hraběte Nadasdyho, 
určený do Slezska, a opavské skladiště 1757 

2423 M 58 1756-1783 Karton 998 
Militaria – č. 32: umístění a zásobování nemocných a zavazadel císařsko – 
královsko milice po bitvě u Prahy a sbor generála Bretlacha 1757 

2423 M 58 1757 Karton 999 
Militaria – č. 33: nařízení semletí ještě postradatelné pšenice a žita u dominií 
a jiných vlastníků a odevzdání mouky pro potřeby císařsko-královské armády 
1757 

2423 M 58 1757 Karton 999 
Militaria – č. 34: zachránění skladišť z Čech na Moravu 1757 
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2423 M 58 1757-1759 Karton 999 
Militaria – č. 35: zřízení sboru z vrchnostenských myslivců a zemských střelců 
k potírání nepřátelských tlup v Čechách 1757 – 1759 

2423 M 58 1757-1767 Karton 999 
Militaria – č. 37: zásobování oddílů, příslušejících zemi od 1.11.1757 
a dohoda uzavřená s uživatelem pochodových stanic Michaelem Kollochem 
1758 – 1767 

2423 M 58 1757 Karton 1000 
Militaria – č. 36: přeprava naturálií do Kolína k zásobování císařsko-královské 
milice 1757 

2423 M 58 1757-1758 Karton 1000 
Militaria – č. 38: rozpisy 600 trvalých zásobovacích povozů /fůr/ k zásobování 
císařsko-královské armády z Moravy 1757 – 1758 

2423 M 58 1757-1758 Karton 1000 
Militaria – č. 39: odepření vody k napojení dobytka a uzavření studní 
proviantním nájemným kočím, některými hospodskými a sedláky 1757 – 1758 

2423 M 58 1757-1758 Karton 1000 
Militaria – č. 40: hradišťské transporty plodin přes Prostějov do Vysokého 
Mýta a Litomyšle 1757 

2423 M 58 1757-1766 Karton 1001 
Militaria – č. 41: přeprava těžkého obléhacího dělostřelectva a muniční 
výzbroje, jakož i fošen, do Hradce Králové a jinam 

2423 M 58 1759 Karton 1002 
Militaria – č. 41: přeprava obléhacího dělostřelectva, munice a jiné výzbroje 
z Vídně do Brna a Olomouce a k další dopravě na Moravě užívané těžké 
povozy a koně 1759 

2423 M 58 1759-1772 Karton 1002 
Militaria – č. 41: vyúčtování povozného za převoz těžkého dělostřelectva, 
munice a nářadí do Kladska v roce 1760 – 1760 – 1762 

2423 M 58 1760-1761 Karton 1003 
Militaria – č. 41: přeprava dělostřelectva a munice z Brna a Olomouce 
k obléhání pevnosti Kladsko (Glatz) 1760; náhrada padlých a pošlých koní při 
transportech dělostřelectva a munice 1760 – 1761 

2423 M 58 1758-1762,1771-1773 Karton 1004 
Militaria – č. 41: přeprava dělostřelectva z Vídně k armádě 1760 – 1761; 
žádost Floricka Dominika, doloplazského poddaného, o bonifikaci za 
transportní fůry 1771 – 1773; vyúčtování dělostřeleckých transportů, 
dirigovaných k obléhání Nisy 1758 – 1762 
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2423 M 58 1758-1760 Karton 1005 
Militaria – č. 41: přeprava dělostřelectva a munice k obléhání pevnosti Nisy 
1758 – 1760 

2423 M 58 1757-1760 Karton 1005 
Militaria – č. 42: zrušení 600 trvalých transportních fůr a vypsání jiných 
obyčejných zemských povozů pro převoz plodin z jihlavského kraje, 
respektive skladiště 1757 – 1758 

2423 M 58 1758-1771 Karton 1006 
Militaria – č. 43: škody, způsobené pruským vpádem v roce 1758, jejich popis 
a náhrada 

2423 M 58 1757-1762 Karton 1007 
Militaria – č. 43: pruský vpád na Moravu, pohyby nepřítele a způsobené škody 

2423 M 58 1767 Karton 1008 
Militaria – č. 44: brněnský transport potravin do Litomyšle a Vysokého Mýta 
1767 

2423 M 58 1756-1761 Karton 1008 
Militaria – č. 45: dodávání proviantu a píce do skladišť v pochodových 
stanicích 1756 – 1761 

2423 M 58 1759-1767 Karton 1009 
Militaria – č. 45: dodávání proviantu a píce 

2423 M 58 1762-1767 Karton 1010 
Militaria – č. 45: dodávání proviantu a píce do skladišť v pochodových 
stanicích a do filiálních skladišť 

2423 M 58 1760-1767 Karton 1010 
Militaria – č. 45: Nové Město na Moravě – skladištní nářadí 1766 – 1767; 
pochodová stanice Tovačov – naturální plodiny 1766 – 1767; olomoucké 
skladiště – proviantní zůstatek 1760 – 1767; proviantní zůstatky naturální 
1767 

2423 M 58 1759-1769 Karton 1011 
Militaria – č. 45: proviantní zásoby v olomouckém skladišti 1767 – 1768; 
transportní zůstatky proviantních zásob pro olomouckou pevnost 1768 – 
1769; dodávání proviantu a píce z brněnského kraje do skladiště v pochodové 
stanici Rosicích aj. 1760 – 1762; zprávy olomouckého krajského hejtmana 
o zůstatcích proviantních zásob v pochodových stanicích kraje 1761 – 1762; 
filiální proviantní skladiště v Moravských Budějovicích a zprávy znojemského 
krajského hejtmana o jeho vizitacích atd. 1759 – 1763; proviantní zásobování 
v Novém Jičíně 1763 – 1764; úbytek místeckého skladiště 1764; úbytek 
skladu fulencké městské rady 1757 – 1764; úbytek skladu v Novém 
Rousínově 1759 – 1764; zůstatky (resty) skladů moravskobudějovických 
a velkobítešských 1764; filiální proviantní sklady a stanice v Kroměříži, 
Olomouci, Kunštátě, Kojetíně atd. 1765 – 1766 
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2423 M 58 (1756) 1766-1777 Karton 1012 
Militaria – č. 45: pobočná (pochodová) skladiště v zemi a jejich remunerace, 
účty a konsigance krajů: olomouckého, přerovského, brněnského, 
znojemského, jihlavského a hradišťského 

2423 M 58 1756-1764 Karton 1013 
Militaria – č. 45: vyúčtování proviantních plodin, proviantní výkazy ze stanice 
Šumperk 1759 – 1764; stanice Svitavy 1757 – 1764; Zábřeh 1760 – 1763; 
Náměšť na Hané 1756 – 1764; Konice 1756 – 1763; Moravská Třebová 1756 
– 1764; Uničov, Kojetín 1756 – 1764; Dvorce 1756 – 1764; Moravský Beroun 
1756 – 1764; Šternberk 1756 – 1764 

2423 M 58 1756-1776 Karton 1014 
Militaria – č. 45: stanice Kralice na Hané; Brněnec; Tovačov; Dolany; 
Moravská Húzová; Jívová; Brunzejf; Staré Město; Kolštejn; Rýmařov; Brodek; 
Dolní Dlouhá Loučka; Jevíčko 1756 – 1764; skladní zůstatky vykázané 
městskou radou v Hustopečích jako bývalým zemským a pobočným skladem 
1761 – 1776 

2423 M 58 1768-1773 Karton 1015 
Militaria – č. 45: transportní nesprávnosti a vyšetřování býv. průvodčího 
transportu Jana Kronese 1768 – 1773 

2423 M 58 1757-1763 Karton 1016 
Militaria – č. 46: dovoz potravin k císařsko-královské armádě 1757 – 1763 

2423 M 58 1757 Karton 1016 
Militaria – č. 47: transport 10.000 centnýřů mouky z Olomouce do Vysokého 
Mýta 1757 

2423 M 58 1757-1758 Karton 1016 
Militaria – č. 48: odevzdání 100.000 moravských měřic ovsa do Landshutu ve 
Slezsku 1757 – 1758 

2423 M 58 1757-1758 Karton 1016 
Militaria – č. 49: přeprava zásob plodin z Rakouska přes Brno do Litomyšle 
a přes Jihlavu do Pardubic, která byla pro nepřátelské nebezpečí na čas 
sistována 1757 – 1758 

2423 M 58 1757-1763 Karton 1016 
Militaria – č. 50: schodek /úbytek/, projevující se při přepravě proviantních 
naturálií 1758 – 1763 

2423 M 58 1757-1761 Karton 1017 
Militaria – č. 50: schodek /úbytek/, projevující se při přepravě proviantních 
naturálií 1757 – 1761 
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2423 M 58 1757-1761 Karton 1017 
Militaria – č. 51: kvitance na povozné, označené polním proviantním 
důstojníkem Preitlochnerem za falešné 1757 – 1758 

2423 M 58 1758 Karton 1018 
Militaria – č. 52: nové zásobování z roku 1758 po odsouhlasení dodávky 
100.000 ctr. mouky a 200.000 měřic ovsa 1758 – 1759; provizorní rozpis sena 
v množství 5 ctr. z lánu a nařízení zabavení zásob sena nad vlastní potřebu 
1758; oves, přebývající podle výkazů a fasí obročních úřadů u domini a jeho 
odevzdání do Dvorců, Olomouce, Německého Brodu a Litomyšle 1758 

2423 M 58 1758-1763 Karton 1018 
Militaria – č. 53: dodací smlouvy uzavřené s židy Löblem Hönigem a synem, 
Josefem Eppingerem, Adamem Oppenheimerem a spol. na 1500 tisíc měřic 
ovsa, jakož i s židy Dobruškou a Oppenheimerem na 100 tis. ctr. mouky 1761 
– 1763 – viz též č. 132 a 133 

2423 M 58 1758-1764 Karton 1019 
Militaria – č. 53: strážničtí kontrahenti na dodávku sena Jan Hakula a Václav 
Žák 1758 – 1762; nesrovnalosti v proviantních dodávkách bývalých 
Kollochovských /Šebestián Kolloch/ proviantních subdodavatelů Jakuba 
Heislera a Antonína Klema 1760 – 1763; rozliční kontrahenti na dodávky 
potravin /plodin/ 1761 – 1764; dodavatelé proviantu Sultzbacher a spol. 
a dodávka subotických /Sobotischer – hrabě Niary/ židů na 10 tisíc ctr. mouky 
1758 – 1760 

2423 M 58 1757-1767 Karton 1020 
Militaria – č. 53: smlouvy uzavřené s rozličnými dodavateli proviantu a píce 
1757 – 1759; rozličné smlouvy na dodávky proviantu a píce 1757 – 1767 

2423 M 58 1759-1767 Karton 1021 
Militaria – č. 53: smlouvy s Šebestiánem Michaelem Kollochem na dodávku 
plodin 1759 – 1767; pohledávka uherského poddaného Jana Bureše na 
dodavatele proviantu Heislera a Klema 1760 – 1761 

2423 M 58 1757-1765 Karton 1022 
Militaria – č. 54: rozliční státní vězňové 1757 – 1765 

2423 M 58 1757 Karton 1022 
Militaria – č. 55: umístění vratislavského biskupa na Moravě s výjimkou 
Olomouce a Brna 1757 

2423 M 58 1757-1758 Karton 1022 
Militaria – č. 57: přeprava a dodání proviantních a pícních plodin z Hradiště 
a jiných krajů do Olomouce 1757 – 1758 

2423 M 58 1757-1765 Karton 1022 
Militaria – č. 58: dislokace a zásobování milice při zimním ubytování na 
Moravě 1757 – 1758 
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2423 M 58 1757-1764 Karton 1023 
Militaria – č. 58: vybavení pevnosti Olomouc všemi nezbytnostmi k výživě 
tamní posádky 1757 – 1764; ad 58 opětovné vybavení pevnosti Olomouc 
všemi nezbytnostmi k výživě tamní posádky při nepřátelském nebezpečí 
v roce 1762 – 1764 

2423 M 58 1757-1758 Karton 1024 
Militaria – č. 59: zásobování voj. útvarů sboru plukovníka Schimyschena 
a poté generála Villische 1757 – 1758 

2423 M 58 1757-1758 Karton 1024 
Militaria – č. 60: umístění a zásobování milice, rozprášené po bitvě 
u Vratislavi, jakož i jiných vojenských osob, raněných, nemocných a luzy 1757 
– 1758 

2423 M 58 1757-1759 Karton 1024 
Militaria – č. 61: zemí svolené příspěvky na proviantní a válečné vozatajstvo 
ve výši 185.638 zl. 30 kr. a 123.759 zl. 1757 – 1759 

2423 M 58 1757-1761 Karton 1024 
Militaria – č. 62: zvýšení dávek /porcí/ krmiva pro koně císařsko-královské 
kavalerie po dobu války 1757 – 1761 

2423 M 58 1756-1758 Karton 1025 
Militaria – č. 63: rozličné poselské rejstříky /Bothen Register/ o proviantních 
záležitostech 1756 – 1758 

2423 M 58 1758-1760 Karton 1026 
Militaria – č. 63: rozličné poselské rejstříky /Bothen Register/ o proviantních 
záležitostech 1758 – 1760 

2423 M 58 1760-1761 Karton 1027 
Militaria – č. 63: rozličné poselské rejstříky /Bothen Register/ o proviantních 
záležitostech 1760 – 1761 

2423 M 58 1761-1762 Karton 1028 
Militaria – č. 63: rozličné poselské rejstříky /Bothen Register/ o proviantních 
záležitostech 1761 – 1762 

2423 M 58 1762-1767 Karton 1029 
Militaria – č. 63: rozličné poselské rejstříky /Bothen Register/ o proviantních 
záležitostech 1762 – 1767 

2423 M 58 1757-1758 Karton 1030 
Militaria – č. 64: rozličná miscellanea proviantní a ostatní 1757 – 1758 
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2423 M 58 1758-1760 Karton 1031 
Militaria – č. 64: rozličná miscellanea proviantní a ostatní 1758 – 1760 

2423 M 58 1760-1761 Karton 1032 
Militaria – č. 64: rozličná miscellanea proviantní a ostatní 1760 – 1761 

2423 M 58 1761,1764 Karton 1033 
Militaria – č. 64: rozličná miscellanea proviantní a ostatní 1761,1764 

2423 M 58 1759,1764-1777 Karton 1034 
Militaria – č. 64: rozličná miscellanea proviantní a ostatní 1759, 1764 – 1777 

2423 M 58 1758-1763 Karton 1035 
Militaria – č. 64: rozličná miscellanea proviantní a ostatní 1759 – 1763; priora, 
týkající se dodaných stavebních materiálů na proviantní chlebové pece v roce 
1758,1758 – 1762 

2423 M 58 1758 Karton 1036 
Militaria – č. 65: směrnice pro král. proviantní úředníky o potvrzování 
povozného vrchnostenským nájemným kočím, a o jeho kvitování 
vrchnostenskými úředníky stavovským výběrčím 1758 

2423 M 58 1758-1761 Karton 1036 
Militaria – č. 66: vídeňská jednání o zásobování císařsko-královské armády při 
zahájení tažení, dále ustanovení nejvyššího a vrchního zemských komisařů 
hraběte Kolovrata a obou bratří svobodných pánů Astfeldů 1758 – 1761 

2423 M 58 1758-1766 Karton 1036 
Militaria – č. 67: nájem 200 těžkých povozů v zemi k provádění proviantních 
transportů při zahájení tažení 1758 – 1766 

2423 M 58 1766-1774 Karton 1037 
Militaria – č. 67: nájem 200 těžkých povozů v zemi k provádění proviantních 
transportů při zahájení tažení 1766 – 1774 

2423 M 58 1758-1759 Karton 1037 
Militaria – č. 68: zemí převzatá dodávka 60 tis. centnýřů pšeničné nebo žitné 
mouky a 100 tis. ctr. sena 1758 – 1759 

2423 M 58 1758-1774 Karton 1037 
Militaria – č. 69: uvedení a zásobování ruských pomocných sborů 1758 – 
1759 

2423 M 58 1758 Karton 1038 
Militaria – č. 70: smluvní zajištění 20 tis. ctr. sena v hradišťském kraji a jeho 
dodání do Olšan, zkažené seno u Olšan 1758 
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2423 M 58 1758 Karton 1038 
Militaria – č. 71: přeprava plodin /naturálií/ z brněnského a jihlavského 
skladiště do Čáslavě a Kutné Hory a do Poličky a Litomyšle 1758 

2423 M 58 1758 Karton 1038 
Militaria – č. 72: přeprava plodin místo do Čáslavi a K. Hory do Německého 
Brodu a potom opět do Čáslavi 1758 

2423 M 58 1757 Karton 1038 
Militaria – č. 73: zásobování procházejících vojenských oddílů podnikateli 
1757 

2423 M 58 1758-1759 Karton 1038 
Militaria – č. 74: přeprava uherského proviantního žita ze Skalice do 
moravských mlýnů k semletí 1758 – 1759 

2423 M 58 1758 Karton 1038 
Militaria – č. 75: dodání 30 tis. ctr. mouky, 400 tis. měřic ovsa a 200 tis. ctr. 
sena z Uher do Hradiště a Olšan 1758 

2423 M 58 1758-1759 Karton 1038 
Militaria – č. 76: setkání konané v Olomouci za předsednictví nejv. kancléře 
Haugvice, disposice o nebezpečí nepřátelského vpádu a zajištění 
proviantních zásob a zbytků 1758 – 1759 (viz též P 92) 

2423 M 58 1758-1759 Karton 1038 
Militaria – č. 77: opatření města Brna a pevnosti Špilberku všemi náležitostmi 
pro případ blokády nebo obležení 1758 – 1759 

2423 M 58 1758-1764 Karton 1038 
Militaria – č. 77: zajištění pevnosti Špilberku v roce 1762 pro mnohonásobné 
nepřátelské nebezpečí 1762 – 1764 

2423 M 58 1758 Karton 1039 
Militaria – č. 78: zásobování císařsko-královské hlavní armády z Čech na 
Moravě a soupis všech zásob proviantu, píce a plodin, prováděný vlastními 
/českými z Čech/ komisaři 1758 

2423 M 58 1758-1759 Karton 1040 
Militaria – č. 78: soupis zásob proviantu a píce, prováděný pro potřeby císařko 
– královské armády krajskými a českými (viz č. 78) komisaři 1758 – 1759 

2423 M 58 1758 Karton 1040 
Militaria – č. 79: dohoda mezi velitelem posádkových útvarů generálem 
polním maršálem poručíkem markýzem de Ville, svobodným panem 
Astfeldem a panem von Görlichem o zásobování jednotek, stojících na 
Moravě a ve Slezsku při jejich stažení a případném dalším postupu 1758 
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2423 M 58 1755-1764 Karton 1040 
Militaria – č. 80: svolání zemské obrany /Landesauffboth/ k dalšímu zlomení 
nepřítele, který vtrhl na Moravu 1755 – 1764 

2423 M 58 1755-1764 Karton 1040 
Militaria – č. 81: pochody a zásobování 4 jezdeckých polských a saských 
pluků, táhnoucích z Moravy do Polska 1758 

2423 M 58 1758 Karton 1041 
Militaria – č. 82: umístění a zásobování náhradních eskadron a pluků, 
nemocných, luzy /zavazadel/ a také remontních vojenských koní 1758 

2423 M 58 1758-1763 Karton 1041 
Militaria – č. 83: záchrana archivu zemských desk, spisů krajských úřadů 
a pokladen zemských výběrčích, dále předčasný útěk rozličných úředních 
osob a obyvatel 1758 – 1763 

2423 M 58 1756-176 Karton 1041 
Militaria – č. 84: podílný peněžní příspěvek moravského, duchovenstva na 
vojenský penzijní fond 1756 – 1759, 1766 

2423 M 58 1758-1761 Karton 1042 
Militaria – č. 85: opětné zřízení uherských a rakouských transportů na Brno, 
Znojmo a Olomouc 1758 – 1761 

2423 M 58 1758-1763 Karton 1043 
Militaria – č. 86: opatření pochodových stanic na Moravě od 1.5.1758 
potřebnými zásobami mouky, ovsa a slámy 

2423 M 58 1758-1761 Karton 1042 
Militaria – č. 87: převedení hradišťského skladu do Brna, zabezpečení 
uherského proviantního materiálu a jiných naturálních zásob v hradišťském 
a přerovském kraji 1758 – 1759 

2423 M 58 1758-1759 Karton 1043 
Militaria – č. 88: umístění a zásobování záložních pluků a eskadron, dále 
nemocných a zavazadel od útvarů sboru generála de Villische 1758 – 1759 

2423 M 58 1758-179 Karton 1043 
Militaria – č. 89: rozličné výkazy krajských úřadů, které nechal dne 13.12.1758 
sekretář Kriegisch odevzdat do registratury pro panství Sasku 1758 

2423 M 58 1758-1760 Karton 1044 
Militaria – č. 89: zemí opětovně převzatá dodávka 200 tis. měřic ovsa a 200 
tis. ctr. sena 1758 – 1760 
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2423 M 58 1758-1760 Karton 1044 
Militaria – č. 90: úprava nevyřízených záležitostí proviantního důstojníka 
Fürsta 1758 – 1760 

2423 M 58 1758 Karton 1045 
Militaria – č. 90: opětovně zavedené transporty do Německého Brodu, 
Čáslavi, Litomyšle, dále do Dvorců a Oder (Odrau) 1758 viz též č. 92 

2423 M 58 1758 Karton 1046 
Militaria – č. 91: rozpis dodávky 30 tis. centnýřů žitné mouky pro císařsko-
královské armády na moravská dominia 1758 

2423 M 58 1758 Karton 1046 
Militaria – č. 92: zásobování sborů generála de Ville, postupujících po 
osvobození pevnosti Olomouc do Slezska 1758 /viz též č. 90 a 96/ 

2423 M 58 1758-1785 Karton 1046 
Militaria – č. 93: osvobození olomoucké pevnosti z obléhání, odhady škod 
a jejich náprava, děkovné slavnosti 1758 – 1785 

2423 M 58 1758-1762 Karton 1046 
Militaria – č. 94: rozličné vyhlášky pruského polního válečného komisariátu in 
originali, adresované moravským panstvím a městům 1758 – 1762 

2423 M 58 1757-1785 Karton 1046 
Militaria – č. 95: uložení prachu a hasičského nářadí ve sklepě jesuitské koleje 
v Olomouci a přeložení nemocných vojáků do tamních škol a seminářů 1757 – 
1758 

2423 M 58 1758-1765 Karton 1047 
Militaria – č. 96: dodávka 100 tis. ctr. mouky, svolená vrchnostmi v zemi 
z poloviny jako dar /donum gratuitum/, z poloviny jako anticipace včetně 
provizorně rozepsaných 30 tis. str., dále dodávky 200 tis. ctr. ovsa od 
poddaných a přeprava mouky a ovsa do Německého Brodu, Brna a do 
Slezska 1758 – 1765 

2423 M 58 1758 Karton 1047 
Militaria – č. 97: provádění proviantního vozatajstva u císařsko-královských 
armád, jakož i u pontonů, a dále vozů na transport naturálií 1758 

2423 M 58 1758-1765 Karton 1047 
Militaria – č. 98: nově zavedené naturální dodávky z Uher do Vídně a Hradiště 
a další přeprava do Brna a Olomouce za účelem kampaně /tažení/ v roce 
1759 – 1758 – 1763 

2423 M 58 1758-1759 Karton 1048 
Militaria – č. 99: proviantní systém /systém zásobování spíží/ a příprava zásob 
naturálií pro postup k polnímu tažení v roce 1758 – 1759 
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2423 M 58 1758-1759 Karton 1048 
Militaria – č. 99: fase, požadované v souvislosti s přípravou zásob pro postup 
v budoucí kampani od obyvatel země o naturáliích, převyšujících jejich 
potřebu 1758 – 1759) 

2423 M 58 1758-1759 Karton 1049 
Militaria – č. 100: dislokace zimního ubytování a zásobování císařsko-
královské milice sboru generála de Ville 1758 – 1759 

2423 M 58 1758-1759 Karton 1050 
Militaria – č. 101: přeprava proviantu a píce do Litomyšle, Čáslavi 
a Německého Brodu 1758 – 1759 

2423 M 58 1758-1759 Karton 1051 
Militaria – č. 102: naturální dodávky z Rakouska pro vojenskou kampaň v roce 
1758 – 1759 

2423 M 58 1758-1766 Karton 1051 
Militaria – č. 103: přeložení a zásobování dělostřeleckého, mostního 
a proviantního vozatajstva a přehlídka koní 1758 – 1766 

2423 M 58 1759-1761 Karton 1052 
Militaria – č. 104: zajištění 200 tis. ctr. mouky a 425.812 dolnorakouských 
měřic ovsa smlouvami pro potřeby budoucí kampaně v roce 1759 – 1761 

2423 M 58 1759-1761 Karton 1052 
Militaria – č. 105: zásobování a umístění 8 záložních jezdeckých pluků, 
přeložených na Moravu z Dolních Rakous 1759 

2423 M 58 1757-1766 Karton 1053 
Militaria – č. 106: padlí koně poddaných při přepravě proviantních zásob 
a jejich náhrada 1757 – 1766 

2423 M 58 1759-1769 Karton 1053 
Militaria – č. 107: opatření 100 pronajatých těžkých vozů prostřednictvím 
podnikatele Rokosche 1759 – 1769 

2423 M 58 1759-1760 Karton 1053 
Militaria – č. 108: dodávky proviantu a píce z uherského království pro potřeby 
polního tažení v roce 1759 – 1760 

2423 M 58 1759-1760 Karton 1053 
Militaria – č. 109: nově zavedené dodávky proviantu z Rakouska pro potřeby 
polního tažení v roce 1759 – 1760 
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2423 M 58 1757-1769 Karton 1053 
Militaria – č. 110: záchrana proviantu a píce ze Slezska pro hrozící 
nepřátelský vpád do Dvorců a jejich další přeprava odtud a z Hranic do 
Olomouce 1759 

2423 M 58 1759-1760 Karton 1054 
Militaria – č. 111: dislokace a zásobování armádního sboru generála Laudona 
a Draskowicze, jakož i zpětné pochody do Čech a záchrana zásob z Dvorců 
a Bruntálu do Olomouce 1759 – 1760; viz též fascikl číslo 114 

2423 M 58 1759-1763 Karton 1055 
Militaria – č. 112: umístění a zásobování skladů vojsk sboru generála 
Laudona 1759 – 1763 

2423 M 58 1759-1760 Karton 1056 
Militaria – č. 113: 400 tis. ctr. sena, vypsaných na rok 1760 

2423 M 58 1759-1761 Karton 1057 
Militaria – č. 114: transporty potravin /Natural – Transporten/ do Čech a to 
z Brna do Litomyšle a z Jihlavy do Německého Brodu 

2423 M 58 1759-1760 Karton 1058 
Militaria – č. 115: opatření potřebného množství pšeničné mouky pro potřeby 
císařsko–královských armád 1759 – 1760 

2423 M 58 1759-1760 Karton 1058 
Militaria – č. 116: umístění a zásobování tažných zvířat císařsko–královské 
armády a s nimi prováděné transporty potravin 1759 – 1766 

2423 M 58 1760-1782 Karton 1058 
Militaria – č. 117: mezci, užívání až do zahájení polního tažení k proviantním 
transportům z vídeňského skladu do Jihlavy, jejich zásobování a zásobování 
pacholků u nich 1760 – 1782 

2423 M 58 1756-1759 Karton 1058 
Militaria – č. 118: záchrana mladého mužstva a koní od prusko–slezských 
hranic, jejich prozatímní zásobování a rozdělení do vlastních pluků a bataliónů 
1756 – 1759 

2423 M 58 1759 Karton 1058 
Militaria – č. 119: deponování železných pekařských pecí od sboru generála 
Laudona včetně příslušného nářadí v Olomouci a záležitosti přípřeže 1759 

2423 M 58 1759-1782 Karton 1058 
Militaria – č. 120: opatření 200 tis. ctr. nových zásob proviantní mouky 1760 
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2423 M 58 1760-1770 Karton 1059 
Militaria – č. 121: doprava pontonů 1760 – 1770 

2423 M 58 1760-1761 Karton 1059 
Militaria – č. 122: rozpis a smluvní zajištění prvních 100 tis. ctr. proviantní 
mouky na rok 1761 pro potřeby císařsko–královské milice 1760 – 1761 – viz 
též č. 123 

2423 M 58 1760-1761 Karton 1059 
Militaria – č. 123: rozpis dodávek prvních 200 tis. měřic ovsa pro další 
zásobování císařsko–královských armád v roce 1761, rozdělených k dodání 
do tří třetin 1760 – 1761 – viz též č. 122 

2423 M 58 1760-1761 Karton 1059 
Militaria – č. 124: dodávka proviantu a píce na rok 1761 z uherského 
království do Hradiště a její další přeprava 1760 – 1761 

2423 M 58 1760-1770 Karton 1059 
Militaria – č. 125: dodávka naturálií z arcivévodství rakouského pro rok 1761 
a jejich další přeprava 1760 – 1761 

2423 M 58 1760-1761 Karton 1060 
Militaria – č. 126: zásobování armádního sboru generála Laudona, jenž nově 
postoupil do Slezska, zavedení přepravy potravin a založení skladu sena 
u Olšan viz též č. 127 

2423 M 58 1761 Karton 1061 
Militaria – č. 126: zásobování armádního sboru generála Laudona, jenž nově 
postoupil do Slezska, zavedení přepravy potravin a založení skladu sena 
u Olšan viz též č. 127 

2423 M 58 1761-1783 Karton 1062 
Militaria – č. 126: opravy mostů a cest z Olomouce přes Litovel do Kladska 
k usnadnění přepravy proviantu, píce, dělostřelectva a munice 1761 – 1783 

2423 M 58 1760-1765 Karton 1062 
Militaria – č. 127: rozpis dodávek sena pro rok 1761 a stanovení způsobu 
náhrad 1760 – 1765 viz též č. 126 

2423 M 58 1759 Karton 1062 
Militaria – č. 128: směrnice, podle nichž měla být města při rozpisech 
proviantních přepravních fůr zatěžována jen polovinou kvoty, připadající na 
místa se zápřeží 1759 

2423 M 58 1760 Karton 1062 
Militaria – č. 129: založení skladu v Červené Vodě a ustanovení personálu 
proviantního úřadu 1760 
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2423 M 58 1760-1763 Karton 1062 
Militaria – č. 130: zajištění dobyté pevnosti Kladsko nejnutnějšími potřebami; 
odvoz určitého množství hrachu k armádě a pro pevnost Svídnice 1760 – 
1763 

2423 M 58 1759-1783 Karton 1062 
Militaria – č. 131: rozpis druhé dávky 100 tis. ctr. mouky a 200 tis. měřic ovsa 
pro rok 1761 k zásobování císařsko–královské milice 1760 – 1761 

2423 M 58 1761 Karton 1063 
Militaria – č. 132: rozpis mouky a ovsa na 3 měsíce /9 –11/ 1761 pro 
císařsko–královskou armádu ve Slezsku a jejich přeprava 

2423 M 58 1761-1762 Karton 1064 
Militaria – č. 132: doprava proviantu z Moravy k armádě gen. Laudona ve 
Slezsku podle systematu baron Prechtlera ze 7.11.1761 

2423 M 58 1762 Karton 1065 
Militaria – č. 132: krajské fůry proviantního materiálu, jeho přeprava 

2423 M 58 1762 Karton 1066 
Militaria – č. 132: krajské fůry proviantního materiálu, jeho přeprava 

2423 M 58 1762 Karton 1067 
Militaria – č. 132: krajské fůry proviantního materiálu, jeho přeprava 

2423 M 58 1763 Karton 1068 
Militaria – č. 132: krajské fůry proviantního materiálu, jeho přeprava, fasc. 4 

2423 M 58 1761-1763 Karton 1069 
Militaria – č. 133: rozpis sena pro rok 1762 

2423 M 58 1761 Karton 1070 
Militaria – č. 134: návrh dvora na usnadnění transportu potravin v českých 
dědičných zemích pro dobro státu a poddaných 1761 

2423 M 58 1760 Karton 1070 
Militaria – č. 135: uložení sebrání několika schopných dělostřeleckých koní 
v zemi 1760 

2423 M 58 1761 Karton 1070 
Militaria – č. 136: vystavení stavovských památek místo dodaných potravin ze 
země k přednostnímu zaplacení 1761 
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2423 M 58 1762 Karton 1070 
Militaria – č. 137: dislokace cís. vojsk, ubytovaných v osoblažských enklávách 
od sborů generála Bethlema, obstarávání palivového dřeva, skladu, steliva 
a slámy 1762 

2423 M 58 1761 Karton 1070 
Militaria – č. 138: zpronevěra proviantní mouky poddanými panství Veveří 
Bítýška 1761 

2423 M 58 1761-1762 Karton 1070 
Militaria – č. 139: zřízení politické soudní administrace knížectví Svídnice 
a Javoří 1761 – 1762 

2423 M 58 1758-1763 Karton 1070 
Militaria – č. 140: náhradní cena dodané skladové slámy 1758 – 1763 

2423 M 58 1762 Karton 1070 
Militaria – č. 141: námitky anonyma, zaslané nejvyšším místům na stížnosti 
olomouckého kraje a jejich vyšetřování 1762 

2423 M 58 1762-1764 Karton 1070 
Militaria – č. 142: rozpis sena pro r. 1762 – 1764 

2423 M 58 1758-1764 Karton 1070 
Militaria – č. 143: visitace žita /zrní/ na dominiích a rozpis 100 tisíc měřic ovsa 
1762 

2423 M 58 1762-1763 Karton 1071 
Militaria – č. 144: naturální dodávky postulované pro rok 1763, a to 299 tisíc 
ctr. proviantní mouky a 500 tisíc dolno–rakouských měřic ovsa 1762 – 1763; 
ad číslo 132, 142, 143 a 144 naturální dodávky zůstatků pro rok 1762 a 1763; 
výkazy dodaných a nedodaných proviantních naturálií, vypsaných pro rok 
1763 

2423 M 58 1762 Karton 1072 
Militaria – č. 145: 500 těžkých vozů najatých ve Vídni na přepravu proviantu 
k císařsko–královské armádě a jejich návrat odsud 1762 

2423 M 58 1762-1763 Karton 1072 
Militaria – č. 146: přijetí několika podnikatelů k řízení proviantních transportů 
k ulehčení zemských nájemným kočím 1762 – 1763 

2423 M 58 1762-1763 Karton 1072 
Militaria – č. 147: dislokace zimního ubytování císařsko–královské milice, jež 
narukovala do země, a její rozličné požadavky 1762 – 1763 
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2423 M 58 1763 Karton 1072 
Militaria – č. 148: evakucace pevnosti a hrabství Kladska, ústup a zcizení 
tamních proviantních zásob 1763 

2423 M 58 1762 Karton 1072 
Militaria – č. 149: dodávka ovsa z uherského království přes Vídeň a Hradiště 
1762 

2423 M 58 1763 Karton 1072 
Militaria – č. 150: sistování dodávek proviantu a píce po nastálém míru 
a prodej skladištních zásob 1763 

2423 M 58 1763 Karton 1072 
Militaria – č. 151: rukojmí, úřednící a poddaní ze země, zdržení dosud ve 
vězení v pruských zemích nebo mezitm již na revers propuštění 1763 

2423 M 58 1763-1770 Karton 1072 
Militaria – č. 152: umístění zařízení a nářadí proviantního vozatajstva 1763 – 
1770 

2423 M 58 1762-1778 Karton 1072 
Militaria – č. 153: výkazy krajských úřadů o váznoucích dodávkách ovsa, sena 
a proviantní mouky v upravených termínech 1778 

2423 M 58 1778-1779 Karton 1073 
Militaria – č. 153: nařízený rozpis 355.551 měřic ovsa nebo ječmene, 261.405 
ctr. sena nebo třetiny ječmenné slámy, dále okamžitý odvoz těchto naturálií 
do k tomu určených skladišť v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, rozvržení 
a zúčtování tvrdého krmiva a sena a slámy pro procházející vojska, jejich 
zaplacení a stvrzení příjmu 1778 – 1779 

2423 M 58 1778 Karton 1074 
Militaria – č. 154: armády a sbory přicházející v úvahu ke shromážďování 
v českých zemích, jejich dislokace, zásobování, pochody, munice a transporty 
naturálií, rozličné dispozice 1778 

2423 M 58 1778-1782 Karton 1075 
Militaria – č. 154: armády a sbory přicházející v úvahu ke shromážďování 
v českých zemích, jejich dislokace, zásobování, pochody, munice a transporty 
naturálií, rozličné dispozice 1778 – 1782 

2423 M 58 1778 Karton 1076 
Militaria – č. 155: vypsání 130 tis. ctr. proviantní mouky k dodání pro 
markrabství moravské a rozvržení dodávky 1778 

2423 M 58 1778-1780 Karton 1076 
Militaria – č. 156: nákup 300 – 400 volů na venkově a na dobytčích trzích 
spolehlivými lidmi pro císařsko-královské armády, stojící v zemi a získání 
čestného a spolehlivého muže jako odhadce, vydání sena nebo ječmenné 
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slámy honcům dobytka, opatřeným dvorskými pasy, na kvitanci, pro jateční 
dobytek, hnaný k armádě v Čechách, a převzetí další dopravy dodávky 
haličských volů, zákaz vývozu jatečného dobytka s výjimkou prasat /sviní/ 
nebo štětinatého dobytka /Borbten – Vieh/ 1778 – 1780 

2423 M 58 1778-1780 Karton 1076 
Militaria – č. 157: zákaz vývozu všech druhů obilí, sena a slámy, nařízení 
o zasílání měsíčních výkazů tržních cen ke dvoru 1778 – 1779 

2423 M 58 1778-1785 Karton 1077 
Militaria – č. 158: opatření pevnosti Olomouc přiměřeným množstvím potravin 
podle síly posádky pro případ nepřátelské invaze, dále nutnou slámou pro 
milici, ubytovanou u obyvatel proti vyúčtování ubytovacích výloh /Schlaf – 
Kreutzer/ 1778 – 1785 

2423 M 58 1778-1779 Karton 1078 
Militaria – č. 159: vymezení povozného /Fuhrlohn/ a možnost přijímat 
vystavené kvitance povozného na kontribucei 1778 – 1779 

2423 M 58 1778-1782 Karton 1078 
Militaria – č. 160: osvobození od placení všech zeměpanských celních mýt, 
přirážek, třicátků a stavovských dávek, jakož i soukromých mostních a jiných 
mýt pro potraviny, dovážené císařsko–královské armádě zvláště náboje 1778 
– 1782 

2423 M 58 1778-1779 Karton 1078 
Militaria – č. 161: opatření bezplatné obživy od stahujících se pluků pro ženy 
důstojníků a vojáků u oděvních skladů /Monturs – Depositorien/ 1778 – 1779 

2423 M 58 1778-1779 Karton 1078 
Militaria – č. 162: povinnost obcí opravovat a udržovat silnice na venkově při 
častých vojenských proviantních transportech a pochodech a transportech 
vozatajstva 1778 – 1779 

2423 M 58 1778-1782 Karton 1078 
Militaria – č. 163: povolání myslivců z dominií v zemi, zvláště těch, jež leží na 
slezských hranicích s puškami a flintami a jim pro čas války příslušející 
kapitulace /žold/ 1778 – 1779 

2423 M 58 1778-1785 Karton 1079 
Militaria – č. 164: hlavní špitály císařsko–královských armád v zemi, v nich od 
řádových klášterů jako kaplani ustanovení duchovní, invalidé, ustanovení 
k výpomoci a hlídání /ošetřování/ nemocných, zásobování polních lékáren, 
příslušný personál a depositáře 1778 – 1785 

2423 M 58 1778 Karton 1080 
Militaria – č. 165: povolávací /určovací Widmungs – Rollen/ lístky k odvodům 
z 11.11.1778 – 1778 
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2423 M 58 1778 Karton 1081 
Militaria – č. 165: nařízení odvodů k postavení 2472 mužů ke střelným 
zbraním a pěchotě, též jezdectva, jakož i 1756 hlav ke štátnímu pluku 
a vozatajstvu; opětné propuštění a budoucí osvobození soukenických mistrů, 
tovaryšů a učňů a všech těch, kteří byli zaměstnání ve vojenských pracích pro 
císařsko – královskou armádu, a vystavení propouštěcích listin 

2423 M 58 1779 Karton 1082 
Militaria – č. 165: nařízení odvodů k postavení 2472 mužů ke střelným 
zbraním a pěchotě, též jezdectva, jakož i 1756 hlav ke štátnímu pluku 
a vozatajstvu; opětné propuštění a budoucí osvobození soukenických mistrů, 
tovaryšů a učňů a všech těch, kteří byli zaměstnání ve vojenských pracích pro 
císařsko – královskou armádu, a vystavení propouštěcích listin 

2423 M 58 1779-1780 Karton 1083 
Militaria – č. 165: nařízení odvodů k postavení 2472 mužů ke střelným 
zbraním a pěchotě, též jezdectva, jakož i 1756 hlav ke štátnímu pluku 
a vozatajstvu; opětné propuštění a budoucí osvobození soukenických mistrů, 
tovaryšů a učňů a všech těch, kteří byli zaměstnání ve vojenských pracích pro 
císařsko – královskou armádu, a vystavení propouštěcích listin 

2423 M 58 1779-1782 Karton 1084 
Militaria – č. 165: stavění rekrutů a propouštění 1779 – 1782 

2423 M 58 1779-1781 Karton 1085 
Militaria – č. 165: žádosti rozličných dominií, měst a obcí a odpis z budoucího 
kontingentu rekrutů, vzhledem k poddaným a osobám odvedeným 1779 – 
1781 

2423 M 58 1780-1782 Karton 1086 
Militaria – č. 165: propouštěcí listiny vojáků atd. 

2423 M 58 1782-1783 Karton 1087 
Militaria – č. 165: propouštění z vojenské služby 

2423 M 58 1778-1784 Karton 1088 
Militaria – č. 165: propuštění z vojenské služby, dodatky 1779 – 1780; 
Generalia 1779 – 1783; nařízení ohledně uváženého přijímání poštovských 
pacholků /Post Knechte/ poštmistry 1778 – 1779; osvobození profesionistů 
a řemeslníků od stavění k vojenské službě v případě, že byli zaměstnáni 
vojenskými pracemi a zpracováním materiálu nejvýš nutných pro císařsko – 
královskou armádu 1778 – 1783; resoluce, že těžší a cti zbavujícími zločiny 
vinní delikventi nemají být odevzdáváni vojsku 1779 – 1784; směrnice, jak se 
má postupovat při odvodech rekrutů během války a při předběžném rozesílání 
povolávacích /Widmungs – Kollen/ lístků 1778 – 1780, 1783) 

2423 M 58 1778-1782 Karton 1089 
Militaria – č. 165: výkazy rekrutů 1778 – 1780; propuštění z vojska 1780 – 
1782 – dodatky 
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2423 M 58 1778 Karton 1090 
Militaria – č. 166: udělení generálního pardonu vracejícím se desertérům, 
odpuštění tělesných trestů, přiznání způsobilosti k měšťanskému právu, 
způsobilosti dědické a zrušení konfiskace majetku 1778 

2423 M 58 1778-1779 Karton 1090 
Militari – č. 167: uspořádání všeobecných pobožností při příležitosti 
nepřátelského vpádu pruského krále do Čech k vyprošení boží milosti 
a požehnání pro císařsko–královské zbraně 1778 – 1779 

2423 M 58 1778 Karton 1090 
Militaria – č. 168: nejvyšší rozhodnutí o osvobození od mýta pro 200 
slezských fůr u olomoucké pevnosti a o vrácení již vybraného mýta 1778 

2423 M 58 1778-1780 Karton 1090 
Militaria – č. 169: rozličné nepřátelské pruské vyhlášky a požadavek barona 
von Friedenthala na regulování takových vyhlášek a nepřátelských záležitostí 
pro moravskou enklavu osoblažského okrsku 1778 – 1780 

2423 M 58 1778-1781 Karton 1090 
Militaria – č. 170: seznamy /podle krajů/ padlých koní a tažných volů při 
transportních fůrách a přípřežích za válečných událostí 1778 – 1781 

2423 M 58 1779 Karton 1091 
Militaria – č. 170: rozdělování vybrakovaných služebních koní poddaným 

2423 M 58 1779 Karton 1092 
Militaria – č. 171: hlavní výkazy vrchnostenských a poddanských naturálních 
dodávek /mouky, ovsa a sena/ na r. 1779 podle krajů 

2423 M 58 1778-1780 Karton 1093 
Militaria – č. 171: úlevy /slevy/, povolené poddaným, kteří byli následkem 
válečných škod a mimořádných neštěstí neschoplni plnit dodávky 

2423 M 58 1778-1779 Karton 1094 
Militaria – č. 171: hlavní seznamy výkazů nedodaných dodávek naturálií pro 
rok 1779 a tabely dodávek sena, mouky a ovsa 1779; dodávky mouky, 
tvrdého a zeleného krmiva a jejich úprava nikoli podle výnosu zrnin, nýbrž 
podle výsevku, takže místo 10 liber sena mělo být dodáno 14 liber krmné 
slámy; naproti tomu mělo být dovozní (Fuhrlohn) oceněno podle váhy 1778 – 
1779 

2423 M 58 1779-1783 Karton 1095 
Militaria – č. 171: vojenské dodávky (pro vojsko) proviantu 

2423 M 58 1778-1779 Karton 1096 
Militaria – č. 172: ustanovení zeměpanského komisaře k obstarávání všech 
záležitostí, vyžadující spolupůsobení země na podporu disposic armády 
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a pokyny krajským úřadům k promptnímu provádění pokynů zeměpanského 
komisaře 1778 – 1779 

2423 M 58 1778-1780 Karton 1096 
Militaria – č. 173: šetření v krajích, zda tam nejsou po ruce od poslední pruské 
války ještě kvitance na naturální dodávky, přípřeže a nocležné 1778 – 1780 

2423 M 58 1778-1784 Karton 1097 
Militaria – č. 173: nejvyšší směrnice pro postup za válečných poměrů při 
přijímání kvitancí za nocležné, přípřeže, naturální transporty, dovozné, 
krmení, ložní slámu a dřevo pro ordonanční koně, povozy místo hotových 
peněz 

2423 M 58 1779-1785 Karton 1098 
Militaria – č. 173: placení transportů a voj. dodávek kvitancemi 1779 – 1785 

2423 M 58 1778-1785 Karton 1098 
Militaria – č. 174: předpisy o vystavování tištěných osvědčení pro dodávané 
tvrdé a zelené krmivo, placené hotově z poloviny, z poloviny na papír 
/poukázky/, přijímání u kraj. pokladen, vystavování stavovských pojišťovacích 
stvrzenek /úpisů/ pro druhou polovinu 1778 – 1782 

2423 M 58 1778-1780 Karton 1099 
Militaria – č. 175: směrnice pro vybírání "donum gratuitum", vypsaného pro 
rok 1779, činnost ustanovené komice 

2423 M 58 1779-1782 Karton 1100 
Militaria – č. 175: vybírání (donum gratuitum) 1779 – 1782 

2423 M 58 1778-1780 Karton 1100 
Militaria – č. 176: opětovné zřízení vojenské oděvní hospodářské komise 
v zemi, její přeložení z Prahy do Znojma a do Jihlavy, neboť do Znojma mělo 
přijít dělostřelecké skladiště pro armádu pod velením vévody Albrechta 
Saského 1778 – 1780 /viz fasc. ad mil 1767, Num S/ 

2423 M 58 1778-1779 Karton 1100 
Militaria – č. 177: rozličné peněžní zálohy pro polní válečné operační pokladny 
k provádění zásobování císařko – královských vojsk, poukázané z císařko – 
královské bankální kamerální pokladny a ze stavovské pokladny 1778 – 1779 

2423 M 58 1778-1782 Karton 1100 
Militaria – č. 178: předepsané směrnice k odstranění a budoucímu zastavení 
přestupků /Gebrechen/ při záležitostech dodávek a přepravy v předchozím 
/vorjährigen/ polním tažení 1779 – 1782 

2423 M 58 1778 Karton 1101 
Militaria – č. 179: šetření krajských úřadů o stavu a způsobilosti mlýnů na 
Moravě při vypsání dodávek na polní tažení v roce 1779 
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2423 M 58 1779 Karton 1102 
Militaria – č. 180: dislokační plán, podle něhož měly být při budoucím 
rozpuštění císařsko-královských armád přeloženy generalita a pluky na 
Moravu a do /Rakouského/ Slezska 1779 

2423 M 58 1779-1782 Karton 1102 
Militaria – č. 181: výpomoc ovsem a pšenicí na letní osev z císařko – 
královských skladů pro poddané, poškozené polními taženími 1779 – 1782 

2423 M 58 1778-1782 Karton 1102 
Militaria – č. 182: rozkaz o naléhavém zastavení a potrestání výtržností vojáků 
a utiskování venkovanů, vydaný všemu vojsku v zemi 1778 – 1781 

2423 M 58 1779-1785 Karton 1103 
Militaria – č. 183: vydání poučení včetně formulářů a modalit k likvidaci 
válečných škod 

2423 M 58 1779-1782 Karton 1104 
Militaria – č. 184: daně, odvedené vrchnostmi a poddanými v době 
nepřátelské okupace za poslední války do královské pruské pokladny 1779 – 
1782 

2423 M 58 1780-1783 Karton 1104 
Militaria – č. 185: císařské nařízení, že právě tak jako v Prusku nesmí držitelé 
statků v zemi držet na nových statcích žádné jiné než domácí /rodilé/ úředníky 
a administrátory, a všichni cizí a cizinci mají být odstraněni; opatření ohledně 
gruntovních knih a jiných spisů ve vrchnostenských kancelářích 1780 – 1783 

2423 M 58 1778-1779 Karton 1104 
Militaria – č. 186: zlepšení obranného stavu pevnosti Olomouce a snešení 
a přeložení části silnice, vedoucí přes pevnostní zařízení, ocenění a náhrada 
za pozemky pro nově zřízenou silnici, remunerace pro silničního komisaře J. 
Hayda 1778 – 1779 

2423 M 58 b. d. Karton 1104 
Militaria – č. 187: předpis, jak postupovat u přešlých pruských dezertérů podle 
jejich rozličných druhů při vyhotovování průvodních listů a při směrování cesty 

2423 M 58 1778-1780 Karton 1104 
Militaria – č. 188: rozliční zadržení falešní verbíři v poslední válce, 
zemězrádci, vagabundové a podezřelí lidé 1778 – 1780 

2423 M 58 1778-1781 Karton 1104 
Militaria – č. 189: rozličná císařská a pruská rukojmí a jejich výměna; zdejší 
poddaní, podezřelí, že přešli do pruského zajetí 1778 – 1781 

2423 M 58 1779-1781 Karton 1104 
Militaria – č. 190: žádosti městských rad a skladníků pro obstarávání zásob ve 
skladech o náhrady a remunerace jejich výloh 1779 – 1781 
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2423 M 58 1779-1783 Karton 1104 
Militaria – č. 191: poučení o chování se k pruským vojenským důstojníkům, 
kteří jsou ve zdejších zemích 1779 – 1783 

2423 M 58 1778-1785 Karton 1104 
Militaria – č. 192: dluhy vratislavského biskupa ve výši 10.000 zl., učiněné na 
úhradu válečných dodávek roku 1778 a zaplacené 1782 – 1785 

2423 M 58/1637 – 1640 1673 Karton 1105 
Militaria – fol. 1 – 2: obal (použít přípis T. Kočvary ze Znojma tribunálu z r. 
1673) 

2423 M 58/1637 – 1640 1638 Karton 1105 
Militaria – fol. 3 – 5: obal (pokračování a seznam /specifikace/ všech 
císařských reskriptů in Militaribus Ao 1638 /12 čísel/) 

2423 M 58/1637 – 1640 1638-1641 Karton 1105 
Militaria – fol. 6 – 40: 1638 – 1641/III – "korespondence o vojenských věcech 
na rozličné tuzemce a cizozemce 

2423 M 58/1637 – 1640 1638 Karton 1105 
Militaria – fol. 7: 1638, 8.1. – dvěma krajským hejtmanům v olomouckém kraji: 
dekret tribunálu o rozhodnuátí císaře, že krajští hejtmani jsou současně 
válečnými komisaři 

2423 M 58/1637 – 1640 1638 Karton 1105 
Militaria – fol. 8 – 11: 1638, 28.7., Tovačov – zemský hejtman ohledně 
přesunu Praesingovského pluku z Rakous do Znojma, přesuny do Slezska, 
jemnování generálního ubytovacího komisaře a jeho úkoly 

2423 M 58/1637 – 1640 1638 Karton 1105 
Militaria – fol. 12 – 13: 1638, 28.7., Tovačov – zemský hejtman o zaslání 
vojenských šatů z rakouského města Kremže do Znojma a dále tak zvané 
polní armádě 

2423 M 58/1637 – 1640 1638 Karton 1105 
Militaria – fol. 14: 1638, 6.8., dekret – zem. hejtman o přechodu pluku sv. p. 
Praesinga z Rakouska přes Moravu v průvodu komisařů do Velkého Hlohova 
(Grosglogaw) ve Slezsku 

2423 M 58/1637 – 1640 1638 Karton 1105 
Militaria – fol. 15 – 16: 1638, 6.8., Olomouc – zemský hejtman ohledně 
vsetínských poddaných 

2423 M 58/1637 – 1640 1638 Karton 1105 
Militaria – fol. 17: 1638, 10.8., Vratislav – plukovník Albrecht Wengierski 
zemskému hejtmanovi – balík, odeslaný 10.8. (viz nahoře) zůstal neotevřen 
a přišel zpět. Posílá znovu. 
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2423 M 58/1637 – 1640 1638 Karton 1105 
Militaria – fol. 19: 1638, 3.9., Olomouc – pochodová cesta Praesingova pluku 
přes Moravu do Slezska 

2423 M 58/1637 – 1640 1638 Karton 1105 
Militaria – fol. 20: 1638, 3.9., Olomouc – ohledně kontribučních kvot 
k zaplacení dvou pluků 

2423 M 58/1637 – 1640 1638 Karton 1105 
Militaria – fol. 21 – 22: 1638, 18.11., Olomouc – ohledně zamýšleného 
průchodu vojsk z Čech přes Moravu do Slezska 

2423 M 58/1637 – 1640 1639 Karton 1105 
Militaria – fol. 23 – 24: 1639, 11.6., Vídeň – Ferdinand III. tribunálu (Kryštofu 
Pavlovi hraběti z Lichtenštejna, zemskému hejtmanu) ohledně uvedení 
moravských měst a hradů do pohotovosti za hrozícího nepřátelského 
nebezpečí 

2423 M 58/1637 – 1640 1639 Karton 1105 
Militaria – fol. 25 – 28: 1639, 15.6., Vídeň – Ferdinand III. správci zem. 
hejtmanství Kryštofu Pavlovi hr. z Lichtenštejna ohledně pokračujících 
výtržností vojsk v Markrabství moravském (přiložen latinský opis uvedeného 
německého listu císařova) 

2423 M 58/1637 – 1640 1639 Karton 1105 
Militaria – fol. 29 – 30: 1639, 18.6., Vídeň – Ferdinand III. Kryštofu Pavlovi 
hraběti z Lichtenštejna, svobodnému pánu na Kastelkornu, správci zemského 
hejtmanství, o doprovodu 1000 Uhrů, kteří přešli Jablunkovský průsmyk 

2423 M 58/1637 – 1640 1639 Karton 1105 
Militaria – fol. 31 – 32: 1639, 22.6., Vídeň – Ferdinand III. Lichtenštejnovi 
ohledně postavení moravského zemského vojska a jeho odvodu k armádě 

2423 M 58/1637 – 1640 1640 Karton 1105 
Militaria – fol. 3 – 34: 1640, 24.5., Vídeň – Ferdinand III. Lichtenštejnovi, 
zemskému hejtmanu o dodávce obilí z Moravy do Slezska 

2423 M 58/1637 – 1640 1640 Karton 1105 
Militaria – fol. 35 – 36: 1640, 9.6., Vídeň – Ferdinand III. zem. hejtmanu 
Lichtenštejnovi, pokyny ohledně vojenské exekuce při nedoplatcích kontribuce 

2423 M 58/1637 – 1640 1641 Karton 1105 
Militaria – fol. 37 – 38: 1641, 1.4. – Ferdinand III. zem. hejtmanu 
Lichtenštejnovi o nepřátelském vpádu do Feank, Horní Falce a Horního 
Porýní v lednu 1641, o odvodech a dislokaci vojsk na Moravě 

2423 M 58/1637 – 1640 1641 Karton 1105 
Militaria – fol. 39 – 40: 1641, 20.9., Řezno – Ferdinand III. zemslému 
hejtmanu Lichtenštejnovi (Kryštof Pavel) ohledně proviantního zásobování, 
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píce pro dělostřelecké koně, odložení cesty Miniatiho do Slezska na termín 
Michaelský atd. 

2423 M 58/1637 – 1640 1638 Karton 1105 
Militaria – fol 41 – 67: 1638 II. – "Vojenské záležitosti z roku 1638, zaslané 
císaři" (1638, březen – listopad – zásobování potravinami; zřizování 
mušketýrů z měšťanů a řemeslníků, odeslání vojska se zkušeným velitelem 
na vsetínské panství, předvolání a uvěznění 10 vsetínských poddaných; 
opatření dělostřeleckých koní a munice; odeslání voj. šatů z Rakous do 
Jihlavy a dále k armádě) 

2423 M 58/1637 – 1640 1638 Karton 1105 
Militaria – fol. 68 – 111: 1638 I. "Císařský reskript in militaribus z r. 1638" 
(převzetí 200 sudů /beden/ vojenských šatů, které byly převezeny z Kremže 
do Znojma a odtud do Slezska ke Gallasově armádě; přeložení 200 
důstojníků a mužů dělostřelectva z Jihlavy do Olomouce; změna počtů na 300 
mužů; zakoupení dělostřeleckých koní na Moravě, uvěznění zběhlých vojáků, 
opatření 30 mužů ze Špilberka; zásobování pluku podplukovník Josny von 
Mitlau v Jihlavě; odeslání naverbovaného mužstva; zásobování 300 mužů; 
šaty vojáků, ležících v Jihlavě; dotaz císařův ohledně vojenských šatů 
v Jihlavě) 

2423 M 58/1637 – 1640 1639 Karton 1105 
Militaria – fol. 112 – 241: 1639 – Vojenské záležitosti z roku 1639 
("Militarische An allerley Inn und Ausländer de Anno 1639") /opatření 
k ochraně země před nepřátelským vpádem; nedostatek munice, proviantu; 
opatření proti nepřátelskému vpádu v pohraničních místech; stížnost 
jihlavského krajského hejtmana Jindřicha von Halbighera na Rudolfa hraběte 
z Valdštejna pro vyhrožování /ohrožení/; opatření, aby každý pevný a zdmi 
obehnaný zámek, město a místo, byly učiněny schopnými obrany při 
nepřátelském vpádu; nařízení o nerušeném průchodu uherských vojsk přes 
Moravu do českého království; stížnost proti Urbanovi Ulrichovi Rayovi 
hraničnímu celnímu pojezdnému pro mýtský a trutnovský revír v českém 
království; nařízení kraj. hejtmanovi, aby poslal mužstvo včetně peněz a 50 
Valachů do Olomouce; komisaři, nařízení k vojsku v zemi; pokyny kraj. 
hejtmanům, hejtmanům na panstvích /vrchnostenských/, rozkazy velícím 
důstojníkům; příprava obrany proti nepřátelskému vpádu; kraj. hejtmanům 
o kontribuci; opatření, týkající se vojska, ležícího ve Slezsku; Horní Město – 
obrana; jihlavské městské radě na zprávu, že se blíží nepřítel; průchody voj. 
jednotek Moravou; hejtmanovi v Úsově ohledně jezdeckých útvarů; přípisy 
kraj. hejtmanům ohledně přehlídky gen. komisaře Miniatiho; ohledně taženíé 
vojsk ze Slezska /pochody různých pluků ze Slezska do Čech/; všem král. 
městům na Moravě ohledně opatření proti nepříteli; opatření střelného prachu 
pro Jihlavu; opevnění Olomouce; zjišťování pohybu vojsk na slezských 
hranicích, zásoby munice v Olomouci; přeprava 100 koní ze Slezska přes 
Olomouc do Jihlavy; odvoz munice do Prahy /16.3./ s největším urychlením; 
opevnění král. měst; hejtmanům panství i hejtmanu v Mor. Třebové /209, 210/ 
– o pohotovosti k obraně; M. Třebová /fol. 215,233,236 atd./ 

2423 M 58/1637 – 1640 1639 Karton 1105 
Militaria – fol. 242 – 294: Císařské reskripty in militaribus Anno 1639 (převoz 
munice z Moravy do Slezska ; poskytnutí plné podpory gen. komisaři Werneru 
hrabě von Tilly; opevnění královských a jiných sousedních měst; utvoření 
zásoby munice v Olomouci; vypravení 300 husarů do Prahy; specifikace 
císařských reskriptů in militaribus z roku 1639 /celkem 25 čísel/; rozhodnutí 
o publikaci patentů; rozkaz podporovat generálního komisaře Tillyho při 
provádění přehlídky vojska; potírání potulující se soldatesky; průchod 1000 
Uhrů zemí) 
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2423 M 58/1637 – 1640 1639 Karton 1105 
Militaria – fol. 295 – 386, 387 – 394: Zprávy a relace, adresované císaři 

2423 M 58/1637 – 1640 1639 Karton 1105 
Militaria – fol. 395 – 405: Císařské reskripty in militaribus 

2423 M 58/1637 – 1640 1638-1640 Karton 1105 
Militaria – fol. 406 – 569: Korespondence, zprávy, žádosti, informace ve 
vojenských záležitostech, adresované úřadu zemskému hejtmanství 

2423 M 58/1637 – 1640 1640 Karton 1105 
Militaria – fol. 570 – 650: Korespondence, pokyny a rozkazy královských 
úřadu zemského hejtmanství ve vojenských záležitostech, určená rozličným 
adresátům domácím i zahraničním 

2423 M 58/1637 – 1640 1640 Karton 1105 
Militaria – fol. 651 – 729: Zprávy královského úřadu zemskému hejtmanství ve 
vojenských věcech, adresované císaři a arcivévodovi Leopoldu Vilémovi 

2423 M 58/1637 – 1640 1640 Karton 1105 
Militaria – fol. 730 – 809: Císařské reskripty in militaribus z roku 1640 
(nařízení o sběru a odvodu kontribuce; stažení gonzagovské jízdy z Moravy; 
zhotovení 6000 šatů pro armádu; dělostřelectvo ve Vogtlandu – nedostatek 
personálu; koně pro dělostřelectvo; převedení vojska ze Slezska do Rakous; 
zbrojní koně; vyžádání zprávy o špatném jednání soldatesky; přiložena 
specifikace všech císařských reskriptů in militaribus An 1640 – celkem 31 
čísel) 

2423 M 58/1637 – 1640  Karton 1105 
Militaria – fol. 810 – 1138: zde chybí (v tomto kartonu) 

2423 M 58/1637 – 1640 1642 Karton 1105 
Militaria – fol. 1139 – 1148: Krakovský pluk (rozdělení ubytování krakovského 
pluku na Moravě, seznam důstojníků, rozpisy porcí krmiva pro koně; 
ubytovací seznamy /jmenovitě náklady na ubytování v Prostějově/) 

2423 M 58/1637 – 1640 1642 Karton 1105 
Militaria – fol. 1149 – 1301: Militaria (koncepty korespondence královského 
úřadu zemského hejtmanství s rozličnými adresáty ve vojenských 
záležitostech) 

2423 M 58/1641 – 1643 1643 Karton 1106 
Militaria – fol. 1 – 139: Korespondence královského úřadu zemského 
hejtmanství s císařem a jinými adresáty o válečných záležitostech 

2423 M 58/1641 – 1643 1641 Karton 1106 
Militaria – fol. 140 – 302: Korespondence o vojenských věcech, adresovaná 
císaři a arcivévodovi 
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2423 M 58/1641 – 1643 1641 Karton 1106 
Militaria – fol. 303 – 378: Císařské reskripty in militaribus z roku 1641 – 
přiložené specifikace císařských reskriptů 36 ks 

2423 M 58/1641 – 1643 1641 Karton 1106 
Militaria – fol. 379 – 556: Koncept různým adresátům v zemi i v zahraničí 
o vojenských záležitostech v roce 1641 

2423 M 58/1641 – 1643 1642 Karton 1106 
Militaria – fol. 557 – 596: Střetnutí polských vojáků s poddanými v Chrlicích 
a střelba 

2423 M 58/1641 – 1643 1641 Karton 1106 
Militaria – fol. 597 – 750: Militaria de Ao 1641 – korespondence, adresovaná 
královskému úřadu zemského hejtmanství včetně četných listů z Jihlavy, 
připojena stížnost poddaných z Ivanovic a Švábenic 

2423 M 58/1641 – 1643 1641 Karton 1106 
Militaria – fol. 751 – 823: Militaria de Ao 1641 – korespondence, adresovaná 
královskému úřadu zemského hejtmanství, např. list hraběte Palfyho ohledně 
Turků, listy hraběte Colloreda z Prahy, listy Jindřicha von Salebich z Jihlavy, 
zpráva z Moravské Třebové, další zprávy od hraběte Colloreda z Prahy atd. 

2423 M 58/1641 – 1643 1642 Karton 1106 
Militaria – fol. 824 – 851: Koncept z roku 1642 (od královského úřadu 
zemskému hejtmanství) 

2423 M 58/1641 – 1643 1642 Karton 1106 
Militaria – fol. 852 – 924: Originál od císaře a koncepty královského úřadu 
zemského hejtmanství z roku 1642 

2423 M 58/1641 – 1643 1642 Karton 1106 
Militaria – fol. 925 – 1138: Koncepty královského úřadu zemského hejtmanství 
císaři a jiným adresátům z roku 1642 

2423 M 58/1642 – 1643 1642-1643 Karton 1107 
Militaria – fol. 1 – 122: Rebeckův pluk, ubytování a odvody na panství Mor. 
Třebová a Trnávka 

2423 M 58/1642 – 1643 1643 Karton 1107 
Militaria – fol. 123 – 513: Přípisy došlé krajskému úřadu zemského 
hejtmanství a koncepty přípisů různým adresátům 

2423 M 58/1642 – 1643 1643 Karton 1107 
Militaria – fol. 514 – 552: Reskripty Ferdinanda III. královskému úřadu 
zemského hejtmanství ve vojenských záležitostech – vyžádání zprávy 
o dělostřeleckém materiálu; shromáždění služební koně; vyžádání 500 pušket 
z Mikulova do Brna; odeslání poškozených kusů ze Špilberku do Vídně; 
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udělelní zdravotní dovolené generálporučíkovi hraběti W. Gallasovi; opatření 
střelného prachu 

2423 M 58/1642 – 1643 1643 Karton 1107 
Militaria – fol. 553 – 827: Militaria de Anno 1643 – koncepty přípisu krajského 
úřadu zemského hejtmanství, odeslané různým adresátům 

2423 M 58/1642 – 1643 1643 Karton 1107 
Militaria – fol. 828 – 883: Zprávy došlé v roce 1643 od krajských hejtmanů na 
Moravě o vojácích 

2423 M 58/1642 – 1643 1643 Karton 1107 
Militaria – fol. 884 – 912: Zprávy od Jana hraběte z Rotálu Kryštofu Pavlovi 
z Lichtenštejna o vojenských záležitostech 

2423 M 58/1642 – 1643 1643 Karton 1107 
Militaria – fol. 913 – 953: Zprávy od Jana hraběte z Rotálu o Valaších s listy 
hraběte z Rotálu zaslanými 

2423 M 58/1642 – 1643 1643 Karton 1107 
Militaria – fol. 954 – 1071: Několik došlých listů od Jana hraběte z Rotálu 
a koncepty listů Kryštofa Pavla z Lichtenštejna různým adresátům 
o vojenských záležitostech 

2423 M 58/1642 – 1643 1643 Karton 1107 
Militaria – fol. 1072 – 1222: Listy o vojenských záležitostech, došlé 
královskému úřadu zemského hejtmanství od různých odesílatelů – listy 
jihlavského krajského hejtmana Heinricha von Halbida, list z Telče 
o ubytování a živení vojska; listy jihlavské městské rady; stížnost Maxmiliána 
knížete z Ditrichštejna na přeložení vojska do Lipníku a Hranic; stížnost města 
Prostějova na vojsko; stížnost městečka Pustiměře na ubytované vojsko; 
memoriál purkmistra a rady města Brna, obsahující stížnost na útisk měšťanů 
vojskem (1160); stížnost města Znojma na ubytování vojska (1194) 

2423 M 58/1643 – 1644 1644 Karton 1108 
Militaria – fol. 1 – 367: Koncepty královského úřadu zemského hejtmanství, 
leden – červen 1644 

2423 M 58/1643 – 1644 1644 Karton 1108 
Militaria – fol. 1 – 351: "Soukromé listy" (královského úřadu zemského 
hejtmanství, tribunálu) o vojenskcýh záležitostech, duben a květen 1644 – 
např. žaloby města Ivančic na hejtmana Pillmeyera atd. (4 – 18, 21 – 24); 
memoriál purkmistra a rady města Hustopečí (159 – 166); stížnost Martina 
kuráta Střeleckého na útisky vojska v Hradišti (192 – 193); stížnosti městečka 
Ketřz (Katscher); na vojsko; stížnost města Šternberka na posádku (274 – 
278) atd. 

2423 M 58/1643 – 1644 1642-1662 Karton 1108 
Militaria – fol. 1 – 244: Mietzlavův pluk (Mietzlaff) 
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2423 M 58/1643 – 1644 1643-1646,1661-1662 Karton 1108 
Militaria – fol. 1 – 76: Cronův (Jolann Freiherr von der Cron) pluk 

2423 M 58/1644 1644 Karton 1109 
Militaria – fol. 1 – 258: "Soukromé listy" in militaribus, červen až srpen 1644 

2423 M 58/1644 1644 Karton 1109 
Militaria – fol. 1 – 282: Militaria z roku 1644, koncepty 

2423 M 58/1644 1644 Karton 1109 
Militaria – fol. 1 – 50: Koncepty královského úřadu zemského hejtmanství 
vrchnímu komisaři Wellimu 

2423 M 58/1644 1644 Karton 1109 
Militaria – fol. 2 – 110: Listy in militaribus od různých odesílatelů, adresované 
Kryštofu Pavlovi z Lichtenštejna 

2423 M 58/1644 1644 Karton 1109 
Militaria – fol. 1 – 194: Popisy mužstva z roku 1644 

2423 M 58/1644 1665-1679 Karton 1109 
Militaria – fol. 1 – 114: Popisy mužstva rozličného vojska 

2423 M 58/1644 1643-1644 Karton 1109 
Militaria – fol. 1 – 132: Soupisy kontribuce a zásob, odeslaných vojsku 

2423 M 58/1644 1644 Karton 1109 
Militaria – fol. 1 – 18: Měsíční žoldy důstojníků a vojáků 

2423 M 58/1645 – 1646 1644-1645 Karton 1110 
Militaria – fol. 1 – 417: Militaria z roku 1645 – korespondence různých 
odesílatelů, adresovaná správci zemského hejtmanství Janu hr. z Rottálu 
a zemskému hejtmanovi Kryštofu Pavlovi z Lichtenštejna 

2423 M 58/1645 – 1646 1645 Karton 1110 
Militaria – nefol.: Militaria z roku 1645 atd. 

2423 M 58/1645 – 1646 1645 Karton 1110 
Militaria – nefol.: Koncepty korespondence různým adresátům in militaribus 
z roku 1645 

2423 M 58/1645 – 1646 1645 Karton 1110 
Militaria – nefol.: Koncepty korespondence in militaribus z roku 1645, 
adresované císaři 
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2423 M 58/1645 – 1646 1645 Karton 1110 
Militaria – nefol.: Koncepty korespondence in publicis z roku 1645, 
adresované různým adresátům 

2423 M 58/1645 – 1646 1646 Karton 1110 
Militaria – fol. 1 – 93: Věci soukromé in militaribus z roku 1646 (Privat Sachen 
in Militaribus Anno 1646) 

2423 M 58/1645 – 1646 1646 Karton 1110 
Militaria – fol. 94 – 169: Zahrádeckého pluk (Karel Bohobud ze Zahrádek) 

2423 M 58/1645 – 1646 1646 Karton 1110 
Militaria – fol. 170 – 244: Popisy mužstva setnin Zahrádeckého pluku 

2423 M 58/1645 – 1646 1646 Karton 1110 
Militaria – fol. 245 – 361: Korespondence ve vojenskcýh záležitostech od 
rozličných odesílatelů, adresovaná zástupci zemskému hejtmana Janu hraběti 
z Rotálu 

2423 M 58/1645 – 1646 1646 Karton 1110 
Militaria – fol. 362 – 422: Císařské reskripty a reskripty arcivévody Leopolda 
Viléma in militaribus z roku 1646 – opevnění města Hradiště; zásobování 
posádek města Brna; letní zásobovací rozkaz pro všechna dědičná království 
a země; zvýšení pense veliteli Špilberku Jiřímu Ogilvimu; opevnění Špilberku, 
svolení pro generál. komisaře svobodného pána Zahrádeckého k proplacení 
dodaných dragounských koní; pokyny genenerálnímu strážmistrovi 
Souchesovi k obraně měst Brna a Uherského Hradiště; zásobování měst Brna 
a Uherského Hradiště; úprava požitků velitele špilberské pevnosti; nařízení 
generálnímu komisaři svobodnému pánovi Václavovi Zahrádeckému ohledně 
výplaty zbytku polovičního měsíčního žoldu pro jeho pluk; změna 
dragounského v pěší pluk; listy veliteli Brna Loiusu Raduitovi de Souches 

2423 M 58/1645 – 1646 1646 Karton 1110 
Militaria – fol. 423 – 472: Císařské reskripty a reskripty arcivévody Leopolda 
Viléma z roku 1646 – pokračování 

2423 M 58/1646 – 1647 1646 Karton 1111 
Militaria – fol.1 – 372: Soukromé věci (Privat sachen) in militaribus 1646 
(korespondence adresovaná Kryštofu Pavlovi říšskému hraběti 
z Lichtenštejna, sv. p. z Kastelkornu: ubytování a zásobování vojska, válečné 
škody; de Souches, fol. 70 – 75, 137 – 140, 329 – 334, 334 – 345) 

2423 M 58/1646 – 1647 1646 Karton 1111 
Militaria – fol. 373 – 423: Koncepty císaři in publicis 

2423 M 58/1646 – 1647 1646 Karton 1111 
Militaria – fol. 424 – 506: Koncepty in publicis 1646 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

521 

2423 M 58/1646 – 1647  Karton 1111 
Militaria – fol. 507 – 564: Koncepty císaři a arcivévodovi (de Souches, fol 508 
– 509, 528 – 529, 546, 558) 

2423 M 58/1646 – 1647 1647 Karton 1111 
Militaria – Ad militaria de Anno 1647 fol. 1 – 120: Soukromé věci in publicis 

2423 M 58/1646 – 1647 1647 Karton 1111 
Militaria – fol. 121 – 150: Koncepty císaři in publicis 1647 (de Souches, fol. 
136) 

2423 M 58/1646 – 1647 1647 Karton 1111 
Militaria – fol. 151 – 228: Koncepty in publicis 

2423 M 58/1646 – 1647 1647 Karton 1111 
Militaria – fol. 229 – 480: Koncepty in publicis 1647 (de Souches 285, 421) 

2423 M 58/1646 – 1647 1647 Karton 1111 
Militaria – fol. 481 – 590: Korespondence došlá K. P. z Lichtenštejna 1647 
(fol. 482, de Souches fol. 551) 

2423 M 58/1646 – 1647 1647 Karton 1111 
Militaria – fol. 591 – 672: Koncepty na generální komisariát 1647 (de 
Souches, fol. 629) 

2423 M 58/1646 – 1647 1647 Karton 1111 
Militaria – fol. 673 – 746: Listy rozličného druhu od generálního válečného 
komisariátu 

2423 M 58/1648 1647 Karton 1112 
Militaria – fol 1 – 446: Korespondence došlá K. P. z Lichtenštejna 1647 (de 
Souches, fol, 29, 138, 168 – 172) 

2423 M 58/1648 1647 Karton 1112 
Militaria – fol. 447 – 539: Koncepty císaři in Militaribus 1647 

2423 M 58/1648 1648 Karton 1112 
Militaria – fol. 540 – 583: Koncepty císaři in publicis 

2423 M 58/1648 1648 Karton 1112 
Militaria – fol. 584 – 732: Koncepty in militaribus 

2423 M 58/1648 1648 Karton 1112 
Militaria – fol. 733 – 873: Soukromé záležitosti in publicis 1648 (Moravská 
Třebová 770 – 773, Valaši 802 – 808, kontribuce na posádky 
v severomoravských městech 1642 – 1643 z roku 1648 847 – 873) 
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2423 M 58/1648 1648 Karton 1112 
Militaria – fol. 874 – 921: Koncepty na generální (válečný) komisariát 

2423 M 58/1648 1648 Karton 1112 
Militaria – fol. 922 – 954: Koncepty císaři in militaribus 

2423 M 58/1648 1648 Karton 1112 
Militaria – fol. 955 – 1010: Rozličné listy od generálního válečného 
komisariátu 

2423 M 58/1648 – 1658 1649 Karton 1113 
Militaria – fol. 1 – 54: Soukromé záležitosti in militaribus (došlá 
korespondence, adresovaná válečnému komisaři Janu hraběti z Rotálu) 

2423 M 58/1648 – 1658 1649 Karton 1113 
Militaria – fol. 55 – 73: Soukromé záležitosti in publicis (došlá korespondence, 
adresovaná Janu hraběti z Rotálu) 

2423 M 58/1648 – 1658 1657 Karton 1113 
Militaria – fol. 75 – 203: Listy válečného komisaře a krajského hejtmana in 
militaribus (seznamy konsignace) ubytovaného vojska na jednotlivých místech 
z roku 1657 

2423 M 58/1648 – 1658 1655-1656 Karton 1113 
Militaria – fol. 204 – 258: Císařské reskripty in militaribus z r. 1655 – 1656 
(usazení bývalých důstojníků a vojáků v zemi atd.) 

2423 M 58/1648 – 1658 1648 Karton 1113 
Militaria – fol. 259 – 527: Soukromé listy (Privat Schreiben) in militaribus (de 
Souches, fol. 261, 338, 398, 495) 

2423 M 58/1648 – 1658 1657-1658 Karton 1113 
Militaria – fol. 528 – 705: Došlá korespondence a koncepty vyřízení in 
militaribus (de Souches, fol. 557 – 560, 561 – 562) 

2423 M 58/1648 – 1658 1657-1658 Karton 1113 
Militaria – fol. 706 – 788: Seznamy ubytovaných vojáků a bytů a služeb jim 
poskytovaných in natura a v penězích 

2423 M 58/1648 – 1658 1647-1648 Karton 1113 
Militaria – fol. 789 – 877: Císařské reskripty in militaribus 1648 (de Souches 
808, přiložena specifikace cís. reskriptů došlých v roce 1648) 

2423 M 58/1648 – 1658 1645-1647 Karton 1113 
Militaria – fol. 878 – 1205: Vyúčtování zásobování vojska, specifikace 
restantů, rozpisy proviantu (de Souches 901 atd., přiloženy artikulové 
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a vyznání kováře hovězskýho ze statku vsetínského, jenž se stalo dne 11 
februari Ao 1645, fol. 1197 – 1200) 

2423 M 58/1648 – 1658 1647-1648 Karton 1114 
Militaria – nefol.: Vyúčtování a specifikace o zásobování vojska, ubytovaného 
na Moravě (přiloženo) 

2423 M 58/1648 – 1658 1657 Karton 1113 
Militaria – fol. 1206 – 1220: Ubytování vojska ve městech znojemského kraje 
a jeho konsignace 

2423 M 58/1658 1657-1658 Karton 1114 
Militaria – č. 1: poznamenání vojáků, ležících v kvartýrech v různých 
moravských městech 1657 – 1658 

2423 M 58/1658 1657-1658 Karton 1114 
Militaria – č. 2: seznamy vydaného proviantu a vynaložených peněz na 
zásobování při průchodech vojsk 1657 – 1658 

2423 M 58/1658 1643-1646 Karton 1114 
Militaria. – č. 3: poznamenání, co se vydalo na zásobování ubytovaného 
vojska in natura a v penězích 1643 – 1646 

2423 M 58/1658 1656 Karton 1114 
Militaria – č. 4: zprávy a specifikace kraj. hejtmanů o ubytování vojska 
v krajích 1656 

2423 M 58/1658 1656-1657 Karton 1114 
Militaria – č. 5: reskripty Ferdinanda III. a arcivévody Leopolda in militaribus 
1655 – 1657 

2423 M 58/1658 1656-1657 Karton 1114 
Militaria – č. 6: zprávy kraj. hejtmanů o ubytování mužstva Souchesovského 
pluku v krajích po italském tažení 1656 – 1657 

2423 M 58/1658 1657-1662 Karton 1114 
Militaria – č. 7: rozpisy počtů a zásobování vojska podle krajů 1657 – 1662 

2423 M 58/1658 1660 Karton 1114 
Militaria – č. 8: rozpisy zásobování vojska podle krajů 1660 

2423 M 58/1658 1655-1657 Karton 1114 
Militaria – č. 10: tažení (Abmarschierunt) vojska do Slezska a jeho zásobování 
1655 – 1657 
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2423 M 58/1658 1655-1657 Karton 1114 
Militaria – č. 11: zprávy krajských hejtmanů, týkající se vojska 1655 – 1657 

2423 M 58/1658 1655, 1658 Karton 1114 
Militaria – č. 12: soupis (Lista) nově naverbovaného vojska na Moravě 1655, 
1658 

2423 M 58/1658 1655-1657 Karton 1114 
Militaria – č. 13: pluk knížete Gonzagy 1655 – 1657 

2423 M 58/1658 1655-1656 Karton 1114 
Militaria – č. 14: rozdělení a ubytování nově naverbovaného vojska 1655 – 
1656 

2423 M 58/1658 1655-1656 Karton 1114 
Militaria – č. 15: dopisy Ludvíka de Souches zem. hejtmanovi, týkající se 
vojska 1655 – 1656 

2423 M 58/1658 1656 Karton 1114 
Militaria .– č. 16: výkazy nově naverbovaných vojáků na Moravě (No 3) 1656 

2423 M 58/1658 1657 Karton 1114 
Militaria – č. 17: zprávy kraj. hejtmanů a výkaz vojáků, kteří táhli do Itálie (No 
7) (1656) 1657 

2423 M 58/1658 1657 Karton 1114 
Militaria .– č. 18: výkazy ubytovaných vojáků z některých krajů (No 6) 1657 

2423 M 58/1658 1643-1668 Karton 1114 
Militaria – č. 19: soupis starých a nově naverbovaných vojáků v hradišťském 
kraji 1657, 1668 

2423 M 58/1658 – 1668 1657-1658 Karton 1115 
Militaria – č. 1: výkazy vojáků a válečných nákladů na ubytování vojska 
v olomouckém kraji 1657 – 1658 

2423 M 58/1658 – 1668 1657-1668 Karton 1115 
Militaria – č. 2: výkazy a popisy mužstva (vojska), ubytovaného na Moravě 
1658 – 1660, 1667 – 1668 

2423 M 58/1672 – 1678  Karton 1116 
Militaria – č. 1: císařeské reskripty a jiné spisy, týkající se hornouherských 
rebelů a jiné milice téže národnosti 

2423 M 58/1672 – 1678 1670-1680 Karton 1116 
Militaria – č. 2: dislokace a zásobování vojska a milice 1670 – 1680 
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2423 M 58/1672 – 1678 1677-1678 Karton 1116 
Militaria – č. 3: popisy nově naverbovaného mužstva a milice 1677 – 1678 

2423 M 58/1672 – 1678 1680 Karton 1116 
Militaria – č. 4: popisy a specifikace naverbovaného mužstva, náklady na 
vojsko 1680 

2423 M 58/1672 – 1678 1680 Karton 1116 
Militaria – č. 5: redukce holštýnského pluku (Holsteinischen Regiments) 1680 

2423 M 58/1672 – 1678 1680 Karton 1116 
Militaria – č. 6: pokyny kraj. hejtmanům a jiným úředníkům ve voj. 
záležitostech 1680 

2423 M 58/1672 – 1678 1680 Karton 1116 
Militaria – č. 7: zprávy kraj. hejtmanů a váleč. komisařů o ubytování 
a výstřelcích vojska 1680 

2423 M 58/1672 – 1678 1672 Karton 1116 
Militaria – č. 8: seznamy mužstva vojenských pluků 1672 

2423 M 58/1672 – 1678 1680 Karton 1116 
Militaria – č. 9: zprávy o placení servicií vyšším důstojníkům, ubytování vojska 
a jiné 1680 

2423 M 58/1672 – 1678 1680 Karton 1116 
Militaria – č. 10: císařské reskripty a zprávy válečných komisařů 1680 

2423 M 58/1672 – 1678 1680 Karton 1116 
Militaria – č. 11: dobrozdání o novém způsobu voj. zásobování aj. 1680 

2423 M 58/1672 – 1678 1680 Karton 1116 
Militaria – č. 12: svémocné ubytování vojska v hradišťském kraji, ubytování 
a zásobování vojska atd. 1680 

2423 M 58/1672 – 1678 1680 Karton 1116 
Militaria – č. 13: stažení milice z hradišťského kraje od moravských hranic 
a její přeložení do označených kvartýrů atd. 1680 

2423 M 58/1672 – 1678 1680 Karton 1116 
Militaria – č. 14: rozvržení vojenského ubytování atd. 1680 

2423 M 58/1672 – 1678 1677-1680 Karton 1116 
Militaria – č. 15: odchod ubytovaného vojska a milice ze znojemskho 
a jihlavského kraje 1680 
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2423 M 58/1748 1748-1751 Karton 1117 
Militaria – č. 1: zákaz poskytovat útočiště a stanovení odměny za přivedení 
ruského dezertéra ve výši 18 zl. za hlavu 1748 – 1751 

2423 M 58/1748 1748 Karton 1117 
Militaria – č. 2: kuchyňské regalie, stanovené pro ruskou generalitu za 
průchodu zemí 1748 

2423 M 58/1748 1748-1753 Karton 1117 
Militaria – č. 3: stížnosti rozličných obcí a zvláště města Valašského Meziříčí 
na proviantního pachtýře Kollocha pro zdržování placení za naturálie jak pro 
ruské, tak i císařsko-královské vojsko 1749 – 1753; zpáteční pochod z Čech 
a ubytování a zásobování ruských pomocných sborů na Moravě 1748 – 1752 

2423 M 58/1748 – 1749 1748-1749 Karton 1118 
Militaria – ad Militaria 1748; k ruskému ubytování; č. 4: rozličné dílčí stížnosti 
na ubytování a zásobování přezimujících ruských pomocných sborů v zemi 
1748 – 1749 

2423 M 58/1748 – 1749 1748-1749 Karton 1118 
Militaria – ad Militaria 1748; k ruskému ubytování; č. 5: umístění nemocných 
ruských vojáků 1748 – 1749 

2423 M 58/1748 – 1749 1749-1756 Karton 1118 
Militaria – ad Militaria 1748; k ruskému ubytování; č. 6: vyúčtování a náhrada 
placení, poskytnutých ruským sborům mimo služby 1749 – 1756 

2423 M 58/1748 – 1749 1749 Karton 1118 
Militaria – ad Militaria 1748; k ruskému ubytování; č. 7: škody ohněm, 
způsobené ruským kapitánem v Moravičanech 1749 

2423 M 58/1748 – 1749 1749-1750 Karton 1118 
Militaria – ad Militaria 1748; k ruskému ubytování; č. 8: vyúčtování a náhrada 
naturálií, poskytnutých ruským pomocným sborům 1749 – 1750 

2423 M 58/1748 – 1749  Karton 1119 
Militaria – k ruskému ubytování; č. 9: obtížné placení služeb od ruských sborů 

2423 M 58/1748 – 1749 1749-1750 Karton 1119 
Militaria – k ruskému ubytování; č. 10: stížnost olomouckého magistrátu proti 
tam ubytovaným ruským nemocným a přitom použitý způsob úhrady 1749 – 
1750 

2423 M 58/1748 – 1749 1748 Karton 1119 
Militaria – k ruskému ubytování; č. 11: pochody jezdeckých pluků 
Hohenembs, Philbert a K. Palffy a v zemi zůstávající kyrysnický pluk 
Luchesiho 1748 
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2423 M 58/1748 – 1749 1748-1752 Karton 1119 
Militaria –k ruskému ubytování; č. 12: ubytování členů inženýrského sboru, 
vázaných na pevná místa v zemi 1748 – 1752 

2423 M 58/1748 – 1749 1748-1749 Karton 1119 
Militaria – k ruskému ubytování; č. 13: ubytování kyrysnického pluku 
Luchesiho 1748 – 1749 

2423 M 58/1748 – 1749 1748 Karton 1119 
Militaria – k ruskému ubytování; č. 14: rozličné dílčí stížnosti míst, určených 
k ubytování císařsko-královského vojska 1748 

2423 M 58/1748 – 1749 1748 Karton 1119 
Militaria – k ruskému ubytování; č. 14a vojsko (Miliz), určené k trvalému 
ubytování v zemi 1748 

2423 M 58/1748 – 1749 1748 Karton 1119 
Militaria – k ruskému ubytování; č. 15: rozličné vojenské pochody 1748 

2423 M 58/1748 – 1749 1748 Karton 1119 
Militaria – k ruskému ubytování; č. 16: zastavení dodávání sena a řezanky 
Luchesiho kyrysnickému pluku, ubytování v zemi 1748 

2423 M 58/1748 – 1749 1748-1749 Karton 1119 
Militaria – k ruskému ubytování; č. 17: verbování do pěšího pluku 1748 – 1749 

2423 M 58/1748 – 1749 1748 Karton 1119 
Militaria – k ruskému ubytování; č. 18: nařízený pochod sedmi jezdeckých 
pluků z Nizozemí přes Čechy a Moravu do Uher 1748 

2423 M 58/1748 – 1749 1748 Karton 1119 
Militaria – k ruskému ubytování; č. 19: vojenské přípřeže 1748 

2423 M 58/1748 – 1749 1748 Karton 1119 
Militaria – k ruskému ubytování; č. 20: rozličné vojenské záležitosti smíšené 
1748 

2423 M 58/1748 – 1749 1748 Karton 1119 
Militaria – k ruskému ubytování; č. 21: uspokojení císařsko-královského 
vojska ubytovaného v zemi s ložní slámou až do opatření ložních potřeb 1748 

2423 M 58/1748 – 1749 1748 Karton 1119 
Militaria – k ruskému ubytování; č. 22: rozličné výtržnosti vojska 1748 
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2423 M 58/1748 – 1749 1748-1749 Karton 1119 
Militaria – k ruskému ubytování; č. 23: příspěvek peněžní a přídavek dřeva na 
roku 1748 pro vojsko ubytované v zemi 1748 – 1749 

2423 M 58/1748 – 1749 1748-1752 Karton 1119 
Militaria – k ruskému ubytování; č. 24: násilné odnětí dvou přípřežních koní 
plukovním knězem od Nádasdyho pluku 1748 – 1749 

2423 M 58/1748 – 1749 1748-1750 Karton 1120 
Militaria – ad Militaria 1748 dohled na transitní clo a masný krejcar 
z dováženého zahraničního jatečného dobytka pro ruská vojska 1748; 
měsíční taxovní řád ("Pořádky ceny") z roku 1756 a taxovní řády 13 
moravských měst z roku 1778; zemský příspěvek na milici 1748 – 1749) 
militaria 1749: č. 25 proviant a píce pro císařsko-královské vojsko 1748 – 
1750 

2423 M 58/1748 – 1749 1748-1749 Karton 1120 
Militaria – ad Militaria 1748 dohled na transitní clo a masný krejcar 
z dováženého zahraničního jatečného dobytka pro ruská vojska 1748; 
měsíční taxovní řád ("Pořádky ceny") z roku 1756 a taxovní řády 13 
moravských měst z roku 1778; č. 26: dislokační zásady pro císařsko-
královské vojsko, ubytované v zemi 1748 – 1749 

2423 M 58/1748 – 1749 1748-1749 Karton 1120 
Militaria – ad Militaria 1748 dohled na transitní clo a masný krejcar 
z dováženého zahraničního jatečného dobytka pro ruská vojska 1748; 
měsíční taxovní řád ("Pořádky ceny") z roku 1756 a taxovní řády 13 
moravských měst z roku 1778; č. 27: poskytování služeb císařsko-
královskému vojsku, ubytovanému až do zavedení ubytování kasárenského 
jednotlivě a současné služby a nocležné, jakož i verbování 1748 – 1749 

2423 M 58/1748 – 1749 1748-1749 Karton 1120 
Militaria – ad Militaria 1748 dohled na transitní clo a masný krejcar 
z dováženého zahraničního jatečného dobytka pro ruská vojska 1748; 
měsíční taxovní řád ("Pořádky ceny") z roku 1756 a taxovní řády 13 
moravských měst z roku 1778; č. 28: verbování do císařsko-královského 
vojska, ubytovaného v zemi 1748 – 1749 

2423 M 58/1748 – 1749 1749 Karton 1120 
Militaria – ad Militaria 1748 dohled na transitní clo a masný krejcar 
z dováženého zahraničního jatečného dobytka pro ruská vojska 1748; 
měsíční taxovní řád ("Pořádky ceny") z roku 1756 a taxovní řády 13 
moravských měst z roku 1778; č. 29: rozličné smíšené voj. záležitosti 1749 

2423 M 58/1748 – 1749 1749-1750 Karton 1120 
Militaria – ad Militaria 1748 dohled na transitní clo a masný krejcar 
z dováženého zahraničního jatečného dobytka pro ruská vojska 1748; 
měsíční taxovní řád ("Pořádky ceny") z roku 1756 a taxovní řády 13 
moravských měst z roku 1778; č. 30: vojenské přpřeže 1749 – 1750 

2423 M 58/1748 – 1749 1749-1750 Karton 1120 
Militaria – č. 31: rozličné vojenské pochody (Militär marchen) 1749 – 1750 
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2423 M 58/1748 – 1749 1749-1750 Karton 1120 
Militaria – č. 32: verbování pěchoty 1749 – 1750 

2423 M 58/1748 – 1749 1749 Karton 1120 
Militaria – č. 33: rozličné výtržnosti vojska 1749 

2423 M 58/1748 – 1749 1749 Karton 1120 
Militaria – č. 34: letní táboření císařsko–královských pluků, ubytovaných 
v zemi 1749 

2423 M 58/1748 – 1749 1748-1750 Karton 1120 
Militaria – č. 35: od zavedení vojenského zásobování od 1.11.1749 nesměly 
být starší pasivní pohledávky pluků umořovány 1749 

2423 M 58/1749 1751-1758 Karton 1121 
Militaria – č. 26: rozličná placení císařsko–královského vojska v roce 1742 od 
země 1751 – 1758 

2423 M 58/1749 1748-1749 Karton 1121 
Militaria – č. 37: dodatečné odvody z roku 1748 v počtu 54 mužů 1749 

2423 M 58/1749 1749-1750 Karton 1121 
Militaria – č. 38: dobrovolné stavění rekrutů proti vyplácení 2 dukátů (12 
a potom 20 zl.) za muže 1749 – 1750 

2423 M 58/1749 1749-1750 Karton 1121 
Militaria – č. 39: výtržnost, spáchaná podporučíkem Hallerova uherského 
pěšího pluku na chrlickém poddaném 1749 – 1750 

2423 M 58/1749 1749-1758 Karton 1121 
Militaria – č. 40: nájemní smlouva ohledně dodávek naturálií na rok 1750 
k zásobování císařsko-královského vojska, ubytovaného v zemi 1749 – 1750 

2423 M 58/1749 1750-1754 Karton 1122 
Militaria – č. 40: akta komise o nájemcích dodávek pro vojsko P. Fangera 
a Wittinghoffera 1750 – 1754 

2423 M 58/1749 1749 Karton 1122 
Militaria – č. 41: žádost lichtenštejnského právního zástupce o náhradu 
natrurálií, vydaných z panství Ruda (Eisenberg) uherským povstalcům, kteří 
v roce 1744 tábořili u Červené Vody (Rothwasser) 1749 

2423 M 58/1749 1749 Karton 1122 
Militaria – č. 42: tzv. "malé stejnokroje" (Kleine Mundur) pro jízdní pluky (jízdu) 
a způsob jejich finanční úhrady 1749 
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2423 M 58/1749 1749 Karton 1122 
Militaria – č. 43: náhrada Maxmiliánu von Lockenan, který při pruské válce 
nesl z vlastního náklady, spojené se svoláním Vlachů, jakož i vyplacení 
vlastního platu 1749 

2423 M 58/1749 1749-1750 Karton 1122 
Militaria – č. 44: žádost Doroty Obdržálkové o propuštění jejího jediného syna 
Jiřího Obdržálka, postaveného násilím za rekruta Waldeggova pěšího pluku 
1749 – 1750 

2423 M 58/1749 1748-1751 Karton 1122 
Militaria – č. 45: přenechání proviantního skladiště v Olomouci bez činže 
bývalému proviantnímu dodavateli Šebestiánu Kollochovi 1748 – 1751 

2423 M 58/1749 1748-1771 Karton 1122 
Militaria – č. 46: ubytování přikázaného vojska v zemi 1748 – 1771 

2423 M 58/1749 1749-1750 Karton 1122 
Militaria – č. 47: dislokace 5 pluků pěších a 1 pluku jízdního, ubytovaných 
v zemi 1749 – 1750 

2423 M 58/1749 1749-1783 Karton 1123 
Militaria – č. 48: inventáře vojenských ubytovacích míst, kde byla zřízena 
kasárna a předané požadavky 1749 – 1783 

2423 M 58/1749 1748-1754 Karton 1123 
Militaria – č. 49: ubytovací záležitosti uložené generálnímu polnímu 
strážmistrovi hraběti von Therheimbovi 1748 – 1754 

2423 M 58/1749 1749 Karton 1123 
Militaria – č. 50: nejvyšší polní strážmistři baron von Andlau a Josef hrabě 
Esterházi, přikázaní službou v zemi 1749 

2423 M 58/1749 1750-1773 Karton 1123 
Militaria – č. 51: ubytování ve městě Kroměříži 1750 – 1773 

2423 M 58/1749 1750-1766 Karton 1124 
Militaria – č. 52: ubytování v Prostějově 1750 – 1766 

2423 M 58/1749 1750-1772 Karton 1124 
Militaria – č. 53: ubytování v královském městě Kyjově 1750 – 1772 

2423 M 58/1749 1749-1764 Karton 1124 
Militaria – č. 54: ubytování v Novém Jičíně 1749 – 1764 
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2423 M 58/1749 1749-1751 Karton 1124 
Militaria – č. 55: stížnost J. Ignáce Painagla na kyjovský magistrát pro 
nadměrné ubytování v jeho domě 1749 – 1751 

2423 M 58/1749 1750-1751 Karton 1124 
Militaria – č. 56: střežení bran v uzavřených místech, kde byla ubytována 
císařsko-královská vojska a zřízení strážnice magistráty 1750 – 1751 

2423 M 58/1749 1749-1773 Karton 1124 
Militaria – č. 57: ubytování v královslém městě Uničově 1750 – 1773 

2423 M 58/1749 1752-1756 Karton 1125 
Militaria – č. 58: ubytování v Litovli 1752 – 1756 

2423 M 58/1749 1750 Karton 1125 
Militaria – č. 59: ubytování ve Šternberku 1750 

2423 M 58/1749 1750-1758 Karton 1125 
Militaria – č. 60: ubytování v městě Přerově 1750 – 1758 

2423 M 58/1749 1751-1771 Karton 1125 
Militaria – č. 61: ubytování v Lipníku 1751 – 1771 

2423 M 58/1749 1751-1753 Karton 1125 
Militaria – č. 62: ubytování v Hranicích 1751 – 1753 

2423 M 58/1749 1750-1773 Karton 1125 
Militaria – č. 63: ubytování ve Fulneku 1750 – 1773 

2423 M 58/1749 1750-1753 Karton 1125 
Militaria – č. 64: ubytování v Příboře 1750 – 1753 

2423 M 58/1749 1750-1756 Karton 1125 
Militaria – č. 65: ubytování v lenním městě Valašském Meziříčí 1750 – 1756 

2423 M 58/1749 1752 Karton 1125 
Militaria – č. 66: ubytování v Moravském Krumlově 1752 

2423 M 58/1749 1750-1751 Karton 1125 
Militaria – č. 67: výbuchem prachu poškozené kasárny v Krumlově 1750 – 
1751 

2423 M 58/1749 1750-1751 Karton 1125 
Militaria – č. 68: ubytování ve městě Jemnici 1750 – 1751 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

532 

2423 M 58/1749 1749-1750 Karton 1125 
Militaria – č. 69: ubytování v městečku Židlochovicích 1749 – 1750 

2423 M 58/1749 1750-1758 Karton 1125 
Militaria – č. 70: ubytování ve městě Slavkově (přiložen plán) 1750 – 1758 

2423 M 58/1749 1749-1759 Karton 1125 
Militaria – č. 71: ubytování ve městě Vyškově 1749 – 1759 

2423 M 58/1749 1750, 1764 Karton 1125 
Militaria – č. 72: ubytování ve městě Hustopečích 1750, 1764 

2423 M 58/1749 1749-1772 Karton 1125 
Militaria – č. 73: ubytování v král. městě Jihlavě 1749 – 1772 

2423 M 58/1749 1749-1758 Karton 1125 
Militaria – č. 74: ubytování ve městě Třebíči 1749 – 1758 

2423 M 58/1749 1751-1752 Karton 1125 
Militaria – č. 75: ubytování ve Velké Bíteši 1751 – 1752 

2423 M 58/1749 1752-1753 Karton 1125 
Militaria – č. 76: ubytování v Dačicích 1752 – 1753 

2423 M 58/1749 1749-1752 Karton 1125 
Militaria – č. 77: ubytování ve Strážnici 1749 – 1752 

2423 M 58/1749 1749-1752 Karton 1125 
Militaria – č. 78: voj. ubytování ve městě Veselí 1749 – 1752 

2423 M 58/1749 1749-1766 Karton 1126 
Militaria – č. 79: ubytování v Uherském Brodě 1749 – 1766 

2423 M 58/1749 1749-1759 Karton 1126 
Militaria – č. 80: ubytování v kníž. lichtenštejnském městě Uhrském Ostrohu 
(přiložen plán budov) 1749 – 1759 

2423 M 58/1749 1750 Karton 1126 
Militaria – č. 81: ubytování v Bzenci 1750 

2423 M 58/1749 1749 Karton 1126 
Militaria – č. 82: ubytování v Kunovicích 1749 
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2423 M 58/1749 1749-1769 Karton 1126 
Militaria – č. 83: ubytování v královském městě Uherském Hradišti 1749 – 
1769 

2423 M 58/1749 1749 Karton 1126 
Militaria – č. 84: svolání věřitelů (Creditorum) majících pohledávku vůči vojsku 
1749 

2423 M 58/1749 1748-1767 Karton 1126 
Militaria – č. 85: ubytování v Mikulově 1748 – 1767 

2423 M 58/1750 1750-1751 Karton 1127 
Militaria – č. 1: dislokace císařsko-královských pluků, určených k ubytování 
v zemi 1750 – 1751 

2423 M 58/1750 1750-1751 Karton 1127 
Militaria – č. 2: stažení císařsko-královská vojska, ubytovaného na Moravě 
a ve Slezsku, do jednoho tábora (Campement) 1750 – 1751 

2423 M 58/1750 1750 Karton 1127 
Militaria – č. 3: ustanovení nejvyššího polního strážmistra hraběte von 
Radieati k cvičení Luchesiho kyrysnického regimentu podle nově zavedených 
vojenskcýh cvičení 1750 

2423 M 58/1750 1750-1752 Karton 1127 
Militaria – č. 4: dodavatelská smlouva, uzavřená na rok 1751 na dodání 
naturálií pro císařsko-královské vojsko ubytované v zemi 1750 – 1752 

2423 M 58/1750 1750-1751 Karton 1127 
Militaria – č. 5: návrh na zemské odvody za jistých podmínek v počtu 1500 
hlav 1750 – 1751 

2423 M 58/1750 1751 Karton 1128 
Militaria – návrh na zemské odvody za jistých podmínek v počtu 1500 hlav 
1751 

2423 M 58/1750 1751 Karton 1128 
Militaria – č. 6: žádost uherské poddané M. Kräntzhové o zproštění jejího 
odvedeného syna pro nemoc (padoucnice) 1751 

2423 M 58/1750 1750 Karton 1128 
Militaria – č. 7: rozličné militaria mixta 1750 

2423 M 58/1750 1750 Karton 1128 
Militaria – č. 8: rozličné vojenské výtržnosti 1750 
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2423 M 58/1750 1750-1751 Karton 1128 
Militaria – č. 9: odvody k pěchotě 1750 – 1751 

2423 M 58/1750 1750 Karton 1128 
Militaria – č. 10: odvody k jízdě 1750 

2423 M 58/1750 1750 Karton 1128 
Militaria – č. 11: rozličné vojenské pochody 1750 

2423 M 58/1750 1750 Karton 1128 
Militaria – č. 12: rozličné přípřeže 1750 

2423 M 58/1750 1750 Karton 1128 
Militaria – č. 13: nemocní císařsko-královského vojska, jejich ubytování 
a zásobování 1750 

2423 M 58/1750 1750 Karton 1128 
Militaria – č. 14: převzetí 1258 zl. 50 kr. od opavského kamerálního výběrčího 
Beera svobodným pánem Šubířem na zásobování pluku (batajlonu) generála 
Ogilviho 1750 

2423 M 58/1750 1750 Karton 1128 
Militaria – č. 15: povolení pro Josefa Sommerschmidta, muškterýra 
markraběte brandenburskoonoltzbachovského (Marggräfland – Brandenburg 
– Onoltzbachischen), odebrat se do Starého Města u Kolštejna (Branné) 1750 

2423 M 58/1750 1751-1757 Karton 1128 
Militaria – č.1: slavonský pluk, který vtáhl z Čech do země s určením ke 
střežení soli, a jeho dislokace 1751 –  1757 

2423 M 58/1750 1751 Karton 1128 
Militaria – č. 2: smíšené záležitosti (Verschiedene mixta) 1751 

2423 M 58/1750 1751 Karton 1128 
Militaria – č. 3: rozličné vojenské pochody 1751 

2423 M 58/1750 1751 Karton 1128 
Militaria – č. 4: rozličné vojenské přípřeže 1751 

2423 M 58/1750 1750-1757 Karton 1128 
Militaria – č. 5: odvody (verbování) pěchoty a jízdy (Kavalerie) 1751 – 1753 

2423 M 58/1751  Karton 1128 
Militaria 
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2423 M 58/1751 1751 Karton 1129 
Militaria – č. 6: vojenské táboření na Moravě v roce 1751 

2423 M 58/1751 1751-1777 Karton 1129 
Militaria – č. 7: ustanovení vojenského superiora v Praze a jemu vytvářená 
duchovní jurisdikce nad veškerým vojskem v českých dědičných zemích 1751 
– 1777 

2423 M 58/1751 1751-1757 Karton 1129 
Militaria – č. 8: císařsko – královští vojáci rozličných pluků, kterým byla 
udělena dovolená 1751 – 1757 

2423 M 58/1751 1751-1752 Karton 1129 
Militaria – č. 9: žádost Zuzany Tihlové o zproštění jejího syna Jana Jiřího 
Tihla, vzatého za rekruta 1751 – 1752 

2423 M 58/1751 1751 Karton 1129 
Militaria – č. 10: výtržnosti prováděné v noční době v Jihlavě plukovníkem 
Andrásiho pluku 1751 

2423 M 58/1751 1751-1776 Karton 1129 
Militaria – č. 10: nejvyšší rozhodnutí o nošení vojenských uniforem, střapců 
a poboční zbraně a nárameníků 1751 – 1776 

2423 M 58/1751 1751 Karton 1129 
Militaria – č. 11: proviantní zásoby na pevnosti Špilberk 1751 

2423 M 58/1751 1751 Karton 1129 
Militaria – č. 12: žádost vojska o satisfakci vojáka císařsko-královského 
pěšího pluku Jana Kansálka, potupeného hejtmanem napajedelského panství 
1751 

2423 M 58/1751 1751-1752 Karton 1129 
Militaria – č. 13: nemocní císařsko-královského vojska a jejich ubytování 1751 
– 1752 

2423 M 58/1751 1751-1765 Karton 1130 
Militaria – č. 14: postupné zřizování řádných kasáren pro všechno císařsko-
královské vojsko, ubytované v zemi, stavba kasáren v Olomouci a v Brně, 
vojenský kasárenský fond 1751 – 1753 atd., přiložen také plán společné 
světnice s 12 postelemi v Litovli 

2423 M 58/1751 1751-1782 Karton 1131 
Militaria – č. 15: stavba kasáren v Olomouci – přiložen plán stavby kasáren 
1751 – 1782 
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2423 M 58/1751 1751-1782 Karton 1131 
Militaria – č. 16: stavba kasáren v Brně 1751 – 1780 

2423 M 58/1751 1764-1783 Karton 1132 
Militaria – č. 16: společné ohledání a oprava brněnských tzv. starých kasáren 
a neshody mezi politickými a vojenskými úřady o tom 1764 – 1783 

2423 M 58/1751 1752 Karton 1132 
Militaria – č. 17: stavba kasáren ve Znojmě 1752 

2423 M 58/1751 1750-1754 Karton 1132 
Militaria – č. 18: stavba kasáren ve Znojmě a co s tím souvisí 1750 – 1754 

2423 M 58/1751 1751-1755 Karton 1132 
Militaria – č. 19: výstavba kasáren v Jihlavě 1751 – 1755 

2423 M 58/1751 1752-1754 Karton 1132 
Militaria – č. 20: stavba kasáren v Uničově 1752 – 1754 

2423 M 58/1751 1750-1783 Karton 1132 
Militaria – č. 21: stavba kanálu a kasáren v Uherském Hradišti 1753 – 1774 

2423 M 58/1751 1774-1783 Karton 1133 
Militaria – č. 21: stavba kanálu a kasáren v Uherském Hradišti 1774 – 1783 

2423 M 58/1751 1749-1753 Karton 1133 
Militaria – č. 22: výstavba kasáren v Kyjově 1749 – 1753 

2423 M 58/1751 1753-1754 Karton 1133 
Militaria – č. 23: zřízení kasáren v Novém Jičíně 1753 – 1754 

2423 M 58/1751 1749-1751 Karton 1133 
Militaria – č. 24: výstavba kasáren v Hustopečích – přilož. plán 1749 – 1751 

2423 M 58/1751 1748-1751 Karton 1133 
Militaria – č. 25: výstavba kasáren v Holešově 1748 – 1751 

2423 M 58/1751 1749-1783 Karton 1133 
Militaria – č. 26: železná kamna a ohniště, projektovaná pro kasárna v zemi 
1749 – 1783 

2423 M 58/1751 1748-1783 Karton 1133 
Militaria – č. 27: odhady domů za účelem stanovení peněžního příspěvku na 
zřizování kasáren v zemi 1751 – 1758 
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2423 M 58/1751 1758-1768 Karton 1134 
Militaria – 1751 – č. 27: odhady domů za účelem stanovení peněžního 
příspěvku na zřizování kasáren v zemi 

2423 M 58/1751 1769-1775 Karton 1135 
Militaria – 1751 – č. 27: odhady domů za účelem stanovení peněžního 
příspěvku na zřizování kasáren v zemi 

2423 M 58/1751 1775-1785,1751-1752 Karton 1136 
Militaria – 1751 – č. 27: odhady domů za účelem stanovení peněžního 
příspěvku na zřizování kasáren v zemi 

2423 M 58/1751 – 1752 1752-1754 Karton 1137 
Militaria – 1751 – č. 27: odhady domů za účelem stanovení peněžního 
příspěvku na zřizování kasáren v zemi 

2423 M 58/1751 – 1752 1761-1777 Karton 1137 
Militaria – 1751 – č. 28: pohledávky krajského města Brna ve výši 86.582 zl. 2 
kr. jako náhrada za vojenské ubytování od 1.11.1746 do 31.1.1763 a žádost 
o zrušení ročního poplatku 12 zl. k umoření pasiva stavby kasáren ve výši 50 
tis. zl. 1761 – 1777 

2423 M 58/1751 – 1752 1770-1785 Karton 1137 
Militaria – 1751 – č. 29: návrhy císařsko-královské komise pro výstavbu 
kasáren k ulehčení chudým městům a městečkům z kapitálu z příspěvků na 
stavbu kasáren, uloženého u moravských stavů 1770 – 1785 

2423 M 58/1751 – 1752 1752 Karton 1137 
Militaria – 1752 – č. 1: dislokace císařsko-královských pluků přikázaných 
k ubytování v zemi 1752 

2423 M 58/1751 – 1752 1752-1785 Karton 1137 
Militaria – 1752 – č. 2: rozličná militaria mixta 1752 – 1753 

2423 M 58/1752 1752 Karton 1137 
Militaria – 1752 – č. 3. různé vojenské pochody a pochodové roku 1752 

2423 M 58/1752 1752 Karton 1138 
Militaria – 1752 – č. 4: vojenské přípřeže 1752 

2423 M 58/1752 1752 Karton 1138 
Militaria – 1752 – č. 5: vojenské táboření v roce 1752 (1751 – 1752) 

2423 M 58/1752 1752-1756 Karton 1138 
Militaria – 1752 – č. 6: zásoba proviantní mouky, uložená v jezdecké škole 
v Brně 1752 – 1756 
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2423 M 58/1752 1752-1785 Karton 1138 
Militaria – 1752 – č. 7: dluhy císařsko-královských vyšších vojenských 
důstojníků a postup věřitelů při vymáhání pohledávek 1752 – 1785 

2423 M 58/1752 1752 Karton 1138 
Militaria – 1752 – č. 8: zákaz dávání jistoty (záruky) pro poddané rodem 
z českých dědičných zemí, stojící v královských pruských válečných službách 
1752 

2423 M 58/1752 1752 Karton 1138 
Militaria – 1752 – č. 9: výtržnost důstojníků Andrasiího pěšího pluku pro 
odepření úhrady vyživovacích výloh v Jihlavě a pro bezpráví, spáchané na 
tamním výběrčím 1752 

2423 M 58/1752 1752 Karton 1138 
Militaria – 1752 – č. 10: rvačka mezi několika dolanskými poddanými a dvěma 
rajtary Štampachova a třemi rejtary Karla Palffyho 1752 

2423 M 58/1752 1752 Karton 1138 
Militaria – 1752 – č. 11: žádost manželů Růžičkových z Brna o propuštění 
jejich syna Jana z vojenské služby, kam byl násilně odveden 1752 

2423 M 58/1752 1752 Karton 1138 
Militaria – 1752 – č. 12: vyšetřování případu svobodného pána von Bevera, 
hejtmana pěšího pluku Leopolda Denna, který dělal dluhy 1752 

2423 M 58/1752 1752 Karton 1138 
Militaria – 1752 – č. 13: výtržnost podporučíka Esterházyovského pluku 
jménem Rotha v příbytku hradišťského kupce Dominika Vaccana 1752 

2423 M 58/1752 1752 Karton 1138 
Militaria – 1752 – č. 14: žádost Jiřího Ostrého, granátníka pěšího pluku Louise 
Wolffenbittela, o propuštění z voj. služby 1752 

2423 M 58/1752 1752-1785 Karton 1138 
Militaria – 1752 – č. 15: žádost Michaela Ambrože z Hladkých Životic 
(Seitendorf) o propuštění syna Matesa A., kiterý byl násilím vzat za rekruta 
1752 

2423 M 58/1753 1753-1754 Karton 1139 
Militaria – č. 1: dislokace císařsko-královských pluků, určených k ubytování 
v zemi 1753 – 1754 

2423 M 58/1753 1752-1754 Karton 1139 
Militaria – č. 2: převzetí 1500 rekrutů, postavených moravskými stavy 1752 – 
1754 
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2423 M 58/1753 1753-1754 Karton 1139 
Militaria – č. 3: proviantní zásobování císařsko-královského vojska 
ubytovaného v zemi 1753 – 1754 

2423 M 58/1753 1753-1754 Karton 1139 
Militaria – č. 4: militaria mixta 1753 – 1754 

2423 M 58/1753 1753 Karton 1139 
Militaria – č. 5: vojenské přípřeže 1753 

2423 M 58/1753 1753 Karton 1139 
Militaria – č. 6: vojenské pochody 1753 

2423 M 58/1753 1753 Karton 1139 
Militaria – č. 7: vojenské táboření v roce 1753 

2423 M 58/1753 1753-1754 Karton 1139 
Militaria – č. 8: verbování pěchoty 1753 – 1754 

2423 M 58/1753 1753 Karton 1139 
Militaria – č. 9: císařsko-královským vojskem svémocně změněné pochodové 
trasy 1753 

2423 M 58/1753 1753 Karton 1139 
Militaria – č. 10: ustanovení generálního polního strážmistra von Sincera 
k výkonu služby v zemi 1753 

2423 M 58/1753 1753 Karton 1139 
Militaria – č. 11: nalezený schodek vyplaceného žoldu za měsíc květen pro 
Gaisruggův pěší pluk 1753 

2423 M 58/1753 1753 Karton 1139 
Militaria – č. 12: žádost Dorothey ovdovělé Petraschové o propuštění jejího 
násilím odvedeného synovce Jakuba Mikulce 1753 

2423 M 58/1753 1753 Karton 1139 
Militaria – č. 13: násilí, spáchané třemi sedláky z Němčic na letkovickém 
území na střelci pěšího pluku knížete Piccolominiho Augustinu Blümelovi 
1753 

2423 M 58/1753 1753 Karton 1139 
Militaria – č. 14: násilí, spáchané sedláky z Hostěrádek na kaprálu pluku 
markýze Botty (Bottaischen) 1753 
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2423 M 58/1753 1753 Karton 1139 
Militaria – č. 15: násilnosti mezi brušperským měšťanem Myslivcem 
a hejtmanem Schimbschenova batalionu Makowickem při požadovaném 
vydání zavazadel hejtmana Quarischettiho 1753 

2423 M 58/1753 1752-1754 Karton 1139 
Militaria – č. 16: podplukovníci uherských pěších pluků přikázaní každoročně 
od 1.5. do 1.10. sužbou u svých pluků 1753 

2423 M 58/1754 1754 Karton 1140 
Militaria – č. 1: dislokace c. k. vojska ubytovaného v zemi 1754 

2423 M 58/1754 1754 Karton 1140 
Militaria – č. 2: militaria mixta 1754 

2423 M 58/1754 1754-1762 Karton 1140 
Militaria – č. 3: soupis služby schopných remontních koní v zemi a chov koní 
1754 – 1762 

2423 M 58/1754 1754 Karton 1140 
Militaria – č. 4: vojenské táboření v roce 1754 

2423 M 58/1754 1754-1755 Karton 1140 
Militaria – č. 5: poskytování bezplatného ubytování a odpovídajícího postavení 
proviantním úředníkům, jsoucím v činné službě 1754 – 1755 

2423 M 58/1754 1754 Karton 1140 
Militaria – č. 6: službou v zemi přikázaný generální polní strážmistr hrabě von 
Wied 1754 

2423 M 58/1754 1754 Karton 1141 
Militaria – č. 7: vojenské pochody 1754 

2423 M 58/1754 1754 Karton 1141 
Militaria – č. 8: odvody k jízdě (kavalerii) 1754 

2423 M 58/1754 1754-1782 Karton 1141 
Militaria – č. 10: vydaná generalia o propouštění skutečných držitelů selských 
gruntů, jediných synů nebo manželů dcer (jediných), jakož i jiných lidí, 
nepostradatelných v zemědělství, z vojenské služby 1763 – 1782 

2423 M 58/1754 1776-1778 Karton 1142 
Militaria – č. 21: šetření prostřednictvím krajských hejtmanů u všech vrchností 
o vojácích v jednotlivých místech, propuštěných z válečných služeb, o jejich 
nástupu na daně prosté domy a hospodářství, a o jiných údajích na 
předepsaném formuláři 
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2423 M 58/1754 1778-1782 Karton 1143 
Militaria – č. 21: šetření prostřednictvím krajských hejtmanů u všech vrchností 
o vojácích v jednotlivých místech, propuštěných z válečných služeb, o jejich 
nástupu na daně prosté domy a hospodářství, a o jiných údajích na 
předepsaném formuláři 

2423 M 58/1755 1755-1756 Karton 1144 
Militaria – č. 1: dislokace císařsko-královského vojska ubytovaného v zemi 
1755 – 1756 

2423 M 58/1755 1755-1757 Karton 1144 
Militaria – č. 2: zemské odvody (Landes – Recroutirung) 1755 – 1757 

2423 M 58/1755 1755 Karton 1144 
Militaria – č. 3: vojenské táboření 1755 

2423 M 58/1755 1755-1756 Karton 1144 
Militaria – č. 4: militaria mixta 1755 – 1756 

2423 M 58/1755 1755-1757 Karton 1144 
Militaria – č. 5: verbování k jízdě 1755 – 1756 

2423 M 58/1755 1755 Karton 1144 
Militaria – č. 6: vojenské pochody (přesuny) 1755 

2423 M 58/1755 1755 Karton 1144 
Militaria – č. 7: mzda za převoz vojska čluny přes řeku Moravu při jeho 
přesunu z Uher na Moravu 1755 

2423 M 58/1755 1755-1756 Karton 1144 
Militaria – č. 8: poskytování přípřeže plukovním polním ranhojičům k vizitování 
nemocných 1755 – 1756 

2423 M 58/1755 1755 Karton 1144 
Militaria – č. 9: výtržnosti rotmistra Radicatiova kyrysnického pluku von 
Veltesche proti znojemskému krajskému komisaři von Müflingovi 1755 

2423 M 58/1755 1755-1756 Karton 1144 
Militaria – č. 10: výtržnost vojáka Hallerova pluku pěchoty, J. Hendricha, který 
způsobil nebezpečné zranění a poškození ruky třebíčskému parukářskému 
synovi Františkovi Richterovi 1755 – 1756 

2423 M 58/1755 1755-1766 Karton 1144 
Militaria – č. 11: rozličné normálie a císařské rozhodnutí, vydaná ve věci 
zemských odvodů 1755 – 1766 
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2423 M 58/1756  Karton 1145 
Militaria – č. 1: dislokace císařsko-královského. vojska ubytovaného v zemi 

2423 M 58/1756 1757 Karton 1145 
Militaria – č. 2: zemské odvody v roce 1757 

2423 M 58/1756 1756 Karton 1146 
Militaria – č. 3: vojenské pochody (přesuny) 1756 

2423 M 58/1756 1756-1757 Karton 1146 
Militaria – č. 4: vojenské tábory, zřizované v zemi 1756 – 1757 

2423 M 58/1756 1756-1757 Karton 1146 
Militaria – č. 5: militaria mixta 1756 – 1757 

2423 M 58/1756 1756 Karton 1146 
Militaria – č. 6: výtržnosti vojáků (Verschiedene Militar – Excessen) 1756 

2423 M 58/1756 1756 Karton 1146 
Militaria – č. 7: vojenské přípřeže 1756 

2423 M 58/1756 1756 Karton 1146 
Militaria – č. 8: verbování k pěchotě 1756 

2423 M 58/1756 1756-1757 Karton 1146 
Militaria – č. 9: stavění dezertérů a váleč. zajatců pruského královského 
vojska za rekruty 1756 – 1757 

2423 M 58/1756 1756-1778 Karton 1146 
Militaria – č. 10: ubytování manželek vojenských důstojníků 1756 – 1778 

2423 M 58/1756 1756-1758 Karton 1146 
Militaria – č. 11: olomoucký obchodník K. Pomesberger proti dvěma 
kavaleristům, určeným s koněm, sedlem a výzbrojí do služeb císařskému 
veličenstvu 1756 – 1758 

2423 M 58/1756 1756 Karton 1146 
Militaria – č. 12: c. k. personál pro stavbu pontonů, ostatních zařízení 
a lodních mostů 1756 

2423 M 58/1756 1756-1757 Karton 1147 
Militaria – č. 13: ubytování nemocných císařsko-královského vojska 1756 – 
1757 
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2423 M 58/1756 1756 Karton 1147 
Militaria – č. 14: verbování k jízdě 1756 

2423 M 58/1756 1756 Karton 1147 
Militaria – č. 15: vyhledávání puškařských mistrů a jízdních dělostřelců 1756 

2423 M 58/1756 1756 Karton 1147 
Militaria – č. 16: zhotovení a uložení (umístění) proviantních vozů císařsko-
královského vojska 1756 

2423 M 58/1756 1756 Karton 1147 
Militaria – č. 17: nařízení, že žádný vojenský důstojník nesmí bez vědomí 
a svolení majitele pluku nebo velitele konat zásnuby, tím méně uzavírat 
svatební smlouvy 1756 

2423 M 58/1756 1756 Karton 1147 
Militaria – č. 18: loupež spáchaná rekrutem Tomášem Kořínkem, jinak 
Horákem, na obchodníku s olejem Jiřímu Hledíkovi, jemuž Horák kromě toho 
způsobil nebezpečné zranění 1756 

2423 M 58/1756 1756 Karton 1147 
Militaria – č. 19: škody spáchané dragounským plukem knížete Lichtenštejna 
1756 

2423 M 58/1756 1756-1758 Karton 1147 
Militaria – č. 20: náhrada služeb a nocležného, přípřeží a jiných vojenských 
poplatků 1756 – 1758 

2423 M 58/1756 1758-1761 Karton 1148 
Militaria – č. 20: náhrada služeb a nocležného, přípřeží a jiných vojenských 
poplatků 

2423 M 58/1756 1761-1776 Karton 1149 
Militaria – č. 20: náhrada služeb a nocležného, přípřeží a jiných vojenských 
poplatků 

2423 M 58/1757 1757 Karton 1150 
Militaria – 1757 – č. 1: vojenské pochody (přesuny) 

2423 M 58/1757 1757 Karton 1151 
Militaria – 1757 – č. 2: zemské (stavovské) odvody 1757 

2423 M 58/1757 1757-1763 Karton 1151 
Militaria – 1757 – č. 3: náklady, vynaložené na nováčky z různých panství 
a statků, kteří se postavili a byli odvedeni dobrovolně a kteří byli císařsko–
královskými dezertéry 1757 – 1763 
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2423 M 58/1757 1757-1774 Karton 1152 
Militaria – 1757 – č. 4: převzetí jak pruských, tak vlastních rakouských pušek 
od poddaných 1757 – 1774 

2423 M 58/1757 1757 Karton 1152 
Militaria – 1757 – č. 5: výtržnosti vojáků (Verschiedene Militar – Excessen) 
1757 

2423 M 58/1757 1757-1774 Karton 1152 
Militaria – 1757 – č. 6: umístění polních špitálů a polních lékáren 1757 – 1758 

2423 M 58/1757 1757 Karton 1153 
Militaria – 1757 – č. 7: přípřeže 1757 

2423 M 58/1757 1757 Karton 1153 
Militaria – 1757 – č. 8: militaria mixta 1757 

2423 M 58/1757 1757 Karton 1153 
Militaria – 1757 – č. 9: zhotovení celt, polních kotlů a jiného nářadí, jež vzalo 
u císařsko-královské armády za své 1757 

2423 M 58/1757 1757 Karton 1153 
Militaria – 1757 – č. 10: verbování k jízdě 1757 

2423 M 58/1757 1757 Karton 1153 
Militaria – 1757 – č. 11: dílčí verbování k pěchotě 1757 

2423 M 58/1757 1757-1758 Karton 1153 
Militaria – 1757 – č. 12: verbování k dělostřelectvu 1757 – 1758 

2423 M 58/1757 1757 Karton 1153 
Militaria – 1757 – č. 13: návrh novojičínského obchodníka Františka Ignáce 
Pagáče na postavení dvou kyrysníků včetně plné výzbroje 1757 

2423 M 58/1757 1757 Karton 1153 
Militaria – 1757 – č. 14: odvedení služby schopných remontních nebo tažných 
koní do Vídně 1757 

2423 M 58/1757 1757 Karton 1153 
Militaria – 1757 – č. 15: pruské pušky, řemeny a jiné válečné nářadí, 
deponované v brněnské městské zbrojnici 1757 

2423 M 58/1757 1757 Karton 1153 
Militaria – 1757 – č. 16: zásobování žen prostých vojáků, jež uprchly po 
pražské akci 1757 
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2423 M 58/1758 1757-1758 Karton 1758 
Militaria – 1758 – č. 1: Odvody vojenských koní 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1154 
Militaria – 1758 – č. 2: konskripce koní schopných válečné služby, a to jak 
kyrysnických tak dragounských, dělostřeleckých a tažných 1758 

2423 M 58/1758 1757-1759 Karton 1154 
Militaria – 1758 – č. 3: militaria mixta 1757 – 1759 

2423 M 58/1758 1757-1758 Karton 1154 
Militaria – 1758 – č. 4: vystrojení a polní nářadí polské a saské kavalerie 
a náhrada ztracených koní 1757 – 1758 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1154 
Militaria – 1758 – č. 5: sběhnutí 360 petrovaradínských národních pěšáků od 
sboru generála barona von Jahnuse 1758 

2423 M 58/1758 1757-1759 Karton 1154 
Militaria – 1758 – č. 6: vojenské pochody (přesuny) 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1155 
Militaria – 1758 – č. 6: vojenské pochody (přesuny) 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1156 
Militaria – 1758 – č. 6: vojenské pochody (přesuny) 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1157 
Militaria – 1758 – č. 6: vojenské pochody (přesuny) 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1158 
Militaria – 1758 – č. 6: vojenské pochody (přesuny) 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1159 
Militaria – 1758 – č. 6: vojenské pochody (přesuny) 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1160 
Militaria – 1758 – č. 6: vojenské pochody (přesuny) 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1160 
Militaria – 1758 – č. 7: pronájem 266 pontonových koní, stojících u Olomouce 
bez služebního použití 1758 
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2423 M 58/1758 1758 Karton 1160 
Militaria – 1758 – č. 8: rozprášení milice při poslední akci u Vratislavi, její 
vykoupení se a vzetí na milost 1758 

2423 M 58/1758 1757 Karton 1160 
Militaria – 1758 – č. 9: verbování k uherským pěším a husarským plukům 
v zemi 1757 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1160 
Militaria – 1758 – č. 10: cís. povolení všem pěším a jízdním plukům 
k verbování poddaných v dědičných zemích prostřednictvím kapitulace 1758 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1160 
Militaria – 1758 – č. 11. zřízení a naverbování ženijního a štábního pluku 1758 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1160 
Militaria – 1758 – č. 12 verbování k jízdě 1758 

2423 M 58/1758 1757-1758 Karton 1160 
Militaria – 1758 – č. 13: naverbování dělostřeleckého pluku 1758 

2423 M 58/1758 1758-1759 Karton 1161 
Militaria – 1758 – č. 14: výstroj císařsko-královského vojska a polní nářadí 
všeho druhu 1758 – 1759 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1162 
Militaria – 1758 – č. 15: vojenské přípřeže 1758 

2423 M 58/1758 1758-1762 Karton 1162 
Militaria – 1758 – č. 16: z pruského válečného zajetí se navrátívší puškařští 
mistři, dělostřelci a jiní vojáci, dále dělostřelečtí pacholci a zúčtování s nimi, 
jakož i s vojáky, kterí se sami vykoupili, vyplacení 1 dukátu každému 1758 – 
1762 

2423 M 58/1758 1758-1759 Karton 1162 
Militaria – 1758 – č. 17: výtržnosti vojáků (vojenské výtržnosti) 1758 – 1759 

2423 M 58/1758 1758-1759,1770 Karton 1162 
Militaria – 1758 – č. 18: odvodní listiny rekrutů od jízdy i od pěchoty na přijaté 
vojenské závdavky (Werb – Gelder), dále rekruti naverbovaní na kapitulaci, 
jakož i postavení remontní koně 1758 – 1759,1770 

2423 M 58/1758 1758-1760 Karton 1162 
Militaria – 1758 – č. 19: ložní potřeby pro císařsko-královské vojsko 1758 – 
1760 
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2423 M 58/1758 1758 Karton 1162 
Militaria – 1758 – č. 20 nákup a použití pruských kořistných koní, vozů, sedel, 
nářadí a jiných věcí pro vojenské služby a naverbování pruských dezertérů 
1758 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1162 
Militaria – 1758 – č. 21: dislokace císařsko–královského vojska a dělostřelců 
1758 

2423 M 58/1758 1758-1770 Karton 1162 
Militaria – 1758 – č. 22: vykoupení železných hutí, kulí a bomb, zanechaných 
nepřítelem po obležení Olomouce 1758 – 1759 

2423 M 58/1758 1758-1760 Karton 1163 
Militaria – 1758 – č. 23: umístění nemocných a zraněných vojáků, zřízení 
polního špitálu a ostatní s tím související 

2423 M 58/1758 1760-1764 Karton 1164 
Militaria – 1758 – č. 23: umístění nemocných a zraněných vojáků, zřízení 
polního špitálu a ostatní s tím související 

2423 M 58/1758 1758-1759 Karton 1164 
Militaria – 1758 – č. 24: zjištění počtu vojenských felčarů v zemi 1758 – 1759 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1164 
Militaria – 1758 – č. 25: vydání traktátu o léčení nemocí mezi vojskem v poli 
1758 

2423 M 58/1758 1757-1758 Karton 1164 
Militaria – 1758 – č. 26: zemské odvody a záležitosti s tím související 1757 – 
1758 

2423 M 58/1758 1758-1771 Karton 1164 
Militaria – 1758 – č. 27: odvody k jízdním a pěším plukům, odvody zvolené 
stavy na další službu ve vojsku (kapitulaci) a beneficia, přislíbené kapitalistům 
1758 – 1771 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1164 
Militaria – 1758 – č. 28: cvičení (výcvik) rekrutů a opatření k němu potřebného 
střelného prachu 1758 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1164 
Militaria – 1758 – č. 29: zemí převzaté postavení 500 rekrutů k jízdě ke konání 
další služby ve vojsku (kapitulaci) 1758 

2423 M 58/1758 1758 Karton 1164 
Militaria – 1758 – č. 30: zřízení štátního dragounského sboru 1758 
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2423 M 58/1758 1758 Karton 1165 
Militaria – 1758 – č. 31: revize a odvolání stavovských rekrutů ve třetí třídě 
1758 

2423 M 58/1758 1758-1779 Karton 1165 
Militaria – 1758 – č. 32: generale, týkající se mladých lidí, stavících se násilně 
proti vzetí za rekruty 1758 – 1779 

2423 M 58/1758 1758-1779 Karton 1165 
Militaria – 1758 – č. 33: soupisy a rozvržení rekrutů na rok 1758 v krajích 
1758 – 1759 

2423 M 58/1758 1758-1779 Karton 1166 
Militaria – 1758 – č. 33: soupisy a rozvržení rekrutů na rok 1758 v krajích 
1758 – 1760 

2423 M 58/1758 1758-1760 Karton 1166 
Militaria – 1758 – č. 34: dodatečně svolané postavení 2445 zemských rekrutů 
1758 – 1759 

2423 M 58/1758 1757-1768 Karton 1167 
Militaria – 1758 – č. 34: dodatečně svolané postavení 2445 zemských rekrutů 
1757 – 1768 

2423 M 58/1758 1757-1768 Karton 1167 
Militaria – 1758 – č. 35: opatření zimních pokrývek a houní pro obléhací 
armádu u Nisy a přeprava pokrývek a houní do Svídnice v roce 1761 

2423 M 58/1759 1758-1769 Karton 1167 
Militaria – 1759 – č. 1: opatřování (odvody) vojenských koní jak k jízdě, tak 
k dělostřelectvu, pontonům a proviantnímu povoznictví 1758 – 1769 

2423 M 58/1759 1757-1769 Karton 1167 
Militaria – 1759 – ad č. 1: akta komise barona Vernera a N. Kolínského pro 
opatřování koní 1760 – 1761 

2423 M 58/1759 1759 Karton 1168 
Militaria – 1759 – č. 2: stejnokroje (oděvy, Mundirung) císařsko-královského 
vojska 1759 

2423 M 58/1759 1759 Karton 1168 
Militaria – 1759 – č. 3: vojenské pochody (přesuny) 1759 

2423 M 58/1759 1759 Karton 1169 
Militaria – 1759 – č. 3: vojenské pochody (přesuny) 1759 
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2423 M 58/1759 1759 Karton 1170 
Militaria – 1759 – č. 3: vojenské pochody (přesuny) 1759 

2423 M 58/1759 1759-1760 Karton 1171 
Militaria – 1759 – č. 3: vojenské pochody (přesuny) 1759 – 1760 

2423 M 58/1759 1759-1779 Karton 1771 
Militaria – 1759 – č. 4: nejvyšší nařízení, že na povolení vystavená na 
pochodové cesty pro jednotlivé osoby a zavazadla, nemá být brán žádný 
ohled, nýbrž taková jim mají být odebrána a poslána ke dvoru 

2423 M 58/1759 1759 Karton 1172 
Militaria – 1759 – č. 5: dislokace císařsko-královského vojska 1759 

2423 M 58/1759 1759-1762 Karton 1172 
Militaria – 1759 – č. 6: militaria mixta 1759 – 1762 

2423 M 58/1759 1759 Karton 1172 
Militaria – 1759 – č. 7: vojenské přípřeže 1759 

2423 M 58/1759 1759-1761 Karton 1172 
Militaria – 1759 – č. 8: výtržnosti vojska 1759 – 1761 

2423 M 58/1759 1759-1760 Karton 1172 
Militaria – 1759 – č. 9: verbování k jízdě 1759 – 1760 

2423 M 58/1759 1759 Karton 1172 
Militaria – 1759 – č. 10: naverbování dvou batalionů granátníků generála 
Laudona 1759 

2423 M 58/1759 1759-1762 Karton 1172 
Militaria – 1759 – č. 11: postavení 4332 rekrutů, převzaté nově moravskámi 
stavy 1759 

2423 M 58/1759 1759-1762 Karton 1173 
Militaria – 1759 – č. 11: postavení 4332 rekrutů, převzaté nově moravskými 
stavy 1759 

2423 M 58/1759 1759 Karton 1174 
Militaria – 1759 – č. 12: postavení 60 mužů zemských rekrutů k doplnění 
dělostřeleckého pluku 1759 

2423 M 58/1759 1759 Karton 1174 
Militaria – 1759 – č. 13: odvody mužstva, určeného pro budoucí odvádění 
1759 
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2423 M 58/1759 1759-1762 Karton 1174 
Militaria – 1759 – č. 14: seznamy odvedených nováčků 1759 – 1762 

2423 M 58/1759 1759-1760 Karton 1174 
Militaria – 1759 – č. 15: svobodníci, postavení rozličnými panstvími za rekruty 
1759 – 1760 

2423 M 58/1759 1759-1768 Karton 1174 
Militaria – 1759 – č. 16: naverbování pruských dezertérů do rakouských 
služeb a k tomu zřízené vojensko – politické komise 1759 – 1768 

2423 M 58/1759 1760 Karton 1174 
Militaria – 1759 – ad č. 16: akta vojenské komise, týkající se pruských 
dezertérů a válečných zajatců z roku 1760 – 1761; rekripty, dekrety, zprávy 
a jiná akta voj. komise, týkající se dezertérů a válečných zajatců 1760 

2423 M 58/1759 1759-1768 Karton 1174 
Militaria – 1759 – č. 16: protokoly citované komise de Ao 1760 

2423 M 58/1759 1760-1761 Karton 1175 
Militaria – 1759 – č. 16: pasy pro pruské dezertéry 1760 – 1761 

2423 M 58/1760 1760-1763 Karton 1175 
Militaria – 1760 – č. 1: militaria mixta 

2423 M 58/1760 1760 Karton 1175 
Militaria – 1760 – č. 2: odvody vojenských koní (Remontirung) 1760 

2423 M 58/1760 1760-1761 Karton 1175 
Militaria – 1760 – č. 3: vojenská přípřež 1760 – 1761 

2423 M 58/1760 1760-1763 Karton 1175 
Militaria – 1760 – č. 4: výtržnosti vojáků 1760 – 1761 

2423 M 58/1760 1760 Karton 1176 
Militaria – 1760 – č. 5: vojenské pochody (přesuny) 1760 

2423 M 58/1760 1760 Karton 1177 
Militaria – 1760 – č. 5: vojenské pochody (přesuny) 1760 

2423 M 58/1760 1760 Karton 1178 
Militaria – 1760 – č. 5: vojenské pochody (přesuny) 1760 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

551 

2423 M 58/1760 1760-1761 Karton 1179 
Militaria – 1760 – č. 6: stejnokroje (oděvy, Mundirung) císařsko-královského 
vojska 1760 – 1761 

2423 M 58/1760 1760-1761 Karton 1179 
Militaria – 1760 – č. 7: verbování k jízdě 1760 – 1761 

2423 M 58/1760 1760 Karton 1179 
Militaria – 1760 – č. 8: verbování dělostřelců 1760 

2423 M 58/1760 1760 Karton 1179 
Militaria – 1760 – č. 9: verbování myslivců a zákopníků 1760 

2423 M 58/1760 1760 Karton 1179 
Militaria – 1760 – č. 10: verbování pruských dezertérů ke granátníkům 
generála Laudona 1760 

2423 M 58/1760 1760 Karton 1179 
Militaria – 1760 – č. 11. verbování štábního pluku dragounů 1760 

2423 M 58/1760 1760 Karton 1179 
Militaria – 1760 – č. 12: předběžné stavění zemských rekrutů na budoucí 
rozpis, z nichž 100 mužů se mělo stát dělostřeleckými pacholky 1760 

2423 M 58/1760 1760 Karton 1179 
Militaria – 1760 – č. 13: způsoby ke snadnějšímu převzetí mužstva při 
rozepsaných zemských odvodech 1760 

2423 M 58/1760 1760-1761 Karton 1179 
Militaria – 1760 – č. 14: rozpis zemských odvodů 1630 mužů 1760 – 1761 

2423 M 58/1761 1761-1763 Karton 1180 
Militaria – 1761 – č. 1: militaria mixta 1761 – 1763 

2423 M 58/1761 1761-1762 Karton 1180 
Militaria – 1761 – č. 2: výtržnosti vojska, hlášení nepořádků a závad 1761 – 
1762 

2423 M 58/1761 1761 Karton 1180 
Militaria – 1761 – č. 3: vojenské přípřeže 1761 

2423 M 58/1761 1761-1776 Karton 1180 
Militaria – 1761 – č. 4: pronájem ložního nářadí (ložních potřeb) 1761 – 1776 
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2423 M 58/1761 1761 Karton 1180 
Militaria – 1761 – č. 5: smlouvy o dodávkách oděvů (stejnokrojů) 1761 

2423 M 58/1761 1761 Karton 1180 
Militaria – 1761 – č. 6: vojenské pochody (přesuny) 

2423 M 58/1761 1761 Karton 1181 
Militaria – 1761 – č. 6: vojenské pochody (přesuny) 

2423 M 58/1761 1761 Karton 1182 
Militaria – 1761 – č. 6: Marche Routen – pochodové cesty 

2423 M 58/1761 1760 Karton 1183 
Militaria – 1761 – č. 7: odvody vojenských koní pro císařsko-královské vojsko 
1760 

2423 M 58/1761 1760-1762 Karton 1183 
Militaria – 1761 – č. 8: postavení 2445 zemských rekrutů, postulovaných na 
rok 1761 

2423 M 58/1761 1761-1765 Karton 1184 
Militaria – 1761 – č. 8: postavení 2445 zemských rekrutů, postulovaných na 
rok 1761 – 1765 

2423 M 58/1761 1761-1765 Karton 1184 
Militaria – 1761 – č. 9: zemské odvody, rozepsané po druhé na 1630 hlav 
1761 – 1763 

2423 M 58/1761 1761-1764 Karton 1185 
Militaria – 1761 – č. 9: zemské odvody, rozepsané po druhé na 1630 hlav 
1761 – 1764 

2423 M 58/1761 1761 Karton 1185 
Militaria – 1761 – č. 10: výkazy o zemských rekrutech, postavených 
a nepostavených podle rozpisů během poslední války 1761 

2423 M 58/1761 1761 Karton 1185 
Militaria – 1761 – č. 11: svobodná verbovací místa, vyhražená vlastnímu 
verbování všech pěších a jezdeckých pluků 1761 

2423 M 58/1761 1761 Karton 1185 
Militaria – 1761 – č. 12: zastavená verbování 1761 

2423 M 58/1761 1760-1764 Karton 1185 
Militaria – 1761 – č. 13: naverbování dělostřelců a dělostřeleckých pacholků 
1760 – 1761 
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2423 M 58/1762 1762 Karton 1185 
Militaria – 1762 – č. 1: vojenské přípřeže 1762 

2423 M 58/1762 1762 Karton 1185 
Militaria – 1762 – č. 2: odvody voj. koní 1762 

2423 M 58/1762 1762 Karton 1185 
Militaria – 1762 – č. 3: vojenské pochody 1762 

2423 M 58/1762 1762 Karton 1186 
Militaria – 1762 – č. 3: vojenské pochody (Marche Routen) 1762 

2423 M 58/1762 1762-1763 Karton 1186 
Militaria – 1762 – č. 4: militaria mixta 1762 – 1763 

2423 M 58/1762 1762 Karton 1186 
Militaria – 1762 – č. 5: vojenské výtržnosti 1762 

2423 M 58/1762 1762-1763 Karton 1186 
Militaria – 1762 – č. 6: verbování zákopníků 1762 – 1763 

2423 M 58/1762 1762 Karton 1186 
Militaria – 1762 – č. 7: vlastní verbování pluků (a přidělení verbovacích míst) 
1762 

2423 M 58/1762 1762-1763 Karton 1186 
Militaria – 1762 – č. 8: usazení pruských dezertérů v Uhrách a Sedmihradsku 
1762 

2423 M 58/1762 1762-1775 Karton 1187 
Militaria – 1762 – č. 9: rozepsané zemské odvody na 2445 hlav 1762 – 1775 

2423 M 58/1762 1762 Karton 1187 
Militaria – 1762 – č. 10: předjímavé stavění zemských rekrutů na rok 1762 

2423 M 58/1762 1761-1775 Karton 1187 
Militaria – 1762 – č. 11: zřízení chorvatských pluků z ruských desertérů 1762 

2423 M 58/1763 1763 Karton 1187 
Militaria – 1763 – č. 1: vojenské pochody 1763 

2423 M 58/1763 1762-1763 Karton 1188 
Militaria – 1763 – č. 2: vypsání 5042 zemských rekrutů na rok 1763 
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2423 M 58/1763 1762-1763 Karton 1189 
Militaria – 1763 – č. 2: vypsání 5042 zemských rekrutů na rok 1763 

2423 M 58/1763 1763 Karton 1190 
Militaria – 1763 – č. 2: vypsání 5042 zemských rekrutů na rok 1763 

2423 M 58/1763 1763-1765 Karton 1190 
Militaria – 1763 – č. 3: oznam (raport) rekrutů a zbytky (zůstatky) 1763 – 1765 

2423 M 58/1763 1763-1765 Karton 1191 
Militaria – 1763 – č. 4: pronájem vojenského zásobování na 2 roky židu 
Adamu Oppenheimerovi od 1.11.1763 do 31.10.1765 

2423 M 58/1763 1765-1768 Karton 1192 
Militaria – 1763 – č. 4: pronájem vojenského zásobování na 2 roky židu 
Adamu Oppenheimerovi od 1.11.1763 do 31.10.1765 

2423 M 58/1763 1763-1764 Karton 1193 
Militaria – 1763 – č. 5: prozatímní zásobování císařsko-královského vojska, 
ubytovaného v zemi až do zavedení pronájmu voj. zásobování 1763 – 1764 

2423 M 58/1763 1763 Karton 1193 
Militaria – 1763 – č. 6: ubytování a zásobování nemocných císařsko-
královských vojáků 1763 

2423 M 58/1763 1763-1765 Karton 1193 
Militaria – 1763 – č. 7: průchod (pochod) a zásobování saských jízdních pluků 
Vévoda Karel, Princ Albert, Hrabě Brühl, pochodujících z Polska do Saska 
1763 – 1765 

2423 M 58/1763 1763 Karton 1193 
Militaria – 1763 – č. 8: vojenské přpřeže 1763 

2423 M 58/1763 1763-1764 Karton 1193 
Militaria – 1763 – č. 9: vyhledávání vhodného terénu na cvičiště císařsko-
královských vojenských sborů, dislokovaných v zemi 1763 – 1764 

2423 M 58/1763 1763-1767 Karton 1193 
Militaria – 1763 – č. 10: militaria mixta 1763 – 1767 

2423 M 58/1763 1763 Karton 1193 
Militaria – 1763 – č. 11: verbování k jízdě 1763 

2423 M 58/1763 1763-1767 Karton 1193 
Militaria – 1763 – č. 12: verbování k pěchotě 1763 
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2423 M 58/1763 1763 Karton 1194 
Militaria – 1763 – č. 13: vojenské výtržnosti 1763 

2423 M 58/1763 1763 Karton 1194 
Militaria – 1763 – č. 14: zpáteční pochody, průchody, respektive dislokace 
a zásobování císařsko-královských vojsk, rozcházejících se po uzavření míru 
1763 

2423 M 58/1763 1763-1764 Karton 1195 
Militaria – 1763 – č. 14: zpáteční pochody, průchody, respektive dislokace 
a zásobování císařsko-královských vojsk, rozcházejících se po uzavření míru 
1763 – 1764 

2423 M 58/1763 1763-1764 Karton 1195 
Militaria – 1763 – ad č. 14: vojenské ubytování 1764 

2423 M 58/1763 1764-1767 Karton 1196 
Militaria – 1763 – č. 14: vojenské ubytování 1764 – 1767 

2423 M 58/1763 1763 Karton 1197 
Militaria – 1763 – č. 15: opatření bezplatných bytů inženýrům – důstojníkům, 
zaměstnaným v zemi 1763 

2423 M 58/1763 1763 Karton 1197 
Militaria – 1763 – č. 16: zřízení bezpečnostního komanda o 120 koních 
a jejich ubytování 1763 

2423 M 58/1763 (1763) 1765-1768 Karton 1197 
Militaria – 1763 – č. 18: zprávy krajského úřadu o císařsko-královském vojsku, 
ubytovaném v zemi, o zúčtování ubytovacích a jiných nákladů, odporujícím 
stavu ubytování, a o jiných vojenských záležitostech 

2423 M 58/1764 1764 Karton 1197 
Militaria – 1764 – č. 1: vojenské pochody 1764 

2423 M 58/1764 1763 Karton 1198 
Militaria – 1764 – č. 2: odvody vojenských koní 1763 

2423 M 58/1764 1764 Karton 1198 
Militaria – 1764 – č. 3: vojenské přípřeže 1764 

2423 M 58/1764 1764 Karton 1198 
Militaria – 1764 – č. 4: militaria mixta 1764 

2423 M 58/1764 1764-1766 Karton 1198 
Militaria – 1764 – č. 5: vojenské výtržnosti 1764 – 1766 
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2423 M 58/1764 1764-1765 Karton 1198 
Militaria – 1764 – č. 6: verbování k jízdě 1764 – 1765 

2423 M 58/1764 1763-1764 Karton 1198 
Militaria – 1764 – č. 7: verbování k pěchotě 1763 – 1764 

2423 M 58/1764 1763 Karton 1198 
Militaria – 1764 – č. 8: reaktivace kapitulantů (vojáků, konajících další službu) 
a na ni svolený rekrutský peníz ve výši 30 zl. 1763 

2423 M 58/1764 1764-1765 Karton 1198 
Militaria – 1764 – č. 9: vypsání zemkých rekrutů v počtu 859 mužů 1764 – 
1765 

2423 M 58/1764 1763-1766 Karton 1198 
Militaria – 1764 – č. 10: předjaté stavěné rekrutů za odměnu 2 dukátů na 
muže 1763 – 1764 

2423 M 58/1765 1764-1770 Karton 1199 
Militaria – 1765 – č. 1: smlouva mezi dvorskou válečnou radou in 
commissariaticis a c. k. podplukovníkem sv. p. von Grechtlerem, dále 
dvorským sekretářem von Dürfeldem o setninou a proviantním zásobováním 
ubytovaného a procházejícího vojska 1764 – 1770 

2423 M 58/1765 1765 Karton 1199 
Militaria – 1765 – č. 2: vojenské pochody 1765 

2423 M 58/1765 1764-1770 Karton 1199 
Militaria – 1765 – č. 3: osoby mimo službu v zemi, s pensí nebo bez pense, 
avšak příslušející pod vojenskou jurisdikci 1765 – 1770 

2423 M 58/1765 1765-1780 Karton 1200 
Militaria – 1765 – č. 4: opatření stavět za rekruty pašeráky tabáku, soli 
a podloudníky, jakož i vagabudy 1765 – 1780 

2423 M 58/1765 1765-1766 Karton 1200 
Militaria – 1765 – č. 5: předjaté stavění rekrutů anticipat Recrouten Stellung) 
1765 – 1766 

2423 M 58/1765 1765-1766 Karton 1200 
Militaria – 1765 – č. 6: vojenské táboření 1765 – 1766 

2423 M 58/1765 1765 Karton 1200 
Militaria – 1765 – č. 7: verbování k pěchotě 1765 
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2423 M 58/1765 1765-1766 Karton 1200 
Militaria – 1765 – č. 8: vojenské výtržnosti 1765 – 1766 

2423 M 58/1765 1765 Karton 1200 
Militaria – 1765 – č. 9: vojenské přípřeže 1765 

2423 M 58/1765 1765 Karton 1200 
Militaria – 1765 – č. 10: militaria mixta 1765 

2423 M 58/1765 1765 Karton 1200 
Militaria – 1765 – č. 11: odvody vojenských koní 1765 

2423 M 58/1765 1765-1780 Karton 1200 
Militaria – 1765 – č. 12: postavení vojenských stráží k zamezení pašeráctví 
soli 1765 

2423 M 58/1766 1765-1767 Karton 1200 
Militaria – 1766 – č. 1: smlouva na dodání lůžkovin, uzavřená s Františkem 
Ludvíkem Bonem a židem Hertzlem Kuhnem a spol. 1765 – 1767 

2423 M 58/1766 1766 Karton 1200 
Militaria – 1766 – č. 2: vojenské pochody 1766 

2423 M 58/1766 1783-1785 Karton 1200 
Militaria – 1766 – ad č. 2: stížnost Kateřiny (Terezie) Döhnerové z Kyjova na 
škody, způsobené ubytovanou štábní stráží 1783 – 1785 

2423 M 58/1766 1765-1785 Karton 1200 
Militaria – 1766 – č. 3: militaria mixta 1766 – 1767 

2423 M 58/1766 1766-1767 Karton 1201 
Militaria – 1766 – č. 4: vojenské výtržnosti 1766 – 1767 

2423 M 58/1766 1766 Karton 1201 
Militaria – 1766 – ad č. 4: zostřený císařský zákaz všech výtržností vojska 
proti civilním osobám a naopak civilních osob proti vojsku a trestání pachatelů 
1766 

2423 M 58/1766 1766, 1779 Karton 1201 
Militaria – 1766 – č. 6: vojenské přípřeže 1766, 1779 

2423 M 58/1766 1766-1767 Karton 1201 
Militaria – 1766 – č. 6: vojenské táboření a co s tím souvisí 1766 – 1767 
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2423 M 58/1766 1766 Karton 1201 
Militaria – 1766 – č. 7: verbování k jízdě 1766 

2423 M 58/1766 1766 Karton 1201 
Militaria – 1766 – č. 8: odvody vojenských koní 1766 

2423 M 58/1766 1766-1779 Karton 1201 
Militaria – 1766 – č. 9: dislokace císařsko-královského vojska ubytovaného po 
táboření v zemi 1766 

2423 M 58/1766 1766-1785 Karton 1202 
Militaria – 1766 – č. 9: dislokace císařsko-královského vojska ubytovaného po 
táboření v zemi 1766 

2423 M 58/1766 1769-1780 Karton 1203 
Militaria – 1766 – č. 10: ubytování císařsko-královského vojska v zemi 1769 – 
1780 

2423 M 58/1766 1769-1785 Karton 1203 
Militaria – 1766 – ad č. 10: zřízení vojenského špitálu v Jihlavě 1783 – 1785 

2423 M 58/1766 1782-1786 Karton 1204 
Militaria – 1766 – č. 10: ubytování císařsko-královského vojska v zemi 1782 – 
1786 

2423 M 58/1766 1781 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/1/A: vojenské ubytování v Hustopečích 

2423 M 58/1766 1771-1783 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/2/B: vojenské ubytování v Bzenci 

2423 M 58/1766 1770 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/3/B: vojenské ubytování v Bystrci (panství Veveří) 

2423 M 58/1766 1783 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/4/B: vojenské ubytování v Bílsku (Bielitz) jen záznam 

2423 M 58/1766 1767 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/5/B: vojenské ubytování v Boskovicích 

2423 M 58/1766 1769 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/6/B: vojenské ubytování ve Starém Brně 
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2423 M 58/1766 1771-1783 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/7/B: vojenské ubytování v předměstích Brna 

2423 M 58/1766 1769 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/8/B: vojenské ubytování v Brumově (přemístění 
velitelství tabákové a solní stráže) 

2423 M 58/1766 1768 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/9/B: vojenské ubytování v "Prickling" (místo 
u pochodové stanice Rakvice) 

2423 M 58/1766 1773 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/10/B: vojenské ubytování v Prusínovicích 

2423 M 58/1766 1768 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/11/B: vojenské ubytování ve mlýně na panství Příbor 

2423 M 58/1766 1767 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/1/C: vojenské ubytování v Čeladné 

2423 M 58/1766 1767-1769 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/2/C: vojenské ubytování v Čelechovicích 

2423 M 58/1766 1766-1782 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/3/C: vojenské ubytování v Kroměříži 

2423 M 58/1766 1770 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/4/C: vojenské ubytování v Moravském Krumlově 

2423 M 58/1766 1767-1768 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/1/D: vojenské ubytování v Dalešicích 

2423 M 58/1766 1768 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/3/D: vojenské ubytování v Doubravníku 

2423 M 58/1766 1768 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/4/D: vojenské ubytování v Dambořicích 

2423 M 58/1766 1766-1775 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/1/E: vojenské ubytování v Ivanovicích 

2423 M 58/1766 1770-1773 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/2/E: vojenské ubytování v Ivančicích 
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2423 M 58/1766 1778 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/3/E: vojenské ubytování v Ivanovicích a Švábenicích 

2423 M 58/1766 1770-1772 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/4/E: vojenské ubytování v Lednici 

2423 M 58/1766 1771 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/1/F: vojenské ubytování v Příboře 

2423 M 58/1766 1775,1779 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/3/F: vojenské ubytování v ve Fulneku 

2423 M 58/1766 1782 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/1/G: vojenské ubytování v Hodoníně 

2423 M 58/1766 1779-1784 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/2/G: vojenské ubytování v Kyjově (in specie 
Döhnerová) 

2423 M 58/1766 1770-1773 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/3/G: vojenské ubytování v Kuřimě 

2423 M 58/1766 1771 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/1/H: vojenské ubytování v Zábřehu 

2423 M 58/1766 1767-1783 Karton 1205 
Militaria – 1766 – č. 10/3/H: vojenské ubytování v Holešově 

2423 M 58/1766 1770-1783 Karton 1206 
Militaria – 1766 – č. 10/4/H: vojenské ubytování v Uherském Brodě 

2423 M 58/1766 1770-1783 Karton 1206 
Militaria – 1766 – č. 10/5/H: vojenské ubytování v Uherském Hradišti 

2423 M 58/1766 1767-1783 Karton 1206 
Militaria – 1766 – č. 10/2/J: vojenské ubytování v Jihlavě 

2423 M 58/1766 1770-1772 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/K/1: vojenské ubytování v Kunovicích 

2423 M 58/1766 1769 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/K/2: vojenské ubytování v Dolních Kounicích 
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2423 M 58/1766 1774-1780 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/L/1: vojenské ubytování v Litovli 

2423 M 58/1766 1774 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/L/2: vojenské ubytování v Lipníku 

2423 M 58/1766 1769 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/M/2: vojenské ubytování v Mařaticích 

2423 M 58/1766 1770 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/N/1: vojenské ubytování v Novém Městě na Moravě 

2423 M 58/1766 1774-1783 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/N/2: vojenské ubytování v Novém Jičíně 

2423 M 58/1766 1770 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/N/3: vojenské ubytování na panství Napajedla 

2423 M 58/1766 1766-1783 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/N/4: vojenské ubytování v Mikulově 

2423 M 58/1766 1773 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/N/5: vojenské ubytování v Neslovicích 

2423 M 58/1766 1773-1779 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/N/6: vojenské ubytování v Uničově 

2423 M 58/1766 1774-1779 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/O/1: vojenské ubytování v Albrechticích 

2423 M 58/1766 1780-1783 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/O/2: vojenské ubytování v Olomouci 

2423 M 58/1766 1780-  1782 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/O/3: vojenské ubytování v Uherském Ostrohu 

2423 M 58/1766 1781-1782 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/O/4: vojenské ubytování v Olšanech 

2423 M 58/1766 1775-1783 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/P/1: vojenské ubytování v Prostějově 
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2423 M 58/1766 1767 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/R/1 vojenské ubytování na panství Rajhrad 

2423 M 58/1766 1769-1772 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/S/1: vojenské ubytování v Šatově 

2423 M 58/1766 1768-1773 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/T/1: vojenské ubytování v Tišnově 

2423 M 58/1766 1773, 1782 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/T/2: vojenské ubytování v Tlumačově 

2423 M 58/1766 1783 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/T/3: vojenské ubytování v Telči 

2423 M 58/1766 1783 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/T/4: vojenské ubytování v Třebíči 

2423 M 58/1766 1770, 1779 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/W/1: vojenské ubytování ve Vyškově 

2423 M 58/1766 1780-1781 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/Z/2: vojenské ubytování v Žarošicích 

2423 M 58/1766 1767-1781 Karton 1207 
Militaria – 1766 – č. 10/Z/3: vojenské ubytování ve Znojmě 

2423 M 58/1766 1766-1767 Karton 1208 
Militaria – 1766 – č. 11: přeměna dosud obvyklého propuštění vojáků 
v dočasnou (Zeitliche) dovolenou 

2423 M 58/1766 1767 Karton 1209 
Militaria – 1766 – č. 11: přeměna dosud obvyklého propuštění vojáků 
v dočasnou (Zeitliche) dovolenou 

2423 M 58/1766 1767-1768 Karton 1210 
Militaria – 1766 – č. 11: přeměna dosud obvyklého propuštění vojáků 
v dočasnou (Zeitliche) dovolenou 

2423 M 58/1766 1769-1770 Karton 1211 
Militaria – 1766 – č. 11: přeměna dosud obvyklého propuštění vojáků 
v dočasnou (Zeitliche) dovolenou 
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2423 M 58/1766 1770-1775 Karton 1212 
Militaria – 1766 – č. 11: přeměna dosud obvyklého propuštění vojáků 
v dočasnou (Zeitliche) dovolenou 

2423 M 58/1766 1775-1780 Karton 1213 
Militaria – 1766 – č. 11: přeměna dosud obvyklého propuštění vojáků 
v dočasnou (Zeitliche) dovolenou 

2423 M 58/1766 1780-1785 Karton 1214 
Militaria – 1766 – č. 11: přeměna dosud obvyklého propuštění vojáků 
v dočasnou (Zeitliche) dovolenou 

2423 M 58/1766 1766-1785 Karton 1214 
Militaria – 1766 – č. 12: generalia o přeměně dosavadního propuštění 
císařsko-královských vojáků ze služby v udělení dočasné dovolené 

2423 M 58/1766 1774-1776 Karton 1215 
Militaria – 1766 – č. 13: návrh na trvalou vojenskou dislokaci v zemi 
a individuální vojenské ubytování 

2423 M 58/1766 1776-1777, 1779-1781 Karton 1216 
Militaria – 1766 – č. 13: návrh na trvalou vojenskou dislokaci v zemi 
a individuální vojenské ubytování 

2423 M 58/1766 1781-1785 Karton 1217 
Militaria – 1766 – č. 13: návrh na trvalou vojenskou dislokaci v zemi 
a individuální vojenské ubytování 

2423 M 58/1766 1775-1776 Karton 1217 
Militaria – 1766 – č. 14: útraty a dávky požadované při nové regulaci (úpravě) 
vojenských bytů 1775 – 1776 

2423 M 58/1766 1775-1785 Karton 1218 
Militaria – 1766 – č. 15: určení jesuitských kolejí ve Znojmě, Jihlavě 
a Uherském Hradišti na kasárna 1775 – 1785 

2423 M 58/1766 1775-1784 Karton 1217 
Militaria – 1766 – č. 16: osvobození nájemných a státních domů od 
vojenských naturálních ubytování, v nichž jsou umístěny důležité úřady 
a pokladny, jakož i bankální administrace a administrace tabákových dávek 
(Tabaks – Gefällen) 

2423 M 58/1766 1776-1779 Karton 1219 
Militaria – 1766 – č. 17: závady shledané při místním ohledání vojenských 
bytů ve všech stanicích každého kraje 1776 – 1779 
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2423 M 58/1766 1766-1784 Karton 1219 
Militaria – 1766 – č. 18: ubytování vojska v kasárnách a quasi kasárnách, 
zrušení stravování vojáků poddanými, zavedení společného vaření, jakož 
i placení nocležného 1766 – 1784 

2423 M 58/1766 1771-1785 Karton 1219 
Militaria – 1766 – č. 19: nové vojenské místní ubytování, postavení generality, 
jakož i určení pluků a batalionů, doplňujících se verbováním v Haliči 1771 – 
1785 

2423 M 58/1766 1775 Karton 1219 
Militaria – 1766 – č. 20: změna ubytovacích stanic s náhradních míst 1775 

2423 M 58/1766 1766-1785 Karton 1219 
Militaria – 1766 – č. 21: rozvržení soutěže (konkurence) na odškodnění měst 
a míst, postižených při novém způsobu voj. ubytování větším počtem 
důstojnických bytů proti předchozímu stavu, provedené na všechna města 
a městečka 1776 – 1778 

2423 M 58/1766 1778-1780 Karton 1220 
Militaria – 1766 – č. 21: rozvržení soutěže (konkurence) na odškodnění měst 
a míst, postižených při novém způsobu voj. ubytování větším počtem 
důstojnických bytů proti předchozímu stavu, provedené na všechna města 
a městečka 

2423 M 58/1766 1781-1783 Karton 1221 
Militaria – 1766 – č. 21: rozvržení soutěže (konkurence) na odškodnění měst 
a míst, postižených při novém způsobu voj. ubytování větším počtem 
důstojnických bytů proti předchozímu stavu, provedené na všechna města 
a městečka 

2423 M 58/1766 1783 Karton 1222 
Militaria – 1766 – č. 21: rozvržení soutěže (konkurence) na odškodnění měst 
a míst, postižených při novém způsobu voj. ubytování větším počtem 
důstojnických bytů proti předchozímu stavu, provedené na všechna města 
a městečka 

2423 M 58/1766 1783-1785 Karton 1222 
Militaria – 1766 – ad č. 21: ocenění (Vergütlung) voj. důstojnických bytů 
a příspěvek od měst 1784 – 1785 

2423 M 58/1766 1777 Karton 1223 
Militaria – 1766 – č. 22: nařízení nové instrukce o voj. ubytování, že vojsku 
v zemi nemá být v nových bytech poskytováno nářadí bezplatně 1777 

2423 M 58/1766 1783-1784 Karton 1223 
Militaria – 1766 – č. 23: uhrazení oprav na generálském domě v Opavě 
z fondu příspěvků na vojenské byty 1783 – 1784 
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2423 M 58/1766 1784-1785 Karton 1223 
Militaria – 1766 – č. 24: předání některých klášterních budov vojsku a dům 
kartouzského kláštera v Olomouci 1784 – 1785 

2423 M 58/1766 1777-1785 Karton 1223 
Militaria – 1766 – č. 25: zprávy krajských hejtmanů o vojácích propuštěných 
na dovolenou 1779 

2423 M 58/1767 1767 Karton 1224 
Militaria – 1767 – č. 2: vojenské pochody 1767 

2423 M 58/1767 1767 Karton 1224 
Militaria – 1767 – č. 3: militaria mixta 1767 

2423 M 58/1767 1767- 1770 Karton 1224 
Militaria – 1767 – č. 4: vojenské výtržnosti (Militar – Excessen) 1767 – 1770 

2423 M 58/1767 1767-1784 Karton 1224 
Militaria – 1767 – č. 5: vojenské oděvní (Montours) a ekonomické komise 
v zemi 1767 – 1784 

2423 M 58/1767 1767-1771 Karton 1225 
Militaria – 1767 – č. 6: předjaté stavění rekrutů (Die anticipat – Recrouten – 
Gestellung) 1767 – 1771 

2423 M 58/1767 1767-1768 Karton 1225 
Militaria – 1767 – č. 7: verbování k jízdě 1767 – 1768 

2423 M 58/1767 1767-1768 Karton 1225 
Militaria – 1767 – č. 8: naverbování 1000 puškařských mistrů 1767 – 1768 

2423 M 58/1767 1767-1778 Karton 1225 
Militaria – 1767 – č. 9: výkazy krajských hejtmanů o vojácích propuštěných na 
dovolenou 1767 – 1778 

2423 M 58/1768 1768 Karton 1226 
Militaria – 1768 – č. 1: vojenské pochody 1768 

2423 M 58/1768 1768 Karton 1226 
Militaria – 1768 – č. 2: vojenské přípřeže 1768 

2423 M 58/1768 1768 Karton 1226 
Militaria – 1768 – č. 3. vojenské výtržnosti 1768 
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2423 M 58/1768 1768 Karton 1226 
Militaria – 1768 – č. 4: militaria mixta 1768 

2423 M 58/1768 1768 Karton 1226 
Militaria – 1768 – č. 5: verbování k jízdě 1768 

2423 M 58/1768 1768-1769 Karton 1226 
Militaria – 1768 – č. 6: sestavení granátnických setnin v prapory, oddělení 
eskadron karabiníků a granátníků u německých pluků jízdy a formování dvou 
pluků 1768 – 1769 

2423 M 58/1768 1768-1785 Karton 1226 
Militaria – 1768 – č. 7: uklizení suchých depositářů k uložení vojenských 
plášťů, nadbytečného požárního nářadí, pušek a armatur a jiné výzbroje 
a jejich uschování ve vlastním zařízení 1768 – 1785 

2423 M 58/1769 1768-1769 Karton 1227 
Militaria – 1769 – č. 1: táboření císařsko-královského vojska ubytovaného 
v zemi 1768 – 1769 

2423 M 58/1769 1769 Karton 1227 
Militaria – 1769 – č. 2: vojenské pochody 1769 

2423 M 58/1769 1769 Karton 1227 
Militaria – 1769 – č. 3: verbování k jízdě 1769 

2423 M 58/1769 1769-1770 Karton 1227 
Militaria – 1769 – č. 4: vojenské výtržnosti 1769 – 1770 

2423 M 58/1769 1769-1770 Karton 1227 
Militaria – 1769 – č. 5: militaria mixta 1769 – 1770 

2423 M 58/1769 1769 Karton 1227 
Militaria – 1769 – č. 6: vojenské přípřeže 1769 

2423 M 58/1769 1768-1770 Karton 1227 
Militaria – 1769 – č. 7: ustanovení P. Hartmanna S. J. polním superiorem pro 
vojska na Moravě a ve Slezském podílu 1769 – 1770 

2423 M 58/1770 1769-1774 Karton 1227 
Militaria – 1770 – č. 1: táboření císařsko-královského vojska ubytovaného 
v zemi 1769 – 1774 

2423 M 58/1770 1770 Karton 1228 
Militaria – 1770 – č. 2: substituce vojenského naturálního zásobování 
císařsko-královského vojska ubytovaného v zemi 1770 
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2423 M 58/1770 1770-1780 Karton 1228 
Militaria – 1770 – ad č. 2: stavba dělostřelecké kůlny mezi Brnem a Kartouzy 
(Královým Polem) 1780 

2423 M 58/1770 1784-1785 Karton 1229 
Militaria – 1770 – č. 2: stavba dělostřelecké kůlny mezi Brnem a Kartouzy 
(Královým Polem) 1784 – 1785 

2423 M 58/1770 1770 Karton 1229 
Militaria – 1770 – č. 3: verbování k jízdě 1770 

2423 M 58/1770 1770-1771 Karton 1229 
Militaria – 1770 – č. 4: militaria mixta 1770 – 1771 

2423 M 58/1770 1770 Karton 1229 
Militaria – 1770 – č. 5: vojenské pochody 1770 

2423 M 58/1770 1770-1771 Karton 1229 
Militaria – 1770 – č. 6: vojenské výtržnosti 1770 – 1771 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1229 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/1: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Moravská Třebová a Trnávka 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1229 
Militaria – Olomoucký kraj – č: 7/2: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Třemešek 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1229 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/3: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Úsov 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1229 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/4: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Plumlov 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1229 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/5: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Mírov a léna Skalička 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1229 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/6: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Čechy, Krakovec a Drahanovice 
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2423 M 58/1770 1782 Karton 1229 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/7: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Olomouc, městské statky 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1229 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/8: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok1782 z panství Šternberk 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1229 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/9: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Svitavy 

2423 M 58/1770 1782,1170-1785 Karton 1229 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/10: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Kralice na Hané 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/11: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města Rýmařova 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/12: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Jesenec 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/13: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města Svitav 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/14: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Loučná 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/15: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Těšice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/16: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Sobíšky (na lipnickém panství) 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/17: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Brodek u Prostějova 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/18: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Konice 
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2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/19: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Dolní Dlouhá Loučka 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/20: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Rabštejn 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/21: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Mořice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/22: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Sovinec 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/23: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města Moravský Berouna 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/24: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Vrchoslavice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/25: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Bouzova 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/26: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Viceměřice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/27: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Karlovec 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/28: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Šebetov 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/29: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Olomouc, arcibiskupské komorní statky 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/30: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Šternberk, klášter 
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2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/31: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Velká Bystřice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/32: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Doloplazy (Olomouc) 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/33: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro ro 1782 z panství Chudobín a statek Loučany 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/34: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Doloplazy (Kojetín) 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/35: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku města Šternberka 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/36: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Uhřice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/37: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Ruda (Eisenberg) 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/38: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Náměšť na Hané 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/39: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství královského města Uničova 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/40: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Doubravice (Mohelnice) 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/41: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro r. 1782 ze statku Morkovice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/42: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro r. 1782 z panství města Boskovice 
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2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/43: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Haňovice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/44: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z královského města Uničova 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/45: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku dómské kapituly Nenakonice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/46: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro r.ok1782 z města Moravské Třebové 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/47: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Velké Opatovice, Jaroměřice a statku 
Roubanina 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/48: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Tovačov 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/49: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze vsi Hluchova 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/50: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z městečka Švábenice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/51: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku kláštera v Jevíčku 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/52: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku kláštera Pačlavice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/53: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku kláštera Březovice 
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2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/54: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku metropolitní kapituly Hrubčice 
a (Křenovice) 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/55: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Nezamyslice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/56: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Výřovice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/57: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Dobromilice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/58: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z městečka Dvorce 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/59: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Laškova 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/60: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města Tovačova 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/61: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z městečka Březové a vesniček 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/62: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Bludov 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/63: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro ro 1782 z panství Ivanovice na Hané 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/64: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města Jevíčka 
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2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/65: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z komorního panství Ptení 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/66: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z komorního panství Žádlovice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/67: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Bílá Lhota 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/68: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Branná 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/69: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města Šumperka a vsí Hraběšic a Šentálu 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1230 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/70: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města Mohelnice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/71: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Klášterní Hradisko 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/72: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města Zábřehu 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/73: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Sovinec 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/74: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Zábřeh 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/75: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z městečka Loštice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/76: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Boskovice 
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2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/77: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze vsi Frankštátu 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/78: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství metropolitní kapituly 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/79: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města Kojetína 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/80: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města (předměstí) Olomouce 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/81: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města Litovle 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/82: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města Litovle a vsí 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/83: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z fary v Němčicích 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/84: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z ze vsi Sobotína 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/85: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města, vrchnosti a vsí Prostějova 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/86: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města a předměstí Prostějova 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/87: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze svobodného dvora v Bojanovicích 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/88: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z městečka Švábenice 
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2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/89: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z kamerálního statku Kožušany 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/90: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze vsi Hradisko 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/91: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z kamerálního statku Dolany 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Olomoucký kraj – č. 7/92: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z lenního městečka Německá Húzová 

2423 M 58/1770  Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/1: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města Znojma (část) 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/2: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Újezdu 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/3: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Bohutice a Babice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/4: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Budiškovice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/5: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Budkov 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/6: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Biskupice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/7: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Louka 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/8: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statků kláštera sv. Kláry ve Znojmě 
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2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/9: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Tvořihráz 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/10: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Moravský Krumlov 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/11: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města Moravský Krumlov 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/12: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města Ivančice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/13: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Čermákovice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/14: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Dalešice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/15: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Dukovany 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/16: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Vranov a Nový Hrádek 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/17: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Fryšava 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/18: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro r.ok1782 ze statku Kdousova 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/19: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Krasonice, Nové Meziříčko, Bítovánky 
a Zdenkov 
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2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/20: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok1782 z panství Hrušovany nad Jevišovkou 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/21: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze svobodníků v Hrušovanech nad Jevišovkou 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/22: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Staré Hobzí 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/23: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Hostim a Boskovštejn 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/24: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Jemnice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/25: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z Jemnice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/26: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Jaroměřice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/27: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Jevišovice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/28: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města Jevišovice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/29: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Jaroslavice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/30: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Jiřice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/31: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Německé Knínice (Moravský Krumlov) 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

578 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/32: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Hrotovice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/33: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Knínice (Dačice, panství Budeč) 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/34: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Slatina (Lettein) 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/35: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Lesonice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/36: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Ratibořice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/37: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Slavice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/38: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Výčapy 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/39: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Lidměřice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/40: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Moravské Budějovice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č.7/41: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města Moravské Budějovice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/42: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Myslibořice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/43: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Náměšť nad Oslavou 
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2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/44: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z města Velká Bíteš 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/45: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Nové Syrovice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/46: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Mikulovice, Horní Dunajovice 
a Německé Konice (Konitz) 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č.7/47: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Písečné 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/48: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Plaveč 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/49: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Hradiště sv. Hypolita 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/50: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Police 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/51: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z lenních statků Dešná a Županovice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/52: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z lenního statku a vsi Županovice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/53: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Rancířov 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/54: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Rosice (Jihlava) 
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2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/55: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Sádek 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/56: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Tavíkovice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/57: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Uherčice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/58: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Bítov 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/59: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Vilémovice (vrchnost) 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/60: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Vilémovice (poddaní) 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/61: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z panství Višňové 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/62: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 ze statku Domčice a Žerotice 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/63: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z královského města Znojma, horní statky 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – Znojemský kraj – č. 7/64: výkazy o obilí, obroku, senu a slámě 
a zásob z toho pro rok 1782 z královského města Znojma, dolní statky 

2423 M 58/1770 1782 Karton 1231 
Militaria – 1770 – Připojeny hlavní tabely a sumáře z kraje znojemského, 
olomouckého, nisského, opavského, přerovského, jihlavského, hradišťského, 
brněnského a těšínského z rok 1782 
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2423 M 58/1770 1782-1785 Karton 1232 
Militaria – 1770 – č. 7: příspěvek (dávky) od vrchností a poddaných z každé 
sklizně pro potřeby vojenského zásobování, a to 1/12 chlebového obilí, 1/10 
z ovsa a 1/8 ze sena 1782 – 1785; konsignace, tabely a výkazy od vrchností, 
měst a poddaných z olomouckého kraje na rok 1783 

2423 M 58/1770 1783-1784 Karton 1233 
Militaria – 1770 – konsignace atd. z olomouckého kraje na rok 1783 (1784) 

2423 M 58/1770 1771 Karton 1233 
Militaria – 1771 – č. 1: vojenské pochody 1771 

2423 M 58/1770 1771-1772 Karton 1233 
Militaria – 1771 – č. 2: militaria mixta 1771 – 1772 

2423 M 58/1770 1772 Karton 1233 
Militaria – 1771 – č. 3: nařízené utáboření císařsko-královského vojska mezi 
Horními Černovicemi, Ivanovicemi a Chrlicemi, počínaje rokem 1772 

2423 M 58/1770 1771 Karton 1233 
Militaria – 1771 – č. 4: soustředění císařsko-královského vojska ke cvičení 
1771 

2423 M 58/1770 1771-1777 Karton 1234 
Militaria – 1771 – č. 5: postavení 859 postulovaných rekrutů a 358 vojenských 
pacholků 1771 – 1777 

2423 M 58/1770 1777-1778 Karton 1235 
Militaria – 1771 – č. 5: postavení 859 postulovaných rekrutů a 358 vojenských 
pacholků 1777 – 1778 

2423 M 58/1770 1771 Karton 1235 
Militaria – 1771 – č. 6: verbování personálu zbrojního úřadu a jezdectvo, 
patřící k dělostřelectvu 1771 

2423 M 58/1770 1771 Karton 1235 
Militaria – 1771 – č. 7: verbování k jízdě 1771 

2423 M 58/1770 1771 Karton 1235 
Militaria – 1771 – č. 8: vojenská přípřež 1771 

2423 M 58/1770 1771 Karton 1235 
Militaria – 1771 – č. 9: vojenské výtržnosti 1771 

2423 M 58/1770 1771 Karton 1235 
Militaria – 1771 – č. 10: ubytování nemocných vojáků 1771 
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2423 M 58/1770 1771-1777 Karton 1235 
Militaria – 1771 – č. 11: pokyn, že při současném vybírání rekrutů nesmějí být 
k vojsku odvedeni zdejší poddaní, kteří uprchli do cizích zemí 1777 

2423 M 58/1772 1771-1772 Karton 1235 
Militaria – 1772 – č. 1: vojenské výtržnosti 1771 – 1772 

2423 M 58/1772 1772 Karton 1235 
Militaria – 1772 – č. 2: vojenské pochody 1772 

2423 M 58/1772 1772 Karton 1235 
Militaria – 1772 – č. 3: verbování k jízdě 1772 

2423 M 58/1772 1772 Karton 1236 
Militaria – 1772 – č. 4: vojenské přípřeže 1772 

2423 M 58/1772 1771-1774 Karton 1236 
Militaria – 1772 – č. 5: militria mixta 1771 – 1774 

2423 M 58/1772 1771-1774 Karton 1236 
Militaria – 1772 – č. 6: určení cvičišť pro císařsko-královské vojsko 1772 

2423 M 58/1773 1781-1785 Karton 1237 
Militaria – 1773 – č. 1: cvičiště určená pro císařsko-královské vojsko, 
rozložené v zemi, soustředění vojska do hlavního tábora u Brna 1781 – 1785 

2423 M 58/1773 1773 Karton 1237 
Militaria – 1773 – č. 2: vojenské pochody 1773 

2423 M 58/1773 1773 Karton 1237 
Militaria – 1773 – č. 3: militaria mixta 1773 

2423 M 58/1773 1773 Karton 1238 
Militaria – 1773 – č. 4: verbování k jízdě 1773 

2423 M 58/1773 1773-1783 Karton 1238 
Militaria – 1773 – č. 5: dislokace vojenského kordonu v zemi a v enklávách 
k zamezení dezercí a pašování soli a tabáku a provedení odměny 
ubytovatelům za ložní slámu a 6 kr. na hlavu měsíčně 1773 – 1783 

2423 M 58/1773 1780-1781 Karton 1238 
Militaria – 1773 – č. 5: instrukce pro nový vojenský kordon k zadržení 
dezertérů, pašeráků soli a tabáku, provinciálních emigrantů, uprchlých 
zločinůc a tuláků, pro bezpečnost bankálních dávek a hrazení nájemného pro 
důstojníky, zaměstnané u voj. kordonu, zemí z bytového fondu 1780 – 1781 
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2423 M 58/1773 1773-1784 Karton 1238 
Militaria – 1773 – č. 6: vyšetřování a náhrada škod u obcí, nacházejících se 
v krajině výcvikového tábora 1774 – 1784 

2423 M 58/1774 1774-1775 Karton 1238 
Militaria – 1774 – č. 1: militaria mixta 1774 – 1775 

2423 M 58/1774 1774 Karton 1238 
Militaria – 1774 – č. 2: vojenské pochody 1774 

2423 M 58/1774 1774 Karton 1238 
Militaria – 1774 – č. 3: vojenské přípřeže 1774 

2423 M 58/1774 1774 Karton 1238 
Militaria – 1774 – č. 5: verbování k jízdě 1774 

2423 M 58/1774 1774-1775 Karton 1238 
Militaria – 1774 – č. 6: verbování k dělostřelectvu 1774 

2423 M 58/1775 1766-1785 Karton 1239 
Militaria – 1775 – č. 1: nařízení, jak se má postupovat při projednávání 
dědictví a jiného majetku, jakož i obligace vojenských osob 1766 – 1785 

2423 M 58/1775 1779-1780 Karton 1239 
Militaria – 1775 – ad č. 1: majetek, zanechaný v Olomouci po zemřelém 
kaprálu Hallerova pluku Janu Bannerovi jako spadlý a odvedený do císařsko-
královské pokladny 1779 – 1780 

2423 M 58/1775 1778-1785 Karton 1239 
Militaria – 1775 – č. 2: povolování sňatků vojáků za určitých předepsaných 
podmínek, podrobení jejich žen a dětí v místě pobytu civilní jurisdikci s tím, že 
o ně má být pečováno jako o žebráky 1778 – 1785 

2423 M 58/1775 1775-1777 Karton 1239 
Militaria – 1775 – č. 3: náhrada, požadovaná váleč. komisařem Pavlem 
Kaluppou z Dolních Dunajovic za péči o podporučíkem Elsmitzem od 
modenského dragounského pluku zanechané koně a předměty 1775 – 1777 

2423 M 58/1775 1775 Karton 1239 
Militaria – 1775 – č. 4: vojenské pochody 1775 

2423 M 58/1775 1775-1776 Karton 1239 
Militaria – 1775 – č. 5: militaria mixta 1775 – 1776 

2423 M 58/1775 1766-1785 Karton 1239 
Militaria – 1775 – č. 6: verbování k jízdě 1775 
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2423 M 58/1776 1776 Karton 1240 
Militaria – 1776 – č. 1: vojenské přípřeže 1776 

2423 M 58/1776 1776-1785 Karton 1240 
Militaria – 1776 – č. 2: náhrada poddaným za tažná zvířata, přetížená při voj. 
transportech nadměrnými náklady 1776 – 1785 

2423 M 58/1776 1776-1777 Karton 1240 
Militaria – 1776 – č. 3: militaria mixta 1776 – 1777 

2423 M 58/1776 1776 Karton 1240 
Militaria – 1776 – č. 4: vojenské pochody 1776 

2423 M 58/1776 1776-1778 Karton 1240 
Militaria – 1776 – č. 5: vojenské výtržnosti 1776 – 1778 

2423 M 58/1776 1776-1778 Karton 1240 
Militaria – 1776 – č. 6: verbování k jízdě 1776 

2423 M 58/1777 1777 Karton 1240 
Militaria – 1777 – č. 1: militaria mixta 1777 

2423 M 58/1777 1777 Karton 1240 
Militaria – 1777 – č. 2: verbování k jízdě 1777 

2423 M 58/1777 1777 Karton 1240 
Militaria – 1777 – č. 3: odvody vojenských koní 1777 

2423 M 58/1777 1777 Karton 1240 
Militaria – 1777 – č. 4: vojenské přípřeže 1777 

2423 M 58/1777 1777 Karton 1240 
Militaria – 1777 – č. 5: nejvyšší svolení, že olomouckému knížeti biskupovi 
zůstává nadále vyhražena dosavadní výsada u jeho gardy, jakož i při 
bubnování rozdílným způsobem od vojenského, a obsazení městských bran 
v Kroměříži svou gardou vedle císařsko-královského vojska 1777 

2423 M 58/1776 – 1779 1778-1779 Karton 1240 
Militaria – 1778 – č. 1: militaria mixta 1778 – 1779 

2423 M 58/1776 – 1779 1778 Karton 1240 
Militaria – 1778 – č. 2: vojenské přípřeže 1778 
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2423 M 58/1776 – 1779 1778 Karton 1240 
Militaria – 1778 – č. 3: vojenské výtržnosti 1778 

2423 M 58/1776 – 1779 1778-1779 Karton 1240 
Militaria – 1778 – č. 4: kvitování nocležného 1778 

2423 M 58/1776 – 1779 1779-1785 Karton 1240 
Militaria – 1779 – č. 1: militaria mixta 1779 – 1785 

2423 M 58/1776 – 1779 1779-1780 Karton 1240 
Militaria – 1779 – č. 2: vojenské výtržnosti 1779 – 1780 

2423 M 58/1776 – 1779 1779-1785 Karton 1240 
Militaria – 1779 – č. 3: vojenské přípřeže 1779 – 1780 

2423 M 58/1780 – 1784 1780 Karton 1241 
Militaria – 1780 – č. 1: militaria mixta 1780 

2423 M 58/1780 – 1784 1780 Karton 1241 
Militaria – 1780 – č. 2: vojenské přípřeže 1780 

2423 M 58/1780 – 1784 1780 Karton 1241 
Militaria – 1780 – č. 3: vojenské pochody 1780 

2423 M 58/1780 – 1784 1780 Karton 1241 
Militaria – 1780 – č. 4: vojenské výtržnosti 1780 

2423 M 58/1780 – 1784 1781 Karton 1241 
Militaria – 1781 – č. 1: militaria mixta 1781 

2423 M 58/1780 – 1784 1781 Karton 1241 
Militaria – 1781 – č. 2: vojenské výtržnosti 1781 

2423 M 58/1780 – 1784 1781 Karton 1241 
Militaria – 1781 – č. 3: vojenské přípřeže 1781 

2423 M 58/1780 – 1784 1781 Karton 1241 
Militaria – 1781 – č. 4: vojenské pochody 1781 

2423 M 58/1780 – 1784 1781 Karton 1241 
Militaria – 1781 – č. 5: odvody vojenských koní 1781 
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2423 M 58/1780 – 1784 1782 Karton 1241 
Militaria – 1782 – č. 1: vojenské kvitance povozného povozné transporty á 2 
kr. za ctr. 1782 

2423 M 58/1780 – 1784 1782 Karton 1241 
Militaria – 1782 – č. 2: vojenské pochody 1782 

2423 M 58/1780 – 1784 1782 Karton 1241 
Militaria – 1782 – č. 3: vojenské výtržnosti 1782 

2423 M 58/1780 – 1784 1782-1783 Karton 1241 
Militaria – 1782 – č. 4: militaria mixta 1782 – 1783 

2423 M 58/1780 – 1784 1783 Karton 1241 
Militaria – 1783 – č. 1: pronajaté transportní fůry (povozy), přípřeže 1783 

2423 M 58/1780 – 1784 1783-1784 Karton 1241 
Militaria – 1783 – č. 2: vojenské výtržnosti 1783 – 1784 

2423 M 58/1780 – 1784 1783-1784 Karton 1241 
Militaria – 1783 – č. 3. militaria mixta 1783 

2423 M 58/1780 – 1784 1784 Karton 1241 
Militaria – 1784 – č. 1: militaria mixta 1784 

2423 M 58/1780 – 1784 1784-1785 Karton 1241 
Militaria – 1784 – č. 2: vojenské přípřeže 1784 – 1785 

2423 M 58/1780 – 1784 1784 Karton 1241 
Militaria – 1784 – č. 3: vojenské pochody 1784 

2423 M 58/1780 – 1784 1784-1785 Karton 1241 
Militaria – 1784 – č. 4: vojenské výtržnosti 1784; protokoly in militaribus 
o odvodních objížďkách 1784 – 1785 

2423 M 58/1785 1785 Karton 1242 
Militaria – 1785 

2424 M 59 1756 Karton 1243 
Stížnost poddaných na statku Horní Moštěnice proti vrchnosti o náhradu 
peněžní a ovsa a o restituci pole 
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2425 M 61 1756 Karton 1243 
Stížnost poddaného luhačovického panství, Martina Matulíka, na uvěznění 
pro žalobu u Consensu in causis summi principis et commiasorum na svou 
vrchnost pro vydání peněz 

2426 M 62 1757 Karton 1243 
Žádost krejčovského tovaryše Tomáše Mayera o dispens od vandrovních let, 
aby mohl být přijat za předměstského mistra v Brně 

2427 M 63 1757 Karton 1243 
Žádost Jana svobodného pána Mitrovského o propůjčení plnoletosti (venia 
setatis) 

2428 M 64 1757 Karton 1243 
Žádost Marie Františky ovdovělé hraběnky z Magni o vydání vdovského 
podílu z dlužní masy strážnického panství nebo o přiznání odpovídajícího 
množství k její výživě z výnosu fideikomisu 

2429 M 65 1746 Karton 1243 
Dispens kožešnického tovaryše Řehoře Muchy rodem z pruského Slezska 
k dosažení měšťanského a mistrovkého práva v Brně 

2430 M 66 1757 Karton 1243 
Zcizení dlužních úpisů z pozůstalosti bývalého milotického faráře a zemského 
děkana Karla Kryštofa Ležatky 

2431 M 67 1659, 1699-1774 Karton 1243 
Zkoušení zlata a stříbra na Moravě (zlatníci, zpracovávání špatného stříbra 
a jeho zkoušení na Moravě, dovoz řádného zlata a stříbra 1659, 1699 – 1732; 
nákup a vývoz zlatých a stříbrných slitků, zabránění nedostatků ve zpracování 
zlata a stříbra, zkoušeči mincí a zavedení řádu a cechů pro zlatnické 
a stříbrnické dělníky v zemi 1744 – 1774 

2431 M 67 1769-1777 Karton 1244 
Zkoušení zlata a stříbra na Moravě (zlatníci, zpracovávání špatného stříbra 
a jeho zkoušení na Moravě, dovoz řádného zlata a stříbra 1659,1699 – 1732; 
nákup a vývoz zlatých a stříbrných slitků, zabránění nedostatků ve zpracování 
zlata a stříbra, zkoušeči mincí a zavedení řádu a cechů pro zlatnické 
a stříbrnické dělníky v zemi 1744 – 1774 

2431 M 67 1776-1785 Karton 1245 
Zkoušení zlata a stříbra na Moravě (zlatníci, zpracovávání špatného stříbra 
a jeho zkoušení na Moravě, dovoz řádného zlata a stříbra 1659, 1699 – 1732; 
nákup a vývoz zlatých a stříbrných slitků, zabránění nedostatků ve zpracování 
zlata a stříbra, zkoušeči mincí a zavedení řádu a cechů pro zlatnické 
a stříbrnické dělníky v zemi 1744 – 1774 

2432 M 68 1709-1710,1777 Karton 1246 
Řád maltézských rytířů a řád německých rytířů ohledně svých komend 
a držebností v zemi 
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2433 M 69 1758 Karton 1246 
Žádost Františka Antonína Marselliho o dispens od tříleté měšťanské držby, 
aby mohl být zvolen za radního v Kyjově 

2434 M 70 1758 Karton 1246 
Dispens Jana Martina Macheye od zrození v cizině, a nepředložení rodného 
listu, aby mohl dosáhnout měšťanských práv v Olomouci 

2435 M 71 1698-1781 Karton 1246 
Zřízení fundace nadace Marie Školské od zvěčnělé Jany Františky Prisky 
z Magni hraběnky ze Strážnice; představené šlechtické nadace Marie Školské 
v Brně 

2436 M 72 1759-1763 Karton 1246 
Stížnost obchodníků z Uničova Jakuba Pittnera a Jakuba Hiersche proti 
rozhodnutí magistrátu a žádost o zákaz cizích obchodníků prodávat své zboží 
kromě na jarmarcích a na týdenních trzích 

2437 M 73 1759-1760 Karton 1246 
Žádost Ondřeje Mauschecka o udělení krejčovského mistrovského práva ve 
Znojmě 

2438 M 74 1759-1761 Karton 1246 
Stížnost velkomeziříčského administrátora Josefa Karla Procházky proti 
rudíkovskému faráři Bartoloměji Vítkovi a jeho kooperátorovi pro zpurnost při 
plnění veřejných záležitostí 

2439 M 75 1759-1760 Karton 1246 
Žádost ševcovského tovaryše Michala Mikona o dispens od nesplněných 
vandrovních let k dosažení měšťanského a mistrovského práva v Jihlavě 

2440 M 76 1760 Karton 1246 
Stížnost brněnského městského posla Jiřího Maissla na sousedy 
v Hohenwarthu v Rakousku, kteří mu v hostinci odňali 36 zl. 35 kr. 

2441 M 77 1761 Karton 1246 
Žádost řeznického tovaryše Františka Mikšíčka o dispens od nesplněných 
vandrovních let, aby mohl získat měšťanské a mistrovské právo v Brně 

2442 M 78 1761 Karton 1246 
Žádost bednářského tovaryše Jiřího Mehlera z Velkého Meziříčí o dispens od 
nesplněných vandrovních let k dosažení mistrovského práva tamtéž 

2443 M 79 1761 Karton 1246 
Žádost Jiřího Míky o dispens (od přípovědi a zproštění) k dosažení 
ševcovského mistrovského práva v Kroměříži 
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2444 M 80 1761-1762 Karton 1246 
Stížnost kovářského cechu ve Velkém Meziříčí na knížecí hospodářský úřad, 
že požaduje místo 50 tisíc šindelových hřebíků nyní 100 tisíc 

2445 M 81 1761 Karton 1247 
Ubytování povoznického personálu u císařsko-královské armády v zemi, 
důstojnických sluhů, markytánů a pod. lidí, jakož i dělostřeleckých, těžkých 
tažných a plukovních koní 

2445 M 81 1761-1764 Karton 1248 
Ubytování povoznického personálu u císařsko-královské armády v zemi, 
důstojnických sluhů, markytánů a poddaní lidí, jakož i dělostřeleckých, 
těžkých tažných a plukovních koní 

2446 M 82 1762-1763 Karton 1248 
Žádosti T. Mertze a Š. Strassera o rukavičkářské mistrovské právo ve Znojmě 

2447 M 83 1762-1768 Karton 1248 
Způsobilost držby žen, oprávněných k držbě zemsko – deskových statků na 
Moravě, provdaných za nehabilitované muže 

2448 M 84 1763 Karton 1248 
Zjištěné vlastnosti minerálních vod v zemi – Olomoucký kraj: Slatinice – 
plumlovské panství 1763 

2448 M 84 1763 Karton 1248 
Zjištěné vlastnosti minerálních vod v zemi – Olomoucký kraj: Věrovany – 
tovačovské panství 1763 

2448 M 84 1763 Karton 1248 
Zjištěné vlastnosti minerálních vod v zemi – Olomoucký kraj: Dobromilice, 
statek 1763 

2448 M 84 1763 Karton 1248 
Zjištěné vlastnosti minerálních vod v zemi – Olomoucký kraj: Velké Losiny, 
panství 1763 

2448 M 84  Karton 1248 
Zjištěné vlastnosti minerálních vod v zemi – Přerovský kraj: panství Kroměříž, 
Přerov, Hranice a statek Německý Jeseník v posudku Ignáce Castelliho 
uvedeny citované minerální vody kromě přerovské; dále přiložen výtah 
z Tomáše Jordana, tištěného 1580 – bochořská voda 

2448 M 84  Karton 1248 
Zjištěné vlastnosti minerálních vod v zemi – Brněnský kraj: Čejč – lázeňská 
voda (tzv. Seewasser) 
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2448 M 84  Karton 1248 
Zjištěné vlastnosti minerálních vod v zemi – Brněnský kraj: Sedlec – lázeňská 
voda (Baad – Wasser) 

2448 M 84  Karton 1248 
Zjištěné vlastnosti minerálních vod v zemi – Brněnský kraj: Nové Hvězdlice – 
lázeňská voda (Baad – Wasser) 

2448 M 84  Karton 1248 
Zjištěné vlastnosti minerálních vod v zemi – Brněnský kraj: Žarošice – 
lázeňská voda (Baad – Wasser) 

2448 M 84  Karton 1248 
Zjištěné vlastnosti minerálních vod v zemi – Znojemský kraj: Hluboké 
Mašůvky, Kdousov 

2448 M 84  Karton 1248 
Zjištěné vlastnosti minerálních vod v zemi – Jihlavský kraj: panství Telč 
a panství Třebíč 

2448 M 84  Karton 1248 
Zjištěné vlastnosti minerálních vod v zemi – Jihlavský kraj: panství Telč: Telč 
a Dačice 

2448 M 84  Karton 1248 
Zjištěné vlastnosti minerálních vod v zemi – Hradišťský kraj: (není zpráva) 

2448 M 84 1763-1785 Karton 1248 
Zjištěné vlastnosti minerálních vod v zemi – Hradišťský kraj: Záhorovice, 
Luhačovice 

2449 M 85 1763 Karton 1249 
Žádost Filipa Mayera o dispens od zahraničního původu k dosažení 
měšťanského práva v Brně a k provádění sýrařství 

2450 M 86 1763-1764 Karton 1249 
Nesrovnalosti mezi mohelnickými velkoměšťany a domkaři ohledně 
zásobovacích transportních fůr a ohledně povinností váznoucích na lánech 

2451 M 87 1763-1764 Karton 1249 
Žádost Ignáce Müllera, hejtmana arcivévody Ferdinanda o dispens, aby mu 
bylo ponecháno užívání a oprávnění k výčepu vína z Jahnova domu 
v Olomouci, který připadl domu jako dědictví jeho manželce, aniž by musel 
mít měšťanské právo 

2452 M 88 1763-1785 Karton 1249 
Zřízení vojenské komise pro záležitosti veřejné, vojenské a komisariátní 
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2453 M 89 1764 Karton 1249 
Žádost Jana Machoňka, aby mohl provozovat nerušeně svou živnost 
(Profession) jako inkorporovaný krejčovský mistr v Uničově 

2454 M 90 1764-1785 Karton 1249 
Habilitace k zemi vyšších stavovských osob usedlých v zemi 

2455 M 91 1748-1749 Karton 1250 
Žádost Františka Mutzera o dvorskou výsadu ke zřízení holírny (lazebny) 
v Brně 

2456 M 92 (1552)1690-1692,1782 Karton 1250 
Žádost městečka Měnína o potvrzení od starodávna propůjčených tří 
výročních a týdenních trhů 

2457 M 93 1764 Karton 1250 
Žádost kožišnického tovaryše Františka Martzyho o měšťanské a mistrovské 
právo ve Slavonicích 

2458 M 94 1764 Karton 1250 
Žádost dvou propuštěných vojáků Josefa Mikuše a Františka Mrázka 
o svolení, aby se směli v Olomouci živit přištipkářstvím obuvi 

2459 M 95 1764 Karton 1250 
Žádost propuštěného (verabschiedeten) proviantního pekaře Tomáše Mušky 
o měšťanské a mistrovské právo v Prostějově 

2460 M 96 1763-1786 Karton 1250 
Úprava mlýnů na řece Svratce (spisy z let 1763 – 1786 byly v roce 1857 
předány místodržitelství) 

2461 M 97 1745 Karton 1250 
Žádost Ondřeje Merckleina o dispens od zrození v zahraničí a od chybějících 
listin k přijetí olomouckého měšťanského práva 

2462 M 98 1763 Karton 1250 
Žádost stolařského tovaryše Bohumila Mathesiho o dispens od nesplněných 
vandrovních let pro připuštění k mistrovskému právu ve Znojmě 

2463 M 99 1765 Karton 1250 
Žádost stolařského tovaryše Bohumila Mahra o přijetí za mistra v Jihlavě 

2464 M 100 1757 Karton 1250 
Předpis (Regulament) o vojenských zavazadlech a přípřežích, vydaný v roce 
1758 
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2464 M 100 1714 Karton 1250 
Předpis (Regulament) – č. ad M 100: Rozličná císařská a královská 
rozhodnutí v záležitostech vojenských pochodů 

2464 M 100 1746 Karton 1250 
Předpis (Regulament) – Nový vojenský předpis pro přezimující vojsko 

2464 M 100 1742, 1748 Karton 1250 
Předpis (Regulament) – Vyúčtování a náhrada za pluky, postupující proti 
vojenským ubytovacím předpisům 

2464 M 100 1721,1747 Karton 1250 
Předpis (Regulament) – Rozličná císařská a královská rozhodnutí a předpisy 
v záležitostech přípřeží 

2464 M 100 1737-1738 Karton 1250 
Předpis (Regulament) – Odčinění stížností vojska na příliš vzdálené 
pochodové stanice 

2464 M 100 1747 Karton 1250 
Předpis (Regulament) – o vojenských pochodech 

2464 M 100 1748 Karton 1250 
Předpis (Regulament) – Řád o vojenských zavazadlech a předpis 
(Regulament) o vojenských pochodech z roku 1748 

2464 M 100 1740 Karton 1250 
Předpis (Regulament) – Císařské předpisy pro vojsko 

2464 M 100 1748-1749 Karton 1251 
Předpis (Regulament) – Dosažení (Abreichung) předpisům odpovídajících 
přípřeží 

2464 M 100 1747 Karton 1251 
Předpis (Regulament) – Pořízení nových vojenských řádů 

2464 M 100 1748-1770 Karton 1251 
Předpis (Regulament) – Vojenský řád vydaný v roce 1748 

2464 M 100 1758 Karton 1251 
Předpis (Regulament) – Vojenský řád vydaný v roce 1758 o tom, jak se má 
budoucně u armády v poli nakládat se zavazadly a strážemi (přiložený tištěný 
řád) 

2464 M 100 1698-1735 Karton 1251 
Předpis (Regulament) – Vojenské řády z různých let 
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2464 M 100 1713-1726 Karton 1251 
Předpis (Regulament) – Vojenské řády (přiloženy výtisky řádů) 

2464 M 100 1658-1680 Karton 1251 
Předpis (Regulament) – Císařské patenty o válečné kázni s příslušnými spisy 

2464 M 100 1698-1699 Karton 1251 
Předpis (Regulament) – Císařská rezoluce nebo řád, jak se má postupvat 
v zásobování vojska 

2465 M 101 1678, 1681-1682, 1685, 1697 Karton 1252 
Uherští rebelové a opatření proti nim (číslované spisy) 

2466 M 102 1715-1740 Karton 1252 
Škody způsobené rebely za vpádu Kuruců v l. 1704 – 1708, jednání 
o náhradě škod 

2467 M 103 1705-1707 Karton 1253 
Vyměření a určení míle na Moravě 

2468 M 104 1709 Karton 1253 
Specifikace nemovitostí držených poddanskými městy a městečky 

2469 M 105 1707-1715 Karton 1253 
Náhrada škod obyvatelům a poddaným na Moravě, jež utrpěli za uherských 
nepokojů 

2470 M 106 1663-1666 Karton 1253 
Návrh Fabiána Šebastiána Malivského na zřízení společnosti k zavedení 
manufaktur 

2471 M 108 1663-1669 Karton 1253 
Návrh na slavné zasvěcení svátků Početí a Nanebevzetí Panny Marie 

2472 M 109 1745 Karton 1253 
Polapení žháře Jiřího Erdlincka, majícího se pohybovat v zemi 

2473 M 110 1696-1698 Karton 1253 
Žádost Matyáše Mayera, měšťanského lazebníka a ranhojiče ve Znojmě 
o svěření místa zemského chirurga 

2474 M 111 1726-1729 Karton 1253 
Zavedení přiměřené (proporcionální láce mezi prací řemeslnickou 
a manufakturní) 
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2475 M 113 1703-1704 Karton 1254 
Ucházení se Matyáše Mayera o místo radního ve Znojmě a jeho obvinění 
znojemským magistrátem z údajného falšování dlužních spisů 

2476 M 114 1698 Karton 1254 
Stížnost obuvnického tovaryše Jakuba Müllera z Jihlavy na obuvnický cech 
tamtéž pro nepřijetí do řemeslnického cechu proto, že měl se svou ženou 
před sňatkem dítě 

2477 M 115 1701-1704 Karton 1254 
Převzetí 2 milionů zl. císařských dluhů k zaplacení moravskými stavy v roce 
1702 

2478 M 116 1702 Karton 1254 
Zákaz dovozu a užívání některého zahraničního zboží v Markrabství 
moravském 

2478 M 116 1724 Karton 1254 
Dovoz zlatého a stříbrného zboží 

2479 M 117 1707-1718 Karton 1254 
Zamítnutí přijetí Josefa Marie Magistrazziho za kominického mistra kominíky 
v Brně 

2480 M 118 1706 Karton 1254 
Šetření, které jak mnoho a jak drahé druhy výzbroje mohou být dodávány 
z Markrabství moravského do císařských zbrojnic 

2481 M 120 1706-1707 Karton 1254 
Tak řečení knížecí a hraběcí rychtáři v Markrabství moravském a jejich 
instrukce 

2482 M 122 1708-1711 Karton 1255 
Pořízení mapy Markrabství moravského v roce 1711 a na to vyžádaných a na 
mýta rozvržených 1000 zl. 

2483 M 123 1708-1715 Karton 1255 
Vymáhání 18% úroků z poukázek na Moravě 

2484 M 124 1710-1711 Karton 1255 
Ucházení se Františka Ignáce Mossmüllera o místo radního v král. městě 
Brně 

2485 M 125 1708-1780 Karton 1256 
Zhotovení přesné mapy Moravy a lepší rozdělení krajů 
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2486 M 126 1713-1714 Karton 1257 
Právo indigenátu Václava Arnošta Markvarta z Hrádku 

2487 M 127 1713-1724 Karton 1257 
Zvony odňaté za povstání v Myjavě a Vrbovci v Uhrách a zavlečené do Velké 
na Moravě, dobytek zabavený na obou stranách aj. 

2488 M 128 1715 Karton 1257 
Žádost Jana Jakuba Mierwalda o ponechání měšťanského práva v Olomouci 
s předložením křestní cedule, nahrazující křestní list 

2489 M 129 1716 Karton 1257 
Povolení pro Jana Jiřího Muffata ke zřízení kulečníkové hry v Brně 

2490 M 131 1720-1721 Karton 1258 
Žádost Bernarda Jiřího von Mikosche o rozšíření privilegia na zřízenou 
továrnu na zrcadla v Rakousku 

2491 M 133 (1609)1717-1782 Karton 1258 
Žádost městečka Místku o konfirmaci privilegií 

2492 M 134 1716-1724 Karton 1258 
Zemská vojenská zúčtování na Moravě 

2492  1747-1749 Karton 1258 
Zúčtování (Berechnung) mezi zemí a vojskem v roce 1747 

2493 M 135 1725-1726 Karton 1258 
Propadnuté peníze Viléma Marschaka v Olomouci, který se kolem roce 1620 
dopustil urážky veličenstva a souboje 

2494 M 137 1730 Karton 1258 
Přijetí obchodníků, umělců a řemeslníků do měšťanského práva a postup při 
tom na Moravě 

2495 M 138 1727-1728 Karton 1259 
Podávání zpráv o dovozu vlašských (jižních wälschen) plodů (a oleje) na 
Moravu 

2496 M 139 1728 Karton 1259 
Zákaz dovozu tří druhů cizího zboží na Moravu 

2497 M 140 1731-1734 Karton 1259 
Žádost městečka Medlova (Pohořelice) o propůjčení dvou výročních trhů 
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2498 M 143 1732-1738 Karton 1259 
Oddělení kontribuce mezi alodem a feudem u panství Valašského Meziříčí, 
revize nesrovnalostí kontribučních účtů u léna Meziříčí 

2499 M 144 1712-1713 Karton 1259 
Stížnost velkomeziříčských kloboučníků proti brněnským a třebíčským 
kloboučníkm pro maření prodeje zdobených klobouků na výročních trzích 

2500 M 145 1731 Karton 1259 
Ztracení obligace půjčky na Moravě v letech 1706 a 1710 

2501 M 146 1734 Karton 1259 
Zákaz tajných sňatků na Moravě 

2502 M 147 (1669) 1733 Karton 1259 
Žádost vsi Matějovic (Osoblaha) o konfirmaci privilegií 

2503 M 148 1730-1736 Karton 1259 
Zavedení plzeňského způsobu kontribuce na Moravě 

2504 M 149 1735-1736 Karton 1259 
Vymáhání kontribučního nedoplatku 367 zl. 14 kr. 2 d. na bývalém brtnickém 
kontribučním účetním Vítovi Maltzátovi 

2505 M 150 1765,1780-1782 Karton 1259 
Splavnění řek v zemi (M 25) 

2506 M 151 1762-1765 Karton 1259 
Žádost polského hraběte Adama Mionczinského, starosty v Křepicích 
o obstávku u loštického poštmistra Martina Lederera pro dluh 7971 zl. 5 kr. 
1/2 d. 

2507 M 152 1765 Karton 1259 
Žádost nadpor. Neupergova pluku Ignáce von Mitterera o zplnoletnění 
(veniam aetatis) manželky Zuzany, rozené Kawaneckové 

2508 M 153 1765 Karton 1259 
Žádost obuvníka Mikuláše Manna, emigranta z Pruského Slezska, o přijetí za 
předměstského mistra v Brně 

2509 M 154 1765 Karton 1259 
Žádost řeznického tovaryše Václava Malého o dispens od vandrovních let 
k dosažení mistrovského práva v Přerově 
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2510 M 155 1737 Karton 1260 
Šetření o údajném emigrování poddaných ze statků olomouckého biskupství a 
o odporu Rakouska proti zvláštnímu stavovskému mýtu na moravské obilí 
a jiné zboží 

2511 M 156 (1408)1737-1783 Karton 1260 
Žádost města Velkého Meziříčí o konfirmaci privilegií, svobod výročních 
a týdenních trhů, jakož i dvou listin o narovnání s vrchností 

2512 M 157 1748 Karton 1260 
Žádost Anny Veroniky Maletové (Maletin), rozené Osecké o potvrzení salva 
guardie, propůjčené jejímu domu v Mikulově 

2513 M 158 1732-1782 Karton 1260 
Žádost města Mohelnice o konfirmaci privilegií (přiložené privilegium z roku 
1732 in original) 

2514 M 159 1746-1749 Karton 1260 
Odnětí mor. poddaných pruským králem pro válečné služby 

2515 M 161 1740-1741 Karton 1260 
Žádost Ovena Mommeho o měšťanské právo na kavárnu (Caffée – Siederey) 
v Brně 

2516 M 162 1742-1745 Karton 1260 
Žádost Karla Mayera o právo krejčovského mistra v Brně 

2517 M 163 1743-1744 Karton 1260 
Zákaz vstupovat do cizích vojenských a jiných služeb 

2518 M 164 1720-1743 Karton 1260 
Zemský příplatek pro vojsko a procházející pluky 

2519 M 165 1744 Karton 1260 
Odvolání mladého barona Mitrovského pruským králem z olomouckého 
konviktu 

2520 M 166 1738 Karton 1260 
Žádost Ondřeje Müllera o dispens, aby mohl být přijat za tkalcovského mistra 
v Litovli 

2521 M 167 1737 Karton 1260 
Shodný způsob a metoda zavedená pro pochody z Uher na Moravu do 
sousedních zemí a naopak 
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2522 M 168 1737-1739 Karton 1260 
Přeložení týdenních trhů na Moravě, připadajících na sváteční dny, na jiné 
dny 

2523 M 169 1736-1782 Karton 1260 
Konfirmace privilegií maltézského řádu v českém království 

2524 M 171 1766-1781 Karton 1261 
Žádost kominického tovaryše Antonína Bohumíra Mayerhoffera o přijetí za 
měšťanského kominíka v Brně 

2525 M 172 1767 Karton 1261 
Moravští poddaní, mající pozemky v pruských zemích a poddaní pruského 
království, mající pozemky na Moravě 

2526 M 173 1766-1767 Karton 1261 
Žádost olomouckého krejčovského mistra Františka Machačky o oprávnění 
výčepu piva na jeho domě 

2527 M 174 1767-1770 Karton 1261 
Žádost obuvnického tovaryše Antonína Marboffera o přispění k dosažení 
měšťanského a mistrovského práva v Mikulově 

2528 M 175 1767-1768 Karton 1261 
Spor rady a obce Velké Meziříčí s knížecí vrchností pro 1100 sáhů dřeva 

2529 M 176 1767-1768 Karton 1261 
Žádost Dominica Santina Marcelliho o dispens od tříleté měšťanské držby 
(triennalis possessionis civicae), aby mohl být zvolen za radního v Uherském 
Hradišti 

2530 M 177 1766 Karton 1261 
Směna vrchnostenského pole za poddané na myslibořickém panství 

2531 M 178 1768 Karton 1261 
Žádost knihařského tovaryše Vavřince Mildeho o mistrovské právo v Brně 

2532 M 179 1769 Karton 1261 
Soupis bažinaté půdy, bažin a močálů v zemi (v jednotlivých krajích) jejich 
rozsahu a prostředky k jejich vysušení 

2533 M 180 1759 Karton 1261 
Žádost rukavičkářského tovaryše Františka Mayera o mistrovské právo ve 
Znojmě 
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2534 M 181 1764 Karton 1261 
Žádost šumperského kominíka Františka Manna o dispens od nesplněných 
vandrovních let k dosažení měšťanského a mistrovského práva tamtéž 

2535 M 182 1764 Karton 1261 
Žádost Karla Mümblera o dispens, aby mohl být bez ohledu na nesplněná 
učební léta prohlášen za tovaryše a aby mohl vandrovní léta splnit v janovické 
manufaktuře jako tkalcovský tovaryš 

2536 M 183 1768 Karton 1261 
Žádost starobrněnského hodinářského mistra Františka Mittelheimera 
o svěření místa hodináře města Brna, zhotovujícího hodinky (hodinkáře) 

2537 M 184 1768 Karton 1261 
Žádost Martina Míči (Mitscha) o přijetí za zámečnického mistra ve Znojmě 

2538 M 185 1768-1772 Karton 1261 
Stížnost vsi Moravičany, patřící kartouzskému klášteru v Olomouci, proti 
vrchnosti pro přetížení robotami a uvěznění sousedů 

2539 M 186 1768-1770 Karton 1261 
Stížnost Tomáše Matouška na kroměřížského tesařského mistra Václava 
Wollnera pro údajné maření mistrovského práva 

2540 M 187 1769 Karton 1261 
Žádost mohelnického chirurga Ludvíka Ferdinanda Mayera o vyhlášení, 
zadržení a vrácení manželky, která uprchla se dvěma chlapci 

2541 M 188 1769 Karton 1261 
Žádost Jana Tomáše Mayera o vyšetření rozsudku dvojnásobného 
kriminálního trestu doživotního vězení a vyhnanství, vyneseného nad jeho 
křesťanským spolubratrem členem louckého kláštera, otcem Eugeniem 

2542 M 189 1769 Karton 1261 
Zákaz dovozu rtuti (mercurium sublimatum) z cizích zemí pod trestem 
konfiskace 

2543 M 190 1768-1769 Karton 1261 
Žádost pekařského tovaryše Tomáše Mathia o dispens od nesplněných 
vandrovních let k dosažení mistrovského práva ve Štítech (Šilperku) 

2544 M 191 1767-1769 Karton 1262 
Žádost pekařského tovaryše Jana Sarkandera Müllera o dispens od 
nesplněných vandrovních let k dosažení mistrovského práva v Prostějově 
a protinávrh tamních pekařských mistrů 
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2545 M 192 (1406) 1769-1782 Karton 1262 
Žádost městečka Modřic, patřícího olomouckému biskupství, o konfirmaci 
privilegií 

2546 M 193 1769-1770 Karton 1262 
Žádost tovaryše hodinářského, zhotovujícího hodinky, Josefa Mayera 
o dispens od nesplněných vandrovních let k dosažení brněnských 
měšťanských a mistrovských práv 

2547 M 194 1769-1770 Karton 1262 
Žádost tovaryše hodinářského, zhotovujícího hodinky, Josefa Mayera 
o dispens od nespněných vandrovních let k dosažení brněnských 
mněšťanských a mistrovských práv 

2548 M 195 1770 Karton 1262 
Žádost usedlého uherského trenčínského komitátu Matouše Marmanna, o 679 
zl. 30 kr. od kroměřížského řezníka Antonína Horeckého za prodaných 23 
volů 

2549 M 196 1770-1781 Karton 1262 
Žádost kominického tovaryše Antonína Bohumíra Mayerhoffera o přijetí do 
cechu brněnských kominíků jako mistr v Hustopečích 

2550 M 197 1768-1771 Karton 1262 
Stížnost poddaného třešťského panství Jiřího Macka nebo Kmenty proti 
tamnímu hospodářskému řediteli pro nadiktování peněžní pokuty a pro 
natlučení 

2551 M 198 1770 Karton 1262 
Stížnost propuštěného vojáka Karla Marka na tchýni pro údajné promrhání 
otcovského majetku 

2552 M 199 1770 Karton 1262 
Zákaz užívání a nošení plášťových šatů (Mantel – Kleydern) 

2553 M 200 (1508) 1769-1782 Karton 1262 
Žádost městečka Mohelna o potvrzení privilegií a výsad 

2554 M 201 1770-1780 Karton 1262 
Stížnost čtyř vesnic – Slavoňova, Řepové, Jestřebí a Lupenné na mírovském 
panství na přetěžování robotami 

2555 M 202 1770-1771 Karton 1263 
Žádost invalidy Matese Michálka o přijetí za měšťana a mistra v Mohelnici ve 
vyučené tkalcovské profesi 
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2556 M 203 1771 Karton 1263 
Žádost zámečnického tovaryše Františka Mika (Mick) o mistrovské právo 
v Novém Jičíně 

2557 M 204 1771 Karton 1263 
Žádost bývalého poddaného městečka Hostěrádky Josefa Motta, emigrujícího 
do Saska, o dědický podíl po svém zemřelém sourozenci 

2558 M 205 1770 Karton 1263 
Žádost mydlářského tovaryše Ignáce Marinera o dispens od nesplněných 
vandrovních let k dosažení měšťanského a mistrovského práva v Uherském 
Hradišti 

2559 M 206 1770-1771 Karton 1263 
Žádost propuštěného vojáka Mikuláše Mayera o právo měšťanské a právo 
krejčovského mistra v Prostějově 

2560 M 207 1771 Karton 1263 
Žádost paní Zuzany von Mitterer, aby její sporná záležitost proti Janu Bockovi 
in appellatorio mohla být ukončena 

2561 M 208 1770-1772 Karton 1263 
Koželužští mistrové lenního města Valašského Meziříčí ohledně zaražení 
koželužny nad lenním statkem Branky, zamýšleného k jejich zkrácení 

2562 M 209 1773-1774 Karton 1263 
Zastavení u vojska na Moravě obvyklého přestrojování, hýření a jiných 
nesmyslných zvyků o svátcích a o posledních třech ostatkových dnech 

2563 M 210 1749-1776 Karton 1264 
Nařízené vyšetřování různých nedostatků (jako např. stížností a závad) na 
rozličných místech v zemi 

2564 M 211 1774 Karton 1264 
Stížnost poddaného Václava Melchiora, patřícího do Jihlavy (do vsi 
Steindorff), že mu bylo vrchností odebráno hospodářství 

2565 M 212 1773-1774 Karton 1264 
Oznámení misionáře na Moravě patera Jana Kořisky na nejvyšších místech, 
aby se zamezilo na venkově při svatbách, v ceších a soudech opilství, 
především ustanovením více lokálních kaplanů 

2566 M 213 1772 Karton 1264 
Špatné jednání některých hospodářských úředníků s poddanými na panstvích 
Lesonice, Náměšť a Třebíč, bití poddaných a ukládání jim nepřiměřených 
peněžních pokut; potrestání úředníků vězněním na Špilberku (přiložený 
komisionální protokol) 
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2567 M 214 1773 Karton 1264 
Žádost Ignáce Maullera o dispens od nesplnění tříleté měšťanské držby, aby 
mohl být zvolen radním v Uničově 

2568 M 215 1766 Karton 1265 
Nový domestikální status královských a zeměpanských měst a svobodných 
měst a městeček na Moravě (konsignace z jednotlivých krajů podle 
předepsaného formuláře) 

2569 M 217 1778-1781 Karton 1265 
Stížnost jihlavských hokynářů proti tamním jehlářským a soustružnickým 
mistrům pro utrpněné vměšování se do jejich hokynářského obchodu 
a povolení nejvyšších míst místním jehlářským mistrům provozovat obchod 
s krátkým zbožím (für kurze Waaren geachtete Wax – Perlen), falešnými 
granáty, náušnicemi a podobným zbožím 

2570 M 218 1778 Karton 1265 
Nové řemeslnické artikuly pro hodinářské mistry a tovaryše na Moravě, 
zhotovující hodinky a sloučené s měšťanskými puškaři do jednoho cechu 
(připojené tištěné artikule) 

2571 M 219 1781 Karton 1265 
Zákaz duchovenstvu v zemi pod uvnitř stanovenými tresty odesílat mimo 
císařsko-královské dědičné země mešní peníze 

2572 M 220 1783-1785 Karton 1266 
Špitály, porodnice, nalezince atd. (zřízení nemocnic, špitálu, zaopatřovacích 
ústavů, porodnic a nalezinců, jakož i káznic a donucovacích pracoven v zemi) 

2572 M 220 1782-1785 Karton 1267 
Špitály, porodnice, nalezince atd. (nadační listy /opisy/ pro špitály 
a zaopatřovací ústavy, chudinské nadace a ústavy v zemi) 

2572 M 220 1780-1785 Karton 1268 
Špitály, porodnice, nalezince atd. (zprávy z krajského úřadu o zmíněných 
ústavech a nadacích pro císařsko – dvorskou dvorskou fundační komisi) 
znojemský špitál, šetření o nadacích na vykoupení křesťanských otroků 

2572 M 220 1784-1785 Karton 1268 
Personál chudobinců, nemocnic, chorobinců, porodnic, nalezinců a sirotčinců 

2572 M 220 1784 Karton 1268 
Vtělení jistých kapitálů uložených na panství Holešov a patřících zrušenému 
trinitářskému klášteru v Holešově 

2573 M 221 1780-1785 Karton 1269 
Zhotovení nové silniční, poštovní a komerciální mapy Moravy 
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2573 M 221 1781 Karton 1269 
Zprávy krajských úřadů k pořízení nové silniční, poštovní a komerciální mapy 
(popisy silničních tahů z krajů přerovského, jihlavského, znojemského 
a hradišťského) 

2573 M 221 1781 Karton 1270 
Zprávy krajských úřadů k pořízení nové silniční, poštovní a komerciální mapy 
(popisy silničních tahů z krajů olomouckého a brněnského) 

2573 M 221 1780-1782 Karton 1270 
Akta komise k pořízení nové silniční, poštovní a komerciální mapy 

2574 M 222 1782 Karton 1271 
Zákaz nadacím a klášterům v zemi udělovat titulus mensae bez souhlasu 
gubernia 

2575 M 223 1783-1786 Karton 1271 
Zřízení císařsko-královského apelačního soudu a císařsko-královského 
zemského práva pro Moravu a Slezsko, jejich instrukce a způsob manipulace 
prvního, dále soudní příslušnost nad šlechtickými a nešlechtickými osobami 

2575 M 223 1784-1785 Karton 1271 
Zpracování nového kriminálního systému a náhrada za slezské kriminální 
výdaje 

2576 M 224 1780 Karton 1271 
Odmítnutí žádosti vídeňských obchodníků vínem "Bonardi et Compagnie", 
kteří chtěli zřídit na Moravě sklad pro obchod vínem a olejem 

2577 M 225 (1672)-1785 Karton 1271 
Konfirmace privilegií města Valašského Meziříčí (opisy privilegií) 

2578 M 226 1781-1783 Karton 1272 
Nejvyšší potvrzení robotní smlouvy z roku 1772 mezi vsí Moravičany 
a vrchností 

2579 M 227 1782-1785 Karton 1272 
Hraniční spor o pastviny mezi vsí holešovského panství Míškovice a vsí léna 
Kurovice téhož jména 

2580 M 228 1783 Karton 1272 
Nejvyšší nařízení, že vojenská asistence má v případech, kdy je s ní špatně 
zacházeno nebo je jí bráněno ve splnění příkazu, ihned zahájit střelbu naostro 

2581 M 229 1781-1784 Karton 1273 
Stížnost obce Moravičany na panství Úsov pro škody, utrpěné přehrazením 
řeky Moravy (přiložený rukopis kolorovaný plán) 
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2582 M 230 1783 Karton 1273 
Nejvyšší předpis, jímž se zapovídalo ve všech sirotčincích, klášterech a všude 
tam, kde se prováděla veřejná výchova žen, nošení šněrovačky 

2582 M 230 1783 Karton 1273 
Shodné zřízení oddacích, rodních, úmrtních rejstříků a rejstříků o ohledání 
mrtvých jak u křesťanských duchovních, tak také u židovských obcí a o tom 
ročně pořizované čtveré (vierfassende) hlavní tabely 

2583 M 231 1784 Karton 1273 
Zprávy krajských úřadů o rejstřících křtících, oddacích a ohledání mrtvých na 
rok 1784 (v regestu 1785; vloženy rejstříky narozených a zemřelých na 
tiskopisech a rukopisné výtahy) 

2583 M 231 1784-1785 Karton 1274 
Zprávy krajských úřadů o rejstřících křtících, oddacích a ohledání mrtvých na 
r. 1784 (v regestu 1785; vloženy rejstříky narozených a zemřelých na 
tiskopisech a rukopisné výtahy) 

2583 M 231 1784-1785 Karton 1275 
Zprávy krajských úřadů o rejstřících křtících, oddacích a ohledání mrtvých na 
rok 1784 (v regestu 1785; vloženy rejstříky narozených a zemřelých na 
tiskopisech a rukopisné výtahy) 

2584 M 232 1783-1784 Karton 1275 
Rozličné stížnosti měšťanů města Velkého Meziříčí proti městské radě 
a městskému písaři Salejskému 

2585 M 233 1785 Karton 1275 
Personál společného směnečného a merkantilního soudu a brněnský 
magistrát 

2586 M 234 1779-1785 Karton 1275 
Zákaz nakupování, vyměňování a prodávání kusů vojenských oděvů 
(uniforem) 

2587 M 237 1741-1742 Karton 1275 
Šetření o majetku von Rollsbergů (Butzové z Rolsberka) v Kostelním Vydří, 
Maříži a Brandlíně 

2588 N 1 1756-1757 Karton 1276 
Odvádění peněžního příspěvku (na ryby a vosk) na Zelený čtvrtek 
novojičínskými cechy tamnímu faráři 

2589 N 2 1748-1749 Karton 1276 
Kontribuce na náměšťském panství (mimo jiné stížnost poddaných 
z Hlubokého na rozdělení polí podle nového kontribučního systému) 
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2590 N 3 1749 Karton 1276 
Oddělení města Nového Jičína od ostatních vsí novojičínského panství 
olomouckých jesuitů v kontribučních záležitostech 

2591 N 4 1749 Karton 1276 
Kontribuce na statcích strahovského kláštera Mikulovice a Horní Dunajovice 
(mimo jiné přiložen soupis poddaných; zdaněných polí a vinic) 

2592 N 5 1750 Karton 1276 
Vyšetřování stížnosti vsí Sušic, Kudlovic a Spytihněvi na napajedelském 
panství na tamní vrchnost pro nesprávně provedené vyměření polí a luk 
a jejich rozdělení, stanovení činží, výši poplatků z výčepu vína a na 
uplatňování odúmrtního práva (mimo jiné přiloženy výpisy z urbáře, elaborát 
o přeměření a rozdělení polí a luk, soupis poddaných a jimi obdělávaných 
polí) 

2593 N 6 (1533, 1599) 1720-1781 Karton 1276 
Potvrzení privilegií městečka Mikulovic u Znojma (mimo jiné privilegium 
Ferdinanda I. a na dva jarmarky a týdenní trh) 

2594 N 7 1750-1754 Karton 1277 
Spory poddaných s vrchností v kontribučních záležitostech na statku Velké 
Němčice u Židlochovic (mimo jiné vyměření polí a vinohradů v neprospěch 
poddaných, spisy jmenované vyšetřovací komise, stížnost na rozvržení 
kontribucí) 

2595 N 8 (1632) 1748-1781 Karton 1277 
Výroční a týdenní trhy městečka Náměště nad Oslavou (mimo jiné. žádost 
o potvrzení privilegií na dva jarmarky a týdenní trh, o udělení dalších dvou 
jarmarků – na neděli po Novém roce a neděli po sv. Martinovi) 

2596 N 9 1751 Karton 1277 
Žádost Magdaleny Němcové, vdovy po městském cvičiteli v Olomouci, aby 
uprázdněné místo cvičitele bylo uděleno Tomáši G(e)schlodtovi 

2597 N 10 1719-1721 Karton 1277 
Požár v Mikulově v roce 1719 (mimo jiné zajištění pomoci nejvíce postižené 
židovské obci) 

2598 N 11 1750-1751 Karton 1277 
Spor Jakuba Nutze, výrobce pokrývek v Brně, s tamním krejčovským cechem 
o prodej dětských kabátů 

2599 N 12 1751 Karton 1277 
Udělení mistovského a měšťanského práva v Olomouci Friedrichu Nirlovi, 
řeznickému tovaryši z Pruského Slezska 
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2600 N 13 1749 Karton 1277 
Stížnost vsi Němčiček, patřící k statku Plaveč, na tamní vrchnost pro připsání 
většího množství kontribucí povinných polí (mimo jiné žádost o navrácení již 
zaplacených kontribucí) 

2601 N 14 1751-1754 Karton 1277 
Žaloba Tišnovské Nové Vsi, patřící k statku Osová Bítýška, na tamní vrchnost 
pro neprávem zdaněné 3 lány (mimo jiné ustanovení vyšetřovací komise) 

2602 N 15 (1558) 1752, 1781-1782 Karton 1278 
Potvrzení privilegií premonstrátskému klášteru v Nové Říši 

2603 N 16 1739-1762 Karton 1278 
Zbožná nadace Jindřicha Zilicha, novojičínského měšťana 

2604 N 17 1752 Karton 1278 
Žádost Petra Ignáce Netzla, lékárníka v Olomouci, o dispens od cizího 
původu při udělení měšťanského práva v Olomouci 

2605 N 18 1752 Karton 1278 
Žádost Ludvíka Nováka o dispens od tříletého držení měšťanského práva, 
potřebný k volbě za radního v Kyjově 

2606 N 19 1753-1754 Karton 1278 
Žádost Jiřího Nebela a Kristiána Würfela, krejčovských tovaryšů, o dispens od 
cizího původu a předložení výučního listu k udělení mistrovského 
a měšťanského práva v Olomouci 

2607 N 20 1755 Karton 1278 
Žádost Františka Neumanna k jihlavskému magistrátu o dispens od zhotovení 
mistrovského kusu, potřebný k přijetí za měšťanského parukáře 

2608 N 21 1754-1755 Karton 1278 
Zákaz provozování řeznického řemesla Antonínu Nebesáčkovi z Domanínku 
na bystřickém panství, obviněnému z podvodů a fušerství 

2609 N 22 1755-1756 Karton 1278 
Spor městské rady v Novém Jičíně s vrchností a městským farářem o právo 
na příjmy kostelních a školních služebníků 

2610 N 23 1753-1755 Karton 1278 
Odvolání Josefa Nutze, mydlářského tovaryše, proti rozhodnutí městské rady 
v Ivančicích neuděliti mu mistrovské právo 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

607 

2611 N 24 1759 Karton 1278 
Žádost kotlářského tovaryše Antonína Nitsche o dispens od cizího původu 
a předložení potřebných listin k udělení mistrovského a měšťanského práva 
v Olomouci 

2612 N 25 1760-1763 Karton 1278 
Stížnost mikulovských obchodníků na městskou radu pro opomenutí zapečetit 
norimberským obchodníkům po skončení jarmarku jejich krámy 

2613 N 26 1761 Karton 1278 
Stížnost Margarety Neumayerové na městskou radu ve Slavonicích pro 
neoprávněný prodej domu, zděděného po zemřelém manželovi 

2614 N 27 1762 Karton 1278 
Udělení nejvyššího souhlasu hraběti Vilému Haugvicovi k zřízení hospitu pro 
kapucíny při zámku v Náměši nad Oslavou 

2615 N 28 1763 Karton 1278 
Stížnost městské rady v Novém Městě na Moravě na tamní vrchnost pro velké 
finanční zatížení, vzniklé novým rozvržením kontribucí (mimo jiné přiložen 
přehled o novém katastrálním vyměřování obcí na novoměstském panství) 

2616 N 29 1763-1764 Karton 1278 
Žádost ševcovského tovaryše Pavla Nezbedy o dispens od nesplněných 
vandrovních let k udělení mistrovského práva v Šumperku 

2617 N 30 1763 Karton 1278 
Žádost Antonína Josefa Neumanna, městského registrátora v Jihlavě, 
o dispens od příbuzenství, potřebný k volbě za vicesyndika 

2618 N 31 1724-1725, 1746 Karton 1278 
Žádost Jana Josefa Nickla, parukáře, o udělení měšťanského práva v Brně 

2619 N 32 1693-1694 Karton 1278 
Žádost městečka Velkých Němčic o přeložení dvou výročních trhů (ze dne sv. 
Tří králů na Nový rok a ze dne sv. Jiří na neděli po sv. Vítu) 

2620 N 33 1655-1675 Karton 1278 
Potvrzení privilegií Náměšti nad Oslavou 

2621 N 35 1710 Karton 1279 
Žádost Jana Jiřího Neubauera, soukenického tovaryše, o udělení 
mistrovského práva a o přijetí za měšťana v Jihlavě 

2622 N 36 1713 Karton 1279 
Udělení koňského trhu městečku Nedvědici 
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2623 N 37 (1642, 1671) 1750, 1783 Karton 1279 
Potvrzení privilegií a vrchnostenských nadání městečka Nedvědice 

2624 N 38 1715-1716 Karton 1279 
Žádosti městské rady v Mikulově a tamního městského fyzika Josefa Ignáce 
Corvina o odvolání židovského lékaře Josefa Stella 

2625 N 39 1712-1725 Karton 1279 
Vyšetřování stavu finančních záležitostí a pozůstalosti po zemřelém radovi 
dvorské komory Nentwigovi (mimo jiné zajištění a převedení peněz vybraných 
na daních Nentwigem do provinční pokladny, úhrada zjištěného schodku, 
likvidace starých kontribučních a jiných daňových nedoplatků, prováděná ve 
znojemském kraji Janem Kaschnitzem z Weinbergu; přiložena kniha 
s pergamenovou vazbou (použit církevní graduál), v níž jsou uvedeny 
v abecedním pořádku záznamy o kontribučních aj. daňových záležitostech) 

2626 N 40 1718, 1720 Karton 1279 
Potvrzení cechovních artikulí a udělení znaku dvěma mikulovským holičům 
a lazebníkovi (mj. přiloženy cechovní artikule) 

2627 N 41 1720, 1740-1741 Karton 1279 
Potvrzení cechovních artikulí mikulovským kloboučníkům (mj. přiložena kopie 
cechovních artikulí) 

2628 N 42 1718-1720 Karton 1279 
Potvrzení cechovních artikulí mikulovským ševcům (mimo jiné přiložen výtah 
z cechovních artikulí) 

2629 N 43 1721-1734 Karton 1279 
Potvrzení cechovních artikulí mikulovským pekařům (mimo jiné přiložen 
ověřený opis potvrzených cechovních artikulí) 

2630 N 44 1718-1725 Karton 1280 
Potvrzení cechovních artikulí střihačům sukna a brusičům v Novém Jičíně 
(mimo jiné přiloženy opisy cechovních artikulí) 

2631 N 45 1719, 1726 Karton 1280 
Potvrzení cechovních artikulí soukeníkům v Novém Jičíně (mimo jiné na 
vnitřní straně obalu konvolutské parírny z roku 1688) 

2632 N 46 1727-1729 Karton 1280 
Vyšetřování sporu novojičínských tkalců vlny, mezulánu a barchetu s tamními 
barvíči na černo a převezení a nové umístění mandlu 

2633 N 47 1721-1731 Karton 1280 
Svatořečení Jana Nepomuckého (mimo jiné zprávy krajských hejtmanů 
o výsledcích peněžních sbírek na obnos, potřebný ke kanonizaci; přiložen 
patent o vyhlášení peněžní sbírky ve prospěch slavnosti kanonizace) 
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2634 N 48 1682-1705 Karton 1280 
Žádost o povolení zřídit v Uničově cech solivarníků 

2635 N 49 1719-1721 Karton 1280 
Potvrzení cechovních artikulí uničovským hrnčířům 

2636 N 50 1719, 1726 Karton 1280 
Potvrzení cechovních artikulí uničovským tkalcům vlny, mezulánu a barchetu 

2637 N 51 1721, 1726 Karton 1280 
Potvrzení cechovních artikulí uničovským řezníkům 

2638 N 52 1720, 1726 Karton 1280 
Potvrzení cechovních artikulí uničovským ševcům (mj. přiložen originál 
potvrzených cechovních artikulí) 

2639 N 53 1720, 1726 Karton 1280 
Potvrzení cechovních artikulí pletačům punčoch, ponožek a baretů v Uničově 

2640 N 54 1718-1740 Karton 1280 
Potvrzení cechovních artikulí kožařům a koželuhům v Uničově (mj. na vnitřní 
straně obalu konvolutu obchodní značka kunštátské papírny z roku 1688) 

2641 N 55 1720, 1740 Karton 1280 
Potvrzení cechovních artikulí uničovským krejčím 

2642 N 56 (1350) 1732-1783 Karton 1280 
Potvrzení udělených privilegií městu Uničovu (mimo jiné přiloženy opisy listin 
markraběte Jana, králů Václava IV., Ladislava, Jiřího z Poděbrad, Vladislava, 
Rudolfa II.) 

2643 N 57 1731-1733 Karton 1281 
Potvrzení 4 výročních trhů a týdenního trhu městečku Napajedlům 

2644 N 58 1768-1783 Karton 1281 
Potvrzení privilegií a vrchnostenských nadání města Mikulova 

2645 N 59 1728 Karton 1281 
Nařízení mikulovským bednářům, kteří nesmějí používat soukromých artikulí, 
aby buď předložili k schválení nové cechovní artikule nebo si vymohli 
potvrzení starých 

2646 N 60 (1625-1626) 1732 Karton 1281 
Potvrzení nadačních listin kolegiátnímu kostelu v Mikulově (mimo jiné 
přiložená ověřená kopie zakládací listiny kapituly z roku 1625) 
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2647 N 61 1724 Karton 1281 
Žádost Ferdinanda Nipha de Medicis, výběrčího solní daně v Rábu, 
o povolení k vývozu padesáti tisíc měřic duběnky z Uher 

2648 N 62 1739 Karton 1281 
Udělení souhlasu uničovskému magistrátu k vypůjčení 2000 zl. na úhradu 
turecké daně a daně z jmění 

2649 N 63 1735 Karton 1281 
Stížnost mikulovských pekařů na městskou radu pro nezakročení proti 
pokoutním pekařům (mimo jiné přiložené schválené cechovní artikule 
a seznam měšťanů, kteří doma pečou chleba) 

2650 N 64 (1457-1751), 1736-1767 Karton 1281 
Potvrzení privilegií a kupních smluv městečka Nové Říše (mimo jiné udělení 
čtvrtého výročního trhu) 

2651 N 65 1742-1743 Karton 1281 
Stížnost Josefa Niedermayera, měšťanského hodináře, na olomouckou 
městskou radu, která přednostně udělila měšťanské právo Janu Poppovi 
z Bavorska a ne jeho synu Atnonínovi 

2652 N 66 1738-1744 Karton 1281 
Nařízení krejčovskému cechu v Kyjově, aby nezabraňoval Šimonu 
Novotnému, synu po soudním sluhovi, provádět správky oděvů 

2653 N 67 1738-1739 Karton 1281 
Potvrzení cechovních artikulí uničovským sladovníkům (mj. přiložen ověřený 
opis potvrzených artikulí) 

2654 N 68 1746-1747 Karton 1281 
Žádost Bartoloměje Neumayera, krejčovského tovaryše, o udělení 
mistrovského práva v Brně 

2655 N 69 1747-1784 Karton 1282 
Potvrzení privilegií města Nového Jičína 

2656 N 70 1733-1734, 1782 Karton 1282 
Potvrzení privilegií městečka Němčice nad Hanou 

2657 N 71 (1654) 1766 Karton 1282 
Stížnost městečka Mikulovic u Znojma na svoji vrchnost (strahovský klášter) 
pro přetěžování robotními povinnostmi a zdanění kontribučních polí, 
užívaných vrchností (mimo jiné přiložen protokol o vyšetřování stížnosti 
a narovnání sporu) 
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2658 N 72 1765-1766 Karton 1282 
Stížnost krejčovského cechu v Novém Jičíně na tamního vrchního a městskou 
radu, kteří jej nutí udělit mistrovské právo dvěma tovaryšům Karlu Wiesnerovi 
a Leopoldu Müllerovi 

2659 N 73 1767 Karton 1282 
Žádost Jana Novotného, neofyta o povolení provozovat v Třebíči řeznické 
řemeslo 

2660 N 74 1766-1767 Karton 1282 
Žádost krejčovského cechu v Novém Jičíně o omezení počtu mistrů 
provozujících krejčovské řemeslo 

2661 N 75 1760-1765 Karton 1282 
Žádost Karla Novotného, knoflíkářského tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let k udělení mistrovského práva ve Vyškově 

2662 N 76 1767 Karton 1282 
Žádost neofyta Josefa Neumanna o souhlas k provozování chirurgické praxe 
na třebíčském předměstí Podklášteří 

2663 N 77 1766-1772 Karton 1282 
Žádost novojičínských jehlářů, aby bylo zakázáno obchodovat nedávno 
usazenému obchodníkovi s železem a drobným zbožím Jindřichu Wanckovi, 
který jim konkuruje a snižuje výdělky. Nesouhlas novojičínských řemeslníků 
s převedením obchodu na jeho bratra Jana 

2664 N 78 1768-1778 Karton 1282 
Požár v Novém Jičíně v roce 1768 (mimo jiné popis vzniklých škod, protokol 
vyšetřovací komise, stížnost postižených na administraci panství pro liknavost 
v opatřování stavebního materiálu) 

2665 N 79 1756-1757 Karton 1283 
Odnětí kontribučních polí zchudlým poddaným na náměšťském panství (v 
Mohelnu, Kuroslepích, Koněšíně, Okarci, Otradicích, Jinošově) a jejich 
připojení k dominikálu (mj. přiložen přehled o množství odňatých polí a počtu 
převedených pololáníků na čtvrtláníky apod.) 

2666 N 80 1768-1790 Karton 1283 
Kamerální dům v Novém Jičíně (mimo jiné zrušení v něm umístěné tabákové 
továrny, jeho přidělení státní správě) 

2667 N 82 1764 Karton 1283 
Žádost řeznického tovaryše Maxmiliána Němce o dispens od nesplněných 
vandrovních let při udělení mistrovského práva v Zábřehu na Moravě 

2668 N 83 1768 Karton 1283 
Žádost Františka Neuwirtha o přijetí za mistra pekařského cechu v Telči 
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2669 N 84 1768-1775 Karton 1283 
Stížnost městské rady v Novém Městě na Moravě na vrchnost (Ústav 
šlechtičen Marie Školské v Brně), která proti městským právům zřídila výčep 
piva 

2670 N 85 1769-1770 Karton 1283 
Žádost Jana Jindřicha hraběte Nimpsche o souhlas k přenesení fürstovského 
fideikomisu ve Slezsku na uherčické panství 

1671 N 86 1770-1773 Karton 1283 
Žádost novojičínských krásnobarvířů o zrušení zvláštní vodní činže, 
každoročně odváděné vrchnostenskému důchodnímu úřadu 

2672 N 87 1770 Karton 1283 
Koupě dědičné rychty ve Velkém Újezdě, patřící k statku Veselíčko, Josefem 
Nádvorníkem (mimo jiné spor o výsady spojené s držením dědičné rychty) 

2673 N 88 1770 Karton 1283 
Žádost jihlavského vicesyndika Antonína Josefa Neumanna o dispens od 
příbuzenství při volbě za radního 

2674 N 89 1770-1774 Karton 1283 
Žádost uničovského magistrátu o udělení práva držet 14 dní výroční trh 

2675 N 90 1771-1776 Karton 1284 
Vyšetřování pozůstalosti po zemřelém strážnickém kooperátorovi Filipu 
Nockerovi (mimo jiné zřízení kaplanství v Rohatci z Neckerovi nadace) 

2676 N 91 1771 Karton 1284 
Žádost knihařského tovaryše Jana Němce o udělení mistrovského 
a měšťanského práva v Moravské Třebové 

2677 N 92 1769-1771 Karton 1284 
Žádost Jana Ignáce Neumanna o dispens od cizího původu, aby se mohl 
vyučit prýmkařskému řemeslu 

2678 N 93 1771 Karton 1284 
Žádost pekařského tovaryše Jana Nedopila o udělení mistrovského práva ve 
Žďáře nad Sázavou 

2679 N 94 1771-1772 Karton 1284 
Stížnost Jana Navrátila z Police na úsovském panství na vrchnost pro odnětí 
domu a pozemků 

2680 N 96 1773 Karton 1284 
Stížnost poddaných z Mošnova, Albrechtiček, Skorotína na panství Nová 
Horka na vrchnost pro přetěžování robotními povinnostmi 
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2681 N 97 1773 Karton 1284 
Stížnost poddaných z Libohoště a Bernartic nad Odrou na vrchnost pro 
přetěžování robotními a kontribučními povinnostmi (mimo jiné vyslání dvou 
poddaných do Vídně k přednesení stížnosti císaři) 

2682 N 98 1773, 1778 Karton 1284 
Prohlášení Tomáše Konráda svobodného pána Neffzerna, rady dvorské 
komise a moravského gubernia, marnotratníkem 

2683 N 99 1771-1772 Karton 1284 
Stížnost na vrchnost drnholeckého panství, podaná Kašparem Regenem za 
poddané z Novosedel, pro přetěžování robotními povinnostmi (mimo jiné 
přiložená kontribuční knížka Kašpara Regena) 

2684 N 100 1773 Karton 1284 
Žádost Jana Viléma Nemlinga, radního v Kyjově, o dispens od tříletého držení 
měšťanského domu 

2685 N 101 1774 Karton 1284 
Stížnost Matěje Noacka, poddaného ze Zábrdovic u Brna, na vrchnost pro 
odnětí domu a pozemků a uvěznění jeho ženy s malým dítětem (mimo jiné 
požár 6 domů v Zábrdovicích) 

2686 N 102 1777-1778 Karton 1284 
Obnovení městské rady v Novém Městě na Moravě (mj. sesazení městského 
písaře Jana Josefa Neumanna, jmenování Václava Jelínka primátorem) 

2687 N 103 1780-1781 Karton 1284 
Udělení nových cechovních artikulí barvířům koží na Moravě (mimo jiné 
přiložené tištěné cechovní artikule barvířů koží v Dolních Rakousích a na 
Moravě) 

2688 N 104 (1635) 1781-1783 Karton 1284 
Potvrzení privilegií a svobod Nového Města na Moravě 

2689 N 105 (1457) 1782-1784 Karton 1284 
Potvrzení privilegií, kupních smluv a narovnání městečku Nové Říši 

2690 N 106 1782-1783 Karton 1284 
Žádost Antonie sv. p. Wittorfové, majitelky statku Neplachovice, o nejvyšší 
souhlas k rozdělení pozemků a výnosů a k jejich prodeji 

2691 N 107 1783-1785 Karton 1284 
Žádosti o přijetí za mistry a tovaryše jehlářských cechů v Brně a Znojmě 
(mimo jiné zrušení darů při přijímání za tovaryše; přiložené tištěné cechovní 
artikule pro mistry a tovaryše) 
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2692 O 1  Karton 1284 
Ubytování vojska v Olomouci 

2692 O 1 1742-1747 Karton 1285 
Ubytování vojska v Olomouci – č. 1: činnost ubytovacího úřadu, respektive 
ubytovací komise, úhrada peněžních výloh za ubytování vojska, přehled 
šosovních domů s nezaplacenými dluhy za ubytování, přehledy o kapacitě 
ubytování v měšťanských domech, stavovských, církevních a šlechtických 
budovách 1742 – 1747 

2692 O 1 1726-1727 Karton 1285 
Ubytování vojska v Olomouci – č. 2: stížnost vojenského velitele v Olomouci 
hraběte Arca na tamní magistrát, který mu odmítá odvádět naturální požitky 
(svíčky, pivo, seno, slámu, ryby a zvěřinu), poskytované jeho předchůdcům 
1726 – 1727 

2692 O 1 1746-1747 Karton 1285 
Ubytování vojska v Olomouci – č. 3: ubytování úředníka dvorské válečné rady 
Kaysera v Olomouci 1746 – 1747 

2692 O 1 1726-1752 Karton 1285 
Ubytování vojska v Olomouci – č. 4: stížnosti olomouckého magistrátu na 
velitele vojenské posádky (mimo jiné na uvěznění měšťanů, jmenování 
a činnost vyšetřovací komise) 1746 – 1752 

2692 O 1 1750-1754 Karton 1286 
Ubytování vojska v Olomouci – č. 5: placení vojenského ubytovacího 
příspěvku majiteli šosovních domů v Olomouci, patřících k vyšším stavům 
(mimo jiné vymáhání dlužných částek, seznamy dlužníků) 1750 – 1754 

2692 O 1 1749-1754 Karton 1286 
Ubytování vojska v Olomouci – č. 6: spory mezi olomouckým magistrátem 
a klášterem voršilek o vojenský ubytovací příspěvek 1749 – 1754 

2692 O 1 1749-1754 Karton 1286 
Ubytování vojska v Olomouci – č. 7: stížnost olomouckého magistrátu proti 
plukovníku baronu Kupperwolfovi, veliteli bottaiského pěšího regimentu, pro 
porušování vojenského řádu jeho vojáky a způsobování příkoří chudým 
obyvatelům města (mimo jiné vyšetřování žaloby) 1753 

2692 O 1 1749-1766 Karton 1287 
Ubytování vojska v Olomouci – č. 8: vyšetřování vzájemných stížností 
měšťanů a vojáků, vojenský ubytovací příspěvek a rozvržení jeho úhrady, 
žádosti měšťanů o snížení příspěvku, ubytování vyšších důstojníků a cizích 
oddílů, pokladny ubytovacího úřadu 

2692 O 1 1767-1770 Karton 1288 
Ubytování vojska v Olomouci – č. 8: vyšetřování vzájemných stížností 
měšťanů a vojáků, vojenský ubytovací příspěvek a rozvržení jeho úhrady, 
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žádosti měšťanů o snížení příspěvku, ubytování vyšších důstojníků a cizích 
oddílů, pokladny ubytovacího úřadu 

2692 O 1 1771-1779 Karton 1289 
Ubytování vojska v Olomouci – č. 8: vyšetřování vzájemných stížností 
měšťanů a vojáků, vojenský ubytovací příspěvek a rozvržení jeho úhrady, 
žádosti měšťanů o snížení příspěvku, ubytování vyšších důstojníků a cizích 
oddílů, pokladny ubytovacího úřadu 

2692 O 1 1780-1785 Karton 1290 
Ubytování vojska v Olomouci – č. 8: vyšetřování vzájemných stížností 
měšťanů a vojáků, vojenský ubytovací příspěvek a rozvržení jeho úhrady, 
žádosti měšťanů o snížení příspěvku, ubytování vyšších důstojníků a cizích 
oddílů, pokladny ubytovacího úřadu 

2693 O 2 1748-1749 Karton 1291 
Vyšetřování stížnosti městečka Osová Bítýška a vsí Rojetína, Skrinářova, 
Víckova a Vlkova na osovském panství a Tetčic, Vysokých Popovic a Zakřan 
na rosickém panství na vrchnost v kontribučních záležitostech (mimo jiné na 
nesprávné zařazení polí do bonifikačních tříd, zvětšení počtu zdaněných polí, 
obecních lesů a luk) 

2694 O 3 (1435) 1748-1783 Karton 1291 
Potvrzení privilegií a udělení čtvrtého výročního trhu a týdenního trhu městu 
Uherskému Ostrohu 

2695 O 4 1710-1719 Karton 1291 
Potvrzení cechovních artikulí olomouckým mlynářům 

2696 O 5 1749-1750 Karton 1291 
Kontribuce na statcích kláštera dominikánek u sv. Kateřiny v Olomouci (mimo 
jiné stížnosti vsí Brodku a Citova na zvětšení počtu kontribučních polí) 

2697 O 6 1748-1749 Karton 1291 
Stížnost městečka Oslavan, patřícícho klášteru Králové na Starém Brně, na 
vrchnost pro zvětšení počtu zdaněných polí, zvýšení robotního platu, 
nesprávné rozvržení masného krejcaru aj. 

2698 O 7 1667-1695 Karton 1292 
Jesuitský konvikt Ferdinandeum v Olomouci (mimo jiné žádosti uchazečů 
o přijetí do konviktu, přijímání a propouštění alumnů a šlechtických chovanců, 
udělování nadačních míst, účast alumnů a šlechtických chovanců na 
cvičeních a přednáškách, seznamy konviktorů) 

2698 O 7 1696-1718 Karton 1393 
Jesuitský konvikt Ferdinandeum v Olomouci (mimo jiné žádosti uchazečů 
o přijetí do konviktu, přijímání a propouštění alumnů a šlechtických chovanců, 
udělování nadačních míst, účast alumnů a šlechtických chovanců na 
cvičeních a přednáškách, seznamy konviktorů) 
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2698 O 7 1719-1728 Karton 1294 
Jesuitský konvikt Ferdinandeum v Olomouci (mimo jiné žádosti uchazečů 
o přijetí do konviktu, přijímání a propouštění alumnů a šlechtických chovanců, 
udělování nadačních míst, účast alumnů a šlechtických chovanců na 
cvičeních a přednáškách, seznamy konviktorů) 

2698 O 7 1729-1747 Karton 1295 
Jesuitský konvikt Ferdinandeum v Olomouci (mimo jiné žádosti uchazečů 
o přijetí do konviktu, přijímání a propouštění alumnů a šlechtických chovanců, 
udělování nadačních míst, účast alumnů a šlechtických chovanců na 
cvičeních a přednáškách, seznamy konviktorů) 

2698 O 7 1748-1759 Karton 1296 
Jesuitský konvikt Ferdinandeum v Olomouci (mimo jiné žádosti uchazečů 
o přijetí do konviktu, přijímání a propouštění alumnů a šlechtických chovanců, 
udělování nadačních míst, účast alumnů a šlechtických chovanců na 
cvičeních a přednáškách, seznamy konviktorů) 

2698 O 7 1765-1774 Karton 1297 
Jesuitský konvikt Ferdinandeum v Olomouci (mimo jiné žádosti uchazečů 
o přijetí do konviktu, přijímání a propouštění alumnů a šlechtických chovanců, 
udělování nadačních míst, účast alumnů a šlechtických chovanců na 
cvičeních a přednáškách, seznamy konviktorů) 

2698 O 7 1775-1779 Karton 1298 
Jesuitský konvikt Ferdinandeum v Olomouci (mimo jiné žádosti uchazečů 
o přijetí do konviktu, přijímání a propouštění alumnů a šlechtických chovanců, 
udělování nadačních míst, účast alumnů a šlechtických chovanců na 
cvičeních a přednáškách, seznamy konviktorů a mj. přenesení konviktu se 
stavovskou akademií a kněžským domem do Brno) 

2698 O 7 1780-1783 Karton 1299 
Jesuitský konvikt Ferdinandeum v Olomouci (mimo jiné žádosti uchazečů 
o přijetí do konviktu, přijímání a propouštění alumnů a šlechtických chovanců, 
udělování nadačních míst, účast alumnů a šlechtických chovanců na 
cvičeních a přednáškách, seznamy konviktorů a mimo jiné žádosti o udělení 
Ferdinandovi nadace, převedené po zrušení konviktu k Tereziánsko – 
savoyské akademii ve Vídni) 

2698 O 7 1784-1785 Karton 1300 
Jesuitský konvikt Ferdinandeum v Olomouci (mimo jiné žádosti uchazečů 
o přijetí do konviktu, přijímání a propouštění alumnů a šlechtických chovanců, 
udělování nadačních míst, účast alumnů a šlechtických chovanců na 
cvičeních a přednáškách, seznamy konviktorů a mimo jiné žádosti o přijetí na 
Tereziánsko – savoyskou akademii ve Vídni, tabelární přehledy uchazečů) 

2698 O 7 1712-1785 Karton 1301 
Jesuitský konvikt Ferdinandeum v Olomouci (mimo jiné seznamy konviktorů 
/1712 – 1744/, studium konviktorů na nově zřízené stavovské akademii; spor 
komorního prokurátora, zastupujícího Ferdinandovu nadaci, s jesuity 
o hejčínský a řimický statek; zprávy krajských hejtmanů o počtu seminářů 
v krajích a jejich nadacích, zprávy o vizitaci konviktu a stavu nadací, 
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Tereziánsko – Ferdinandská a Teuffengbachova nadace /generálie/, uchazeči 
o Teuffenbachovu a jiné šlechtické nadace, tabelární přehledy uchazečů) 

2698 O 7 1776-1784 Karton 1302 
Jesuitský konvikt Ferdinandeum v Olomouci (mimo jiné rozdělení konviktu na 
dva samostatné ústavy: collegium nobilium a domus presbyterium, převod 
nadačních míst, správa konviktu za zeměpanského komisaře markýze de 
Ville, přeložení konviktu a stanovské akademie do Brna, správa konviktních 
statků) 

2698 O 7 1739-1752 Karton 1303 
Jesuitský konvikt Ferdinandeum v Olomouci (mimo jiné návrh na dokonalejší 
uspořádání konviktu o 20 bodech z roku 1744, zprávy o stavu konviktu, jeho 
majetku a hospodaření na novojičínském panství, statku Řimice a dvoru 
v Hejčíně, obsazení místa kontrolora konviktu po zemřelém Matyášu 
Schwabovi) 

2698 O 7 1714-1777 Karton 1304 
Jesuitský konvikt Ferdinandeum v Olomouci (mimo jiné nadace Josefa 
Knichena 10.000 zl. pro dva šlechtice – konvertity,vyšetřování 
hospodářskýcha finančních poměrů konviktu a správy nadací, roční účty 
konviktu) 

2698 O 7 1761-1775 Karton 1305 
Jesuitský konvikt Ferdinandeum v Olomouci (mimo jiné vyšetřování 
hospodářských poměrů a stavu nadací konviktu, omezení počtu alumnů 
a zvětšení počtu světskýchz míst, nejvyšší nařízení o přijetí duchovních 
chovanců) 

2698 O 7 1626-1783 Karton 1306 
Jesuitský konvikt Ferdinandeum v Olomouci (mimo jiné udělování církevních 
beneficií na novojičínském panství, hospodářští úředníci a řemeslníci na 
statcích olomouckého konviktu, donační listina Ferdinanda II., vyúčtování 
různých stavebních úprav ve šlechtickém ústavu, adaptace brněnského 
sirotčince pro šlechtický ústav, úmrtí zeměpanského komisaře konviktu 
markýze de Ville, přiložená tištěná oznámení o zkouškách se jmény 
absolventů) 

2698 O 7 1776-1780 Karton 1307 
Jesuitský konvikt Ferdinandeum v Olomouci (mimo jiné zřízení šlechtického 
ústavu /collegium nobilium/, výchovné a studijní plány, konduitní listiny, 
šlechtické nadace a nadační listiny, denní programy a rozvrhy, účty za 
potraviny, spojení olomouckého konviktu s Tereziánsko – savoyskou 
adademií ve Vídni, rozdělení nadací, přehledy o výnosech novojičínského 
a drnholeckého panství, žádosti o udělení nadčních míst, nejvyšší nařízení 
o výchově šlechtické mládeže ve šlechtickém ústavu v Innsbrucku a na 
Tereziánské akademii ve Vídni /studijní řády, denní rozvrhy, personální 
statuty/) 

2699 O 8 1745-1750 Karton 1308 
Ustanovení a ubytování místního velitele (Platz – Major) v Olomouci (mimo 
jiné spory s městskou radou o ubytování, jmenování do funkce místního 
velitele) 
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2700 O 9 1749 Karton 1308 
Žádost olomouckého magistrátu o objasnění způsobu korespondence 
s biskupskou konsistoří 

2701 O 10 1752-1753 Karton 1308 
Žádost slévačského tovaryše Valeria Oblete o přijetí do cechu slévačů cínu 
v Olomouci 

2702 O 11 1728-1762 Karton 1308 
Potvrzení cechovních artikulí krejčovskému cechu v Olomouci (mimo jiné 
přiloženo několik návrhů cechovních artikulí a seznamy mistrů) 

2703 O 12 1750-1752 Karton 1308 
Stanovení počtu hodinářů, zámečníků, puškařů aj. řemeslníků v Olomouci 
(mimo jiné prodej jimi zhotovených výrobků a nástrojů) 

2704 O 13 (1237) 1748-1751 Karton 1309 
Žádost premonstrátského kláštera v Zábrdovicích o potvrzení privilegií (mimo 
jiné přiložené opisy klášterních privilegií) 

2705 O 14 1751-1752 Karton 1309 
Stížnost městského rychtáře v Olomouci Šimona Tadeáše Zimerla na radního 
Floriána Josefa Lautzkého ve fiskálních věcech; vyšetřování stížnosti 
konsesem in causis summi principis et commisorum 

2706 O 15 1750-1763 Karton 1309 
Žádost ševcovského cechu v Olomouci o omezení počtu mistrů a zamezení 
pokoutné činnosti fušerům 

2707 O 16 1750 Karton 1309 
Žádost Jana Jiřího Šimka, dozorce olomoucké věznice, o zvýšení platu 

2708 O 17 1750 Karton 1309 
Žádost Karla Offnera, zvonařského tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let při udělení mistrovského práva ve Znojmě 

2709 O 18 1750-1751 Karton 1309 
Žádost Barbary Ölssnerové o povolení koupě sladovny v Jihlavě po její 
zemřelé matce pro nezletilého syna a udělení práva vařit pivo až do jeho 
zplnoletnění 

2710 O 19 (1371-1729) 1750-1781 Karton 1309 
Potvrzení privilegií augustiniánskému klášteru Všech svatých v Olomouci (přil. 
opisy klášterních listin) 
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2711 O 20 1750-1778 Karton 1309 
Vojenské posádky a městské gardy v Brně a Olomouci aj. královských 
městech na Moravě (mimo jiné plat poručíka Josefa Jana Hoffera v Olomouci, 
seznamy členů vojenských posádek a městských gard, umístění invalidů 

2711 O 20 1780-1782 Karton 1310 
Vojenské posádky a městské gardy v Brně a Olomouci aj. královských 
městech na Moravě (degradace poručíka městské gardy v Brně Jana Václava 
Kaipela tamním městským magistrátem a jeho přeřazení k městské stráži) 

2712 O 21 1637-1753 Karton 1310 
Splácení 500.000 zl. i s úroky, zapůjčených dolnorakouskými stavy v roce 
1623 moravským stavům 

2713 O 22 1750 Karton 1310 
Žádost městečka Olešnice o oddělení od kunštátského panství 
v kontribučních záležitostech 

2714 O 23 (1617) 1746-1783 Karton 1311 
Universita v Olomouci – č. 1: nařízení university v Olomouci a jejích fakultách 
(mimo jiné činnost zařizovací komise / Einrichtungskommision/, jednání 
o přivtělení doktorů z řad premonstrátů k universitě, finanční, hospodářské 
a dislokační poměry university, návrh reformy olomoucké university od 
přísedícího moravského tribunálu Kranichstädta, opis provolegia císaře 
Leopolda pro vratislavskou universitu, generální seminář v Olomouci, přiložen 
studijní tištěný řád univesity v Salzburgu, návrh na úhradu kolejného tamtéž, 
statuta a privilegia téže university, konstituce a privilegia university 
v Ingostadu 

2714 O 23 1773 Karton 1312 
Universita v Olomouci – č. 2: potvrzení donací, privilegií a volebních kapitulací 
jesuitské koleji v Olomouci papežem Řehořem XIII. (ověř. opis) 1773 

2714 O 23 1778-1785 Karton 1312 
Universita v Olomouci – č. 2: návrhy markýze Villeho na přeložení university, 
konviktu a kněžského domu do Brna, zřízení a umístění lycea v Olomouci, 
personální, finanční a dislokační poměry brněnské university, návrhy 
profesora Monseho 1778 – 1785 

2714 O 23 1692-1785 Karton 1312 
Universita v Olomouci – č. 2: profesoři práv na akademii v Olomouci, na 
universitě v Brně a na lyceu v Olomouci (mj. jmenování, platy, přednášky); 
umístění gymnasia a hlavní školy v Brně 1692 – 1785 

2714 O 23 1727-1769 Karton 1313 
Universita v Olomouci – č. 2: udělování doktorátu práv na olomoucké 
universitě (mimo jiné spor profesora práv dr. Pavla Vodičky s kancléřem 
university Janem Absolonem a disputace z církevního práva na teologické 
fakultě, o místo právnických disputací a o přednášky z církevního práva, 
profesoři práv) 1727 – 1769 
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2714 O 23 1721-1769 Karton 1313 
Universita v Olomouci – č. 2: vyšetřování únosu měšťanské dcery studentem 
práv olomoucké university (mimo jiné stížnost na akademický senát, který 
odmítl studenta uvěznit) 

2714 O 23 1721-1769 Karton 1313 
Universita v Olomouci – č. 2: spory profesora práv Pavla Vodičky s rektorem 
university a akademickým senátem o požívání universitních práv, o postavení 
profesora práv a o imatrikulaci posluchačů práv, jesuity odmítanou 1721 – 
1727 

2714 O 23 1724-1785 Karton 1314 
Universita v Olomouci – č. 4: zřízení stavovské akademie v Olomouci (mj. 
odkazy ve prospěch stavovské akademie, nadační účty, soupis spisů, 
týkajících se založení olomoucké university a stavovské akademie, 
obsazování učitelských míst, platy a odměny učitelů) 1724 – 1785 

2714 O 23 1746 Karton 1314 
Universita v Olomouci – č. 5: jemnování Josefa Sommera profesorem práv 
feudálního trestního a kanonického (zvané secundarius professor iuris) 1746 

2714 O 23 1747-1779 Karton 1314 
Universita v Olomouci – č. 6: profesor feudálního, trestního a kanonického 
práva dr. František Jan Heinz (mimo jiné poskytování požitků přednášejícím 
a platy profesorů) 1747 – 1779 

2714 O 23 1724-1785 Karton 1314 
Universita v Olomouci – č. 7: reformy studia na olomoucké universitě (mimo 
jiné nejvyšší nařízení a dekrety o nové organizaci studia teologie a filosofie a 
o přijímání studentů, seznamy studentů podle studijních oborů, collegium 
eloquentiae, jmenování profesorů, reformní návrhy Františka Antonína Šubíře 
z Chobyně, censura knih) 1747 – 1754 

2714 O 23 1754-1785 Karton 1315 
Universita v Olomouci – č. 7: studijní předpisy a plány, studium na 
gymnásiích, platy učitelů a jejich pensionování; přil. tištěný úvod do studia 
řeckého jazyka "Anleitung zur griechischen Sprache zum Gebrauche der 
studirenden Jugend" z roku 1780 a tištěné instrukce) 

2714 O 23 1749-1751 Karton 1316 
Universita v Olomouci – č. 8: ustanovení Jana Jindřicha Bösensela 
nástupcem po zemřelém profesoru veřejného práva dr. Gottfriedu 
Schweikhartovi (mimo jiné žádosti uchazečů o uprázdněné místo) 1749 – 
1751 

2714 O 23 1751-1752 Karton 1316 
Universita v Olomouci – č. 9: žádost Josefa Antonína Hendla, profesora 
stavitelství na stavovské akademii, o zvýšení platu a poskytování ubytovacího 
příspěvku 1751 – 1752 
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2714 O 23 1751, 1784- 1785 Karton 1316 
Universita v Olomouci – č. 10: zveřejňování nástinu veřejných a soukromých 
přednášek profesorů olomoucké university před zahájením školního roku 
(mimo jiné přil. tištěná učební pomůcka profersora Bártla "Abhandlung von 
allen möglichen Arithmetiken") 1751,1784 – 1785 

2714 O 23 1752-1754 Karton 1316 
Universita v Olomouci – č. 11: nabídka profesora Josefa Antonína Hendla na 
konání přednášek a praktických cvičení z vojenského stavitelství pro 
důstojníky olomoucké posádky, poskytování příspěvku na ubytování ve výši 
70 zl. 1752 – 1754 

2714 O 23 1752-1778 Karton 1316 
Universita v Olomouci – č. 12: nejvyšší nařízení a dekrety upravující studium 
na klášterních aj. církevních školách za účelem dosažení úrovně studia na 
vídeňské universitě (mimo jiné učební plány klášterních škol, ustanovování 
lektorů na těchto školách) 1752 – 1778 

2714 O 23 1752-1781 Karton 1316 
Universita v Olomouci – č. 13: zákaz studia světských studentů na klášterních 
školách (mimo jiné vyšetřování přestupků zákazu, žádosti o povolení 
lektorské zkoušky na olomoucké universitě) 1752 – 1781 

2714 O 23 1749-1785 Karton 1316 
Universita v Olomouci – č. 14: nemanipulované spisy z kanceláře presidenta 
moravské reprezentace a komory Jindřicha svobodného pána Blümegena 
o studijních záležitostech olomoucké university (mimo jiné přijímání studentů, 
učební plány a přednášky, organizační záležitosti university, seznamy 
posluchačů podle studijních oborů) 1754 – 1761 

2714 O 23 1754-1765 Karton 1317 
Universita v Olomouci – č. 15: čtvrtletní seznamy (katalogy) studentů na 
církevních školách (gymnasiích), předkládané krajskými úřady moravské 
reprezentaci a komoře (mimo jiné obsahují údaje o stáří studentů, jejich 
prospěchu, formě vyučování) 

2714 O 23 1762-1768 Karton 1318 
Universita v Olomouci – č. 16: reforma studia filosofie a teologie na 
olomoucké universitě (mimo jiné volba rektora university a děkanů fakult, 
organizace studia teologie a filosofie, činnost studijní komise, univeristní 
úřady) 

2714 O 23 1767-1780 Karton 1319 
Universita v Olomouci – č. 16: reforma studia filosofie a teologie na 
olomoucké universitě (mj. jmenování, odstoupení a úmrtí profesorů, protokoly 
studijní komise) 

2714 O 23 1761-1779 Karton 1320 
Universita v Olomouci – č. 17: nařízené přezkušování studentů měšťanského 
a selského původu na církevních školách (gymnasiích) na začátku a konci 
každého školního roku (mimo jiné zprávy krajských hejtmanů o výsledcích 
zkoušek, jmenování examinátorů) 1761 – 1779 
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2714 O 23 1769-1779 Karton 1320 
Universita v Olomouci – č. 18: pověření barona Františka Šubíře, 
olomouckého kanovníka, provést reformu studia na olomoucké universitě, 
jeho návrhy na zřízení teologické a filosofické fakulty, jeho jmenování 
profesorem morálky a vrchním ředitelem teologického, filosofického 
a humanitního studia; činnost studijní komise 1769 – 1779 

2714 O 23 1761-1779 Karton 1320 
Universita v Olomouci – č. 19: vyšetřování různých nepořádků a přestupků na 
olomoucké universitě (mimo jiné jmenování vyšetřovacích komisí a jejich 
činnost, vyšetřovací protokoly a nálezy, relace probošta Vittoly a dvorního 
rady Heinckeho o výslechu ředitelů a profesorů, o universitních příjmech; 
návrhy komisí na potřebné změny a jejich realizace) 1773 – 1779 

2714 O 23 1773-1785 Karton 1321 
Universita v Olomouci – č. 20: nejvyšší nařízení o převedení platů, 
poskytovaných profesorům práva a ostatním učitelům zemskými stavy, ke 
kamerálnímu studijnímu fondu (mimo jiné žádosti o přijetí na místa profesorů, 
jmenování do universitních funkcí, platy, odměny, palmare, taxy) 

2714 O 23 1782-1785 Karton 1322 
Universita v Olomouci – č. 20: ustanovování učitelů na olomoucké universitě 
a na gymnásiích v Brně, Jihlavě a Znojmě (mimo jiné platy učitelů a jejich 
hrazení ze studijního a domestikálního fondu) 

2714 O 23 1757-1780 Karton 1323 
Universita v Olomouci – č. 21: slavnostní konání doktorských disputací na 
olomoucké universitě (mimo jiné žádosti o připuštění, zprávy o průběhu 
disputací) 1757 – 1780 

2714 O 23 1763-1764 Karton 1323 
Universita v Olomouci – č. 22: vyučování české řeči na školách (mimo jiné 
nařízení Marie Terezie z roku 1763 o omezení vyučování české řeči toliko na 
nižší školy a gymnasia) 1763 – 1764 

2714 O 23 1771-1775 Karton 1323 
Universita v Olomouci – č. 23: vylučování žáků, kteří ve 4. ročníku gymnasií 
nevykazují průměrný prospěch, z dalšího studia (mimo jiné zprávy krajských 
hejtmanů) 1771 – 1775 

2714 O 23 1773-1774 Karton 1323 
Universita v Olomouci – č. 24: vyučování katechismu na nižších školách 
(mimo jiné přiložený tištěný dekret olomouckého biskupa o nejvyšším 
schválení Saganova katechismu) 1773 – 1774 

2714 O 23 1752-1773 Karton 1323 
Universita v Olomouci – č. 25: zrušení nižších škol v Uherském Hradišti a 
v Telči a zřízení normálních škol v Uherském Hradišti, Telči a Kyjově (mimo 
jiné žádosti o jejich obnovení, testament kyjovského měšťana Jana Filipa, 
návrh na přeložení piaristické školy z Kyjova do Uherského Hradiště) 1752 – 
1773 
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2714 O 23 1752-1785 Karton 1323 
Universita v Olomouci – č. 26: soukromé studium na olomoucké universitě 
(lyceu) (žádosti o připuštění ke zkouškám; převedení profesora Monseho ke 
generálnímu seminářií na Hradisku, budova kněžského a studijního domu 
v Brně, žádost o přeložení strážnického gymnasia do Uherského Hradiště, 
podací a expeditní protokol olomouckého lycea, stavební věci olomouckého 
lycea, příjmy a reality gymnasií, normálních škol a triviálek, závěrečné 
a doktorské zkoušky) 1784 – 1785 

2714 O 23 1779-1784 Karton 1324 
Universita v Olomouci – č. 26: olomoucké lyceum (mimo jiné umístění lycea, 
práva lycea a úřady, organizace lycea; vyučování, profesoři, žáci; protokoly 
studijní komise, spisy olomoucké university) 

2714 O 23 1773-1782 Karton 1325 
Universita v Olomouci – č. 26: studijní záležitosti olomoucké university 
a gymnasií zrušeného jesuitského řádu; obsazování míst profesorů a učitelů, 
užívání universitní pečeti, platy prefektů a učitelů 

2714 O 23 1774-1785 Karton 1326 
Universita v Olomouci – č. 27: udělování odměn vzorným žákům s tištěným 
osvědčením a pečetí (mimo jiné dvorské dekrety a resoluce o způsobu 
odměňování s výši odměn, medaile vzorným žákům) 1774 – 1785 

2714 O 23 (1280-1636) 1774-1782 Karton 1326 
Universita v Olomouci – č. 28: roční příspěvek olomouckého biskupa 
(arcibiskupa) 3.500 zl. olomoucké (brněnské) universitě (mj. vyúčtování 
příspěvku; přiloženy ověřené opisy privilegií a donačních listin olomouckých 
biskupů za účelem vyšetřování, zda olomoucký biskup právem drží 
pustiměřské statky) (1280 – 1636)1774 – 1782 

2714 O 23 1775 Karton 1326 
Universita v Olomouci – č. 29: obsazení stolice správné duchovní výmluvnosti 
na olomoucké universitě 1775 

2714 O 23 (1280-1636) 1774-1785 Karton 1326 
Universita v Olomouci – č. 30: dvorský dekret o předběžné zkoušce 
z církevního, veřejného a soukromého práva pro světské a řeholní kandidáty 
kněžství na teologické nebo právnické fakultě s dosažením nejméně druhého 
stupně hodnocení (mimo jiné zavedení a opatřování učebnice církevního 
práva od prof. Pavla Josefa Rieggera, seznamy novokněží, teologický kurs 
pro duchovenstvo olomoucké, brněnské a vratislavské diecése) 1776 – 1785 

2714 O 23 1776-1778 Karton 1327 
Universita v Olomouci – č. 31: vyšetřování pravdivosti obsahu udání Bernarda 
Nešpora, piaristy v Mikulově, na církevní vrchnost pro porušování školního 
řádu na piaristickém gymnasiu ve Strážnici (mimo jiné jeho uvěznění) 1776 – 
1778 

2714 O 23 1778-1784 Karton 1327 
Universita v Olomouci – č. 32: předání někdejšího kněžského domu 
a universitních budov v Olomouci vojenské správě; fond na rekonstrukci 
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a stavbu budov pro universitu, šlechtickou kolej a kněžský dům v Brně (mimo 
jiné protest opata hradišťského kláštera proti složení 300 zl. pro účely 
olomoucké university) 1778 – 1784 

2714 O 23 1776-1783 Karton 1327 
Universita v Olomouci – č. 33: nařízení o předkládání tištěných seznamů žáků 
a zasloužilých tříd gymnasií po podzimních a velikonočních zkouškách dvoru 
a zemskému úřadu (mimo jiné zprávy ředitelů gymnasií na Moravě a ve 
Slezsku) 1776 – 1783 

2714 O 23 1779-1784 Karton 1327 
Universita v Olomouci – č. 34: Jan Friedrich Muk, matematik a mechanik 
(mimo jiné původem z Brna a studoval matematiku a mechaniku na cizích 
universitách, působil v Rusku, Polsku, Prusku a na universitě v Královci 
v oboru matematiky, pozemního a vodního stavitelství; poskytnutí mu 100 zl. 
z jesuitského fondu, výpomoc z chudinské pokladny, přezkoušení jeho 
znalostí a schopností, jeho žádost o přijetí do matematického kabinetu 
olomouckého lycea) 1779 – 1784 

2714 O 23 1777-1783 Karton 1327 
Universita v Olomouci – č. 35: ustanovení řádových kněží učiteli na nižších 
latinských (humanitních) školách (mimo jiné přikazování mladých řádových 
kněží k výuce naq gymnasiích, platy učitelů a prefektů, učební řády, seznamy 
učitelů na nižších latinských školách, seznamy, řádových kněží pro potřebu 
výkuky; přil. tištěný vyučovací řád pro humanitní školy) 1777 – 1783 

2714 O 23 1773-1782 Karton 1327 
Universita v Olomouci – č. 36: účast biskupských ordinářů při zkouškách 
uchazečů o místa v duchovní správě, účast ředitele a učitele teologie při 
případné atestaci; vyslání dvou mladých řádových kněží z klášterů na 
universitní přednášky z kanonického práva a orientálních jazyků 1773 – 1782 

2714 O 23 b. d. Karton 1327 
Universita v Olomouci – č. 37: revize ročních účtů kancléře a ředitele 
olomoucké university svobodného pána Šubíře 

2714 O 23 1777-1779 Karton 1327 
Universita v Olomouci – č. 38: nejvyšší resoluce o omezení počtu gymnasií na 
Moravě a jejich přeměně na německé hlavní školy (mimo jiné o humanitní 
výuce mladých zpěváků v louckém a jiných klášterech) 1777 – 1779 

2714 O 23 1777-1785 Karton 1327 
Universita v Olomouci – č. 39: formuláře k sestavení ročních tabelárních 
přehledů o stavu studijních věcí na brněnské universitě 1777 – 1785 

2714 O 23 1773-1785 Karton 1327 
Universita v Olomouci – č. 40: stanovení imatrikulačních tax na brněnské 
universitě 1779 
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2714 O 23 1778-1784 Karton 1328 
Universita v Olomouci – č. 41: předání někdejšího kněžského domu 
a universitních budov v Olomouci vojenské správě; fond na rekonstrukci 
a stavbu budov pro universitu, šlechtickou kolej a kněžský dům v Brně (mimo 
jiné protest opata hradišťského kláštera proti složení 300 zl. pro účely 
olomoucké university) 1778 – 1784 

2714 O 23 1777-1779 Karton 1328 
Universita v Olomouci – č. 42: nařízení o přísných zkouškách pro posluchače 
hlavních a normálních škol, dosud omezené jen na latinský jazyk a nově 
rozšířené na ostatní předměty (mimo jiné předkládání ročních zpráv 
o výsledcích zkoušek) 1777 – 1779 

2714 O 23 1765-1780 Karton 1328 
Universita v Olomouci – č. 43: předpis o udělování řádného a mimořádného 
volna studentům a o poskytování dnů na zotavenou 1765 – 1780 

2714 O 23 1776-1785 Karton 1328 
Universita v Olomouci – č. 44: taxy za zkoušky a promoce 1776 – 1785 

2714 O 23 1765-1785 Karton 1328 
Universita v Olomouci – č. 45: úhrada nákladů spojených s provozem 
bývalých jesuitských gymnasií a olomoucké university (mimo jiné schválený 
roční příspěvek z jesuitského fondu 250 zl. a jeho vyúčtování, školní účty, 
příspěvky zaměstnancům, vybavení fysikálně – matematického kabinetu 
olomouckého lycea potřebným zařízením) 1773 – 1785 

2714 O 23 1778-1785 Karton 1329 
Universita v Olomouci – č. 46: nařízení o zasílání tabelárních přehledů 
guberniu o stavu studijních věcí na školách, ustanovování vicedirektorů 
gymnasií, tajné zapečetěné zprávy o prefektech a profesorech na gymnasiích, 
oznamování roční potřeby školních učebnic 1778 – 1785 

2714 O 23 1778-1785 Karton 1329 
Universita v Olomouci – č. 47: volba rektora brněnské university (rector 
magnificus) a rektora olomouckého lycea (mimo jiné udělování akademických 
hodností na olomouckém lyceu) 1779 – 1782 

2714 O 23 1774-1785 Karton 1330 
Universita v Olomouci – č. 48: zřízení universitní knihovny v Olomouci (mimo 
jiné přestěhování knihovny do Brna a její umístění v dietrichštejnském paláci, 
opětné přestěhování knihovny do Olomouce a její přezvání na knihovnu 
lycejní; zaměstnanci knihovny, kapitál knihovny, dotace na doplňování 
knihovny, seznamy knih, převzetí sbírky starožitností a mincí olomouckou 
knihovnou) 

2714 O 23 1781-1785 Karton 1331 
Universita v Olomouci – č. 49: vyhotovování a zasílání tabelárních výkazů 
nejvyšším úřadům o stavu olomoucké universtity a normálních škol na Moravě 
o jejich ročních finančních požadavcích, o počtu přednášených učebních 
předmětů, o počtu učitelů a studentů (mjimo úhrada nákladů na provoz škol 
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ze studijního a jesuitského fondu, sloučení normálních škol s vyššími školami) 
1781 – 1785 

2714 O 23 1777-1782 Karton 1331 
Universita v Olomouci – č. 50: vyšetřování různých stížností Pavla Delpina, 
prefekta brněnského gymnasia, na ředitele šlechtické koleje Emanuela 
svobodného pána Stillfrieda (mimo jiné vyšetřování těchto stížností studijní 
komisí, Stillfriedovy návrhy na zdokonalení gymnasijních studií) 1777 – 1782 

2714 O 23 1781-1784 Karton 1331 
Universita v Olomouci – č. 51: výzva k prefektům a učitelům gymnasií 
k sepsání učebnice moravského dějepisu pro žáky gymnasií (mimo jiné 
zprávy krajských hejtmanů o výsledku výzvy, zpráva gubernia dvorské 
kanceláři o nejlepším zpracování moravského dějepisu) 1781 – 1784 

2714 O 23 1775-1782 Karton 1331 
Universita v Olomouci – č. 52: náboženské rozjímání na latinských školách 
1775 – 1782 

2714 O 23 1783-1785 Karton 1331 
Universita v Olomouci – č. 53: nově zavedená náboženská cvičení na 
gymnasiích, ustanovení dvou katechetů při každém gymnasiu, roční odměna 
katechetů ve výši 6 dukátů 1783 – 1785 

2714 O 23 1783-1784 Karton 1331 
Universita v Olomouci – č. 54: studium členů duchovních řádů na církevních 
a světských školách a jejich vysílání na studium v generálním semináři 
v Olomouci 1783 – 1784 

2714 O 23 1775-1785 Karton 1331 
Universita v Olomouci – č. 55: stanovení a vybírání školních poplatků na 
latinských školách, lyceích a universitách; udílení stipendijních míst dvorskou 
studijní komisí 1783 – 1785 

2715 O 24 1732-1750 Karton 1332 
Potvrzení cechovních artikulí parukářůpm v Olomouci (přiložené schválené 
cechovní artikule) 

2716 O 25 1744-1747 Karton 1332 
Žádost olomouckých dominikánů o povolení stavby volského mlýna na 
klášterních pozemcích (mimo jiné přiložené stavební plány) 

2717 O 26 1747-1748 Karton 1332 
Učená společnost (societas incognitorum) v Olomouci (mj. vydávání 
literárního časopisu "Monatliche Auszüge alt und neuer gelehrten Sachen) 

2718 O 27 1752-1783 Karton 1332 
Potvrzení privilegií a výročních trhů města Moravské Ostravy 
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2719 O 28 1745-1753 Karton 1333 
Žaloba olomouckých korduáníků proti tamním koželům pro špatnou přípravu 
a zpracování černé a počerněné kůže 

2720 O 29 1753 Karton 1333 
Potvrzení cechovních artikulí a privilegií olomouckým malířům, sochařům 
a parukářům 

2721 O 30 (1406) 1733-1781 Karton 1333 
Žádost kartouzského kláštera v Olomouci o potvrzení donační listiny 
markraběte Jošta z roku 1406 (v ní potvrdil přenesení kláštera do Dolan) 

2722 O 31 1751-1756 Karton 1334 
Vyšetřování stížnosti na Karla Františka hraběte Orlíka, majitele lenního 
statku Dolní Životice, pro přeorání zemské hranice mezi Dolními Životicemi 
a Štáblovicemi a přivlastnění kusu pole (mimo jiné ustanovení vyšetřovací 
komise, hraniční spory mezi okolními vesnicemi) 

2723 O 32 1751-1753 Karton 1334 
Zajištění pitné vody pro Olomouc 

2724 O 33 1750-1765 Karton 1334 
Zakoupení bývalé stavovské pekárny v Olomouci státem pro zřízení 
proviantního skladiště 

2725 O 34 1752-1754 Karton 1334 
Stížnost olomouckých zednických a kamenických mistrů na prostějovské, kteří 
se chtějí od nich oddělit a zřídit vlastní cechovní pokladnu 

2726 O 35 1753 Karton 1335 
Stížnost měšťanských korduáníků a koželuhů v Olomouci na premonstrátský 
klášter Hradisko, který zřídil v Hejčíně koželužnu 

2727 O 36 1752-1754 Karton 1335 
Stížnost poddaných na statcích města Olomouce proti hospodářskému 
ředitelství, které jim uložilo odvést velké množství obilí na kontribuční fond 
(mimo jiné vymáhání starých daňových nedoplatků a jiných druhů) 

2728 O 37 1753-1754 Karton 1335 
Žádost Jana Jiřího Otty, krejčovského tovaryše, o udělení mistrovského 
a měšťanského práva v Brně 

2729 O 38 1719-1754 Karton 1335 
Cechovní artikule olomouckých podkovářů a zbrojířů 
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2730 O 39 1761-1763 Karton 1335 
Tzv. Kravařský dům, patřící k olomouckému konviktu (mj. žádost magistrátu 
o zaplacení na něm váznoucích dluhů) 

2731 O 40 1755 Karton 1335 
Žádost Jana Osteriedera o dispens od cizího původu při udělení 
měšťanského práva v Olomouci 

2732 O 41 1754-1755 Karton 1335 
Žádost židů Abrona Dindeschera, Jakoba Berische, Josefa Angelo, Jakoba 
Gerstela, Josefa Löbla a Šimona Jakoba z Uherského Brodu o udělení 
soukromého privilegia na výrobu a prodej březového oleje 

2733 O 42 1754-1756 Karton 1335 
Měštanský výbor v Olomouci (mimo jiné žádost o přijetí resignace, kontrola 
městských účtů) 

2734 O 43 1755-1756 Karton 1335 
Vybudování nové měšťanské střelnice pro střeleckou gardu v Olomouci 
(mimo jiné přiloženy územní plány nové a staré střelnice) 

2735 O 44 1754-1755 Karton 1335 
Žádost neosedlých měšťanů v Olomouci o zbavení losungových povinností 
a povinnosti držet stráž 

2736 O 45 1749 Karton 1335 
Vyměřování kontribučních polí v Opatově na brtnickém panství 

2737 O 46 1753-1757 Karton 1335 
Odvolání pekařských mistrů proti výměru olomouckého magistrátu, jímž bylo 
povoleno Michalu Hienelovi zřídit na Střední ulici pekařský krám 

2738 O 47 1755-1756 Karton 1335 
Kožišnický tovaryš Antonín Ott žádá o udělení mistrovského práva v Olomouci 

2739 O 48 1755 Karton 1335 
Žádost olomouckých měšťanů, oprávněných šenkovat pivo a víno, o zrušení 
akcidencií požadovaných od městských cvičitelů (Stadt – Turner) a 
o vyměření tax za svatební hudby 

2740 O 49 (1487) 1756-1760 Karton 1336 
Spory olomouckého biskupa s představenými benediktínských, cisterciáckých 
a premonstrátských klášterů v olomoucké diecési o právo udíleti farní 
beneficia (o patronátní právo) (mj. pověření delegovaného soudu vyšetřením 
sporů) – Vyšetřovací protokoly a korespondence delegovaného soudu 
s kláštery ve výše uvedeném sporu: Cisterciácký klášter na Velehradě (přil. 
opisy privilegií na patronátní práva) 
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2740 O 49 1752-1769 Karton 1336 
Spory olomouckého biskupa s představenými benediktínských, cisterciáckých 
a premonstrátských klášterů v olomoucké diecési o právo udíleti farní 
beneficia (o patronátní právo) (mj. pověření delegovaného soudu vyšetřením 
sporů) – Vyšetřovací protokoly a korespondence delegovaného soudu 
s kláštery ve výše uvedeném sporu: Cisterciácký klášter v Předklášteří 
u Tišnova 

2740 O 49 (1395) 1722-1768 Karton 1336 
Spory olomouckého biskupa s představenými benediktínských, cisterciáckých 
a premonstrátských klášterů v olomoucké diecési o právo udíleti farní 
beneficia (o patronátní právo) (mj. pověření delegovaného soudu vyšetřením 
sporů) – Vyšetřovací protokoly a korespondence delegovaného soudu 
s kláštery ve výše uvedeném sporu: Cisterciácký klášter ve Žďáře nad 
Sázavou 

2740 O 49 (1247) 1757-1760 Karton 1336 
Spory olomouckého biskupa s představenými benediktínských, cisterciáckých 
a premonstrátských klášterů v olomoucké diecési o právo udíleti farní 
beneficia (o patronátní právo) (mj. pověření delegovaného soudu vyšetřením 
sporů) – Vyšetřovací protokoly a korespondence delegovaného soudu 
s kláštery ve výše uvedeném sporu: Probošství křížovníků s červenou 
hvězdou na Hradišti sv. Hypolita u Znojma 

2740 O 49 (1220)1757-1763 Karton 1337 
Spory olomouckého biskupa s představenými benediktínských, cisterciáckých 
a premonstrátských klášterů v olomoucké diecési o právo udíleti farní 
beneficia (o patronátní právo) (mj. pověření delegovaného soudu vyšetřením 
sporů) – Vyšetřovací protokoly a korespondence delegovaného soudu 
s kláštery ve výše uvedeném sporu: Cisterciácký klášter Králové na Starém 
Brně 

2740 O 49 (1220) 1756-1757 Karton 1337 
Spory olomouckého biskupa s představenými benediktínských, cisterciáckých 
a premonstrátských klášterů v olomoucké diecési o právo udíleti farní 
beneficia (o patronátní právo) (mj. pověření delegovaného soudu vyšetřením 
sporů) – Vyšetřovací protokoly a korespondence delegovaného soudu 
s kláštery ve výše uvedeném sporu: Premonstrátský klášter v Louce u Znojma 

2740 O 49 (1510) 1756-1760 Karton 1337 
Spory olomouckého biskupa s představenými benediktínských, cisterciáckých 
a premonstrátských klášterů v olomoucké diecési o právo udíleti farní 
beneficia (o patronátní právo) (mj. pověření delegovaného soudu vyšetřením 
sporů) – Vyšetřovací protokoly a korespondence delegovaného soudu 
s kláštery ve výše uvedeném sporu: Premonstrátský klášter v Jeruši 

2740 O 49 (1657) 1756-1759 Karton 1337 
Spory olomouckého biskupa s představenými benediktínských, cisterciáckých 
a premonstrátských klášterů v olomoucké diecési o právo udíleti farní 
beneficia (o patronátní právo) (mj. pověření delegovaného soudu vyšetřením 
sporů) – Vyšetřovací protokoly a korespondence delegovaného soudu 
s kláštery ve výše uvedeném sporu: Premonstrátský klášter na Strahově 
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2740 O 49 1756-1757 Karton 1337 
Spory olomouckého biskupa s představenými benediktínských, cisterciáckých 
a premonstrátských klášterů v olomoucké diecési o právo udíleti farní 
beneficia (o patronátní právo) (mj. pověření delegovaného soudu vyšetřením 
sporů) – Vyšetřovací protokoly a korespondence delegovaného soudu 
s kláštery ve výše uvedeném sporu: Premonstrátský klášter v Nové Říši 

2740 O 49 1756-1757 Karton 1337 
Spory olomouckého biskupa s představenými benediktínských, cisterciáckých 
a premonstrátských klášterů v olomoucké diecési o právo udíleti farní 
beneficia (o patronátní právo) (mj. pověření delegovaného soudu vyšetřením 
sporů) – Vyšetřovací protokoly a korespondence delegovaného soudu 
s kláštery ve výše uvedeném sporu: Benediktínský klášter v Rajhradě 

2740 O 49 (1439) 1756-1757 Karton 1337 
Spory olomouckého biskupa s představenými benediktínských, cisterciáckých 
a premonstrátských klášterů v olomoucké diecési o právo udíleti farní 
beneficia (o patronátní právo) (mj. pověření delegovaného soudu vyšetřením 
sporů) – Vyšetřovací protokoly a korespondence delegovaného soudu 
s kláštery ve výše uvedeném sporu: Augustiniánský klášter ve Šternberku 

2740 O 49 (1385) 1756-1768 Karton 1337 
Spory olomouckého biskupa s představenými benediktínských, cisterciáckých 
a premonstrátských klášterů v olomoucké diecési o právo udíleti farní 
beneficia (o patronátní právo) (mj. pověření delegovaného soudu vyšetřením 
sporů) – Vyšetřovací protokoly a korespondence delegovaného soudu 
s kláštery ve výše uvedeném sporu: Augustiniánský klášter Všech svatých 
v Olomouci 

2740 O 49 (1078) 1756-1760 Karton 1338 
Spory olomouckého biskupa s představenými benediktínských, cisterciáckých 
a premonstrátských klášterů v olomoucké diecési o právo udíleti farní 
beneficia (o patronátní právo) (mj. pověření delegovaného soudu vyšetřením 
sporů) – Vyšetřovací protokoly a korespondence delegovaného soudu 
s kláštery ve výše uvedeném sporu: Premonstrátský klášter na Klášterním 
Hradisku u Olomouce 

2740 O 49 (1210) 1756-1757 Karton 1338 
Spory olomouckého biskupa s představenými benediktínských, cisterciáckých 
a premonstrátských klášterů v olomoucké diecési o právo udíleti farní 
beneficia (o patronátní právo) (mj. pověření delegovaného soudu vyšetřením 
sporů) – Vyšetřovací protokoly a korespondence delegovaného soudu 
s kláštery ve výše uvedeném sporu: Premonstrátský klášter v Zábrdovicích 

2741 O 50 1756-1783 Karton 1339 
Přenechání stavovské jezdecké školy v Olomouci tamnímu vojenskému 
velitelství k zřízení proviantní pekárny 

2742 O 51 1747-1748 Karton 1339 
Odvolání krejčovských mistrů v Olomouci proti rozhodnutí tamního magistrátu 
přijmout za mistra krejčovského tovaryše Petra Schlögla 
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2743 O 52 1752-1760 Karton 1339 
Korespondence Karla Františka hraběte Orlíka v dlužních záležitostech; návrh 
způsobu splacení dluhů jeho věřitelům 

2744 O 53 1684-1750 Karton 1339 
Obsazování místa pevnostního velitele v Olomouci (mimo jiné Gerhardem 
Herwegem, polním zbrojmistrem Arnoštem Marschallem, zřízení místa 
místního adjunkta) 

2745 O 54 1757-1778 Karton 1340 
Stížnost úředníků olomoucké konsistoře na tamní magistrát, který jim odmítá 
povolit dovážet víno pro jejich vlastní potřebu 

2746 O 55 1664-1779 Karton 1340 
Volby olomouckých biskupů (mj. volba Leopolda Friedricha hraběte Egkha 
olomouckým biskupem po zemřelém kardinálu hr. Troyerovi; zprávy císaři 
o průběhu voleb olomouckých biskupů a složení přísahy věrnosti) 

2747 O 56 (1286) 1759-1784 Karton 1340 
Vyšetření vzniku a původu nadání tří míst regálních kanovníků olomoucké 
dómsk kapituly 

2748 O 57 1750-1766 Karton 1340 
Peněžní sbírky olomouckého měšťanstva pro různé účely (mj. vyšetřování 
stavu městských financí, stížnosti měšťanstva na nesprávné vymáhání 
nocležného, vyúčtování ubytovacího příspěvku, žádost o osvobození od 
placení ubytovacího příspěvku, rozvržení a vybírání daně z komínů; spisy 
vyšetřovací komise, městské administrace a měšťanského výboru) 

2749 O 58 1756-1760 Karton 1341 
Královský rychtář v Olomouci Šimon Tadeáš Zimmerle ze Schneefeldu prosí 
o vydání nařízení, jímž by mu bylo povoleno podílet se společně s tamním 
magistrátem na výtěžku soudních tax. jdoucích do chrámových pokladniček 

2750 O 59 1761-1764 Karton 1341 
Stížnost olomouckých bednářů proti brněnskému bednářskému cechu, který 
odmítl uznat Janu Wimmerovi tovaryšské oprávnění, získané v Olomouci 

2751 O 60 1782-1785 Karton 1342 
Výkup poddanských nemovitostí – mimo jiné půlroční výkazy o postupu 
výkupu poddanských nemovitostí od vrchností, vizitační zprávy krajských 
hejtmanů o abolici robot, potvrzování pozemkového vlastnictví poddaným, 
kupní návrhy, potvrzování kupních smluv 

2751 O 60 1750-1771 Karton 1343 
Výkup poddanských nemovitostí – Povolování svobodného výkupu 
hospodářských usedlostí od vrchnosti a stanovení postupu při uzavírání 
kupních smluv (mj. zprávy z jednotlivých panství o postupu zákupů, zprávy 
brněnského a olomouckého krajského úřadu o uzavřených výkupních 
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smlouvách mezi vrchností a poddanými, podávání půlročních zpráv podle 
připojeného formuláře, kupní smlouvy) 

2751 O 60 1750-1771 Karton 1344 
Výkup poddanských nemovitostí – Výkup poddanských nemovitostí (mj. 
zprávy jihlavského, přerovského a znojemského krajského úřadu 
o uzavřených kupních smlouvách na jednotlivých panstvích, seznamy kupních 
smluv) 

2751 O 60 1771-1772 Karton 1345 
Výkup poddanských nemovitostí – Výkup poddanských nemovitostí (mimo 
jiné půlroční zprávy brněnského, jihlavského, olomouckého, přerovského, 
hradišťského a znojemského krajského úřadu o uzavřených výkupních 
smlouvách) 

2751 O 60 1773-1779 Karton 1346 
Výkup poddanských nemovitostí – Výkup poddanských nemovitostí (mimo 
jiné kupní smlouvy na poddanské grunty) 

2751 O 60 (1494) 1782-1784 Karton 1347 
Výkup poddanských nemovitostí – Výkup poddanských nemovitostí (mimo 
jiné činnost hlavní rektifikační komise, abolice robot na klášterních statcích, 
zúrodňování pustých polí, úřední ověřování kupních smluv, vyšetřování 
stížnosti obyvatel vsi Želatovice a Tučína na vrchnost pro svévolný prodej 
selských gruntů /opis privilegia Václava Šterna z Štatenberka z roku 1494 pro 
ves Želatovice, na opise uvedeno chybné datum 1394), stížnosti poddaných 
na výši kupních cen gruntů a na upírání dříve udělených práv) 

2751 O 60 1782-1785 Karton 1348 
Výkup poddanských nemovitostí – Výkup poddanských nemovitostí (mimo 
jiné adjustace kupních smluv na bruntálském panství, žádosti dědičných 
rychtářůo prominutí platit při kupech laudemium, stížnost poddaných z Věžek 
v hradišťském kraji na způsob oceňování platebních lhůt a žádost o ochranu 
před zneužíváním vrchnostenské moci; kupní návrhy, kupní smlouvy na 
půllán, uzavřené mezi poddanými bohutického panství a Studijním fondem, 
jako vrchností; zřízení Hospodářské společnosti) 

2752 O 61 1734-1772 Karton 1349 
Udělení dalších výročních trhů městu Olomouci (mimo jiné žádosti o změnu 
konání výročních trhů, přeložení koňského a dobytčího trhu, který připadl na 
velikonoční neděli, konání výročních trhů v době obležení Olomouce pruským 
vojskem 1758) 

2753 O 62 1764-1766 Karton 1349 
Žaloba olomouckého biskupa proti poddaným na biskupských lenních statcích 
Hrozová a Pelhřimovy, pro odmítání robotních povinností (mimo jiné žádost 
o potrestání Kašpara Šuppa) 

2754 O 63 1762-1763 Karton 1349 
Žádost měšťanských mlynářů a obchodníků s moukou v Olomouci 
o stanovení vyšší prodejní ceny jáhel (mimo jiné žádost o prošetření 
správnosti dosavadní ceny mouky apod.) 
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2755 O 64 1691-1693 Karton 1349 
Žádost Johany Barbary von Offrediové, rozené Petřvaldské z Petrvaldu, 
vdovy po vojenském veliteli Uherského Hradiště, o osvobození od placení 
všech daní z obytného domu a o povolení otevřít v tomto domě vinný šenk 
a palírnu 

2756 O 66 1763-1764 Karton 1349 
Žádost kláštera sv. Kláry v Olomouci o vydání nařízení klášteru Hradisko, aby 
mu platil za hnaní dobytka přes Černovír na pastviny v Lazcích odpovídající 
náhradu 

2757 O 67 (1750) 1764 Karton 1349 
Stížnost olomouckého měšťanstva veliteli vojenské posádky, jehož vojáci se 
při procesí o Božím těle násilně zmocnili nesení baldachýnu (mimo jiné 
přiložený výtah ze základních ustanovení reglementu o chování pro infanterii 
z roku 1750) 

2758 O 68 1764 Karton 1349 
Žádost sedlářského tovaryše Matyáše Oderského o udělení mistrovského 
a měšťanského práva ve Vyškově 

2759 O 69 1747-1748 Karton 1349 
Žádost Antonína Orlického, mydlářského tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let při udělení mistrovského práva v Kroměříži 

2760 O 70 1765-1766 Karton 1349 
Žádost brněnských nožířů, kovářů, soustružníků a knoflíkářů o vyhlášení 
zákazu vývozu volských rohů do ciziny 

2761 O 71 1764-1765 Karton 1349 
Nesouhlas cechu postřihovačů sukna v Olomouci s přijetím Matěje Gromešse 
za mistra téhož cechu ve Svitavách 

2762 O 72 1711-1712 Karton 1349 
Revize hospodářských účtů administrace městských statků v Olomouci (mimo 
jiné závěrečná zpráva Karla Antonína hraběte Braidy a Františka Felixe 
Žalkovského ze Žalkovic, komisařů pověřených vyšetřením hospodářské 
situace na olomouckých městských statcích) 

2763 O 73 1710-1714 Karton 1349 
Zvýšení mýtních poplatků rakouskými stavy za obilí a jiné zboží vyvážené 
z Moravy do Rakouska (mimo jiné zábrany vývozu moravského vína do 
Rakouska, zrušení výše uvedeného zdvojnásobení mýtních poplatků za obilí, 
zprávy znojemského, jihlavského a brněnského krajského hejtmana o nových 
mýtních poplatcích, vybíraných na moravsko – rakouských hranicích) 

2764 O 74 1712-1715 Karton 1349 
Žádost Rudolfa Schwartzlehnera o udělení privilegia na zřízení barvírny 
v Olomouci 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

634 

2765 O 75 1705-1749 Karton 1350 
Žádost pláteníků a výrobců mezulánu a barchetu v Olomouci a v obou čtvrtích 
olomouckého kraje o potvrzení starých cechovních artikulí a o jejich další 
rozšíření (mimo jiné stížnost prostějovských pláteníků na tamní barvíře pro 
skoupení zásob surového plátna) 

2766 O 76 1719-1735 Karton 1350 
Potvrzení cechovních artikulí kožíšníkům v Olomouci a v obou čtvrtích 
olomouckého kraje 

2767 O 77 1719-1732 Karton 1351 
Potvrzení cechovních artikulí pletačům baretů a punčoch v Olomouci a v obou 
čtvrtích olomouckého kraje (mimo jiné přiložené potvrzené cechovní artikule) 

2768 O 78 1719-1722 Karton 1351 
Potvrzení cechovních artikulí provazníkům v Olomouci a v obou čtvrtích 
olomouckého kraje 

2769 O 79 1719-1724 Karton 1351 
Potvrzení cechovních artikulí olomouckým soukeníkům 

2770 O 80 1719-1722 Karton 1351 
Potvrzení cechovních artikulí olomouckým pekařům 

2771 O 81 1718-1721 Karton 1351 
Potvrzení cechovních artikulí kloboučníkům v Olomouci a v obou čtvrtích 
olomouckého kraje 

2772 O 82 1718-1723 Karton 1351 
Potvrzení cechovních artikulí lazebníkiům a ranhojičům v Olomouci a v obou 
čtvrtích olomouckého kraje 

2773 O 83 1719-1725 Karton 1352 
Vyšetřování studentských výtržností v Olomouci (mimo jiné uvěznění dvou 
studentů, žádosti o jejich propuštění, vyšetřovací elaborát) 

2774 O 84 1719-1727 Karton 1352 
Potvrzení cechovních artikulí postřihovačům sukna v Olomouci a v obou 
čtvrtích olomouckého kraje 

2775 O 85 1717-1722 Karton 1352 
Potvrzení cechovních artikulí chirurgům a holičům v Olomouci a v obou 
částech čtvrtích olomouckého kraje 

2776 O 86 1705-1712 Karton 1353 
Požáry v Olomouci; měšťanský pivovar v Olomouci – mimo jiné nařízení 
císařovny Eleonory o zřízení společného měšťanského pivovaru /urbárního 
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pivovaru: Bier – Bräu – Urbar/ v Olomouci, o zřízení zvláštního direktoria 
v čele s představeným /Präses/ a šesti volenými přísedícími pověřeného 
řízením pivovaru 1711; olomoucký požární řád /přil. tištěný z roku 1705/, 
požár roku 1709, prominutí pivního tácu a zmenšení komínové daně, vydání 
nového pořárního řádu roku 1711 a zaopatření stříkaček 

2776 O 86 1709-1717 Karton 1354 
Požáry v Olomouci; měšťanský pivovar v Olomouci – mimo jiné zprávy 
olomouckého krajského hejtmana o škodách způsobených požárem v roce 
1709; obsazení místa písaře /Bier – Schreiber/ při direktoriu, stavba pivovaru, 
spory olomouckého magistrátu s direktoriem, potvrzení statutu urbárního 
pivovaru /stanov pravovárečného měšťanstva/, revize pokladny měšťanského 
pivovaru 

2776 O 86 1717-1722 Karton 1355 
Požáry v Olomouci; měšťanský pivovar v Olomouci – mimo jiné spory 
direktoria s měšťanským výborem v Olomouci, zkoušky jakosti piva, tabelární 
přehledy o množství zakoupené pšenice, přehledy příjmů a vydání pivovaru, 
zvýšení ceny piva, dodávky dřeva pro pivovar, personální změny u direktoria 

2776 O 86 (1540)1716-1750 Karton 1356 
Požáry v Olomouci; měšťanský pivovar v Olomouci – mimo jiné čtvrtletní účty 
pivovaru, žádost neosedlých měšťanů oprávněných vařiti pivo o podíl na 
výtěžku z prodeje piva 1719 – 1723; žaloba olomouckého magistrátu na 
olomouckého krajského hejtmana pro ovivňování volby druhého asistenta 
direktoria 1748 – 1749; žaloba olomouckého magistrátu proti tamní kapitule 
pro porušování zákazu prodeje dřeva, uhlí a másla a pití piva v městě jejími 
poddanými pod trestem 4 – 10 zl. 1749 – 1750; obsazení místa 
představeného direktoria, žaloba direktoria proti výběrčímu pivního tácu, 
dosazenému olomouckým magistrátem za pachtýře, pro čepování domácího 
piva 1716 – 1723 

2776 O 86 1718-1748 Karton 1357 
Požáry v Olomouci; měšťanský pivovar v Olomouci – mimo jiné obsazení 
místa várečného písaře u direktoria 1747 – 1748; odvolání Františka 
Christena, sládka, proti rozhodnuití měšťanského výboru a direktoria zrušit 
jeho pívní šenk 1739; žádost měšťanského výboru a direktoria o osvobození 
platit z pivovarské pokladny mimořádné dávky, požadované městským 
magistrátem 1740 – 1746; žádost komorního prokurátora k olomouckému 
magistrátu a hospodářskému ředitelství o navrácení svévolně vybraných 
peněz na pivním tácu 1743 – 1744; stížnost direktoria na Marii Alžbětu 
z Hochbergu ve věci rozdělení výnosu z jejího dříve drženého vinného šenku 
1738 – 1739; návrhy olomouckého magistrátu na pronajmutí měšťanského 
pivovaru 1719; žaloba direktoria na tamní magistrát, který přiznal obchodníku 
se suknem Janu Proschovi podíl na výtěžku z piva 1734 – 1735; úmrtí Jana 
Karla Behra, přestaveného direktoria, volba jeho nástupce a druhého 
asistenta 1725 – 1726; obvinění měšťanů, kteří bez vědomí rychtáře 
projednávali v soukromém domě návrh pronájmu pivovaru 1719; pronájem 
pivovaru, nájemní smlouvy 1718 – 1719 

2777 O 87 1655-1657 Karton 1358 
Odepření stanoveného peněžního příspěvku 60 tis. zl. na podporu císařského 
vojska duchovenstvem olomoucké diecése (mj. odvod vojenské kontribuce 
světskými stavy) 
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2778 O 88 1652-1660 Karton 1358 
Žádost městské rady v Olomouci o prominutí nezaplacené kontribuce z roku 
1642 a 1643, kdy byla Olomouc obsazena švédským vojskem 

2779 O 89 1746 Karton 1358 
Různé spory mezi olomouckým magistrátem a velitelem tamní vojenské 
podádky (mimo jiné opravy a budování nových fortifikačních staveb; újma, 
způsobená politické jurisdikci publikováním nařízení velitele vojenské 
posádky, kterým se občanům města zakazuje chodit po 7. hodině večerní bez 
světla) 

2780 O 90 1685-1705 Karton 1358 
Potvrzení artikulí řemenářského cechu v Olomouci 

2781 O 91 (1144) 1656-1749 Karton 1358 
Potvrzení privilegií olomouckého biskupství (mimo jiné přiložená kniha opisů 
privilegií) 

2782 O 93 1684-1693 Karton 1358 
Volba členů městské rady (městského magistrátu) v Olomouci a její potvrzení 
(mimo jiné zamítnuté potvrzení volby Tomáše Bendy radním, zemským 
podkomořím Janem Maxmiliánem Kobylkou) 

2783 O 94 1701 Karton 1358 
Stížnost ševcovského tovaryše a jihlavského měšťana Lorence Ohna proti 
tamnímu ševcovskému cechu, jehož členové jej odmítají přijmout za mistra 

2784 O 95 1679 Karton 1358 
Stížnost olomouckých jesuitů na tamní dominikány, kteří jim přetahují žáky do 
svých škol 

2785 O 97 (1340) 1699-1712 Karton 1358 
Osvobození pozůstalých vdov po městských radních v Olomouci od placení 
daní ze šenku skrbenského piva 

2786 O 98 1703-1705 Karton 1359 
Nesouhlas olomouckého magistrátu s postoupením městské zbrojnice pro 
stavební účely semináře sv. Františka Xaverského (mimo jiné jednání 
s magistrátem o postavení nové zbrojnice a zajištění stavebního materiálu) 

2786 O 98 1719-1720 Karton 1359 
Stavba nové budovy pro seminář sv. Františka Xaverského v Olomouci (mimo 
jiné vyjdádření císaře Karla VI. k stavbě, přiložené situační plány) 

2787 O 99 1704-1705 Karton 1359 
Spor olomouckého biskupa s moravskými stavy (zemským hejtmanstvím) 
o právo postavit vlastní vojsko (milici), o právo přísahy vojáků na biskupský 
praporec, jmenovat důstojníky, oblékat vojáky do vlastních uniforem (mj. 
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odvolání biskupa Karla Lotrinského na Rudolfovo privilegium o biskupské 
exempci; účast biskupské milice v bojích proti kurucům, verbování vojáků) 

2788 O 100 1704-1707 Karton 1359 
Stížnost cechu výrobců baretů a ponožek v Odrách proti pletačům ponožek 
v Budišově nad Budišovkou a v Libavě (Libavá Město), kteří účastí na 
výročních trzích v Odrách poškozují jejich obchody 

2789 O 101 1706-1710 Karton 1359 
Spory mezi studenty a měšťany v Olomouci (mimo jiné zprávy krajského 
hejtmana o sroceních studentů, vyšetřování provinilých studentů a jejich 
uvěznění) 

2790 O 102 1707-1717 Karton 1359 
Zřízení samostatného zednického a kamenického cechu v Prostějově 
odloučením od téhož cechu v Olomouci; zřízení samostatného provaznického 
cechu ve Šternberku (mimo jiné návrh nových cechovních artikulí a jejich 
schválení, přiložené cechovní artikule zedníků v Uherském Brodě) 

2791 O 103 (1693) 1707-1723 Karton 1360 
Stížnost olomouckých soukeníků na rozhodnutí tamního magistrátu 
o začlenění dvou soukenických mistrů do společenstva obchodníků se 
suknem (mimo jiné potvrzení cechovních artikulí společenstva obchodníků se 
suknem) 

2792 O 104 1709-1710 Karton 1360 
Potvrzení cechovních artikulí kamenického a zednického cechu v Olomouci 

2793 O 105 1711-1726 Karton 1360 
Potvrzení cechovních artikulí olomouckým koželuhům (mimo jiné publikace 
artikulí v Olomouckém kraji) 

2794 O 106 1709-1716 Karton 1360 
Udělení a potvrzení cechovních artikulí barvířům a mandlovačům (Mangler) 
v Olomouckém kraji 

2795 O 107 1710-1711 Karton 1360 
Žádost Jana Capeta, rektora jesuitské koleje v Olomouci, o povolení posunout 
stavbu nových školních budov koleje a kostela Panny Marie Sněžné blíže 
k pevnostní zdi (mimo jiné přiložený situační plánek) 

2796 O 108 (1528) 1703-1709 Karton 1360 
Projednávání žádosti několika olomouckých měšťanů a sladovníků o koncesi 
k samostatnému výčepu světlého piva (mimo jiné přiložený návrh městské 
rady na úpravu stanov pravovárečného měšťanstva; seznamy měšťanských 
sladovníků s výčepem piva, měšťanů šenkujících pivo bez oprávnění) 
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2797 O 109 1696-1711 Karton 1361 
Vyšetřování stížnosti na městské magistráty v Brně a Olomouci, které 
odepřely zajistit puškařům a zbrojířům služné ubytování 

2798 O 110 1711-1712 Karton 1361 
Spory olomouckého magistrátu s tamním vojenským velitelem o právo veleti 
městské stráži, trestati její přestupky a organizovati strážní službu (mimo jiné 
přiloženy seznamy osedlých a neosedlých měšťanů a ostatních obyvatel 
Olomouce a jeho předměstí, seznamy měšťanů zařazených do jednotlivých 
setnin městské stráže, rozdělení stráží na jednotlivá stanoviště) 

2799 O 111 1722-1723 Karton 1361 
Stížnost kardinála Schrattenbacha, olomouckého biskupa, na konání volby 
židovských zemských starších ve Slavkově a nikoliv v Kroměříži, jak bylo 
stanoveno (mimo jiné přilženy výtahy z židovského policejního řádu 
Ferdinanda III.) 

2800 O 112 1723, 1740 Karton 1361 
Potvrzení cechovních artikulí olomouckým knihařům (mimo jiné přilřiložen 
návrh cechovních artikulí a kolorovaný obraz cechovní pečeti) 

2801 O 113 1722-1723 Karton 1361 
Potvrzení cechovních artikulí olomouckým malířům (mimo jiné přiložen návrh 
cechovních aritulí) 

2802 O 114 1719-1743 Karton 1361 
Potvrzení cechovních artikulí olomouckým ševcům (přiložené potvrzené 
cechovní artikule, seznam mistrů) 

2803 O 115 1725-1748 Karton 1361 
Potvrzení privilegií společenstva obchodníků v Olomouci (mimo jiné na vnitřní 
straně obalu konvolutu obchodní značka kunštátské papírny z roku 1688) 

2804 O 116 1722-1749 Karton 1361 
Potvrzení cechovních artikulí olomouckým tesařům (mimo jiné přiložené 
potvrzené cechovní artikule a několik návrhů cechovních artikulí pro 
olomoucké a přerovské tesaře) 

2805 O 117 1726-1727 Karton 1361 
Claus Oeberg, zvonař narozený ve Švédsku, žádá o dispens od cizího 
původu při udělení mistrovského a měšťanského práva v Olomouci 

2806 O 118 1727-1728 Karton 1361 
Spor Sulpicia Gunthera, královského rychtáře v Olomouci, s tamním 
hospodářským direktoriem o 30 zl., které vyměřil olomucký magistrát zlatníku 
Janu Partschovi za cizoložství (mimo jiné přiložený výtah z instrukce pro 
moravské královské rychtáře a z instrukce pro hospodářské direktorium) 
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2807 O 119 1728-1732 Karton 1362 
Jan Jiří Thomas a Šimon Kehmenadter, krásnobarvíři a barvíři boritem 
v Olomouci, žádají o udělení privilegia k výsadnímu provozování těchto 
řemesel v olomuckém, brněnském a hradišťském kraji a o ochranu před 
neodbornou konkurencí 

2808 O 120 1730-1731 Karton 1362 
Potvrzení cechovních artikulí olomouckým kominíkům 

2809 O 121 1729-1731 Karton 1362 
Potvrzení cechovních artikuálí olomouckým mydlářům a mydlářům v obou 
čtvrtích olomouckého kraje 

2810 O 122 1729 Karton 1362 
Potvrzení cechovních artikulí jehlářům v Olomouci a v obou čtvrtích 
olomouckého kraje 

2811 O 123 1732, 1782 Karton 1362 
Potvrzení privilegií a listů městečka Olešnice na kunštátském panství (mimo 
jiné přiloženéověřené opisy privilegií) 

2812 O 124 1717 Karton 1362 
Žádost olomouckého magistrátu o udělení privilegia na zřízení soukromé 
obchodní společnosti s koloniálním zbožím pro celou Moravu (mimo jiné 
přiložené vyjádření královských měst k připojenému projektu) 

2813 O 125 1729-1732 Karton 1362 
Zpráva královského fiskuse v Olomouci zemskému hejtmanství o přestupku, 
jehož se dopustil Ondřej Thaman, forman v Albrechticích u Rýmařova, 
dovozem fůry tresek mimo dobu konání výročních trhů 

2814 O 126 1732 Karton 1362 
Noční excesy olomouckých studentů a jejich vyšetřování (mimo jiné usmrcení 
dvou studentů střelbou městské posádky, opatření magistrátu proti rušitelům; 
zřízení vojenské garnisony) 

2815 O 127 1732-1740 Karton 1363 
Opatření olomouckého magistrátu proti nočnímu shromažďování studentů ve 
vinárnách, pivnicích a kavárnách (mimo jiné přitišntěné tištěná nařízení 
olomouckého magistrátu o učiněných zvláštních opatřeních) 

2816 O 128 (1651-1694) 1731-1732 Karton 1363 
Přivtělení olomouckých mědirytců, knihařů a typografů (např. mědirytců 
Antonína Josefa Schindlera a Jana Antonína Freindta) k filosofické fakultě 
olomoucké university a jejich imatrikulace na akademickém magistrátu (mimo 
jiné přiložené kopie privilegií Karlovy university v Praze) 
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2817 O 129 (1523) 1734-1738 Karton 1363 
Porušování privilegií olomouckého obchodního společenstva olomouckými 
měšťany (mimo jiné neoprávněným zasahováním do jejich práv, 
poškozováním jejich obchodů, obsazováním skladů; přiloženy opisy privilegií) 

2818 O 131 1733-1740 Karton 1363 
Žaloba olomoucké biskupské konsistoře na fulneckého hospodářského 
správce pro odmítnutí vydat kostelní peníze z Kujav a Hladkých Životic 
a vydání zákazu sbírání almužen v kostelích 

2819 O 132 1714 Karton 1363 
Žaloba olomouckého krásnobarvíře Rudolfa Schwartzlehnera na tamní 
soukeníky a obchodníky se suknem z dodání nekvalitního sukna k barvení 
a prosí o komisionální vyšetřování příčin výskytu skvrn na obarveném sukně 

2820 O 133 (1596) 1736-1739 Karton 1363 
Potvrzení privilegií vsi Oplocan na tovačovském panství 

2821 O 134 1734-1735 Karton 1363 
Stížnost olomouckých knihařů na tamní magistrát pro zamítnutí žádosti 
Antonína Gundla o udělení mistovského práva 

2822 O 135 1727 Karton 1363 
Oprava zemských domů v Olomouci 

2823 O 136 1747-1749 Karton 1363 
Potvrzení cechovních artikulí olomouckým knoflíkářům a prýmkařům (mimo 
jiné přiložené potvrzené cechovní artikule) 

2824 O 137 1732 Karton 1364 
Mýtní poplatky z moravského vína, vybírané dolnorakouskými stavy (mimo 
jiné zprávy brněnského a znojemského krajského hejtmana o výši mýtních 
poplatků) 

2825 O 138 1740-1744 Karton 1364 
Oprava mostů a haťových cest mezi Moravským Pískem a Uherským 
Ostrohem 

2826 O 140 1743-1744 Karton 1364 
Hraniční spory Ostravy s Pruským Slezskem (mimo jiné spory o pozemky 
a placení vypsaných daní) 

2827 O 141 1745-1781 Karton 1364 
Zřízení vojenského proviantního skladu v Olomouci v domě premonstrátského 
kláštera Hradisko (mimo jiné kupní smlouva na 3000 zl.) 
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2828 O 142 1744 Karton 1364 
Žádost Pavla Michala Petráše, zemského fyzika v Olomouci, o osvobození od 
povinnosti ubytovat vojáky 

2829 O 144 1741 Karton 1364 
Stížnost olomouckého magistrátu na tamního vojenského velitele, který po 
dobu své nepřítomnosti svěřil klíče od městských bran hejtmanu Františku 
Lothringovi 

2830 O 145 1743 Karton 1364 
Udělení nových dobytčích trhů městům Olomouci a Skočovu (Polsko) 

2831 O 146 1725-1743 Karton 1364 
Žaloba olomoucké konsistoře na Františka Václava hraběte Trautmannsdorfa, 
majitele drnholeckého panství, pro odmítnutí vydat z něho deponované 
kostelní peníze z Drnholce (přiložený patent brněnského tribunálu 
o opatřeních proti ztrátám kostelních peněz) 

2832 O 147 1741 Karton 1364 
Žaloba olomoucké konsistoře na tamní magistrát pro zcizení několika polen 
dřeva z fůry jejích poddaných stráží u městské brány 

2833 O 148 1742-1747 Karton 1364 
Prosba olomouckého magistrátu, královského rychtáře a městského syndika 
o nejvyšší rozhodnutí ve věci úhrady 2000 zl., které byly v roce 1742 vydány 
z městské pokladny Prusům 

2834 O 149 1747-1748 Karton 1364 
Odvolání stolařských mistrů v Olomouci proti rozhodnutí tamního magistrátu 
přiznat šternberským stolařům právo prodávat své výrobky na výročních trzích 
v Olomouci 

2835 O 150 1747-1765 Karton 1364 
Spor olomouckých bednářů se šternberskými o prodej bednářských výrobků 
na výročních trzích v Olomouci 

2836 O 151 1697-1698 Karton 1364 
Koupě několika domů v Olomouci voršilkami z Nového Města pražského 
a zřízení kláštera v roce 1697 

2837 O 152 1744-1770 Karton 1364 
Žádost střeleckého bratrstva (Scharf – Schürzern – Compagnie) v Olomouci 
o úhradu výtěžku ze tří penízové soli za rok 1749, poskytovaného královskou 
komorou za odstoupení střelnice (mimo jiné potvrzení navržených artikulí, 
udělení znaku; přil. kolorovaný návrh znaku) 

2838 O 153 1766 Karton 1364 
Žaloba Josefa Václava hraběte Oppersdorfa na jihlavského krajského 
hejtmana pro zabavení poštovních koní s postroji a kolesky jako zástavy na 
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hypotekární dluh 500 zl., váznoucím na jeho statku Jetřichovice, u tamního 
bankálního výběrčího Jana Františka Englschaala 

2839 O 154 1766-1767 Karton 1364 
Žaloba olomouckých ševců a krejčích na řemeslníky vojenské posádky 
z pokoutního provozování jejich řemesla 

2840 O 155 1767-1772 Karton 1364 
Žádost olomouckého tesařského mistra Baltazara Öttingera o náhradu za 
jarmareční a kramářské boudy, odňaté mu při obsazení Olomouce pruským 
vojskem 

2841 O 156 1765-1770 Karton 1365 
Kontribuce na olomouckých městských statcích (mimo jiné vyšetřování příčin 
zadlužení z poddanské kontribuce; stanovení výnosu z poddanské půdy 
a přehledy o placení kontribucí /stav nedoplatků/ u selských gruntů 
a zahradníků, vyšetřovací protokol) 

2842 O 157 1767-1768 Karton 1366 
Zmenšení počtu kominíků v Olomouci (mimo jiné žádost kominických mistrů 
o stanovení jejich počtu) 

2843 O 158 1788 Karton 1366 
Zavedení týdenního trhu v městě Odry 

2844 O 159 1752-1754 Karton 1366 
Žaloba olomouckého cechu výrobců džbánů na Augustina Modrého, 
obchodníka s nádobím ve Vyškově, pro neoprávněný obchod se džbány 
a jejich prodej na olomouckých jarmarcích 

2845 O 160 1756 Karton 1366 
Žaloba měšťanského výboru v Olomouci, zastupujícího všechny měšťany, 
vdovy a sirotky na tamní městský soud a úředníky sirotčího úřadu pro 
vyžadování neúměrně vysokých soudních tax při soudním zapečetění domů, 
při připsání domů a pozemků dědicům aj. soudních úkonech 

2846 O 161 1756 Karton 1366 
Žádost Jindřicha Ochse, výrobce zdvihadel v Brně, o povolení provozovat 
zámečnické řemeslo, jemuž je vyučen 

2847 O 162 1744-1770 Karton 1366 
Stížnost slezských provaznických mistrů na olomoucké, kteří jim 
znesnadňovali nákup potřebného materiálu; stížnost olomouckých provazníků 
na slezské pro pokoutní provozování řemesla a způsobování újmy jejcih 
obchodu 
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2848 O 163 1758-1759 Karton 1366 
Žádost Jiřího Orla, pekařského tovaryše v Kroměříži, o udělení mistrovského 
práva po Janu Neumannovi (mimo jiné aby mu byla dána přednost před 
tovaryšem Josefem Vítkem) 

2849 O 164 1762-1782 Karton 1366 
Spor královských měst Olomouce a Brna o právo používat označení hlavní 
město 

2850 O 165 1767-1768 Karton 1366 
Žádost Mikuláše Lorence Oeberga, tovaryše při výrobě korduánu, o dispens 
od cizího původu při udělení mistrovského práva v Olomouci 

2851 O 166 1768-1781 Karton 1366 
Žádost olomouckých řezníků o osvobození od placení mýtních poplatků 
z přiváženého jatečného dobytka 

2852 O 167 1768 Karton 1366 
Pokoutní prodej výrobků studentům řemeslnickými učni v Olomouci a jejich 
vzájemný obchod s různými předměty 

2853 O 168 1769 Karton 1366 
Stížnost stolařských mistrů z olomouckých předměstí na mistry ve městě, 
kteří jim znesnadňovali ve městě pracovat 

2854 O 169 1769 Karton 1366 
Stížnost měšťanských tesařů v Olomouci na venkovské tesařské mistry, kteří 
přijímáním pracovních příležitostí v Olomouci jim působili újmu 

2855 O 172 1768-1770 Karton 1366 
Žádost olomouckých výrobců usní a koželuhů o omezení počtu jejich dílen na 
5 (mimo jiné zamítnutí jejich žádosti) 

2856 O 173 1770 Karton 1366 
Žádost Antonína Otty, řeznického tovaryše, o povolení výroby uzenin a 
o udělení mistrovského a měšťanského práva v Prostějově 

2857 O 174 1770 Karton 1366 
Žádost Adama Františka Orgelmeistera, krejčovského tovaryše, o dispens od 
nesplněných vandrovních let při udělení mistrovského a měšťanského práva 
v Olomouci 

2858 O 175 1732-1782 Karton 1366 
Potvrzení statutů olomoucké dómské kapituly Karlem VI. a Marií Terezií 
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2859 O 176 1772-1773 Karton 1367 
Žádost olomoucké kapituly o povolení udílet jejím věrným členům kapitulní 
odznak (přiložený kolorovaný návrh kapitulního odznaku) 

2860 O 177 1772-1773 Karton 1367 
Stížnost olomouckých provazníků na provazníka ze Šternberka, který jim 
prodejem provaznického zboží v Olomouci mimo období výročních trhů 
způsoboval újmu na výdělcích a stížnost týchž na poštovního kontrolora v. 
Larische, který mu poskytl povoz a umožnil ve svém domě skladovat výrobky 
(mimo jiné konfiskace jeho zboží) 

2861 O 178 1781 Karton 1367 
Potvrzení cechovních artikulí olomouckým koželuhům 

2862 O 179 (1493) 1781 Karton 1367 
Potvrzení privilegií městečka Opatova v Jihlavském kraji (mimo jiné přiložené 
ověřené opisy starých privilegií) 

2863 O 180 1783 Karton 1367 
Potvrzení privilegií města Města Albrechtic ve Slezsku 

2864 O 181 1783-1784 Karton 1367 
Rozšíření hřbitova v Oslavanech o dva katatrální pozemky 

2865 O 182 1755 Karton 1367 
Seznamy obydlených domů v městech, městečkách a vsích na jednotlivých 
panstvích a statcích na Moravě podle krajů 

2866 P 1 1734-1783 Karton 1368 
Zemští, krajští a městští lékaři (fyzici) (mimo jiné jmenování, platy, stanovení 
sídla, omezení počtu zemských lékařů na šest 1749 – 1762; jmenování 
Michala Sagara jihlavským krajským lékařem po zemřelém Antonínu Ignáci 
Weckerovi 1763; pensionování brněnského krajského lékaře Karla Lince 
a jmenování jeho syna Karla Eduarda na jeho místo 1775; žádost Josefa 
Rulanda o povolení lékařské praxe v Hustopečích a o stanovení požitků 1756 
– 1759; jmenování Gerharda Heinricha krajským lékařem v Prostějově po 
zemřelém Ignáci Castelovi 1768 – 1769; úmrtí krajského lékaře v Olomouci 
Kryštofa Wandla, jmenování nadpočetného krajského fyzika Zachariáše 
Schmida na jeho místo 1776 – 1779; obsazení místa městského fyzika ve 
Vyškově Zachariášem Schmidem, uprázdněného propuštěním neschopného 
lékaře Františka Neumanna, jmenování Zachariáše Schmida nadpočetným 
lékařem v Olomouci 1771 – 1776; pensionování hradišťského krajského 
lékaře Šimona Stoklasy a jmenování Aloise Kisswettera na jeho místo 1774 – 
1775; zavedení přednášek zvěrolékařské medicíny a chirurgie na vídeňské 
universitě, pověření prof. Wollsteina těmito přednáškami, účast lékařů 
z Moravy na těchto přednáškách 1778 – 1783; jmenování Františka Arnošta 
Schebla krajským lékařem ve Znojmě po zemřelém Karlu Pichlerovi 1759 – 
1761; obsazení uprázdněného místa krajského lékaře v Uherském Hradišti 
Šimonem Stoklasou 1753; jmenování Joachima Spálovského lékařem v Uh. 
Hradišti 1778; úmrtí Ondřeje Trojeniuse, krajského lékaře v Přerově, 
a jmenování Jiřího Ignáce Castelliho na jeho místo 1757; jmenování Josefa 
Nezbedy městským lékařem ve Vyškově 1777; stanovení počtu městských 
lékařů v Brně a jejich jmenování 1734, úmrtí Eberharda Götze, městského 
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lékaře v Uh. Hradišti, reignace Jana Josefa Tranconiho, lékaře tamtéž 
a jmenování Floriána Enenckla krajským lékařem v Uh. Hradišti 1749 – 1751; 
žádost městského lékaře v Olomouci Františka Corvina o jmenování 
zástupcem krajského lékaře v Olomouci 1750; resignace Františka Herbsta, 
krajského lékaře v Přerově, a jmenování Ondřeje Trojeniuse na jeho místo 
1749 – 1754 

2866 P 1 1771-1785 Karton 1369 
Zemští, krajští a městští lékaři (fyzici) (mjimo jiné obsazení místa krajského 
fyzika ve Znojmě po zemřelém Maxmiliánu Fridtovi Františkem Herbstem 
1745 – 1746; přiložené tištěný výtah příčin jenž nemocím dobytka přiležitost 
dávají 1782) 

2867 P 2  Karton 1369 
Policejní záležitosti 

2867 P 2 1750-1777 Karton 1370 
Policejní záležitosti – č. 1: různé policejní záležitosti, mj. činnost policejní 
komise při moravské reprezentaci a komoře a moravském guberniu, 
vyšetřování různé trestné činnosti, povolování výjimek ze stanovených cen 
potravin, policejní dozor na trzích, zrušení policejní komise a decentralizace 
její agendy na krajské úřady, žádost o povolení stavby městských jatek 
v Olomouci, žádosti o policejní ochranu, dohled nad dodržováním 
kontumečního, taxovního, lesního a dřevařského řádu) 

2867 P 2 1777-1785 Karton 1371 
Policejní záležitosti – č. 2: školní řád pro normální a triviální školy, vyšetřovací 
protokoly z vizitačních cest krajských komisařů, povolování trhovcům 
a řemeslníkům zřizovat masné aj. krámy ve městech) 

2867 P 2 1708-1757 Karton 1372 
Policejní záležitosti – č. 3: regulace cen masa, tresty řezníkům za 
nedodržování stanovených cen masa a masných výrobků, vybírání masného 
krejcaru (mj. žádosti řezníků o výjimky ze stanovených cen masa a masných 
výrobků, zprávy policejní komise o pohybu cen masa) 

2867 P 2 1757-1773 Karton 1373 
Policejní záležitosti – č. 3: regulace cen masa, tresty řezníkům za 
nedodržování stanovených cen masa a masných výrobků, vybírání masného 
krejcaru (mj. žádosti řezníků o výjimky ze stanovených cen masa a masných 
výrobků, zprávy policejní komise o pohybu cen masa) 

2867 P 2 1750-1783 Karton 1374 
Policejní záležitosti – č. 4: volný dovoz masa, výsek masa cizími řezníky; mj. 
výsek masa neinkorpovanými řezníky, žádosti řezníků o změny prodejní doby, 
vyšetřování přestupků, žádosti měšťanských řezníků o zrušení svobodných 
(neinkorpovaných) řezníků, změny cen masa, výsek masa židovskými řezníky 
1750 – 1783 

2867 P 2 1750-1783 Karton 1374 
Policejní záležitosti – č. 5: zrušení mistrovských (řemeslnických) oprávnění 
vzpurným řezníkům, nařízené snížení poplatku z masa poraženého dobytka 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

646 

(masného krejcaru); mj. pronájem masného krejcaru v Moravských 
Budějovicích, žádost řezníků v Moravských Budějovicích o stanovení cen 
masa platných ve Znojmě, věznění řezníků na Špilberku za cenové přestupky 
1757 – 1768 

2867 P 2 1768-1770 Karton 1375 
Policejní záležitosti – č. 5: nedostatek masa v Moravských Budějovicích, 
zákaz výseku masa cizím řezníkům, stabilizace cen masa 1768 – 1770 

2867 P 2 1719-1781 Karton 1375 
Policejní záležitosti – č. 6: ceny chleba, housek aj. moučných výrobků; mj. 
žádosti pekařů o zvýšení jejich cen, regulace cen, zprávy policejní komise 
o pohybu cen chleba aj. moučných výrobků 1719 – 1781 

2867 P 2 1719-1779 Karton 1376 
Policejní záležitosti – č. 7: pekaři v Brně; mj. tresty za porušování cenových 
předpisů, konkurenční spory mezi pekaři, žádosti o zřízení pekařských krámů 
a skladišť, stížnosti pekařů na dovoz obilí a kvalitu mouky 1719 – 1779 

2867 P 2 1720-1760 Karton 1376 
Policejní záležitosti – č. 8: oprávnění policejní komise ukádat obchodníkům 
pokuty za nedodržování cenových předpisů 1720 – 1760 

2867 P 2 1720 Karton 1376 
Policejní záležitosti – č. 9: zajišťování zásob obilí pro potřeby městského 
obyvatelstva; mj. kupní smlouvy na dodávky obilí, zprávy policejní komise 
o cenách chleba 1720 

2867 P 2 1721-1780 Karton 1376 
Policejní záležitosti – č. 10: prodej loket dlouhého palivového dřeva a sklad 
dřeva v Brně; mj. zprávy o prodejních cenách dřeva, zprávy písařů 
u městských bran o počtu povozů s palivovým dřevem, zprávy krajských 
hejtmanů o prodeji palivového dřeva, regulace cen palivového dřeva 1721 – 
1780 

2867 P 2 1719-1780 Karton 1376 
Policejní záležitosti – č. 11: vetešníci v Brně a v jiných městech na Moravě; 
mj. žádosti o povolení obchodní činnosti 1749 – 1780 

2867 P 2 1721-1784 Karton 1377 
Policejní záležitosti – č. 12: pekaři jemného pečiva; výrobci buchet, koblihů, 
koláčů a selského chleba; mj. spory mezi pekaři, udělování mistrovských práv, 
vyšetřování stížností na kvalitu výrobků, výroba černého a bílého chleba, ceny 
výrobků, prodej chleba a pečiva na týdenních a výročních trzích 

2867 P 2 1784-1785 Karton 1378 
Policejní záležitosti – č.12: vyšetřování stížnosti měšťanských pekařů v Brně 
na pokoutní výrobce chleba na brněnských předměstích, kteří jim způsobují 
újmu, pokuty výrobcům nekvalitního chleba a pečiva 1784 – 1785 
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2867 P 2 1721-1759 Karton 1378 
Policejní záležitosti – č. 13: opatření proti špatné kvalitě čepovaného piva 
a jeho vysoké ceně 1721 – 1759 

2867 P 2 1721-1785 Karton 1378 
Policejní záležitosti – č. 14: jmenování Josefa Antonína Mayerswalda 
a Emanuela Františka Hotovce z Husenic, radů a asesorů moravského 
tribunálu, policejními komisaři 1722,1734 

2867 P 2 1722-1779 Karton 1379 
Policejní záležitosti – č. 15: nájemní a venkovští vozkové (Lehen – und Land – 
Kutschere), stanovené sazby za dovoz cihel a písku; mj. přehledy o cenách 
v povoznictví, regulace cen 1722 – 1799 

2867 P 2 1723-1786 Karton 1379 
Policejní záležitosti – č. 16: zakládání mydláren; mj. překládání mydláren 
z měst na venkov 1723 – 1786 

2867 P 2 1722-1783 Karton 1379 
Policejní záležitosti – č. 17: prodej čerstvého másla v šiškách; mj. zákaz 
vývozu másla do Pruska 1722 – 1783 

2867 P 2 1726 Karton 1379 
Policejní záležitosti – č. 18: žaloba jihlavského mydláře Jana Pachmanna na 
tamní magistrát pro zákaz dovážet lůj, potřebný k výrobě mýdla; mj. 
nakupoval lůj proti předpisům od brněnských řezníků 1726 

2867 P 2 1727-1738 Karton 1379 
Policejní záležitosti – č. 19: perníkáři a voskaři v Brně; mj. ceny jejich výrobků 
1727 – 1738; 

2867 P 2 1722-1786 Karton 1379 
Policejní záležitosti – č. 20: stavba skladiště prachu (prachárny) v Brně 1728 – 
1730 

2867 P 2 1722-1762 Karton 1380 
Policejní záležitosti – č. 21: regulace cen loje, mýdla a svíček; mj. zprávy 
policejní komise o pohybu cen, stížnost brněnských mydlářů na řezníky pro 
zdražení loje, zkouška kvality loje, žádosti řezníků o zvýšení ceny loje 

2867 P 2 1762-1770 Karton 1381 
Policejní záležitosti – č. 21: stížnost na židovské řezníky, kteří prodávají lůj do 
ciziny, seznamy řezníků a mydlářů na panstvích a statcích v jednotlivých 
krajích s údaji o počtu poražených kusů dobytka a spotřebě loje 

2867 P 2 1771-1774 Karton 1382 
Policejní záležitosti – č. 21: roční přehledy o množství vyrobeného loje, návrhy 
na výši přídělu vyrobeného loje mydlářům, prodej mýdla na trzích 
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2867 P 2 1774-1779 Karton 1383 
Policejní záležitosti – č. 21: povolení mydlářům z Uher prodávat na 
moravských trzích mydlářské výrobky, prodej loje horním městům v Čechách, 
žádosti mydlářských tovaryšů o udělení mistrovského práva; přil. tištěný řád 
o způsobu odvádění loje mydlářům, o stanovení odvodů s určitým počtem 
řezníků, kteří jsou povinni odvádět lůj tamním mydlářům a o zákazu účasti 
mydlářů na trzích mimo obvod 

2867 P 2 1780-1785 Karton 1384 
Policejní záležitosti – č. 21: povolení mydlářům z Uher prodávat na 
moravských trzích mydlářské výrobky, prodej loje horním městům v Čechách, 
žádosti mydlářských tovaryšů o udělení mistrovského práva; přil. tištěný řád 
o způsobu odvádění loje mydlářům, o stanovení odvodů s určitým počtem 
řezníků, kteří jsou povinni odvádět lůj tamním mydlářům a o zákazu účasti 
mydlářů na trzích mimo obvod 

2867 P 2 1736-1737 Karton 1385 
Policejní záležitosti – č. 22: stížnost dvorské válečné rady na růst cen 
životních potřeb v Brně, na špatnou kvalitu chleba a s tím související potíže 
v zásobování brněnské posádky; mj. opatření brněnského magistrátu 
a policejní komise 1736 – 1737 

2867 P 2 1737-1739 Karton 1385 
Policejní záležitosti – č. 23: jmenování Arnošta Viléma hraběte Schaffgotsche 
a Emanuela Františka Hotovce z Husenic policejními komisaři; mj. rezignace 
Emanuela Hotovce 1737 – 1739 

2867 P 2 1737 Karton 1385 
Policejní záležitosti – č. 24: ceny chleba a housek v roce 1737; mj. zprávy 
policejní komise 1737 

2867 P 2 1737-1741 Karton 1385 
Policejní záležitosti – č. 25: regulace cen chleba a housek; mj. stížnost 
brněnských pekařů na nedostatek žita a jeho drahotu 1737 – 1741 

2867 P 2 1737-1785 Karton 1385 
Policejní záležitosti – č. 26: zajišťování správného chodu hodin v Brně; mj. 
kostelních, na měšťanských domech a Zemském domě; opravy hodin a jejich 
seřizování 1737 – 1785 

2867 P 2 1739 Karton 1385 
Policejní záležitosti – č. 27: ceny chleba, masa a vosku v roce 1739; mj. 
zprávy policejní komise 1739 

2867 P 2 1739 Karton 1385 
Policejní záležitosti – č. 28: jmenování Karla Adolfa Hertodta policejním 
komisařem na přímluvu Františka Filipa von Preisse 1739 
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2867 P 2 1737-1783 Karton 1385 
Policejní záležitosti – č. 29: stabilizace cen vosku; mj. zprávy policejní komise 
o pohybu cen vosku; přiložený tištěný sazebník vosku a řád, stanovící jeho 
druh, váhu a cenu 1737 – 1783 

2867 P 2 1739 Karton 1385 
Policejní záležitosti – č. 30: stížnosti na vyšší ceny loje na venkově, 
nedostatek svíček v Olomouci 1739 

2867 P 2 1740 Karton 1385 
Policejní záležitosti – č. 31: ceny chleba, masa a loje v roce 1740; mj. zprávy 
policejní komise o regulaci cen chleba a masa 1740 

2867 P 2 1740 Karton 1385 
Policejní záležitosti – č. 32: jmenování Václava Michala hr. Würbena 
policejním komisařem po odstoupivším hraběti Schaffgotschovi 1740 

2867 P 2 1741 Karton 1385 
Policejní záležitosti – č. 33: ceny chleba, masa a ryb v roce 1741 

2867 P 2 1744, 1746 Karton 1385 
Policejní záležitosti – č. 34: jmenování Karla Maxmiliána Kranichstättena 
a Ignáce Antonína Langra policejními komisaři; mj. odstoupení Jindřicha 
Xavera Waldstättena 1744, 1746 

2867 P 2 1742-1779 Karton 1385 
Policejní záležitosti – č. 35: nařízení policejní komise a brněnského magistrátu 
o používání světel chodci po vojenské večerce;, mj. vyšetřování výtržností 
v Uherském Hradišti 1742 – 1779 

2867 P 2 1742-1743 Karton 1385 
Policejní záležitosti – č. 36: ceny mýdla a svíček v Jihlavě 1742 – 1743 

2867 P 2 1736-1785 Karton 1385 
Policejní záležitosti – č. 37: ceny chleba, masa, ryb, svíček a loje v Brně 
v roce 1743 

2867 P 2 1744-1785 Karton 1386 
Policejní záležitosti – č. 38: nedostatek mouky a chleba v moravských 
městech; mj. zjišťování zásob, omezení spotřeby, zprávy krajských hejtmanů 
o příčinách nedostatku chleba a mouky, nedostatek vody; přil. tištěný 
chlebový a houskový sazebník a řád 1744 – 1785 

2867 P 2 1746-1785 Karton 1386 
Policejní záležitosti – č. 39: nedostatek vody v Brně; mj. budování nových 
vodovodních kanálů 1746 – 1785 
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2867 P 2 1746-1768 Karton 1386 
Policejní záležitosti – č. 40: zákaz vojenské stráži v městech, městským 
gardám a strážím u městských bran odcizovat polenové dřevo z povozů, 
přivážejících dřevo do měst 1746 – 1768 

2867 P 2 1729-1783 Karton 1386 
Policejní záležitosti – č. 41: regulace cen ryb 1729 – 1783 

2867 P 2 1729-1785 Karton 1386 
Policejní záležitosti – č. 42: obvinění Františka Kocína, tribunálního kancelisty, 
z rušení nočního klidu a přestupku proti mravopočestnosti 1746 

2867 P 2 1747-1771 Karton 1387 
Policejní záležitosti – č. 43: snížení ceny piva na 2 kr. za máz, výsek laciného 
masa pro vojenské posádky; mj. stížnosti na zdražování životních potřeb, 
tresty řezníkům za zvyšování cen masa, prohlídky masa zabitých zvířat, 
zprávy krajských hejtmanů o pohybu cen masa, rozdíly v cenách masa pro 
vojsko a pro veřejnost 

2867 P 2 1771-1776 Karton 1388 
Policejní záležitosti – č. 43: mj. rozdílné ceny masa v letním a v zimním 
období, žádosti řezníků o schválení vyšších cen masa, opatření při 
nedostatku masa 

2867 P 2 1777-1785 Karton 1389 
Policejní záležitosti – č. 43: mj. spory mezi řezníky a řeznickými cechy, zákaz 
prodávat v kasárnách maso a pivo civilistům 

2867 P 2 1747-1785 Karton 1390 
Policejní záležitosti – č. 44: provozování soukromého obchodu s moukou 
mlynáři; mj. žádosti mlynářů o povolení provozovat obchod s různými druhy 
mouky, žádosti mlynářských cechů o totéž a o povolení účasti na trzích 1747 
– 1785 

2867 P 2 1747 Karton 1390 
Policejní záležitosti – č. 45: žádost olomouckých měšťanských mydlářů 
o zvýšení cen mýdla a svíček 1747 

2867 P 2 1748 Karton 1390 
Policejní záležitosti – č. 46: stížnost krajského hejtmana v Jihlavě na 
jihlavského královského rychtáře, který z vlastní moci stanovil cenu chleba 
1748 

2867 P 2 1748-1785 Karton 1390 
Policejní záležitosti – č. 47: chytání a utrácení toulavých psů v Brně 1748 – 
1785 
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2867 P 2 1748 Karton 1390 
Policejní záležitosti – č. 48: odvolání jihlavských mydlářů proti cenám mýdla 
a svíček, stanoveným policejní komisí 1748 

2867 P 2 1677-1785 Karton 1390 
Policejní záležitosti – č. 49: opatření k zamezení přílišného růstu cen potravin, 
zdokonalení policejního dohledu na pohyb cen; mj. policejní řád pro Brno, 
sazebník cen potravin a řemeslnických prací, jmenování policejních dohližitelů 
1677 – 1756 

2867 P 2 1749-1753 Karton 1391 
Policejní záležitosti – č. 50: protokoly ze zasedání policejní komise a instrukce 
k jejich vedení; mj. zprávy o pohybu cen potravin, tištěné sazebníky cen 
potravin a předmětů 1749 – 1753 

2867 P 2 1749-1783 Karton 1391 
Policejní záležitosti – č. 51: překupování obilí; mj. prodej obilí na trzích, 
konfiskace obilí, ceny tržního obilí, opatření proti nešvarům v obchodu 
s obilím, mýto z přiváženého obilí, obilní trhy 1749 – 1783 

2867 P 2 1749 Karton 1392 
Policejní záležitosti – č. 52: obnovování zničených sádek a budování k tomu 
potřebných vodních příkopů v Brně, vedených skrz fortifikační stavby 1749 

2867 P 2 1750 Karton 1392 
Policejní záležitosti – č. 53: stížnost jihlavských mydlářů proti rozhodnutí 
tamního magistrátu zvýšit cenu loje, vykupovaného od jihlavských řezníků 
1750 

2867 P 2 1739-1741 Karton 1392 
Policejní záležitosti – č. 54: předkládání tabelárních výkazů o hnaní dobytka 
z příkazu olomouckého magistrátu 1739 – 1741 

2867 P 2 1739-1757 Karton 1392 
Policejní záležitosti – č. 55: tabelární výkazy o hnaní dobytka a o jeho prodeji 
na trzích v Hustopečích a Olomouci 1749 – 1757 

2867 P 2 1757-1767 Karton 1393 
Policejní záležitosti – č. 55: tabelární výkazy o hnaní dobytka a o jeho prodeji 
na trzích v Hustopečích a Olomouci 

2867 P 2 1763-1783 Karton 1394 
Policejní záležitosti – č. 55: mj. zprávy o počtu hnaného dobytka přes Moravu 
a Polsko do Pruska a Saska, nařízení o prodeji dobytka do cizích zemí 

2867 P 2 1749-1754 Karton 1395 
Policejní záležitosti – č. 56: povolení brněnským řezníkům pást za mírný 
poplatek dobytek v městských příkopech a v blízkosti městských hradeb 1749 
– 1754 
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2867 P 2 1749-1750 Karton 1395 
Policejní záležitosti – č. 57: potrestání brněnských řezníků za vypuštění 
dobytka na nově vybudovaná opevnění 1749 – 1750 

2867 P 2 1751 Karton 1395 
Policejní záležitosti – č. 58: stížnost osoblažských řezníků proti přerovskému 
krajskému úřadu, který stanovil nízké ceny masa 1751 

2867 P 2 1751-1782 Karton 1395 
Policejní záležitosti – č. 59: opatření proti výtržnostem při nočních 
představeních her o narození Krista a příchodu Tří králů 1751 – 1782 

2867 P 2 1721-1785 Karton 1395 
Policejní záležitosti – č. 60: dláždění a čistění náměstí a ulic v královských 
městech a na jejich předměstích, odstraňování smetišť na ulicích; mj. pokuty 
za nedodržování pořádku a čistoty na ulicích, vybírání mýta a jeho vyúčtování, 
čistění městských kanálů a stok 1721 – 1785 

2867 P 2 1721-1785 Karton 1395 
Policejní záležitosti – č. 60: dláždění brněnských ulic; mj. roční příspěvky na 
dláždění ulic, připojení brněnských dlaždičů k některému z brněnských cechů 
1770 – 1782 

2867 P 2 1751-1785 Karton 1396 
Policejní záležitosti – č. 61: stavba a oprava kanálů na ulicích v Brně 
(Měnínské, Kobližné, Jesuitské, Nanebevzetí Panny Marie), v Uničově 
a Uherském Hradišti 1751 – 1785 

2867 P 2 1751-1752 Karton 1396 
Policejní záležitosti – č. 62: překupování dobytka hnaného z Uher do 
Hustopeče; mj. potrestání řezníků, provozujících překupnictví, konfiskace 
dobytka 1751 – 1752 

2867 P 2 1749-1785 Karton 1396 
Policejní záležitosti – č. 63: odstaňování mršin, pošlého dobytka a čistění 
záchodů, stanovení tax za tyto práce 1749 – 1785 

2867 P 2 1742-1758 Karton 1396 
Policejní záležitosti – č. 64: výrobci a malíři karet; mj. zdokonalení výroby 
karet, tovaryšské zkoušky, prodej karet, pokuty výrobcům 1742 – 1758 

2867 P 2 1752-1785 Karton 1396 
Policejní záležitosti – č. 65: vybudování špilberského kanálu na svod dešťové 
vody ze Švábské a Nové ulice do městského příkopu, stavba stoky na svod 
splašek z Pekařské ulice na Staré Brno, do mlýnské strouhy u bývalého 
kláštera sv. Anny 1752 – 1785 
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2867 P 2 1752-1786 Karton 1396 
Policejní záležitosti – č. 66: vyšetřování výtržností při nočních koncertech 
a hudebních dostaveníčkách; mj. přil. tištěné policejní vyhlášky 1752 – 1786 

2867 P 2 1742-1786 Karton 1396 
Policejní záležitosti – č. 67: policejní vyhlášky; mj. zprávy krajských hejtmanů 
o tržních cenách obilí, potravin a spotřebních předmětů; přil. tištěné sazebníky 
policejních tax 1753 – 1755 

2867 P 2 1753-1774 Karton 1397 
Policejní záležitosti – č. 67: policejní vyhlášky; mj. zprávy krajských hejtmanů 
o tržních cenách obilí, potravin a spotřebních předmětů; přiložené tištěné 
sazebníky policejních tax 

2867 P 2 1764-1766 Karton 1398 
Policejní záležitosti – č. 67: policejní vyhlášky; mj. zprávy krajských hejtmanů 
o tržních cenách obilí, potravin a spotřebních předmětů; přiložené tištěné 
sazebníky policejních tax 

2867 P 2 1753-1765 Karton 1399 
Policejní záležitosti – č. 68: protokoly policejní komise moravské representace 
a komory a moravského gubernia; mj. pohyb cen potravin, stanovení cen 
1753 – 1765 

2867 P 2 1756-1762 Karton 1399 
Policejní záležitosti – č. 69: stavba hlavního kanálu a přípojky při domu hrabat 
Vrbnů v Brně; mj. stavební rozpočet, příspěvek majitelů na stavbu 1756 – 
1762 

2867 P 2 1749-1774 Karton 1399 
Policejní záležitosti – č. 70: žádosti tureckých a řeckých obchodníků 
o povolení prodeje želv v Olomouci, konfiskace jejich zboží, stanovení cen 
tureckého a jiného zboží; mj. žádosti domácích obchodníků o povolení 
obchodu s cizím zbožím 1749 – 1774 

2867 P 2 1749-1774 Karton 1399 
Policejní záležitosti – č. 71: různé policejní přestupky 1751 – 1764 

2867 P 2 1764-1765 Karton 1400 
Policejní záležitosti – č. 71: tresty za přestupky 

2867 P 2 1720-1764 Karton 1401 
Policejní záležitosti – č. 72: tresty pekařům za špatnou kvalitu chleba 
a nedodržování stanovených cen; mj. stavba zařízení na potápění provinilých 
pekařů 1720 – 1764 
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2867 P 2 1763-1772 Karton 1401 
Policejní záležitosti – č. 73: prodej několika tisíc centů loje z nadbytečných 
zásob města Vídně za sníženou cenu; mj. zjišťování potřeby loje 
v moravských krajích krajskými hejtmany 1763 – 1772 

2867 P 2 1751-1782 Karton 1401 
Policejní záležitosti – č.74: povolování obchodu se zeleninou, zákaz cizincům 
provozovat překupnictví; mj. přil. tištěný patent, jímž se vydává ustanovení 
proti lichvě při půjčování peněz nebo zboží 1751 – 1782 

2867 P 2 1751-1784 Karton 1401 
Policejní záležitosti – č. 75: noční výtržnosti a srocení lidí, zákroky městské 
stráže proti výtržníkům, zavírací doby v kavárnách, vinárnách a pivnicích 1751 
– 1784 

2867 P 2 1752-1785 Karton 1401 
Policejní záležitosti – č. 76: omezení počtu tanečních zábav, hudebních 
a zábavních pořadů v kavárnách, vinárnách a pivnicích, stanovení zavírací 
doby, pokuty za přestupky; mj. žádosti o povolení výjimek 1752 – 1785 

2867 P 2 1753 Karton 1401 
Policejní záležitosti – č. 77: regulace cen zvěřiny 1753 

2867 P 2 1750-1775 Karton 1401 
Policejní záležitosti – č. 78: hlášení ubytovatelů a majitelů hostinců ve 
městech, o ubytovaných cizincích a hlášení stráží u městských bran 
o cizincích, kteří přijeli do města 1750 – 1775 

2867 P 2 1754-1764 Karton 1401 
Policejní záležitosti – č. 79: stabilizace cen v hostincích; mj. opatření proti 
růstu cen 1754 – 1764 

2867 P 2 1720-1785 Karton 1401 
Policejní záležitosti – č. 80: dodržování bezpečnostních opatření při vzniku 
bouřky; mj. patent z 26.11.1783, jimž se zakazuje z bezpečnostních důvodů 
zvonění proti bouřce 1761 – 1784 

2867 P 2 1756-1781 Karton 1402 
Policejní záležitosti – č. 81: dovoz ovoce, obchod s ovocem; mj. žádosti 
o udělení souhlasu k obchodu s ovocem 1756 – 1781 

2867 P 2 1757-1783 Karton 1402 
Policejní záležitosti – č. 82: regulace cen sádla 1757 – 1783 

2867 P 2 1764-1777 Karton 1402 
Policejní záležitosti – č. 83: žádosti ženatých číšníků o dispens od zákazu 
provozovat číšnickou profesi; mj. pronájmy vinných šenků 1764 – 1777 
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2867 P 2 1764 Karton 1402 
Policejní záležitosti – č. 84: přezkušování hasicích stříkaček vojáky 
olomoucké posádky; spory o nesení baldachýnu 1764 

2867 P 2 1765-1774 Karton 1402 
Policejní záležitosti – č. 85: přemístění kramářských bud a stánků kolem 
Šumberovy studně ke kostelu sv. Jakuba a na Rybný trh v Brně; žádosti 
ivančických hrnčířů aj. řemeslníků o povolení postaviít v Brně při výročních 
trzích kramářské boudy 1765 – 1774 

2867 P 2 1765 Karton 1402 
Policejní záležitosti – č. 86: stavba spojovacího vodního kanálu mezi 
městským pivovarem a nově postaveným stavovským zemským domem 
v Brně 1765 

2867 P 2 1765 Karton 1402 
Policejní záležitosti – č. 87: zrušení tajných skrýší a doupat v úvozu pod 
Špilberkem 1765 

2867 P 2 1754-1785 Karton 1402 
Policejní záležitosti – č. 88: návrhy cen mouky, chleba a housek a jejich 
úřední stanovení; mj. protesty pekařů proti stanoveným cenám, pokuty za 
nedodržení stanovené váhy chleba 1754 – 1785 

2867 P 2 1751-1785 Karton 1403 
Policejní záležitosti – č. 89: zemský policejní řád na Moravě; mj. návrhy na 
změny policejní organizace, činnost policejní komise, návrh policejní komise 
na zdokonalení její činnosti, předkládání čtvrtletních seznamů královskými 
rychtáři o spáchaných přestupcích, protokoly ze zasedání policejní komise 

2867 P 2 1780-1783 Karton 1404 
Policejní záležitosti – č. 89: zemský policejní řád na Moravě; mj. protokoly 
policejní komise 

2867 P 2 1774-1785 Karton 1405 
Policejní záležitosti – č. 90: zákaz ubytování cestujících, formanů, služebních 
poslů a jiných hostů v pivnicích a v soukromých domech, přechovávat v nich 
jejich koně a podávat jim jídlo; zákaz majitelům hostinců v Brně přivážet do 
města víno; mj. seznamy pivnic a hostinců 1774 – 1785 

2867 P 2 1774-1783 Karton 1405 
Policejní záležitosti – č. 91: zákaz rychlé jízdy Brnem; pokutování barona 
Příchovského za rychlou jízdu 1774 – 1783 

2867 P 2 1774-1785 Karton 1405 
Policejní záležitosti – č. 92: regulace cen masa s přívažkem kostí 1774 – 1785 
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2867 P 2 1780-1785 Karton 1405 
Policejní záležitosti – č. 93: stížnosti zemského výboru a brněnského 
měšťanstva na zdražování potravin, překupnictví a jiné policejní přestupky; 
zrušení hlavní policejní komise a decentralizace její agendy na krajské úřady, 
instrukce o policejních záležitostech pro královské rychtáře a úředníky 
městských magistrátů, pověřené policejní agendou 1780 – 1785 

2867 P 2 1780-1785 Karton 1405 
Policejní záležitosti – č. 94: policejní fond, vyúčtování uložených pokut a jejich 
odvod do policejní pokladny 1780 – 1785 

2867 P 2 1774-1785 Karton 1405 
Policejní záležitosti – č. 95: vzájemná obvinění pekařů – křesťanů a pekařů – 
židů z porušování práv a poškozování 1774 – 1782 

2867 P 2 1753-1785 Karton 1406 
Policejní záležitosti – č. 96: falšování váhy chleba, nalévání nápojů ve 
výčepech a hostincích do neocejchovaných nádob, nedodržování správné 
míry nalévaných nápojů; mj. pokuty za zjištěné přestupky, vyšetřovací 
protokoly 1753 – 1785 

2867 P 2 1774 Karton 1406 
Policejní záležitosti – č. 97: žádost Marie Vaňkové, vdovy po policejním 
dohližiteli Kristiánu Vaňkovi, o přiznání pense na podporu tří dětí 1774 

2867 P 2 1772-1785 Karton 1406 
Policejní záležitosti – č. 98: uchazeči o policejní službu 1772 – 1785 

2867 P 2 1783-1784 Karton 1406 
Policejní záležitosti – č. 99: uzenáři a výrobci salámu 1783 – 1784 

2867 P 2 1784-1785 Karton 1406 
Policejní záležitosti – č. 100: žádosti několika Němců, usazených v Jihlavě, 
o povolení provozovat sýrařskou profesi; mj. žádosti o dispens od cizího 
původu při udělení mistrovského a měšťanského práva v Jihlavě 1784 – 1785 

2867 P 2 1764 Karton 1406 
Policejní záležitosti – č. 101: prodej cizího dobytka na trzích v Hustopečích; 
mj. opatření k zamezení koupě, překupování a předražování dobytka z Uher 
cizími řezníky 1764 

2867 P 2 1753-1785 Karton 1406 
Policejní záležitosti – č. 102: žádost Josefa Grögera, soustružnického mistra 
v Opavě, o povolení vyrábět cukrovinky mimo období trhů 1785 

2868 P 3 1750 Karton 1406 
Žádost Josefa Felixe Pupíka, kyjovského měšťana a asistenta hospodářského 
ředitelství kyjovských městských statků, o dispens od příbuzenství při volbě 
za radního 
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2869 P 4 1686-1780 Karton 1406 
Pošty – č. 1: poštovní řád císaře Leopolda I. ze 16. dubna 1695, změny tras 
poštovní dopravy do Vratislavi a Berlína, přeložení poštovní cesty mezi Brnem 
a Znojmem, překládání poštovních stanic; mj. rozvrhy poštovních cest 
s uvedenými poštovními stanicemi, vzdálenostmi mezi nimi; přil. tištěný 
poštovní řád 1686 – 1780 

2869 P 4 1710-1731 Karton 1406 
Pošty – č. 2: zřizování nových poštovních silnic, žádost znojemské městské 
rady o zřízení poštovní stanice a vedení poštovní silnice přes Znojmo, 
poplatky za přepravované předměty, zřízení poštovní silnice z Brna přes 
Znojmo do Vranova 1710 – 1731 

2869 P 4 1721-1731 Karton 1406 
Pošty – č. 3: zákaz sbírání a dopravování dopisů soukromými posly, jezdci, 
kočími a formany v místech, kde jsou zřízeny císařsko-královské poštovní 
stanice, zákaz zneužívání pošty, poštovních koní a poštovních poslů, různé 
zlořády v poštovnictví, zprávy o publikování patentu ze 6. června 1726 1721 – 
1731 

2869 P 4 1726 Karton 1406 
Pošty – č. 4: zprávy krajských hejtmanů o publikování patentu ze 6. června 
1726, o zákazu sbírání a dopravování dopisů soukromými posly, jezdci, 
kočími a formany v místech, kde jsou zřízeny c. k. poštovní stanice 1726 

2869 P 4 1686-1780 Karton 1406 
Pošty – č. 5: zřizování poštovních silnic 1741 

2869 P 4 1743-1745 Karton 1407 
Pošty – č. 7: změny provedené v poštovnictví v l. 1743 – 1745; mimo jiné 
zajištění cesty prince Karla Lotrinského poštovní dopravou z Olomouce do 
Prahy a z Prahy přes Jihlavu do Vídně 1743 – 1745 

2869 P 4 1750 Karton 1407 
Pošty – č. 8: jmenování poštmistrů ve stanicích na nově zřízené poštovní 
silnici ze Znojma přes Jihlavu do Prahy 1750 

2869 P 4 1749 Karton 1407 
Pošty – č. 9: přeložení a oprava poštovní silnice z Vídně do Prahy 1749 

2869 P 4 1749-1751 Karton 1407 
Pošty – č. 11: zákaz pokoutného dopravování soukromých dopisů v úředních 
balících; mimo jiné zákaz všem podřízeným úředníkům používat úřední pečeti 
na soukromé dopisy a opatřovat jejich obálky úředním názvem 1749 – 1751 

2869 P 4 1749-1750 Karton 1407 
Pošty – č. 12: žádost Ignáce von Pillersdorfa, poštovního správce v Olomouci, 
o zaplacení dopravovaných štafet v zemských záležitostech v l. 1743 – 1744 
1749 – 1750 
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2869 P 4 1748-1749 Karton 1407 
Pošty – č. 13: upravený a obnovený poštovní řád pro všechny rakouské 
země; mimo jiné přiložený tištěný patent ze 16. prosince 1748 – 1749 

2869 P 4 1749-1751 Karton 1407 
Pošty – č. 14: nejvyšší potvrzení obnoveného poštovního řádu; mi jiné zprávy 
krajských hejtmanů o publikaci poštovního řádu v krajích 1749 – 1751 

2869 P 4 1749-1750 Karton 1407 
Pošty – č. 15: poštovnictví na Moravě a dozor nad ním; mj. stížnosti 
poštmistrů 1749 – 1750 

2869 P 4 1750-1753 Karton 1407 
Pošty – č. 17: zajištění úředního bytu pro znojemského poštmistra Františka 
Weise; mimo jiné jeho stížnost na znojemský magistrát pro odmítnutí uvolnit 
mu byt v Debloischově domě 1750 – 1753 

2869 P 4 1750 Karton 1407 
Pošty – č. 18: patent, nařizující nevybírat napříště u dopisů podávaných do 
tuzemska poplatek při podání na poště, ale teprve při doručení od příjemce 
1750 

2869 P 4 1750 Karton 1407 
Pošty – č. 19: návrh na zdokonalení poštovního spojení mezi Itálií, Tyroly, 
Salzburgem a Prešpurkem (Bratislavou) zavedením každodenního 
poštovného spojení mezi Vídní a Brnem a Brnem a Olomoucí 1750 

2869 P 4 1750-1752 Karton 1407 
Pošty – č. 20: žádost Matyáše Antonína Dubanna, poštmistra v Dvorcích, 
o čekatelský dekret pro syna Jana Ignáce a o jmenování jeho nástupcem 
1750 – 1752 

2869 P 4 1750 Karton 1407 
Pošty – č. 21: zákaz postilionům pobízet poštovní koně bičem 1750 

2869 P 4 1750-1783 Karton 1407 
Pošty – č. 24: bezplatná poštovní doprava pro fiskální úřad 1750 – 1783 

2869 P 4 1750 Karton 1407 
Pošty – č. 25: bezplatná poštovní doprava pro silniční reparační inspekci 1750 

2869 P 4 1751-1755 Karton 1407 
Pošty – č. 26: udělení výhod bezplatné poštovní dopravy brněnské půjčovní 
bance 1751 – 1755 
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2869 P 4 1751 Karton 1407 
Pošty – č. 27: bezplatná poštovní doprava pro stavovskou administraci 
spotřební daně 1751 

2869 P 4 1751-1753 Karton 1407 
Pošty – č. 28: přestupky poštovních nařízení 1751 – 1753 

2869 P 4 1751-1752 Karton 1407 
Pošty – č. 30: stížnost Marie Terezie Fladungové proti Ignáci von 
Pillersdorfovi, olomouckému poštmistrovi, ve věci dluhu 70 zl. 1751 – 1752 

2869 P 4 1751 Karton 1407 
Pošty – č. 31: nařízení venkovským vozkům a formanům uvolnit projíždějícím 
postilionům cestu 1751 

2869 P 4 1751-1753 Karton 1407 
Pošty – č. 32: změny výše jízdného v poštovních stanicích Pohořelice, 
Mikulov (na Moravě) Poysdorf, Gaunerdorf, Wolkersdorf (v Dolních 
Rakousích); přeložení poštovní stanice z Lechovic do Miroslavi 1751 – 1753 

2869 P 4 1751 Karton 1407 
Pošty – č. 34: potrestání Jana Galanty z Třebíče za neoprávněné používání 
poštovní trubky podle ustanovení poštovního patentu 1751 

2869 P 4 1751-1752 Karton 1407 
Pošty – č. 35: žádost poštmistrů ve Vyškově a v Prostějově o změnu dosud 
platné vzdálenosti obou poštovních stanic při cestě tam a zpět, po jejich 
novém proměření, z 1 poštovní míle na 1 1/2, a o změnu tarifu vzhledem 
k obtížnosti cesty 1751 – 1752 

2869 P 4 1752 Karton 1407 
Pošty – č. 37: vyšetřování ztráty balíku se 105 rýnskými zlatými, posílaného 
poštou z Vratislavi do Brna hraběti Almesloeovi a zmizelého mezi Olomoucí 
a Brnem 1752 

2869 P 4 1743-1783 Karton 1407 
Pošty – č. 38: zřízení nové poštovní tratě pro potřeby Hradištského 
a Přerovského kraje Hustopeče, Kyjov, Uherské Hradiště, Kroměříž a Přerov 
do Olomouce 1752 – 1753 

2869 P 4 1752 Karton 1408 
Pošty – č. 39: návrhy jihlavského poštmistra Michala Josefa Scholtze na 
zlepšení poštovního spojení mezi Moravou, Budějovickým a Plzeňským 
krajem a na zavedení poštovní dopravy nákladů a osob mezi Jihlavou 
a Brnem 1752 

2869 P 4 1753-1785 Karton 1408 
Pošty – č. 40: ustanovení poštovního posla mezi městy Brnem a Znojmem 
1753 – 1785 
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2869 P 4 1752 Karton 1408 
Pošty – č. 41: žádost šternberského poštmistra Jana Adama Weisera 
o souhlas k postoupení jeho úřadu nejstaršímu synovi Janu Nepomuku 
Weiserovi 1752 

2869 P 4 1752 Karton 1408 
Pošty – č. 43: neoprávněné používání poštovní trubky jevíčským židem 
Richterem a jeho společníky 1752 

2869 P 4 1752-1754 Karton 1408 
Pošty – č. 44: stížnost olomouckého poštmistra Ignáce v. Pillersdorfa proti 
tamním měšťanům, kteří způsobují provozováním povoznictví újmu císařsko-
královskému poštovnímu regálu 1752 – 1754 

2869 P 4 1752 Karton 1408 
Pošty – č. 47: zákaz venkovským vozkům, hostinským aj. osobám provozovat 
pod pokutou 150 zl. dopravu cestujících na poštovních silnicích a používat 
přitom symbolů a výhod poštovní dopravy; mimo jiné používat trubky a měnit 
koně 1752 

2869 P 4 1752 Karton 1408 
Pošty – č. 48: udělení místa olomouckého poštmistra po odstoupivšim Ignáci 
v. Pillersdorfovi tamnímu poštovnímu zřízenci Janu von Sickovi 1752 

2869 P 4 1752-1754 Karton 1408 
Pošty – č. 49: přestěhování jihlavského poštmistra Michala Josefa Scholtze 
z jihlavského předměstí do vnitřního města a jeho ubytování 
v Dietrichštejnském domě 1752 – 1754 

2869 P 4 1752 Karton 1408 
Pošty – č. 50: zavedení druhého poštovního vozu na poštovní trati z Brna do 
Prahy; mj. přil. tištěné oznámení o jízdním řádu poštovních vozů na trati 
Kremže – Linec a Kremže – Salzburg a dále Vídeň – Bratislava 1752 

2869 P 4 1752-1756 Karton 1408 
Pošty – č. 51: oprava poštovní silnice mezi Šternberkem a Olomoucí 
a přeložení šternberské poštovní stanice do Jívové 1752 – 1756 

2869 P 4 1753 Karton 1408 
Pošty – č. 52: vyšetřování příčin stálého opožďování pošty mezi Moravou 
a Čechy; mimo jiné přeložení poštmistrů ze staré poštovní silnice na novou 
1753 

2869 P 4 1753-1776 Karton 1408 
Pošty – č. 53: nová opatření k zlepšení poštovního spojení mezi Uh. 
Hradištěm a Vyškovem; mimo jiné použití poštovních poslů z Habrovan 1753 
– 1776 
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2869 P 4 1753 Karton 1408 
Pošty – č. 57: osvobození poštovních vozů od placení všech silničních 
a mostních mýt a jiných zvláštních poplatků 1753 

2869 P 4 1753-1754 Karton 1408 
Pošty – č. 59: zpronevěra úředních peněz olomouckým poštovním 
kontrolorem Karlem Rieglerem 1753 – 1754 

2869 P 4 1754 Karton 1408 
Pošty – č. 62: livreje pro postiliony; mj. zákaz jejich používání soukromými 
kočími pod pokutou 1754 

2869 P 4 1754 Karton 1408 
Pošty – č. 63: stížnosti poštmistrů z poštovních stanic mezi Vídní a Olomoucí 
na kurýra benátského vyslanectví, který vyvolává v jejich stanicích různé 
výtržnosti 1754 

2869 P 4 1754 Karton 1408 
Pošty – č. 64: přeložení poštovních stanic na silnicích mezi Olomoucí, Litovlí, 
Litomyšlí a Hradcem Králové; žádosti poštmistrů o přeložení na nově zřízené 
poštovní stanice 1754 

2869 P 4 1754-1755 Karton 1408 
Pošty – č. 65: obsazení uvolněného místa olomouckého poštmistra Kašparem 
Baltazarem Hofferem; mimo jiné dluhy bývalého poštmistra Jana von Sicka 
1754 – 1755 

2869 P 4 1755-1756 Karton 1408 
Pošty – č. 66: žádost Františka Antonína Palckela o udělení místa poštmistra 
v kroměříži; mimo jiné jeho spor s tamním měšťanem Ferdinandem Mazurem, 
kteý neprávem provozuje povoznictví 1755 – 1756 

2869 P 4 1755-1757 Karton 1408 
Pošty – č. 67: postoupení místa vyškovského poštmistra po Leopoldu 
Jindřichu von Larischovi Janu Karlu Naskemu; mimo jiné dědičné privilegium 
Janu Karlu Naskemu 1755 – 1757 

2869 P 4 1755 Karton 1408 
Pošty – č. 68: žádost poštmistrů ze Želetavy a Stonařova o zvýšení jízdného 
na trati ze Želetavy do Stonařova a zpět 1755 

2869 P 4 1755 Karton 1408 
Pošty – č. 69: prosba třebíčského poštmistra Václava Schultze o postoupení 
jím uprázdněného místa jeho strýci Františku Starlovi 1755 

2869 P 4 1755 Karton 1408 
Pošty – č. 70: žádost vdovy po zemřelém poštmistrovi v Moravských 
Budějovicích a ve Vratěníně Friedrichu Gramondovi o svěření správy obou 
poštovních stanic 
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2869 P 4 1752-1785 Karton 1408 
Pošty – č. 72: zavedení poštovního spojení mezi Brnem a Litomyšlí přes 
Černou Horu a Bystré a mezi Kroměříží a Bílskem v Polsku přes Bystřici pod 
Hostýnem, Kelč, Nový Jičín a Frýdek 1756 – 1758 

2869 P 4 1758-1772 Karton 1409 
Pošty – č. 73: zvyšování jízdného při poštovní dopravě 1758 – 1772 

2869 P 4 1767-1775 Karton 1409 
Pošty – č. 74: stížnost Františka Havelky, poštmistra v Moravských 
Budějovicích, proti tamní městské radě pro vymáhání vyšší kontribuce z jeho 
domu a pozemků; mimo jiné jeho stížnost na chybné rozvržení kontribuce 
tamním účetním revidentem, odmítá názor, že přijetí měšťanského práva je 
spojeno s poddanstvím 1767 – 1775 

2869 P 4 1751-1775 Karton 1409 
Pošty – č. 75: ustanovení o poštovní dopravě osob a zboží a o povinnostech 
poštovních zřízenců; nový taxovní řád pro poštovní dopravu; změny 
v poštovním řádu; zrušení některých výhod při poštovní dopravě; mimo jiné 
zrušení osvobození od poštovného pro úřední zásilky; zprávy silničního 
ředitelství o provádění oprav poštovních silnic, úřední byty pro poštmistry; 
dědičná privilegia pro poštmistry, ustanovování poštmistrů, stížnosti a spory 
poštmistrů 1751 – 1762 

2869 P 4 1762-1783 Karton 1410 
Pošty – č. 76: mj. obstarávání poštovních koní; vyšetřování krádeží cenností 
dopravovaných poštou; obnovení a částečné pozměnění poštovního řádu 
Leopolda I.; obnovení a zostření poštovních mandátů a nařízení z roku 1672, 
1695 a 1748, aby bylo zamezeno různým nedopatřením v poštovní službě; 
oznámení podmínek, za jakých ručí pošta za cennosti posílané poštou 
a stanoví poštovní poplatky; zákaz výměny koní na poštovních silnicích 

2869 P 4 1784 Karton 1411 
Pošty – č. 76: mj. obstarávání poštovních koní; vyšetřování krádeží cenností 
dopravovaných poštou; obnovení a částečné pozměnění poštovního řádu 
Leopolda I.; obnovení a zostření poštovních mandátů a nařízení z roku 1672, 
1695 a 1748, aby bylo zamezeno různým nedopatřením v poštovní službě; 
oznámení podmínek, za jakých ručí pošta za cennosti posílané poštou 
a stanoví poštovní poplatky; zákaz výměny koní na poštovních silnicích 

2869 P 4 1785 Karton 1412 
Pošty – č. 76: mj. obstarávání poštovních koní; vyšetřování krádeží cenností 
dopravovaných poštou; obnovení a částečné pozměnění poštovního řádu 
Leopolda I.; obnovení a zostření poštovních mandátů a nařízení z r. 1672, 
1695 a 1748, aby bylo zamezeno různým nedopatřením v poštovní službě; 
oznámení podmínek, za jakých ručí pošta za cennosti posílané poštou 
a stanoví poštovní poplatky; zákaz výměny koní na poštovních silnicích 

2869 P 4 1772 Karton 1412 
Pošty – č. 77: žádost Václava Bedy, měšťanského zednického mistra 
v Olomouci, o změnu soudního výroku při projednávání pozůstalosti 
poštovního úředníka Františka Pillera; mj. úhrada zjištěného schodku 
v pokladně poštovního úřadu ve výši 298 zl. 1772 
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2869 P 4 1774 Karton 1412 
Pošty – č. 79: vyšetřování ztráty poštovního vaku vyškovským postilionem 
Janem Winklerem mezi Vyškovem a Brodkem u Prostějova; mimo jiné 
upozornění všem poštmistrům na přísné dodržování ustanovení poštovního 
patentu z roku 1748 1774 

2869 P 4 1776-1785 Karton 1412 
Pošty – č. 81: předání budovy poštovního úřadu v Brně nově ustanovenému 
poštovnímu správci Karlu v. Köffillerovi, bývalému poštmistrovi v Pohořelicích; 
mj. složení kauce 1500 zl., oprava poštovní budovy 1776 – 1785 

2869 P 4 1783 Karton 1412 
Pošty – č. 82: zrušení dvorské poštovní komise a nařízení způsobu 
projednávání poštovních záležitostí mezi dvorskými a zemskými úřady; mj. 
seznam poštovních patentů a nařízení 1783 

2869 P 4 1748-1785 Karton 1413 
Pošty – č. 83: poštovní záležitosti – generalia; mimo jiné přiložený větší počet 
tištěných patentů 

2869 P 4 1783 Karton 1414 
Pošty – č. 84: vyšetřování nesprávného předání dopisu s bankocetlemi 
určeného Janu Allgayovi na prostějovském poštovním úřadě 1783 

2869 P 4 1782-1785 Karton 1414 
Pošty – č. 85: vyšetřování ztráty peněz na brněnském poštovním úřadě, 
zaslaných komornímu platebnímu úřadu v Brně řezenským vyslanectvím 

2869 P 4 1783-1785 Karton 1414 
Pošty – č. 87: čtvrtletní zúčtování příjmů a vydání moravských a slezských 
poštovních stanic; mj. přil. vyplněné předtištěné formuláře 1783 – 1785 

2869 P 4 1783-1784 Karton 1414 
Pošty – č. 88: složení kauce 400 zl. expedientem Bleichenbachem z expedice 
poštovních vozů v Olomouci 1783 – 1784 

2869 P 4 1783-1784 Karton 1414 
Pošty – č. 89: vyšetřování krádeže na olomouckém poštovním úřadě 1783 – 
1784 

2869 P 4 1782-1785 Karton 1414 
Pošty – č. 90: zasílání tabelárních seznamů o zpožděných poštovních 
zásilkách poštovními úřady na Moravě a ve Slezsku moravskoslezskému 
guberniu 1783 – 1784 

2869 P 4 1785-1786 Karton 1415 
Pošty – č. 90: zasílání tabelárních seznamů o zpožděných poštovních 
zásilkách poštovními úřady na Moravě a ve Slezsku moravskoslezskému 
guberniu 1785 – 1786 
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2869 P 4 1784-1786 Karton 1415 
Pošty – č. 92: poštovní záležitosti – generália; mimo jiné stavba nových 
poštovních budov a poštovních silnic, udělování míst poštmistrů, zřizování 
dílen na opravu poštovních vozů při poštovních stanicích, různé instrukce pro 
poštmistry, překládání poštovních stanic a zřizování nových 1784 – 1785 

2869 P 4 1785 Karton 1416 
Pošty – č. 92: poštovní záležitosti – generália; mimo jiné stavba nových 
poštovních budov a poštovních silnic, udělování míst poštmistrů, zřizování 
dílen na opravu poštovních vozů při poštovních stanicích, různé instrukce pro 
poštmistry, překládání poštovních stanic a zřizování nových 1785 

2869 P 4 1771-1785 Karton 1417 
Pošty – č. 93: instrukce pro brněnský hlavní poštovní úřad; zrušení některých 
výhod bezplatné poštovní dopravy 1771 – 1785 

2869 P 4 1771-1785 Karton 1417 
Pošty – č. 94: úhrada jízdného při mimořádném použití poštovní dopravy 1784 
– 1785 

2869 P 4 1784-1785 Karton 1418 
Pošty – č. 95: úřední povinnosti a přísahy poštmistrů, poštovních oficiantů 
a poštovních písařů 

2870 P 5 1751-1752 Karton 1418 
Dědicové po Jindřichu v. Paitzfeldovi, bývalém komorním prokurátorovi, žádají 
o poukázání remunerace 400 zl. 

2871 P 6 1749 Karton 1418 
Stížnost poddaných z Bartošovic u Nového Jičína na vrchnost, která proti 
jejich vůli a v rozporu s novým kontribučním patentem ustanovila nového 
výběrčího kontribucí a uvěznila představeného obce 

2872 P 7 1749-1753 Karton 1418 
Publikace a republikace patentů a cirkulářů – mimo jiné zprávy krajských 
hejtmanů o zveřejnění patentů a cirkulářů v jejich krajích, čtvrtletní výtahy 
z patentů, cirkulářů aj. nařízení, tisk cirkulářů a čtvrtletních chronologických 
výtahů a jejich podpisování 

2872 P 7 1753-1772 Karton 1419 
Publikace a republikace patentů a cirkulářů – mimo jiné zprávy krajských 
hejtmanů o zveřejnění patentů a cirkulářů v jejich krajích, čtvrtletní výtahy 
z patentů, cirkulářů aj. nařízení, tisk cirkulářů a čtvrtletních chronologických 
výtahů a jejich podpisování 

2872 P 7 1773-1778 Karton 1420 
Publikace a republikace patentů a cirkulářů – mimo jiné mimořádné odměny 
poslům 
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2872 P 7 1779-1782 Karton 1421 
Publikace a republikace patentů a cirkulářů – mimo jiné mimořádné odměny 
poslům 

2872 P 7 1782-1784 Karton 1422 
Publikace a republikace patentů a cirkulářů – mimo jiné povolení tiskaři 
Františku Josefu Neumannovi tisknout cirkuláře 

2872 P 7 1784-1785 Karton 1423 
Publikace a republikace patentů a cirkulářů – mimo jiné přiložené pruské 
edikty, patenty a cirkuláře 

2873 P 8 1749-1764 Karton 1424 
Žádost městské rady v Prostějově o císařské povolení, aby kapucínům mohlo 
být dáno místo při kapli sv. Anny k vybudování hospitu (mj. zamítnutí žádosti 
císařovnou, koupě stavebního místa pro hospic od Floriána Buntsche za 300 
zl., korespondence mezi provinciálem kapucínského řádu v Olomouci a úřady) 

2874 P 9 1746-1748 Karton 1424 
Precedenční spory mezi duchovenstvem a nejvyššími zemskými úředníky 
(mimo jiné spory o pořadí při sezení, o přednost při hlasování) 

2875 P 10 1749 Karton 1424 
Žádost Leopolda Peschky, uničovského měšťana, o dispens od pokrevního 
příbuzenství při volbě za radního 

2876 P 11 1748-1750 Karton 1424 
Žádost Jana Karla Pfeilera, zakoupeného plátenického mistra v Brně, 
o udělení mistrovského a měšťanského práva 

2877 P 12 (1436-1747) 1747-1782 Karton 1424 
Potvrzení privilegií města Přerova (mimo jiné konfirmace městských privilegií 
z l. 1436 – 1638 Leopoldem I.,) 

2878 P 13 1749 Karton 1424 
Urážka ruské carevny jesuitou Janem Pospíšilem (mimo iné zadržen ruským 
vojskem, předán do vězení v Kroměříži a odtud dopraven k hrdelnímu soudu 
v Prostějově, po vyšetření propuštěn) 

2879 P 14 1749-1750 Karton 1424 
Stížnost poddaných na lenním statku Prakšice na kaunickou vrchnost pro 
nesprávné rozvržení kontribucí a odnětí kontribučních polí 

2880 P 15 1749-1750 Karton 1424 
Kontribuce na statku Popelín v Jihlavském kraji (mimo jiné přiloženy repartiční 
tabela, seznamy poddaných) 
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2881 P 16 1749-1750 Karton 1424 
Kontribuce na statku Plaveč (mimo jiné přiloženy repartiční tabela, vyměření 
poddanských polí) 

2882 P 17 1732-1743 Karton 1425 
Nový policejní patent, jímž se zakazovalo všem, kteří nebyli stavu panského 
nebo rytířského nosit šperky a klenoty a používat stříbro při tabulích; šatstvo 
pak měli nosit z domácího sukna 

2882 P 17 1697 Karton 1425 
Nový policejní patent, jímž se povolovalo obyvatelům dědičného království 
a zemí nošení drahocenného oděvu zlatého, stříbrného, paruk, vysokých 
dámských účesů a pod. jen po zaplacení přestupků patentu (mimo jiné 
vyšeřování přestupků patentu policejní komisí, seznamy poplatníků, zprávy 
krajských hejtmanů o vybírání dávky a udělených trestech) 

2882 P 17 1749-1782 Karton 1425 
Nový policejní patent o zákazu dovozu cizích zlatých a stříbrných tkanin, 
krajek, látek a klenotů, aby se tak zabránilo vývozu peněz a podpořila domácí 
manufakturní výroba (mimo jiné zdanění nadbytečných skvostů, žádosti 
o povolení provést pozlacení oltářů, soch a kostelního náčiní (mj. přil. tištěný 
patent) 

2883 P 18 1748-1756 Karton 1425 
Vyšetřování kontribučních sporů mezi městskou radou v Přerově a k městu 
Přerovu patřící ulicí Sířavou 

2884 P 19 1749-1774 Karton 1425 
Kontribuce na statku Slezské Pavlovice u Osoblahy (mimo jiné vyšetřování 
stížnosti poddaných na přetěžování robotními povinnostmi) 

2885 P 20 1749-1754 Karton 1425 
Kontribuce na statku Horní Povelice (mimo jiné přiložen seznam poddaných 
s uvedením výměry obdělávaných polí, přehledy kontribučních povinností, 
vizitační protokol) 

2886 P 21 1749-1753 Karton 1425 
Jednání o přeložení sídla Přerovského kraje z Olomouce do Přerova nebo 
jiného města v kraji 

2887 P 22 1750 Karton 1425 
Žádost Jana Karla Pittnera, provaznického tovaryše v Prosiměřicích, o přijetí 
za venkovského mistra znojemského provaznického cechu 

2888 P 23 1757 Karton 1425 
Žádost Františka Jakuba Pachnera, brněnského měšťana a obchodníka, 
o dispens od tříletého držení měšťanského práva pro volbu za radního 
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2889 P 24 1749-1750 Karton 1425 
Jurisdikční spory mezi Čechami a Moravou o zámek v Polné, patřící k panství 
Polná (mimo jiné zpráva komise, pověřené vyšetřováním hraničních sporů) 

2890 P 25 1754-1776 Karton 1426 
Vystavování certifikátů poddaným, kteří si hledají obživu a zaměstnání mimo 
dědičné země 

2890 P 25 1751-1784 Karton 1426 
Zákaz vystavování pasů studentům, synům měšťanů a jiným mladým lidem, 
kteří chtějí pobývat v cizích zemích 

2890 P 25 1749-1786 Karton 1427 
Udělování průvodních listů, cestovních pasů a povolení k vývozu zboží do 
ciziny 

2891 P 26 1743 Karton 1428 
Stanovení podmínek pro udělování titulů radů, osobních a dvorních lékařů aj. 
výsad 

2891 P 26 1746-1785 Karton 1428 
Udělování nových a potvrzování starých privilegií, zákaz vysílat deputace 
z obcí a měst k císaři, potvrzování cechovních, robotních aj. privilegií 

2892 P 27 1750 Karton 1428 
Friedrich Pfeiler, ševcovský tovaryš, žádá o přijetí do brněnského 
ševcovského cechu 

2893 P 28 1750-1751 Karton 1428 
Žádost Matěje Pfeifera, měšťanského sládka v Jihlavě, o dispens pro syna 
Františka, aby mohl do své zletilosti provozovat v domě Norberta Standlera 
sladovnické řemeslo 

2894 P 29 1658-1782 Karton 1429 
Zprávy o úmrtí opatů, převorů, proboštů a prelátů a o volbě jejich nástupců 
(mimo jiné úmrtí Kazimíra Volného, probošta augustiniánského kláštera ve 
Fulneku, a zvolení Dominika Ambrosoniho jeho nástupcem 1779; úmrtí 
Dominika Antonína Baumana, probošta kláštera Všech svatých v Olomouci, 
a zvolení Tadeáše Slavíčka jeho nástupcem 1768 – 1769; úmrtí Aurelia 
Augustina, probošta augustiniánského kláštera ve Šternberku a volba Ondřeje 
Tempese jeho nástupcem 1780; úmrtí Ambrosia Hegera, preláta 
kartouzského kláštera v Králově Poli, a volba Athanasia Gottfrieda jeho 
nástupcem 1760; úmrtí Anthlelma Fourniera, převora kartouzského kláštera 
v Olomouci a volba Antonína Skyby jeho nástupcem 1774 – 1775; úmrtí 
Matěje Pertschera, převora a preláta augustiniánského kláštera u sv. Tomáše 
v Brně, a volba Dismase Luxa jeho nástupcem 1778; deklaratoria a instrukce 
pro volbu prelátů, proboštů a abatyší 1658 – 1780; úmrtí Bonaventury Pittera, 
probošta rajhradského kláštera, a volba Otmara Konráda jeho nástupcem 
1764; úmrtí Jana Nepomuka Střechy, probošta řádu křížovníků s červenou 
hvězdou ve Znojmě, a volba Jana Prokopa Burkarda jeho nástupcem 1780; 
volba Pavla Václavíka opatem a prelátem premonstrátského kláštera 
Hradisko u Olomouce po zemřelém opatu Norbertovi 1741; úmrtí Jiřího 
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Lambeka, opata a preláta premonstrátského kláštera Louka u Znojma, a volba 
Daniela Todla jeho nástupcem 1781; úmrtí Jana Nepmuka Augustina 
Vejminka, opata a preláta premonstrátského kláštera v Nové Říši, a volba 
Josefa Pelikána jeho nástupcem 1755 – 1756; rezignace Kryštofa Jiřího 
Matušky, opata premonstrátského kláštera v Zábrdovicích, a volba Michala 
Marava jeho nástupcem 1777; rezignace Antonína Hucka, opata 
cisterciáckého kláštera na Velehradě, a volba Filipa Zuriho jeho nástupcem 
1763 – 1764; úmrtí Otty Looka de Netki, opata a preláta žďárského klášter, 
a volba Ottona Steinbacha jeho nástupcem 

2895 P 30 1750 Karton 1429 
Žádost Jana Plassmana o dispens od ciího původu (pocházel z ital. Turina) 
při udělení měšťanského práva v Olomouci 

2896 P 31 1750-1751 Karton 1429 
Stížnost městečka Boleradic na tamní vrchnost pro zvyšování kontribučních 
a robotních povinností 

2897 P 32 1638-1785 Karton 1430 
Portáši na Moravě (mimo jiné obsazování míst portášských důstojníků) 

2898 P 33 1748-1751 Karton 1431 
Prosba Jana Karla Pohla, slezského exulanta a měšťanského řeznického 
mistra ve Znojmě, o potvrzení, že koupí řeznické živnosti získal táž práva, 
jaká přísluší jiným mistrům 

2899 P 34 1745-1754 Karton 1431 
Stížnost městské rady v Prostějově proti tamním židům, kteří odepřeli platit 
kontribuce a přispívat městu na různé výdaje (mimo jiné podílet se na 
výdajích při ubytování vojska, uhradit staré dluhy; specifikace dlužných 
částek) 

2900 P 35 1750-1769 Karton 1431 
Ustanovení policejních dozorců pro zjišťování přestupků proti policejnímu 
řádu, ústavě a zákonům (mimo jiné instrukce pro jejich činnost, odměny 
denunciantům, návrhy krajských hejtmanů na jmenování dozorců, vizitace 
krajů policejními komisaři, tresty za přestupky) 

2901 P 36 1777 Karton 1431 
Zákaz konání procesí z jedné země do druhé; povolení konat procesí ve 
sváteční dny 

2902 P 37 1707-1764 Karton 1431 
Žádost prostějovských mlynářů o povolení soukromě mlít kroupy 
a obchodovat s prosem 

2903 P 38 1749-1755 Karton 1431 
Kontribuce na statku Paskov (mimo jiné vyšetřování stížnosti poddaných na 
robotní útisk a zvyšování kontribučních povinností) 
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2904 P 39 1731-1752 Karton 1432 
Žádost českého královského věnného města Poličky o potvrzení patronátního 
práva na farnost v Radiměři 

2905 P 40 1752 Karton 1432 
Žádost Daniela Jana Polanského, kyjovského měšťana, o dispens od tříletého 
měšťanství a od příbuzenství s radním Jiřím Procházkou, potřebné k volbě za 
radního 

2906 P 41 1752-1755 Karton 1432 
Vyšetřování žaloby Ignáce Kalného, bývalého kontribučního písaře na 
plumlovském panství, proti tamnímu výběrčímu daní Janu Fischerovi pro 
finanční a jiné podvody o okrádání vrchnosti i poddaných 

2907 P 42 1750-1752 Karton 1432 
Žádost Josefa Poláka, krejčovského tovaryše, o dispens od omezení počtu 
mistrů, potřebný k udělení mistrovského a měšťanského práva v Olomouci 

2908 P 43 1752 Karton 1432 
Požadavek kardinála Albaniho, protektora premonstrátského řádu 
v rakouských dědičných zemích, na zveřejnění bul papežů Urbana IV. 
a Klementa V. a privilegií a nabytí a dalším ponechání s duchovní správou 
spojených farních kostelů, udělených premonstrátskému řádu 

2909 P 44 1752-1753 Karton 1432 
Stížnost poddaných biskupského lenního statku Pelhřimovy u Osoblahy proti 
vrchnosti pro zvyšování robotních povinností; vyšetřování stížností poddaných 
(mimo jiné žádost o propuštění uvězněných poddaných) 

2910 P 45 1752-1753 Karton 1432 
Žádost Josefa Ludvíka von Pillersdorfa, držitele biskupského lenního statku 
Šlapanic, o dodání ve Vídni se potulujícího Václava Nováka, bývalého 
purkmistra a výběrčího kontribucí ve Šlapanicích, za něhož platil kontribuci 
a dával obdělávat pole a jenž neuhradil staré kontribuční resty 

2911 P 46 1752-1754 Karton 1432 
Stížnost poddaných z Ptení u Prostějva proti baronu Miniatimu, jejich bývalé 
vrchnosti, pro odnětí obecních pastvin, na nichž byla vybudována bažantnice 

2912 P 47 1752 Karton 1432 
Žádost Karla Josefa Patzelta, holičského tovaryše ze Slezska, o dispens od 
cizího původu, potřebný k získání měšťanského práva v Uničově 

2913 P 48 1746-1784 Karton 1432 
Zákaz papírny vykupování a vývozu hadrů potřebných k výrobě papíru do 
cizích zemí (mimo jiné seznam papíren na Moravě s údaji o množství 
vyrobeného papíru, o jeho spotřebě a prodeji; přiložený tištěný řád pro 
výrobce papíru) 
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2913 P 48 1753-1785 Karton 1433 
Odstraňování nedostatků při tovární výrobě papíru holandským 
a francouzským způsobem (mimo jjiné odstraňování nepořádků a závad 
v papírnách, obchod s papírem, zajištění tovaryšů) 

2914 P 49 1752-1763 Karton 1433 
Žádost Antonína Purckharda, zlatnického tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k získání mistrovského a měšťanského práva 
v Brně po zemřelém otci 

2915 P 50 1753-1756 Karton 1433 
Vyšetřování zlého nakládání s Janem Píšou, exulantem z pruského Slezska, 
zadrženým ve Štítech 

2916 P 51 1749-1755 Karton 1433 
Žaloba obce Paskova na Karla svobodného pána Skrbenského pro škody 
způsobené na kontribučních polích stavbou jezu (mimo jiné přiložený 
vyšetřovací spis delegované dvorské komise) 

2916 P 51 1756-1767 Karton 1434 
Žaloba obce Paskova na Karla svobodného pána Skrbenského pro škody 
způsobené na kontribučních polích stavbou jezu (mj. vymáhání úhrady 
cestovného a diet na svobodném pánu Skrbenském členy delegované 
dvorské komise, úhrada škod způsobených stavbou jezu na řece Ostravici 
v katastru obcí Paskov a Kunčice, úhrada za demolovaný vítkovický mlýn, 
narovnání sporu mezi postiženými a svobodným pánem Skrbenským) 

2916 P 51 1756-1766 Karton 1435 
Žaloba obce Paskova na Karla svobodného pána Skrbenského pro škody 
způsobené na kontribučních polích stavbou jezu (mj. závěrečné rozhodnutí 
delegované dvorské komise) 

2916 P 51 1755-1757 Karton 1436 
Žaloba obce Paskova na Karla svobodného pána Skrbenského pro škody 
způsobené na kontribučních polích stavbou jezu (mimo jiné hlavní zpráva 
delegované dvorské komise o průběhu a výsledku konaného vyšetřování) 

2917 P 52 1753 Karton 1437 
Žádost Jana Punčovského, měšťana a lazebnického tovaryše ve Valašském 
Meziříčí, o inkorporaci k lazebnickému cechu v Kroměříži 

2918 P 53 1753 Karton 1437 
Žádost Pavla Pešky, parukářského tovaryše z Polska, o dispens od cizího 
původu, potřebný k získání měšťanského práva v Brně 

2919 P 54 1753 Karton 1437 
Žádost Jana Jiřího Pottuze, pocházejícího ze Savojska, o dispens od cizího 
původu, aby se jako cizinec mohl usadit v Olomouci 
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2920 P 55 1753 Karton 1437 
Žádost Jana Prestallera, zvonařského tovaryše, o udělení mistrovského práva 
ve Znojmě 

2921 P 56 1753-1754 Karton 1437 
Žádost Matěje Prunnera, krejčovského tovaryše, o udělení mistrovského 
práva v Brně 

2922 P 57 1754-1761 Karton 1437 
Oznámení o vyloučení kněze Františka Pogliese z vídeňské diecése pro 
neslušné chování 

2923 P 58 1753-1755 Karton 1437 
Žádost Ignáce Paula, pomocníka v obchodě se suknem, o dispens od cizího 
původu, potřebný k udělení měšťanského práva v Olomouci 

2924 P 59 1754-1758 Karton 1437 
Žádost vsi Pozlovic o povýšení na městečko a o udělení dvou výročních trhů 

2925 P 60 1753-1754 Karton 1437 
Žádost Ondřeje Preclíka, ševcovského tovaryše, o udělení mistrovského 
práva v Kroměříži 

2926 P 61 1753-1754 Karton 1437 
Žádost Flroriána Partsche, ševcovského a koželužského mistra, o dispens od 
cizího původu, potřebný k dosažaní měšťanského práva v Uničově 

2927 P 62 1754-1755 Karton 1437 
Žaloba Zuzany Prathové proti Mikuláši Malířovi, hospodářskému inspektorovi 
na hodonínském panství, který jí neprávem odňal louky a zahradu (mimo jiné 
jmenování vyštřovací komise, potrestání Malíře půlročním žalářem na 
Špilberku) 

2928 P 63 1753-1756 Karton 1437 
Smlouva kláštera perneckého s klášterem louckým o pohledávky, které měl 
klášter pernecký po klášteru louckém pro postoupení probošství jasovského 
a leleského (mj. úhrada půjček poskytnutých českorakouskou cirkárií 
louckému opatu na výplatu obou probošství) 

2929 P 64 1752-1762 Karton 1438 
Zřizování odborných (politických) škol a různých kursů pro další vzdělávání 
mládeže, která nepokračuje ve studiu na vyšších školách (mimo jiné návrh 
Jana Gottfrieda Grossena na zavedení nového systému odborných škol, 
ustavení zvláštní komise) 

2930 P 65 1755 Karton 1438 
Stížnost poddaných na majitele statku Ptení pro zvyšování robotních 
povinností 
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2931 P 66 1754-1755 Karton 1438 
Žádost Jakuba Poupara, nožíře z Berlína, o dispens od cizího původu, 
potřebný k udělení mistrovského a měšťanského práva v Olomouci 

2932 P 67 1754 Karton 1438 
Stížnost obyvatel městečka Brodku u Prostějova proti otaslavickému faráři 
Martinu Robotskému, který neprávem požadoval desátek z polí, patřících 
k tzv. Macochovu domu 

2933 P 68 1755 Karton 1438 
Žádost Jakuba Pauluscheka, klempířského tovaryše z Ratiboře v pruském 
Slezsku, o dispens od cizího původu, potřebný k získání mistrovského práva 
ve Znojmě 

2934 P 69 1755 Karton 1438 
Žádost Josefa Plobera o dispens od cizího původu, potřebný k získání 
měšťanského práva v Litovli 

2935 P 70 1754 Karton 1438 
Žádost Františka Partzera, krejčovského tovaryše, o udělení mistrovského 
práva v Brně 

2936 P 71 1753-1754 Karton 1438 
Stížnost Jana Jiřího Pottuze, olomouckého měšťanského obchodníka, proti 
kroměřížským ševcům, kteří mu o jarmarku zabavili jím prodávané vídeňské 
boty 

2937 P 72 1753 Karton 1438 
Prosba Matěje Puma, bývalého eremity, k obyvatelům Dolní Dlouhé Loučky 
o poskytnutí 50 zl. na zaplacení dluhů 

2938 P 73 1752 Karton 1438 
Stížnost městské rady v Prostějově proti tamnímu poštmistrovi Lorencu 
Friedrichovi, který po půlnoci rušil klid jízdou na saních a dopuštěl se slovních 
urážek 

2939 P 74 1750 Karton 1438 
Žádost Marie Anny v. Pillersdorf, rozené Hackové von Anckerau, o nápravu 
újmy, která jí byla způsobena úbytkem 21 měřic polí, patřících ke dvoru 
u Prostějova 

2940 P 75 1750 Karton 1438 
Stížnost města Přerova proti jeho vrchnosti, která odepřela udělit souhlas 
k navrženému způsobu úhrady obecních dluhů 

2941 P 76 1749 Karton 1438 
Žádost obce Prakšic o vydání 200 zl. z pozůstalosti po zemřelém Ignáci von 
Winklersbergovi, které byl dlužen kontribuční pokladně 
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2942 P 77 1755 Karton 1438 
Potrestání Matěje Pschemerla, hospodářského správce na troubském panství 
Marie Cecilie ze Seckenberka, za nadávky a urážlivé chování k hr. Prospěru 
Sintzendorfovi, radovi moravské král. reprezentace a komory 

2943 P 78 1755-1756 Karton 1438 
Žádost Václava Pura, řeznického tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k získání mistrovského práva v Kroměříži 

2944 P 79 1755-1756 Karton 1438 
Žádost Petra Paquea, ševcovského tovaryše z Lotrinska, o dispens od cizího 
původu a od předložení výučního listu, potřebných k získání mistrovského 
práva v Moravských Budějovicích 

2945 P 80 1756 Karton 1438 
Žádost Jana Františka Hillebranda z Prandau, rady královské reprezentace 
a komory, o dispens od předložení křestního a oddacího listu, potřebný 
k žádosti o přijetí do stavu moravského rytířstva a k povolení účasti na 
zemském sněmu 

2946 P 81 1756-1765 Karton 1438 
Žádost Ferdinanda Pachina, majitele tkalcovny v Brně, o udělení 
mistrovského a měšťanského práva v Brně 

2947 P 82 1756 Karton 1438 
Žádost Jana Pflauma, pernikářského tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k získání mistrovského práva v Třebíči 

2948 P 83 1757 Karton 1438 
Žádost Jana Baptisty Paffana, brněnského obchodníka, o dispens od tříletého 
držení měšťanského práva, potřebný k volbě za radního v Brně 

2949 P 84 1756-1757 Karton 1438 
Kontribuce na statku Bartošovice (mimo jiné revize kontribučních protokolů, 
repartice tabáku) 

2950 P 85 1756 Karton 1438 
Žádost vsi Přivozu, patřící k městu Moravské Ostravě, o úhradu škod ve výši 
1970 zl., způsobených obyvatelstvu vojenskými oddíly v letech 1741 – 1746 

2951 P 86 1744 Karton 1438 
Zákaz požadování vyšších tax za presentační listiny na církevní beneficia, než 
byly úředně stanoveny (mimo jiné taxa stanovena na 2 až 3 dukáty, tresty za 
porušení tohoto zákazu) 

2952 P 87 1756 Karton 1438 
Potrestání Augustina Jüngera, faráře v Blučině, který fysicky ublížil Janu 
Povolnému z Měnína (mimo jiné potrestán pokutou 24 zl. a čtrnáctidenním 
vězením v Olomouci) 
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2953 P 88 1757-1758 Karton 1438 
Žádost Baltazara Platscheka, soukenického tovaryše, o dispens od 
nesplněných vandrovních let, potřebný k získání mistrovského práva 
v Hranicích 

2954 P 89 1756-1760 Karton 1438 
Žádost Jana Partscha, stolařského tovaryše, o dispens od nespněných 
vandrovních let, potřebný k získání mistrovského práva ve Znojmě 

2955 P 90 1746 Karton 1438 
Žádost Kryštofa Prause, ševcovského tovaryše z Kladska, o dispens od cizího 
původu, potřebný k získání mistrovského a měšťanského práva v Olomouci 

2956 P 91 1748 Karton 1438 
Žádost Tomáše Poska, propuštěného vojáka z Dolního Slezska, o dispens od 
cizího původu, potřebný k získání měšťanského práva ve Znojmě 

2957 P 92 1757-1763 Karton 1439 
Proviantní úřady – č. 1: nejvyšší polní proviantní úřad ve Vídni; mj. udělení 
nové instrukce, agenda proviantních úředníků na Moravě, nový manipulační 
způsob 1757 – 1763 

2957 P 92 1757-1770 Karton 1439 
Proviantní úřady – č. 2: ustanovování a propouštění úředníků polního 
proviantního úřadu, pověřených vedením proviantní agendy v moravských 
městech a na vesnicích; mimo jiné proviantní komisaři, proviantní asistenti 
a písaři, jejich žádosti o zvýšení platu, přeložení a povýšení; vyšetřování 
stížností na jejich činnost; zřizování proviantních skladišť, revize těchto 
skladišť 1757 – 1770 

2957 P 92 1757-1770 Karton 1439 
Proviantní úřady – č. 3: služební přísahy proviantních úředníků a podřízeného 
personálu; mj.proviantních pekařů 1758 – 1762 

2957 P 92 1757-1761 Karton 1440 
Proviantní úřady – č. 4: zasílání měsíčních přehledů o spotřebě zásob 
potravin v proviantních skladištích moravské reprezentaci a komoře 

2957 P 92 1758-1768 Karton 1441 
Proviantní úřady – č. 5: hlášení o stavu zásob v proviantních skladištích 1758 
– 1768 

2957 P 92 1757-1768 Karton 1441 
Proviantní úřady – č. 6: měsíční návrhy na vyplácení peněžních záloh pro 
proviantní úřady; mimo jiné platy proviantních úředníků 1757 – 1764 

2957 P 92 1757-1758 Karton 1442 
Proviantní úřady – č. 7: pokladní výkazy proviantních úředníků 1757 – 1758 
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2957 P 92 1758-1770 Karton 1442 
Proviantní úřady – č. 8: účty proviantních úředníků za dodávky vojenského 
proviantu; mimo jiné kontrola účtů, úhrada zjištěných schodků, udělení 
absolutoria 1758 – 1770 

2957 P 92 1757-1770 Karton 1442 
Proviantní úřady – č. 9: vzorový výkaz personálního stavu polního 
proviantního úřadu 1757 – 1760 

2957 P 92 1758-1770 Karton 1443 
Proviantní úřady – č. 10: různé spisy; mj. vyšetřování různých přestupků 
spáchaných proviantními úředníky, pozůstalostní řízení při úmrtích 
proviantních úředníků, zajišťování dodávek proviantu, zřizování pekáren 
a zajišťování jejich vybavení 

2957 P 92 1758-1763 Karton 1444 
Proviantní úřady – č. 11: opatření k obnově proviantního povoznictví, které se 
nachází v úpadku; mimo jiné zajišťování formanských vozů, koní a vozků 
1758 – 1763 

2957 P 92 1758-1763 Karton 1444 
Proviantní úřady – č. 12: odvod koní používaných v proviantním povoznictví 
pro vojenské účely 1758 – 1761 

2957 P 92 1758-1763 Karton 1445 
Proviantní úřady – č. 13: najímání schopných mužů za čelediny 
k proviantnímu povoznictví; mimo jiné příkaz k dobrovolnému verbování 300 
na Moravě usedlých mužů za čeledíny k proviantnímu povoznictví za měsíční 
plat 6 zl., rozvržení stanoveného počtu čeledínů na jednotlivá panství 1758 – 
1763 

2957 P 92 1758-1777 Karton 1445 
Proviantní úřady – č. 14: proviantní pekárny; mj. personál pekáren, stavba 
a rekonstrukce pekárenských pecí 1758 – 1777 

2957 P 92 1758-1777 Karton 1445 
Proviantní úřady – č. 15: zajišťování dodávek naturálního proviantu; mimo jiné 
vystavování kvitancí na dodaný proviant, finanční úhrada za dodaný proviant, 
urgence dodávek proviantu 1763 – 1770 

2957 P 92 1758-1760 Karton 1446 
Proviantní úřady – č. 15: sumární výkazy o výši dluhů na mimořádných 
daních; mimo jiné výkazy a zprávy z jednotlivých panství, stanovení 
náhradních termínů pro odvod mimořádných daní, sumární výkazy zemského 
výběrčího daní; úhrada za odvedené natrurálie, hrazení výdajů za transport 
naturálií 

2957 P 92 1758-1760 Karton 1447 
Proviantní úřady – č. 15: sumární výkazy o výši dluhů na mimořádných 
daních; mimo jiné výkazy a zprávy z jednotlivých panství, stanovení 
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náhradních termínů pro odvod mimořádných daní, sumární výkazy zemského 
výběrčího daní; úhrada za odvedené natrurálie, hrazení výdajů za transport 
naturálií 

2957 P 92 1761-1762 Karton 1448 
Proviantní úřady – č. 15: sumární výkazy o výši dluhů na mimořádných 
daních; mimo jiné výkazy a zprávy z jednotlivých panství, stanovení 
náhradních termínů pro odvod mimořádných daní, sumární výkazy zemského 
výběrčího daní; úhrada za odvedené natrurálie, hrazení výdajů za transport 
naturálií 

2957 P 92 1763-1775 Karton 1449 
Proviantní úřady – č. 15: sumární výkazy o výši dluhů na mimořádných 
daních; mimo jiné výkazy a zprávy z jednotlivých panství, stanovení 
náhradních termínů pro odvod mimořádných daní, sumární výkazy zemského 
výběrčího daní; úhrada za odvedené natrurálie, hrazení výdajů za transport 
naturálií 

2957 P 92 1758 Karton 1450 
Proviantní úřady – č. 16: oprava poškozené vrchnostenské sýpky v Hluku na 
ostrožském panství; mimo jiné úhrada nákladů z vojenské pokladny 1758 

2957 P 92 1758 Karton 1450 
Proviantní úřady – č. 17: propuštění proviantního důstojníka Jana Fürsta pro 
nepřístojné chování a zrušení proviantního skladu v Prostějově 1758 

2957 P 92 1757-1758 Karton 1450 
Proviantní úřady – č. 18: uvěznění zběhlých proviantních pekařů Antonína 
Štěpána a Jana Jiřího Šmelce na Špilberku 1757 – 1758 

2957 P 92 1758-1766 Karton 1450 
Proviantní úřady – č. 19: objednávky nových proviantních pytlů 1758 – 1766 

2957 P 92 1758-1761 Karton 1450 
Proviantní úřady – č. 20: prodej zásobních nádob vyřazených z proviantních 
skladů 1758 – 1761 

2957 P 92 1758-1761 Karton 1450 
Proviantní úřady – č. 21: úhrada cestovného a dovozného proviantním 
úředníkům 1758 – 1761 

2957 P 92 1757 Karton 1450 
Proviantní úřady – č. 22: žádost proviantního správce Zengela o přeložení 
z Brna do Olomouce, kde předtím působil 1757 

2957 P 92 1758 Karton 1450 
Proviantní úřady – č. 23: obvinění proviantního důstojníka Jana Amerlinga 
a proviantního asistenta Hrubého za zpronevěry 1758 
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2957 P 92 1757-1766 Karton 1450 
Proviantní úřady – č. 24: dodávky obilí do proviantních skladů, kontrola kvality 
dodávaného obilí, předpisy o mletí obilí a o manipulaci s dodávaným obilím 
1759 – 1765 

2957 P 92 1757-1763 Karton 1451 
Proviantní úřady – č. 25: opatřování palivového dřeva pro proviantní úřady 
1757 – 1763 

2957 P 92 1759-1766 Karton 1451 
Proviantní úřady – č. 26: spisy komise, pověřené vyšetřením trestné činnosti 
proviantního důstojníka Muchy, obviněného ze surového zacházení 
s poddanými z Kostelce na Hané a z jiných míst a ze zpronevěry úředních 
peněz 

2957 P 92 1758-1762 Karton 1451 
Proviantní úřady – č. 27: vizitace proviantních skladišť na Moravě, vyšetřování 
krádeží v proviantních skladištích, poškození skladiště v Uherském Hradišti; 
mj. opatření k ulehčení přeplněných proviantních skladů, příkaz k jejich 
častejším vizitacím 1758 – 1762 

2957 P 92 1757-1769 Karton 1451 
Proviantní úřady – č. 28: vyšetřování činnosti proviantního správce v Mikulově 
Brucknera, který proti zákazu uskladnil mouku v přeplněném prociantním 
skladu; mj. rozdělení nadbytečných zásob tvrdé píce poddaným za náhradu 
1763 – 1769 

2957 P 92 1763-1766 Karton 1452 
Proviantní úřady – č. 29: úhrada dodávek sena poddanými jinými naturáliemi; 
mimo jiné moukou; přehledy o dodaných naturáliích do proviantních skladišť 
a zprávy o jejich úhradě, licitace starých a nadměrných zásob proviantu ve 
skladištích 

2957 P 92 1759-1772 Karton 1453 
Proviantní úřady – č. 30: proviantní skladiště; mimo jiné stavby a opravy 
skladišť, zajišťování provizorních místností a budov pro uskladnění proviantu, 
stavba skladiště před Brněnskou bránou v Brně) 

2958 P 93 1758 Karton 1453 
Žádost Antonína Preysela, městského a štábního fyzika v Brně, o přiznání 
platu, který přísluší štábnímu fyzikovi, a o 200 zl. k dosavadnímu platu 
z válečné pokladny 

2959 P 94 1758-1760 Karton 1453 
Publikace patentu, nařizujícího, aby všechny dosud neukončené procesy 
a právní záležitosti tuzemských a cizozemských stran u zemských soudních 
míst v království Českém do roku 1757 byly projednány a ukončeny do 
31.12.1759 
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2960 P 95 1758-1759 Karton 1453 
Žádost olomouckého měšťanského obchodníka Karla Pamesbergera 
o udělení titulu komerčního rady 

2961 P 96 1758-1761 Karton 1453 
Narovnání sporu mezi provaznickým cechem ve Znojmě a Marií Alžbětou 
Pürckmannovou a její dcerou Veronikou Langovou o prodej koňských žíní 
(mimo jiné žádost Františka Antonína Langa o dispens od cizího původu) 

2962 P 97 1759-1760 Karton 1453 
Žádost Jana Antonína Petsche, kožišnického tovaryše z Rakovníka, o udělení 
měšťanského a mistrovského práva ve Znojmě 

2963 P 98 1758-1760 Karton 1453 
Žádost Jana Jiřího Pevného, hřebenářského tovaryše, o udělení mistrovského 
práva v Jihlavě 

2964 P 99 1760 Karton 1453 
Žádost Václava Praitschafta, znojemského měšťana, o dispens od tříletého 
držení měšťanského práva, potřebný k volbě za radního ve Znojmě 

2965 P 100 1760-1785 Karton 1454 
Zavedení nového procesního řádu (mimo jiné zavedení nového civilního 
soudního řádu za Josefa II., projednávání pozůstalosti po farářích, soudní 
pravomoc olomouckého biskupa, patent o uvádění svědeckých důkazů 
u sporných spisů) 

2966 P 101 1760-1770 Karton 1454 
Vyšetřování stížnosti prostějovských měšťanů na rozvržení kontribucí a jiných 
daní (mimo jiné ustavení lokální vyšetřovací komise v čele s olomouckým 
hejtmanem Larischem; přiložen vyšetřovací protokol obsahující soupis 
měšťanů a jejich daňových povinností z let 1749 – 1760 

2967 P 102 1759-1767 Karton 1455 
Žádost Jana Václava hraběte Paara o souhlas k převedení sirotčího kapitálu 
ze židlochovického panství na jeho panství Smiřice v Čechách 

2968 P 103 1760-1761 Karton 1455 
Žádost Evy Poltzerové ze Šternberka o navrácení odňatého pekařského 
krámu, respektiveo povolení žít se svým mužem v kasárnách 

2969 P 104 1761 Karton 1455 
Žádost Jana Pelikána, mydlářského tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k udělení mistrovského práva v Brně 

2970 P 105 1761 Karton 1455 
Žádost Aloise hr. Podstatského o nejvyšší souhlas s připojením příjmení 
Podstatský ke jménu jeho dědice Františka Antonína hr. Lichtenštejna a všech 
jeho potomků a o sjednocení rodových znaků 
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2971 P 106 1761 Karton 1455 
Stížnost Veroniky Pavelkové z Habrovan proti rektoru jezuitské koleje 
v Uherském Hradišti, který jí hrozil vyhoštěním z Habrovan 

2972 P 107 1761 Karton 1455 
Žádost Vincence Pernolda, mydlářského tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k získání mistrovského práva ve Znojmě 

2973 P 108 1758-1772 Karton 1455 
Žádost Josefa Tomáše Prunnera, zámečnického mistra ve Vyškově, 
o povolení svobodného výčepu piva a vína na vyškovském předměstí 
s ohledem na jeho zásluhy při pruském vpádu na Moravu a při obléhání 
Olomouce 

2974 P 109 1759-1771 Karton 1455 
Žádost Blažeje Pauliniho, obchodníka v Moravských Budějovicích, 
o zamezení pokoutního obchodu, který provozují tamní měšťané 

2975 P 110 1758-1762 Karton 1455 
žádost Leopolda Pachnera, obchodníka ve Vyškově, o povolení prodeje 
střižního a koloniálního zboží 

2976 P 111 1762-1764 Karton 1455 
Žádost Tobiáše Puckela, mydlářského tovaryše, o udělení mistrovského práva 
v Uničově 

2977 P 112 1762 Karton 1455 
Patent, nařizující, aby každý, kdo podává císařovně nebo státní radě návrh 
nebo udání, opatřil je podpisem, má – li být k jeho podání přihlíženo (mimo 
jiné přiložený tištěný patent) 

2978 P 113 1762-1773 Karton 1455 
Stížnost poddaných vsi Peče na městskou radu ve Slavonicích, která od nich 
požaduje odvádět ze špitálních polí roční činži 160 zl. (mimo jiné uvěznění 
některých pečských poddaných, kteří odmítli robotovat, narovnání sporu) 

2979 P 114 1763 Karton 1455 
Žádost Gottlieba Pfeifera, nožíře a propuštěného vojenského invalidy, 
o udělení měšťanského a mistovského práva v Olomouci 

2980 P 115 1762-1763 Karton 1455 
Žádost Matyáše Perdličky, pokrývačského tovaryše, o dispens od 
nesplněných vandrovnch let, potřebný k získání měšťanského a mistrovského 
práva v Brně 

2981 P 116 1762-1767 Karton 1455 
Stížnost Mořice Pivoňky, výběrčího daní a bývalého ivančického primátora, 
proti tamnímu městskému písaři, který mu odmítl vydat doklady 
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z kontribučních účtů (mimo jiné vyšeřování schodku v kontribuční pokladně 
a nesrovnalosti v kontribuční agendě) 

2982 P 117 1763-1782 Karton 1456 
Chov koní na Moravě – mimo jiné odvody koní pro vojenské účely, 
zušlechťování chovu koní, hřebčíny 

2982 P 117 1763-1780 Karton 1457 
Chov koní na Moravě – Zprávy krajských hejtmanů o konání koňských trhů; 
soupisy chovných koní podle krajů 

2982 P 117 1781-1782 Karton 1458 
Chov koní na Moravě – Zprávy krajských hejtmanů o konání koňských trhů; 
soupisy chovných koní podle krajů (mimo jiné seznamy hřebců, opatření 
k zlepšení chovu koní) 

2982 P 117 1783-1785 Karton 1459 
Chov koní na Moravě – Zprávy krajských hejtmanů o konání koňských trhů; 
soupisy chovných koní podle krajů (mimo jiné prodej koní) 

2982 P 117 1782-1785 Karton 1460 
Chov koní na Moravě – Zprávy o konání koňských trhů, zprávy krajských 
hejtmanů o opatřeních k zlepšení chovu koní, statistická šetření o chovu koní 

2983 P 118 1763 Karton 1460 
Žádost řeznického tovaryše Floriána Poláška o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k udělení mistrovského práva v Zábřehu 

2984 P 119 1763-1764 Karton 1460 
Projednávání pozůstalosti po Františku Pallhonovi, faráři v Rousínově 

2985 P 120 1763-1783 Karton 1461 
Výroba potaše a obchod s ní (mimo jiné privilegovaná nákladnická společnost 
a její pronájem, zřizování skladišť, výroba potaše, zprávy krajských hejtmanů 
o cenách, placení mýta při přepravě potaše) 

2986 P 121 1763-1764 Karton 1462 
Oznámení jihlavského krajského hejtmana na hraběte Karla Josefa Palma, 
který používá trojspřeží a na koňských postrojích tři stužky 

2987 P 122 (1504) 1710 Karton 1462 
Žádost městečka Brodku u Prostějova o udělení dvou výročních trhů (mimo 
jiné přiložený ověřený opis listiny krále Vladislava II. na týdenní trh) 

2988 P 123 1764 Karton 1462 
Žádost Ignáce Pernikáře, krejčího a vojenského vysloužilce z Čech, o udělení 
mistrovského práva v Olomouci 
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2989 P 124 1764 Karton 1462 
Žádost Antonína Puchatého, kyjovského měšťana, o dispens od příbuzenství 
při volbě za radního 

2990 P 125 1763-1764 Karton 1462 
Soudní projednávání pozůstalosti po Anně Poltzerové a její dceři z prvního 
manželství Otílii Böhmové, zemřelých v Olomouci bez přímých dědiců 

2991 P 126 1763-1764 Karton 1462 
Soudní projednávání žaloby Veroniky Pumerové z Hustopečí proti Janu 
Rakowitzi Jantschimu, makedonskému (tureckému) obchodníkovi 
s dobytkem, který jí znásilnil (mimo jiné žádost postižené o urychlení 
soudního řízení a satisfakci, deponování kauce 1190 zl., složené Jantschim) 

2992 P 127 1686-1738 Karton 1462 
Kníže Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna uděluje městům Prostějovu 
a Šumperku právo konat výroční trhy (mimo jiné vyšetřování nesprávných 
údajů v kalendáři o konání trhu) 

2993 P 128 1671-1679 Karton 1462 
Udělení nového týdenního trhu a dvou výročních trhů městečku Brtnici 

2994 P 129 1764-1765 Karton 1462 
Vyšetřování stížnosti poddaných z Bochoře na kroměřížském panství proti 
vrchnosti, která chtěla postavit ve vsi panský hostinec (mimo jiné srocení 
protestujících žen, povolání vojenské asistence, žádost o propuštění 
uvězněných mužů) 

2995 P 130 1764 Karton 1462 
Žádost ševcovského tovaryše Antonína Piltze o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k udělení mistrovského práva v Osoblaze 

2996 P 131 1760-1765 Karton 1462 
Stížnost vsi Plešovec na kroměřížském panství proti vrchnosti, která dala 
provést novou rektifikaci polí a stanovila nadměrnou činži (mimo jiné stížnost 
na odnětí činžovních polí) 

2997 P 132 b. d. Karton 1462 
Narovnání ve sporu mezi městskou radou v Prostějově a tamní vrchností 
o právo jmenovat prostějovského faráře (mimo jiné potvrzení narovnání 
a žádost o jeho intabulaci do zemských desk) 

2998 P 133 1746 Karton 1462 
Žádost Jana Karla Pohla o přijetí do řeznického cechu ve Znojmě a o povolení 
buď si pronajmout, anebo zřídit nový masný krám 

2999 P 134 1746 Karton 1462 
Žádost Bernarda Piskoře o přijetí za punčochářského mistra v Lipníku 
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3000 P 135 1748 Karton 1462 
Žádost Josefa Pelicka, vojenského vysloužilce, o povolení provozovat 
ševcovské řemeslo v Jihlavě 

3001 P 136 b. d. Karton 1462 
Žádost mydlářského tovaryše Matyáše Pillecka o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k přijetí za venkovského mistra brněnského 
mydlářského cechu 

3002 P 137 1696-1697 Karton 1462 
Žádost Kryštofa Benedikta Pivničky o udělení místa krajského chirurga 
v Jihlavě 

3003 P 138 1764-1765 Karton 1462 
Vývoz koní z moravských enkláv ve Slezsku 

3004 P 139 1765 Karton 1462 
Úhrada 2717 zl. z pozůstalosti generála Piccolominiho, které zůstal dlužen za 
dodaný proviant pro vojsko 

3005 P 140 1765-1766 Karton 1462 
Žádost Františka Podrazila o oprávnění provozovat v Uherském Hradišti 
obchod se železem 

3006 P 141 1765-1777 Karton 1462 
Žádost benátského obchodníka Kajetána Antonína Pauliniho o povolení 
otevřít si v Přerově obchod s kořením a o udělení měšťanského práva 

3007 P 142 1640-1658 Karton 1463 
Peněžitá a obilní daň k zásobování vojska (mj. zřizování obilních skladů 
v jednotlivých krajích a jejich personál, zprávy o stavu zásob obilí a mouky 
v proviantních skladech, vymáhání nedoplatků kontribuce, zjišťování 
přebytečných zásob obilí a jejich rekvizice pro vojsko; přiložené vzorky 
mouky) 

3007 P 142 1659-1667 Karton 1464 
Peněžitá a obilní daň k zásobování vojska (mj. zprávy krajských hejtmanů 
o množství dodaného proviantního obilí, činnost královského proviantního 
komisaře) 

3008 P 143 1655 Karton 1464 
Žádost Jiřího Valeriána svobodného pána Podstatského z Prusinovic 
o propuštění jeho písaře, uvězněného vyškovským rychtářem, který ho obvinil 
ze spáchání násilí na postilionovi a z otevření pošty 

3009 P 144 1670-1674 Karton 1464 
Žádost města Prostějova o udělení nového výročního trhu, v jehož den by se 
současně konal dobytčí a koňský trh (mj. vyjádření okolních měst k této 
žádosti) 
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3010 P 145 1680-1682 Karton 1464 
Stížnost židů na brtnickém panství proti Marii Maxmiliáně Terezii hraběnce 
Collaltové, která jim nařídila, že musí do šesti týdnů opustit území jejího 
panství a zakázala jim návrat zpět 

3011 P 146 1688 Karton 1465 
Vojenská opatření proti skupině uherských povstalců vedené rebelem 
Pankrácem (mj. zprávy o jejich pohybu a počtu, příkazy k přesunům 
vojenských oddílů) 

3012 P 147 1689 Karton 1465 
Zjišťování totožnosti Jana Aloise svobodného pána Piccinardiho, 
považovaného v Brně za podezřelou osobu 

3013 P 148 (1488) 1747-1782 Karton 1465 
Žádost městečka Prosiměřice o potvrzení privilegií a svobod udělených 
vrchností 

3014 P 149 1692-1693 Karton 1465 
Žádost Matyáše Paumanna, stolařského tovaryše, o udělení měšťanského 
a mistrovského práva ve Znojmě (mj. jeho odvolání proti zápornému rozhodntí 
znojemského magistrátu a stolařského cechu) 

3015 P 150 1693 Karton 1465 
Stížnost Jiřího Stoklasy a Valentina Bočka, polských obchodníků, kteří hnali 
dobytek na trh do Hustopečí, na zabavení jejich dvou koní, k němuž došlo 
v Brodku u Prostějova, když odmítli zaplatit mýto 

3016 P 151 1690 Karton 1465 
Žádost Hanuše Jiřího Pleyera, pekařského tovaryše, o přijetí do pekařského 
cechu v Jihlavě 

3017 P 152 1694 Karton 1465 
Vypsání odměny 1000 dukátů na vypátrání pisatele tištěných paskvilů na 
císařské ministry (mimo jiné přiložený patent ze 17. května 1694; zprávy 
krajských hejtmanů o publikaci patentu a o výsledcích pátrání) 

3018 P 153 1705 Karton 1465 
Žádost Jana Prommera, brněnského měšťana a krejčovského mistra, o přijetí 
mezi rynkovní měšťany (Ringsleute) a o povolení otevřít si vinný šenk 

3019 P 154 1704-1705 Karton 1465 
Stížnost Karla Antonína Podstatského z Prusinovic proti olomouckému 
krajskému hejtmanovi Leopoldu Sakovi z Bohuňovic pro zabavení 
kontrabandu z Uher 

3020 P 155 (1406) 1705-1783 Karton 1465 
Potvrzení privilegií města Prostějova (mimo jiné přiložené ověřené opisy 
privilegií) 
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3021 P 156 1708 Karton 1466 
Žádost Františka Josefa hraběte Oppersdorfa o udělení privilegia na výroční, 
týdenní, koňský a dobytčí trh a na mostní mýto městečku Paskovu (mj. 
zjišťování případných námitek proti udělení trhů na jednotlivých panstvích 
přerovského kraje, uděleny čtyři výroční trhy) 

3022 P 157 1709-1748 Karton 1466 
Potvrzení cechovních artikulí cechům v Prostějově 

3023 P 158 1709-1710 Karton 1466 
Žádost Antonína Pilse, soukeníka z Jihlavy, o navrácení cti a pověsti jeho 
manželce a o legitimaci jejích tří dětí 

3024 P 159 1715 Karton 1466 
Žádost Jana Michala Pillinga z Altenburgu v Německu o udělení privilegia na 
prodej několika medikamentů (mj. přiložené vyjádření krajských fysiků) 

3025 P 160 1714-1717 Karton 1466 
Vyšetřování sporu sedláků a domkařů se zahradníky ve vesnici Povel, patřící 
olomoucké dómské kapitule o placení kontribucí (mj. stížnost zahradníků 
a nesprávně rozvržené kontribuce) 

3026 P 161 1722-1723 Karton 1466 
Žádost Jana Jiřího Pfeifera, ševcovského mistra ve Znojmě, o povolení sňatku 
s Lucií Pfeiferovou, která má nemanželský původ 

3027 P 162 (1603-1712) 1723 Karton 1466 
Potvrzení cechovních artikulí prostějovským koželuhům 

3028 P 163 (1537) 1723-1731 Karton 1466 
Žádost Tobiáše Losenického, rektora jezuitské koleje v Brně, o potvrzení dvou 
výročních a jednoho týdenního trhu městečku Boleradicím 

3029 P 164 1726 Karton 1466 
Žádost Antonína Pina o povolení zaměnit dosavadní sklad zboží v Novém 
Jičíně za veřejný obchod a o udělení měšťanského práva bez dotčení 
poddanství 

3030 P 165 1725 Karton 1466 
Potrestání Friedricha Springera, kočího z Vratislavi, za nadávky a ublížení na 
těle způsobené pohořelickému postilionovi, osmidenním vězením na 
Špilberku 

3031 P 166 1726-1727 Karton 1466 
Žádost Ondřeje Panenky, krajského fysika v Olomouci, o povolení držet 
měšťanský dům v Olomouci bez měšťanského práva 
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3032 P 167 1718-1729 Karton 1466 
Žádost Jana Františka Jennera a Jana Václava Pauera, obchodníků 
s kořením, o přijetí do brněnského společenstva obchodníků 

3033 P 168 (1721)1731-1733 Karton 1466 
Udělení nejvyššího souhlasu se založením a stavbou kláštera milosrdných 
bratří v Prostějově (mj. žádost knížete Josefa z Lichtenštejna a žádost 
převora milosrdných bratří z Valtic) 

3034 P 169 1722 Karton 1466 
Uvěznění pulkovského mlynáře Václava Štědrého (panství Hostim), který 
neodevzdal v hostimském lese nalezenou vojenskou pušku, tašky na patrony 
a bajonet (mj. přil. vyšetřovací protokol) 

3035 P 170 (1581) 1732-1737 Karton 1466 
Žádost Františka Antonína Peschka, majitele lenního statku olomouckého 
biskupství Damašek (Neu Röwersdorf) u Třemešné, o potvrzení privilegií 
udělených Damašku 

3036 P 171 1732-1783 Karton 1466 
Potvrzení privilegií městečka Pravlova na dolnokounickém panství 

3037 P 172 1716-1735 Karton 1466 
Žádost mlynářů z obou čtvrtí Přerovského kraje o povolení zřídit v Novém 
Jičíně hlavní sklad a v Přerově a v Osoblaze filiální sklady mlýnských výrobků 
(mj. potvrzení nových cechovních artikulí) 

3038 P 173 1736 Karton 1466 
Žádost Antonína Poppa, aktuára komise pro majetkovou daň, o poukázání 
dostatečného ročního platu 

3039 P 174 1734 Karton 1466 
Žádost Karla Postavky, měšťana z Veselí nad Moravou, o potvrzení jím 
zakoupeného domu, osvobozeného od poddanských břemen 

3040 P 175 (1495) 1734-1782 Karton 1466 
Potvrzení privilegií městečka Plumlova 

3041 P 176 1734-1745 Karton 1467 
Žádost Jana Jiřího Polanského, přísežného zemského advokáta a majitele 
měšťanského domu v Brně, o dispens od držení měšťanského práva (mj. spor 
s městskou radou pro odepření přijmout měšťanské právo, žádost 
Polanského o připsání domu jeho zletilé dceři Viktorii) 

3042 P 177 1739-1741 Karton 1467 
Žádost Jana Pečiny, mydlářského tovaryše, o přijetí za mistra mydlářského 
cechu v Třebíči 
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3043 P 178 1741-1743 Karton 1467 
Žádost Filipa Pátka, kroměříského měšťana a vyučeného mydláře, o přijetí do 
mydlářského cechu (mj. přiložený výtah z cechovních artikulí, dispens od 
stanoveného počtu mistrů) 

3044 P 179 (1595)v1734-1783 Karton 1467 
Potvrzení privilegií městečka Polešovic na velehradském panství (mj. žádost 
o udělení třetího trhu) 

3045 P 180 1736-1737 Karton 1467 
Žádost Jana Michala Pemssla, krejčovského mistra v Brně, o dispens od 
stanoveného počtu krejčovských mistrů v Brně (6) pro svého syna Petra Pavla 

3046 P 181 1737,v1782-1784 Karton 1467 
Potvrzení privilegií městečka Brtnice 

3047 P 182 1737-1740 Karton 1467 
Žádost městečka Brtnice o přeložení výročního trhu konaného ve svátek sv. 
Václava na den sv. apoštolů Šimona a Judy a o přeložení týdenního trhu ze 
soboty na pátek (mj. stížnost městečka proti tamním židům, kteří poškozují 
svými obchody obyvatele) 

3048 P 183 1737-1740 Karton 1467 
Vyšetřování stížnosti královského vrchního úřadu ve Slezsku na neoprávněné 
vymáhání cla a mýta od slezských formanů přepravujících přes Moravu obilí 
(mj. stížnost na vybírání 1 kr. z každé měřice obilí v Hustopečích, na 
neoprávněné vybírání mýta v Lešné Rudolfem svobodným 
pánemPodstatským, který také odmítá provádět opravy cest) 

3049 P 184 1744-1745 Karton 1467 
Žádost Filipa Pichlera, krejčovského tovaryše, o povolení převzít od své 
tchýně Anny Marie Kübelsbeckové krejčovskou dílnu a o udělení 
měšťanského a mistrovského práva v Brně 

3050 P 185 1740-1744 Karton 1467 
Žádost Josefa Pfleumba z Jihlavy o dispens od nesplněných vandrovních let 
pro jeho syna, pernikářského tovaryše, aby mu mohlo být uděleno měšťanské 
a mistrovské právo v Jihlavě 

3051 P 186 1744 Karton 1467 
Žádost Augustina Prennessla, syna třebíčského robotníka, o povolení vyučit 
se řemeslu 

3052 P 187 1745-1747 Karton 1467 
Žádost Karla Pausche, měšťanského mydlářského mistra v Brně, jemuž byl 
stržen dům při opevňovacích pracích před obléháním Brna pruským vojskem 
v roce 1742, o poskytnutí úvěru ke koupi nového domu, o vystavení 
vysvědčení chudoby a o povolení provozovat v zakoupeném domě mydlářské 
řemeslo 
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3053 P 188 1743-1744 Karton 1467 
Žádost Jana Josefa Plessnnera, poštmistra ve Vratěníně, o intabulaci 
Prögrova domu s pozemky do zemských desk 

3054 P 189 1742-1745 Karton 1467 
Žádost konventu milosrdných bratří v Prostějově o souhlas s koupí domu 
a zahrady od Jana Jiřího Böhma 

3055 P 190 1718-1719 Karton 1467 
Vyšetřování obvinění z úmyslného infikování dobytka, které vznesl Rudolf 
Podstatský svobodný pán z Prusinovic proti židovi Salamonu Aronovi, nájemci 
palírny v Lešné u Valašského Meziříčí 

3056 P 191 1731 Karton 1468 
Vyšetřování těžkého zranění, způsobeného podolským šafářem Janem 
Koudelkou vyškovskému postilionovi Christlovi, který si zkrátil cestu jízdou 
přes pole 

3057 P 192 1741 Karton 1468 
Stížnost ševcovského tovaryše Lorence Poschingera proti brněnskému 
ševcovskému cechu, který mu odmítl udělit mistrovské právo 

3058 P 193 1746-1748 Karton 1468 
Žádost Josefa Partsche, měšťanského zlatníka v Olomouci, který koupil dům 
s právem vinného šenku, o dispens, aby směl po tři až čtyři roky prodávat 
víno 

3059 P 194 1746-1748 Karton 1468 
Žádost tlatnického tovaryše Josefa Plagena o udělení měšťanského 
a mistrovského práva v Brně 

3060 P 196 1747-1749 Karton 1468 
Odvolání Josefa Pistauera, jihlavského kupce, proti rozhodnutí tamního 
magistrátu, který mu zakázal obchodovat s knoflíky a se sponami 

3061 P 197 1747-1748 Karton 1468 
Žádost Ignáce Pohla, bývalého měšťana a pekařského mistra v Nise (Pruské 
Slezsko), o přijetí do pekařského cechu a o udělení měšťanského práva 
v Brně 

3062 P 198 1766-1767 Karton 1468 
Žádost Antonína Perdause, mušketýra Lasciova pěšího regimentu, o povolení 
prodeje pozemků na vranovském panství, které zdědila po svém otci jeho 
manželka 

3063 P 199 1766 Karton 1468 
Žádost Davida Prachta, vojenského vysloužilce, jehož manželka byla dcerou 
jihlavského soukeníka, o povolení otevřít si v Jihlavě krám s prodejem másla, 
sýrů a jiných poživatin 
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3064 P 200 1766 Karton 1468 
Žádost Ignáce Pernikáře, vojenského vysloužilce, o povolení provozovat 
v Olomouci krejčovské řemeslo a o udělení mistrovského a měšťanského 
práva 

3065 P 201 1765-1767 Karton 1468 
Stížnost prostějovských koželuhů a upravovačů usní proti tamním židům, kteří 
jim obchodem s podešvicemi působili újmuj (mj. žádost o zákaz jejich 
obchodu s kůží) 

3066 P 202 1766-1767 Karton 1468 
Žádost poddaných vsi Přívozu, patřící k Moravské Ostravě, o výpomoc při 
odstraňování škod způsobených válkou s Pruskem a o separaci v placení 
kontribucí od Moravské Ostravy 

3067 P 203 1767 Karton 1468 
Dvorský dekret, k němuž jsou přiložena dvě pojednání, nazvaná Schreiben 
eines Schwarzwalders an seinen Freund in Breisgau a promemoria, 
požadující, aby po zjištění stanoviska komerčního konsesu se k nim vyjádřilo 
i gubernium (mj. pojednání obsahují rozbor stavu manufakturní a zemědělské 
výroby, obchodu a chovu dobytka v "předních zemích rakouských" a instrukci 
pro hospodářské instruktory; dále obsahují rozbor příčin policejních přestupků 
a návrhy jak jim zamezit) 

3068 P 204 1767 Karton 1468 
Spory Arnošta Gottlieba svobodného pána Petrasche, majitele přerovského 
panství, s městem Přerovem o pastviny a lesy (mj. jeho žádost o rozdělení 
společných pastvin) 

3069 P 205 1767-1770 Karton 1468 
Převod vlastního kapitálu Alžběty svobodné paníPetraschové ve výši 28.000 
zl., uloženého u uherské dvorské komory v Prešpurku, na přerovské panství 
jejího manžela Arnošta svobodného pána Petrasche (mj. žádost Arnošta sv. 
p. Petrasche o rozdělení 40.000 zl., intabulovaných na přerovském panství, 
mezi jeho čtyři děti; uvolnění kapitálu Alžběty svobodné paní Petraschové 
vázaného na přerovském panství) 

3070 P 206 1767 Karton 1468 
Žádost Václava Podrazila o dispens od příbuzenství s radním Gabrielem 
Alborthem k volbě za radního v Uherském Hradišti 

3071 P 207 1756-1775 Karton 1468 
Krádeže páchané poddanými na farách po úmrtí duchovního správce (mj. 
vyšetřování krádeží, seznamy ukradených předmětů) 

3072 P 208 1755-1756 Karton 1468 
Žádost ševcovského tovaryše a vojenského vysloužilce Leopolda Pürckla 
o udělení měšťanského a mistrovského práva v Brně 
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3073 P 209 1756 Karton 1468 
Žádost Václava Jana hr. Paara, nejvyššího dvorského a generálního 
zemského dědičného poštmistra, o souhlas se zajištěním dlužné částky 
220.000 zl. na poštovním léně, jsoucím v jeho držbě 

3074 P 210 1738 Karton 1468 
Žádost Jana Daniela Polanského, ucházejícícho se o uprázdněné místo 
radního v Kyjově o dispens od příbuzenství s tamním radou Jiřím Procházkou 

3075 P 211 1756-1759 Karton 1468 
Vyšetřování žaloby soukenického cechu v Brtnici proti tamnímu 
soukenickému mistrovi Jakubu Procházkovi, který bez vědomí cechu uzavřel 
kontrakt na dodávku sukna do královských skladů a dopustil se podvodu při 
nákupu vlny a prodeji sukna 

3076 P 212 1759-1760 Karton 1468 
Žádost Alžběty Perdesové, vdovy po brněnském krajském průvodčím 
komisaři Františku Antonínu Perdesovi, o vyúčtování závdavků, které její 
manžel dal při odvodech rekrutům 

3077 P 213 1760 Karton 1468 
Žádost městečka Prosiměřic o separaci od krumlovského panství v placení 
kontribucí 

3078 P 214 1769-1772 Karton 1468 
Žádost Františka Pömsela o povolení provozovat v Brně obchod s tuzemským 
a cizím skleněným zbožím a o udělení měšťanského práva (mj. jeho spory 
s brněnskými měšťanskými skláři) 

3079 P 215 1765 Karton 1468 
Stížnost Josefa Antonína Pferschera z Malé Nové ulice v Brně proti jeho 
sousedce Evě Růženě Richterové, která zamýšlela vybudovat novou cestu 
kolem jeho domu 

3080 P 216 1763-1764 Karton 1468 
Žádost Josefa Provasiho o dispens od cizího původu, potřebný k provozování 
obchodu s kořením v Prostějově, a o udělení měšťanského práva 

3081 P 217 1768 Karton 1468 
Žádost měšťanského krejčího v Brně Petra Pavla Pemsela o souhlas 
s postoupením jeho krejčovské dílny ze zdravotních důvodů tovaryši Janu 
Hoffmannovi 

3082 P 218 1768 Karton 1468 
Žádost ševcovského tovaryše Davida Pahlera z Fulneku o dispens od 
nesplněných vandrovních let 
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3083 P 219 1768 Karton 1468 
Žádost sladovnického tovaryše Václava Prusky z Pruského Slezska o dispens 
od cizího původu, potřebný k získání měšťanského práva v Uničově 

3084 P 220 1767-1769 Karton 1468 
Stížnost křesťanských koželuhů v Prostějově proti tamním židovským 
obchodníkům s kůží, kteří prodejem v drobném na trzích nedodržovali 
ustanovení cechovních artikulí a působili jim újmju 

3085 P 221 1768-1769 Karton 1469 
Návrh na zrušení kolkovaného papíru a na zavedení přirážky na papír (mj. 
přiložen návrh s rozvedenými cenovými tarify, typizace papíru, zjišťování 
papíren v jednotlivých krajích) 

3086 P 222 1768-1769 Karton 1469 
Žádost kolářského tovaryše Jana Pospíchala o udělení mistrovského práva 
v Jihlavě (mj. o souhlas, aby se mohl usadit na Špitálské ulici; přil. vyobrazení 
jím zhotoveného polního stroje k orání a setí) 

3087 P 223 1768-1769 Karton 1469 
Žádost dědičného rychtáře Floriána Peschky z Rusínu u Osoblahy 
o osvobození od povinností vykonávat jízdní posílky a zajišťovat v obci 
přípřeže 

3088 P 224 1768-1769 Karton 1469 
Žádost Josefa Pavelky, valchaře sukna z Fulneku, o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k získání mistrovského práva a k převzetí dílny po 
zemřelém otci 

3089 P 225 (1597) 1769-1770 Karton 1469 
Stížnost svobodného pána Petrasche, majitele přerovského panství, proti 
přerovské městské radě pro nedodržování bezpečnostních aj. nařízení (mj. 
neodstranění dřevěných komínů, krádeže v městě, zanedbané cesty, špatné 
hospodaření v lesích, používání nesprávných měr, špatná kvalita 
prodávaných potravin, rozvrácené finance, prodej při nedělních bohoslužbách; 
ustavení lokální vyšetřovací komise) 

3090 P 226 1769-1770 Karton 1469 
Vyšetřování Františka Antonína Palckla von Sternfeld, komorníka úřadu 
zemských desk v Brně, obviněného ze zneužívání služebných (mj. jeho 
propuštění z úřadu; vyšetřování Jiřího von Geisslera a Antonie Fourlanové, 
obviněných z cizoložství) 

3091 P 227 1770 Karton 1469 
Stížnost prostějovských hrnčířů, od nichž bylo na výročních trzích v Kroměříži, 
Přerově, Vyškově a Lipníku vymáháno zaplacení zvláštního poplatku za 
prohlídku (Beschaugeld) 
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3092 P 228 1769-1770 Karton 1469 
Žádost Jana Pfeila, sponkaře v Mikulově, o udělení měšťanského práva a 
o povolení vyrábět stříbrné spony (mj. jeho stížnost na zákaz výroby 
stříbrných spon) 

3093 P 229 1769-1770 Karton 1469 
Žádost Ignáce Portha, postřihovače sukna, o udělení mistrovského práva 
v Jihlavě 

3094 P 230 1769-1770 Karton 1469 
Žádost koželužského tovaryše Františka Pittnera o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k dosažení mistrovského práva v Olomouci 

3095 P 231 1770 Karton 1469 
Žádost prostějovských židů o přeložení výročního trhu v Olomouci, konaného 
v den sv. Michala, který v roce 1770 připadl na sobotu 

3096 P 232 1770 Karton 1469 
Žádost Anny Pospíšelové z Dolních Studének u Šumperka o přijetí jejího 
třináctiletého syna do kláštera nebo vojenské akademie (mj. v žádosti 
připomíná zásluhy, které společně se synem má, když v roce 1758 přenesla 
do obležené Olomouce dopis pro jejího velitele) 

3097 P 233 1769-1772 Karton 1469 
Stížnost Gottfrida Pollnera z Rajchartic na bludovském panství na tamní 
pozemkovou vrchnost, její úředníky a rejchartického rychtáře pro protiprávné 
odnětí jeho zhahradnického domu, za nějž mu nebyla dána žádná náhrada 
(mj. přiložené spisy vyšeřovací komise) 

3098 P 234 1769-1774 Karton 1469 
Stížnost obyvatel vsi Příkaz, patřící olomoucké dómské kapitule, na zřízení 
dvou oddělených prebend – kanovnické a vikářské, zvyšování robot a činží 
a hrazení výdajů spojených s pobytem 12 vojáků, kteří byli do vsi posláni 
k potrestání za odmítnutí poslušnosti vrchnosti (mj. spory držitelů obou 
prebend) 

3099 P 235 1771 Karton 1469 
Žádost řeznického tovaryše Augustina Pučálky z Prahy o udělení 
mistrovského práva na brněnském předměstí (mj. hodlal zřídit uzenářskou 
dílnu) 

3100 P 236 1769-1770 Karton 1469 
Žádost obyvatel brněnského předměstí Novosady (Neustift), patřícího 
k pozořickému panství, o osvobození od povinnosti starat se o slabomyslnou 
Kláru Prettnerovou, původem od Pernštejna (mj. úhrada 11 zl. za pohřební 
výdaje z důchodní pokladny pozořického panství) 

3101 P 237 1769-1770 Karton 1469 
Žádost řeznického tovaryše Antonína Povolného o přijetí za řeznického mistra 
v Třebíči 
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3102 P 238 1770 Karton 1469 
Žádost Rosálie Plötzkové o povolení prodeje potravin a zeleniny v Brně 

3103 P 239 1771-1777 Karton 1470 
Stížnost poddaných z Hrabové, Hrabůvky, Krmelína, Oprechtic, Paskova, 
Žabeně a Nové Bělé na paskovském panství proti tamní vrchnosti pro 
zvyšování robotních povinností, činží a obilní kontribuce (mj. komisionelní 
vyšetřování stížností, spory o držení luk a polí, věznění poddaných 
a zcizování jejich gruntů; vyšetřování Jana Leopolda Sovy, bývalého 
městského písaře v Podivíně, bytem v Brně na Pekařské ulici, obviněného 
z pokoutního jednání, u něhož byl nalezen dopis adresovaný Františku 
Wantochovi, kováři v Paskově, v němž ho žádá o zaslání peněz, aby mohl ve 
Vídni pokračovat v intervencích ve prospěch paskovských poddaných) 

3104 P 240 1771 Karton 1470 
Žádost Ignáce Pittnera, řezníka a uzenáře, o udělení měšťanského 
a mistrovského práva v Brně 

3105 P 241 1771-1772 Karton 1470 
Stížnost Jakuba Pernera proti jihlavskému magistrátu, odmítajícímu potvrdit 
smlouvu, kterou Perner uzavřel s Janem Zlabingerem při zakoupení domu 
s výčepem piva u Špitálské brány 

3106 P 242 1771-1772 Karton 1470 
Žádost poddaných z městečka Pozlovic na luhačovickém panství o upuštění 
od vymáhání dlužných 80 zl. exekucí (mj. žaloba proti exekučnímu vymáhání 
dlužných kontribučních peněz) 

3107 P 243 1772-1773 Karton 1470 
Žádost Bernarda Pressla o dispens od tříletého držení měšťanského práva 
v Uherském Hradišti při volbě za radního 

3108 P 244 (1605) 1772-1781 Karton 1470 
Spory poddaných s vrchností na statku Bartošovice (mj. stížnost poddaných 
na vyšší činži z luk, platy za církevní úkony, výtahy z důchodních účtů, žádost 
Marie Brigity hraběnky Canalové o svěření poddanské kontribuce na panství a 
o svěření správy sirotčích peněz, výtahy z kontribučních účtů; jmenování 
vyšetřovací komise, úhrada jejich výloh; žádosti poddaných o prominutí 
různých platů; přil. opis listiny Albrechta staršího Sedlnického z Choltic, v níž 
potvrzuje výši platů z luk a zapovídá do budoucna jejich zvyšování) 

3108 P 244 1782-1785 Karton 1471 
Spory poddaných s vrchností na statku Bartošovice (mj. stížnost poddaných 
na vyšší činži z luk, platy za církevní úkony, výtahy z důchodních účtů, žádost 
Marie Brigity hrabšnky Canalové o svěření poddanské kontribuce na panství a 
o svěření správy sirotčích peněz, výtahy z kontribučních účtů; jmenování 
vyšetřovací komise, úhrada jejich výloh; žádosti poddaných o prominutí 
různých platů; přil. opis listiny Albrechta staršího Sedlnického z Choltic, v níž 
potvrzuje výši platů z luk a zapovídá do budoucna jejich zvyšování) 
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3109 P 245 1771-1774 Karton 1471 
Žaloba Josefa Weindingera, poštmistra v Krnově, proti brněnskému měšťanu 
Pavlu Burgerovi, pro padělání a prodej jím vynalezeného léčebného 
a ochranného prášku pro koně (mj. přiložené dobrozdání o účincích prášku) 

3110 P 246 1777-1781 Karton 1472 
Zřízení kněžského domu (Priesterhaus) v Olomouci, kněžský seminář 
a šlechtický konvikt v Olomouci – revize účtů a financí, z nichž byla zřízena 
universitní knihovna a hrazeny renovovací práce v budovách olomoucké 
university v době, kdy byl kancléřem university olomoucký kanovník František 
baron Šubíř (mj. úhrada zjištěného schodku z jeho pozůstalosti) 

3110 P 246 1774-1781 Karton 1472 
Zřízení kněžského domu (Priesterhaus) v Olomouci, kněžský seminář 
a šlechtický konvikt v Olomouci – bohoslužby ve zrušených jesuitských 
kostelích a zajištění duchovní správy při nich, finanční zajištění zrušených 
jesuitských kostelů z konfiskovaného jesuitského jmení, ustanovování 
světských superintendantů při zrušených jesuitských kostelích; zaopatření 12 
alumnů z brněnského kněžského domu ponechaných v Olomouci; zřízení 
kněžského domu při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, zvětšení počtu 
tamních alumnů a jejich zaopatření, jmenování komisařů kněžského domu 
(mj. soupis kostelního inventáře kostela Nanebevzetí Panny Marie) 

3110 P 246 1777-1778 Karton 1472 
Zřízení kněžského domu (Priesterhaus) v Olomouci, kněžský seminář 
a šlechtický konvikt v Olomouci – protokoly z jednání o přeměnění 
biskupského semináře v Olomouci na kněžský dům a o jeho novém zřízení 
(mj. zeměpanským komisařem ustanoven markýz de Ville, přeložení 
kněžského domu do Brna) 

3110 P 246 1780-1782 Karton 1472 
Zřízení kněžského domu (Priesterhaus) v Olomouci, kněžský seminář 
a šlechtický konvikt v Olomouci – vyšetřování žaloby olomouckého 
arcibiskupa Antonína Theodora hraběte Coloredo Waldsee proti 
představeným kněžského domu v Brně, obviněným z šíření nebezpečných 
knih mezi alumny (mj. obvinění spirituála Blarera z hlasitého čtení mše a jeho 
přeložení do vídeňského semináře; protokoly o výsleších alumnů; sesazení 
kanovníka hr. Vettera, vrchního správce semináře, obviněného z nesprávného 
jednání; ustanovení nového spirituála, vicesuperiora a podprefektů při 
kněžském domě; sesazení exjesuitů, kteří štvali proti semináři; zákaz 
publikace a používání papežských bul unigeniti a coena domini; používání 
alumnů při bohoslužbách; žádost nejvyššího kancléře hraběte Blümegena 
o zaslání spisů týkajících se kněžského domu do Vídně) 

3110 P 246 1771-1784 Karton 1472 
Zřízení kněžského domu (Priesterhaus) v Olomouci, kněžský seminář 
a šlechtický konvikt v Olomouci – zřízení generálního semináře v Olomouci 
pro obě moravské diecése (mj. ustanovení představených semináře; přiložené 
opisy jmenovacích dekretů a nařízení pro olomoucký kněžský, semináře z let 
1771 – 1778) 

3110 P 246 1776-1782 Karton 1472 
Zřízení kněžského domu (Priesterhaus) v Olomouci, kněžský seminář 
a šlechtický konvikt v Olomouci – přijímání alumnů do kněžského semináře 
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(kněžského domu), jejich studium, zkoušky, žádosti o přijetí na uprázdněná 
místa apod. 

3110 P 246 1773-1780 Karton 1473 
Zřízení kněžského domu (Priesterhaus) v Olomouci, kněžský seminář 
a šlechtický konvikt v Olomouci – kněžský seminář a šlechtický konvikt 
v Olomouci (mj. zrušení konviktu a zřízení ústavu pro šlechtu a kněžského 
domu; správa jmění semináře a připojených nadací, zřizování nadačních míst, 
kupy nemovitostí, správa semináře, tabelární výkazy příjmů a vydání, 
konduitní listiny duchovních chovanců konviktu, protokoly dvorské studijní 
komise o přeložení kněžského domu a akademie z Olomouce do Brna, 
žádosti alumnů) 

3110 P 246 1777-1778 Karton 1474 
Zřízení kněžského domu (Priesterhaus) v Olomouci, kněžský seminář 
a šlechtický konvikt v Olomouci – eznam alumnů převedených z olomouckého 
konviktu do biskupského semináře, schválený plán na zřízení kněžského 
semináře (kněžského domu) v Olomouci z roku 1777, seznamy uchazečů 
o přijetí do kněžkého domu; návrhy, zprávy, statuta týkající se kněžského 
domu a předložená císařovně Marii Terezii 

3111 P 247 1773 Karton 1474 
Žádost Jana Pelikána, měšťanského mydláře v Uničově, o dispens od 
příbuzenství s městským syndikem Janem Bayerem při volbě za radního 
v Uničově (místo radního se uprázdnilo úmrtím purkmistra Jana Antonína 
Maullera) 

3112 P 248 1772-1774 Karton 1474 
Žádost ševcovského tovaryše Josefa Pohlnera o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k získání mistrovského práva v Bratrušově 
u Šumperka 

3113 P 249 1774-1777 Karton 1474 
Udělení placita regia bule papeže Klementa XIV., jíž se oznamuje konání 
církevních oslav jubilejního svatého roku 1775 (mj. přiložený tištěný opis 
papežské buly) 

3114 P 250 1774 Karton 1474 
Stížnost poddaných z Heraltic, Předína, Markvartic, Chlístova a Pokojovic na 
brtnickém panství proti vrchnosti pro zvyšování robotních povinností (mj. 
přiložené protokoly vyšetřovací komise) 

3115 P 251 1774-1784 Karton 1474 
Nová správní organizace v Haličsko – Vladiměřském království (mj. zřízení 
vlastní dvorské deputace a dalších správních a soudních úřadů, zřízení 
haličského gubernia, obsazování míst u těchto úřadů úředníky z Moravy; 
zjišťování zájmu o místa hospodářských úředníků v Haliči v jednotlivých 
moravských krajích, seznamy uchazečů s uvedením jejich kvalifikace; úhrada 
stěhovacích výloh přeloženým úředníkům, jejich zařazení a platy) 
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3115 P 251 1783-1785 Karton 1475 
Přeprava přesídlenců z českých a rakouských dědičných zemí do Haliče (mj. 
výplata záloh kolonistům při průjezdu Olomoucí, dvorské pasy pro kolonisty; 
seznamy kolonistů, jimž byla vyplacena záloha; přeprava kolonistů z cizích 
zemí a jejich pasové a finanční záležitosti) 

3116 P 252 (1586) 1776-1780 Karton 1475 
Spor o pastviny a luka mezi panstvím Starý Přerov v Dolním Rakousku 
a Novým Přerovem na drnholeckém panství (mj. přil. spisy vyšetřovací komise 
brněnského krajského úřadu, opisy listin o narovnání dřívějších sporů) 

3117 P 253 1755-1782 Karton 1475 
Žádosti církevních hodnostářů o udělení placita regia papežským bulám, 
indultům, breve apod. 

3118 P 254 1774-1776 Karton 1476 
Vyšetřování stížnosti poddaných z Horních Povelic a z Bučávky u Osoblahy 
proti tamní pozemkové vrchnosti (Emmanuelovi svobodnému pánovi 
Jockayovi) pro zvyšování robotních povinností, peněžních platů, naturálních 
dávek a užívání tělesných trestů (mj. žaloba na Emanuela svobodného pána 
Jockaye pro falšování listiny) 

3119 P 255 1774-1776 Karton 1476 
Žádost kominického tovaryše Františka Pianty o udělení mistrovského práva 
v Brně (mj. o uprázdněné místo 4. mistra) 

3120 P 256 1777 Karton 1476 
Udělení mistrovského práva v Kroměříži hrnčířskému tovaryši Antonínu 
Pelikánovi 

3121 P 257 1778-1779 Karton 1476 
Zamítnutí žádosti Emerintie Pilatusové, vdovy po obchodníkovi s kořením 
v Litovli Antonínu Pilatusovi, o povolení převzít po něm obchod (mj. udělen 
souhlas k výprodeji zboží) 

3122 P 258 1782 Karton 1476 
Zamítnutí žádosti vsi Protivanova na boskovickém panství o potvrzení 
udělených vrchnostenských privilegií 

3123 P 259 1781-1783 Karton 1476 
Vyšetřování stížnosti přerovských měšťanů proti Janu Josefu Rollerovi, 
městskému radnímu, rychtářovi a od r. 1783 primátorovi, pro zneužívání 
pravomoci, kruté zacházení s vězněnými měšťany a jiná příkoří způsobovaná 
měšťanům (mj. stížnost na požadování vyšších tax při výkonu rychtářských 
práv, vyšetřování městského syndika Maxmiliána Grimma pro zanedbávání 
úředních povinností, spory Grimma s Rollerem, obvinění městské rady ze 
špatného hospodaření v lesích a z odkladu jejich vyměření; přiloženy 
protokoly krajské vyšetřovací komise) 
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3124 P 260 (1522) 1779-1783 Karton 1476 
Narovnání sporu mezi žďárským měšťanem Janem Pluhařem, ustanoveným 
za hospodáře na tzv. Středním mlýně u Žďáru za nedospělé dědice po 
mlynáři Matěji Frendlovském a žďárskou vrchností, městskou radou a dědici 
o placení kontribucí, užívání luk, hrazení škod na pozemcích a juristikci (mj. 
přiložený situační plánek mlýna a jeho okolí) 

3125 P 261 1782, 1793 Karton 1476 
Žádost Marka Petrovice (Petrowiese), obchodníka s kořením starořeckého 
vyznání, o povolení otevřít si na Křenové ulici v Brně obchod s kořením 
a tureckým zbožím (mj. odvolání brněnských obchodníků proti souhlasu 
s jeho žádostí) 

3126 P 262 (1481) 1782-1783 Karton 1476 
Žádost vsi Podolí na předměstí Hradce u Opavy o potvrzení udělených 
privilegií 

3127 P 264 1782-1785 Karton 1477 
Šetření o anonymně uloženém sirotčím kapitálu 2089 zl. na statku Paskově a 
o osudu úroků z něho (mj. úhrada dlužné částky v sirotčí pokladně baronem 
Rebentischem) 

3128 P 265 1785 Karton 1477 
Odstranění starého kamenného pranýře na Zelném trhu v Brně 

3129 Q 1 1749-1750 Karton 1477 
Projednávání reluice naturálních dávek na panství Bečov u Karlových Varů 
(mj. spisy vyšetřovací komise, žádost komise o účast majitele panství Jana 
Adama hraběte Questenberka na jednáních, vyjádření hraběte Questenberka 
k navrhované reluici) 

3130 Q 3 1714-1718 Karton 1477 
Žádost Jana Adama svobodného pána Questenberka o náhradu škod, jež 
způsobili vojáci čtyř Schönbornových regimentů při páchání výtržností 
v Jaroměřicích nad Rokytnou v roce 1710 

3131 Q 4 1740 Karton 1477 
Žádost Jana Adama svobodného pána Questenberka o stanovení termínu pro 
zaplacení kontribučních nedoplatků jeho poddanými z Jaroměřic nad 
Rokytnou 

3132 Q 5 1755 Karton 1477 
Žádost Barbory Qwalové ze Svídnice (Schweidnitz) s dětmi o povolení 
trvalého pobytu v Olomouci 

3133 Q 6 1769 Karton 1477 
Žádost Filipa haběte. Quicciardiho o dispens, potřebný k provedení intabulace 
italsky psaného testamentu jeho manželky Marie Anny, rozené hraběnky 
Luzanové 
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3134 R 2 1756-1762 Karton 1478 
Žádost krejčovského tovaryše Jana Karla Raaba o udělení mistrovského 
práva ve Slavonicích (mj. vyšetřování sporu Jana Raaba s představenými 
krejčovského cechu) 

3135 R 3 1748-1755 Karton 1478 
Rektifikace na Moravě – č. 1: zemská rektifikace berní na Moravě; mj. zřízení 
hlavní rektifikační komise na Moravě, návrhy na provádění rektifikace 
rustikálního katastru; nařízení královské deputace v Markrabství moravském 
z 9. května 1749 o provedení soupisu poddanské půdy, který byl podkladem 
pro rektifikaci berní; platy a odměny úředníků rektifikačních komisí, pokyny 
k provádění rektifikačních prací, směrnice pro soupis a hodnocení, rustikálu, 
hrazení výdajů rektifikačních komisí, instrukce pro lokální vizitátory 

3135 R 3 1756-1762 Karton 1479 
Rektifikace na Moravě – č. 1: činnost lokálních vizitačních komisí a jejich 
obsazování, reklamace rektifikačních prací, vyřizování rekursů, příkaz 
k vyhotovení sumáře rektifikačních rozpisů ze 17. května 1759 

3135 R 3 1763-1769 Karton 1480 
Rektifikace na Moravě – č. 1: vyřizování reklamací rustikálu, revizitace 
některých panství, zprávy hlavní rektifikační komise, stížnosti na nesprávně 
provedený rozpis kontribuce, žádost o provedení revizitace na statku 
Troubsko, stížnosti měst Hulína, Zlína aj. na nesprávně stanovené berně 

3135 R 3 1770-1776 Karton 1481 
Rektifikace na Moravě – č. 1: žádosti o pořízení výtahů z lánových rejstříků, 
dodatečné změny v dominikálních přiznáních; sporné pastviny 

3135 R 3 1777-1779 Karton 1482 
Rektifikace na Moravě – č. 1: vyšetřování stížností na nesprávně užití cen 
obilí a na dvojnásobné zdanění pozemků; prošetřování nestejné kalkulace 
domikálu a rustikálu; vyšetřování sporů mezi poddanými a vrchností 
v kontribučních a rektifikačních záležitostech; žádosti o provedení 
dodatečných oprav v přiznávacích elaborátech; narovnání sporů, žádosti 
o provedení revizitací; dvorské dekrety v rektifikačních záležitostech; spory 
mezi obcemi 

3135 R 3 1779-1781 Karton 1483 
Rektifikace na Moravě – č. 1: vyšetřování stížností na nesprávně užití cen 
obilí a na dvojnásobné zdanění pozemků; prošetřování nestejné kalkulace 
domikálu a rustikálu; vyšetřování sporů mezi poddanými a vrchností 
v kontribučních a rektifikačních záležitostech; žádosti o provedení 
dodatečných oprav v přiznávacích elaborátech; narovnání sporů, žádosti 
o provedení revizitací; dvorské dekrety v rektifikačních záležitostech; spory 
mezi obcemi 

3135 R 3 1781-1783 Karton 1484 
Rektifikace na Moravě – zemská rektifikace berní na Moravě, přiložen 
protokol ze zasedání stavovské rektifikační komise ze 16. září 1782 
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3135 R 3 1783-1784 Karton 1485 
Rektifikace na Moravě – zemská rektifikace berní na Moravě 

3135 R 3 1784 Karton 1486 
Rektifikace na Moravě – zemská rektifikace berní na Moravě 

3135 R 3 1785 Karton 1487 
Rektifikace na Moravě – zemská rektifikace berní na Moravě 

3135 R 3 1749-1752 Karton 1488 
Rektifikace na Moravě – č. 2: projekt instrukce pro rektifikační lokální vizitátory 
v šesti moravských krajích, předložení 17.9.1749 moravskými stavy ke 
schválení císařovně; schválený návrh instrukce z 21.1.1750 pro lokální vizitaci 
rustikálu i dominikálu s dodatkem; instrukce pro lokální vizitátory 
z 11.10.1752, určená jen pro kontrolu rustikálu 1749 – 1752 

3135 R 3 1750 Karton 1488 
Rektifikace na Moravě – č. 3: prozatímní instrukce pro činnost rektifikačních 
komisí (vypracování daňového provizoria před vlastními pracemi na rektifikaci 
katastru 1750 

3135 R 3 1749-1784 Karton 1488 
Rektifikace na Moravě – č. 4: zřízení hlavní rektifikační komise, v níž zasedali 
pod předsednictvím zemského hejtmana nejvyšší zemští úředníci a zástupci 
jednotlivých stavů (mj. jmenování nižších úředníků komise, pokyny pro její 
činnost) 1749 – 1784 

3135 R 3 1749-1784 Karton 1488 
Rektifikace na Moravě – č. 5: protokoly hlavní rektifikační komise 1751 – 1782 

3135 R 3 1749-1750 Karton 1489 
Rektifikace na Moravě – č. 6: pivní tác v moravských královských městech; 
úhrada nákladů spojených s prováděním rektifikačních prací 1749 – 1750 

3135 R 3 1749-1753 Karton 1489 
Rektifikace na Moravě – č. 7: směrnice pro provádění rektifikačních prací při 
pořizování dominikálního katastru 1749 – 1753 

3135 R 3 1748 Karton 1489 
Rektifikace na Moravě – č. 8: kontribuční rektifikace moravských měst 1748 

3135 R 3 1756 Karton 1489 
Rektifikace na Moravě – č. 9: spotřební daň; mj. stížnosti měst proti zavedení 
spotřební daně a jejímu vybírání podle nového katastru, žádosti o zdanění 
podle starého katastru; přiložený soupis měst podle krajů, v nichž se vybírala 
daň 1756 
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3135 R 3 1757 Karton 1489 
Rektifikace na Moravě – č. 10: připomínky a stížnosti na provádění daňové 
rektifikace; mj. o formě jejich zpracování a jejich přímém zasílání hlavní 
rektifikační komise 1757 

3135 R 3 1763 Karton 1489 
Rektifikace na Moravě – č. 11: odpověď na reskript, jímž bylo nařízeno podat 
císařovně zprávu o směrnicích, jichž se přidržují při své práci na daňové 
rektifikaci účetní a ostatní úředníci 1763 

3135 R 3 1778 Karton 1489 
Rektifikace na Moravě – č. 12: výtah z konečného elaborátu rustikální 
rektifikace, uvádějící počet berních lánů jednotlivých vsí (zpracováno podle 
jednotlivých krajů) 1778 

3135 R 3 1778-1779 Karton 1489 
Rektifikace na Moravě – č. 13: dvorské dekrety o postupu v případech, kdy 
dojde u dominikálního i rustikálního katastru k daňovým přeplatkům a jiným 
nesrovnalostem 1778 – 1779 

3135 R 3 1750-1761 Karton 1489 
Rektifikace na Moravě – č. 14: vybírání církevních desátků; mj. zjišťování 
rozsahu kontribučních povinností z farních pozemků; šetření, zda farní půda 
je zdaněna či nikoliv; zjišťování dalších užitků, platů apod., plynoucích 
z farních obročí 1750 – 1761 

3135 R 3 1751-1755 Karton 1489 
Rektifikace na Moravě – č. 15: stížnost olomouckého biskupa proti případům 
zdanění církevních desátků včetně kanonické porce pro faráře 1751 – 1755 

3135 R 3 1776-1777 Karton 1489 
Rektifikace na Moravě – č. 16: zrušení mimořádných daní, jako např. daně 
z dluhů, masného krejcaru, spotřební daně a nápojové daně a zavedení 
jednotné nápojové daně z piva, vína a kořalky; mj. o způsobu jejího odvádění 
1776 – 1777 

3135 R 3 1748-1779 Karton 1489 
Rektifikace na Moravě – č. 17: moravská daňová rektifikace – různé spisy; mj. 
prošetřování došlých připomínek k rektifikaci dominikálu a rustikálu; žádosti 
o nové provedení rektifikace; spory o pozemky, pastviny, louky a lesy mezi 
poddanými a vrchností a mezi sousedními obcemi; prošetřování výše 
nepřímých daní 1752 – 1754 

3135 R 3 1754-1762 Karton 1490 
Rektifikace na Moravě – č. 17: moravská daňová rektifikace – různé spisy; mj. 
prošetřování došlých připomínek k rektifikaci dominikálu a rustikálu; žádosti 
o nové provedení rektifikace; spory o pozemky, pastviny, louky a lesy mezi 
poddanými a vrchností a mezi sousedními obcemi; prošetřování výše 
nepřímých daní 1752 – 1754 
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3135 R 3 1756-1775 Karton 1491 
Rektifikace na Moravě – č. 18: kontribuční elaboráty a interimální přílohy 
rustikální rektifikace na moravských panstvích a statcích podle jednotlivých 
krajů; mj. korespondence hlavní rektifikační komise s reprezentací a komorou 
(moravským guberniem) a s krajskými hejtmany v rektifikačních záležitostech; 
přiložené spisy z kraje Brněnského, Jihlavského, Hradišťského, Přerovského 
a Znojemského 

3135 R 3 1754-1757 Karton 1492 
Rektifikace na Moravě – č. 18: přiloženy opisy z Olomouckého kraje 
a porůznu z ostatních krajů 

3135 R 3 1752-1755 Karton 1493 
Rektifikace na Moravě – č. 19: první platný sumář interimální kalkulace 
(berního vyhodnocení dominikálních fasí) z roku 1752; mj. sumáře interimální 
kalkulace, návrhy nové interimální kalkulace, revize dominikálních přiznání, 
podklady pro nové zpracování dominikálního katatru) 

3135 R 3 1755-1785 Karton 1494 
Rektifikace na Moravě – č. 19: mj. nové stanovení výše extra ordinaria 

3135 R 3 1749-1757 Karton 1495 
Rektifikace na Moravě – č. 20: vyhotovení poddanských přiznání podle 
patentu o provedení soupisu poddanské půdy, jež bylo podkladem pro 
rektifikaci berní; mj. žádosti hospodářských správců o prodloužení termínu 
stanoveného k předložení poddanských přiznání, vyšetřování nesprávných 
údajů zjištěných při revizích, uvěznění poddaných protestujících proti 
přetěžování 1749 – 1757 

3135 R 3 1749-1757 Karton 1495 
Rektifikace na Moravě – č. 21: vyhotovování dominikálních přiznání; mj. 
revize dominikálních přiznání, zpřesňování a opravy zaslaných údajů 1750 – 
1757 

3135 R 3 1755-1768 Karton 1496 
Rektifikace na Moravě – č. 22: Brno – rozpisy poddanské kontribuce podle 
konečných elaborátů rustikální rektifikace; mj. formuláře mají tuto předtištěnou 
rubrikaci: jméno panství, jméno vsi, městečka a města; počet berních lánů; 
počet komínů; výše kontribuce podle počtu berních lánů; výše kontribuce 
podle počtu komínů; měsíční kontribuce; celková roční kontribuce; dále jsou 
ke spisům přil. přehledy o hodnotách ročního výnosu rustikálu s ohledem na 
ornou půdu, zahrady, lada, pustiny, pastviny, vinohrady, louky a lesy; spisy 
jsou řazeny abecedně podle krajů, uvnitř pak podle německého jména panství 
nebo statku; čís. 1 – 45 A – K 

3135 R 3 1755-1768 Karton 1497 
Rektifikace na Moravě – č. 22: Brno – rozpisy poddanské kontribuce podle 
konečných elaborátů rustikální rektifikace; mj. formuláře mají tuto předtištěnou 
rubrikaci: jméno panství, jméno vsi, městečka a města; počet berních lánů; 
počet komínů; výše kontribuce podle počtu berních lánů; výše kontribuce 
podle počtu komínů; měsíční kontribuce; celková roční kontribuce; dále jsou 
ke spisům přil. přehledy o hodnotách ročního výnosu rustikálu s ohledem na 
ornou půdu, zahrady, lada, pustiny, pastviny, vinohrady, louky a lesy; spisy 
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jsou řazeny abecedně podle krajů, uvnitř pak podle německého jména panství 
nebo statku; čís. 46 – 93, K – Z 

3135 R 3 1755-1768 Karton 1498 
Rektifikace na Moravě – č. 22: Brno – rozpisy poddanské kontribuce podle 
konečných elaborátů rustikální rektifikace; mj. formuláře mají tuto předtištěnou 
rubrikaci: jméno panství, jméno vsi, městečka a města; počet berních lánů; 
počet komínů; výše kontribuce podle počtu berních lánů; výše kontribuce 
podle počtu komínů; měsíční kontribuce; celková roční kontribuce; dále jsou 
ke spisům přil. přehledy o hodnotách ročního výnosu rustikálu s ohledem na 
ornou půdu, zahrady, lada, pustiny, pastviny, vinohrady, louky a lesy; spisy 
jsou řazeny abecedně podle krajů, uvnitř pak podle německého jména panství 
nebo statku; čís. 1 – 38, A – Z 

3135 R 3 1755-1768 Karton 1499 
Rektifikace na Moravě – č. 22: Olomouc – rozpisy poddanské kontribuce 
podle konečných elaborátů rustikální rektifikace; mj. formuláře mají tuto 
předtištěnou rubrikaci: jméno panství, jméno vsi, městečka a města; počet 
berních lánů; počet komínů; výše kontribuce podle počtu berních lánů; výše 
kontribuce podle počtu komínů; měsíční kontribuce; celková roční kontribuce; 
dále jsou ke spisům přil. přehledy o hodnotách ročního výnosu rustikálu 
s ohledem na ornou půdu, zahrady, lada, pustiny, pastviny, vinohrady, louky 
a lesy; spisy jsou řazeny abecedně podle krajů, uvnitř pak podle německého 
jména panství nebo statku; čís. 1 – 45, A – K 

3135 R 3 1755-1768 Karton 1500 
Rektifikace na Moravě – č. 22: Olomouc – rozpisy poddanské kontribuce 
podle konečných elaborátů rustikální rektifikace; mj. formuláře mají tuto 
předtištěnou rubrikaci: jméno panství, jméno vsi, městečka a města; počet 
berních lánů; počet komínů; výše kontribuce podle počtu berních lánů; výše 
kontribuce podle počtu komínů; měsíční kontribuce; celková roční kontribuce; 
dále jsou ke spisům přil. přehledy o hodnotách ročního výnosu rustikálu 
s ohledem na ornou půdu, zahrady, lada, pustiny, pastviny, vinohrady, louky 
a lesy; spisy jsou řazeny abecedně podle krajů, uvnitř pak podle německého 
jména panství nebo statku; čís. 46 – 92, L – Z 

3135 R 3 1755-1768 Karton 1501 
Rektifikace na Moravě – č. 22: Přerov – rozpisy poddanské kontribuce podle 
konečných elaborátů rustikální rektifikace; mj. formuláře mají tuto předtištěnou 
rubrikaci: jméno panství, jméno vsi, městečka a města; počet berních lánů; 
počet komínů; výše kontribuce podle počtu berních lánů; výše kontribuce 
podle počtu komínů; měsíční kontribuce; celková roční kontribuce; dále jsou 
ke spisům přil. přehledy o hodnotách ročního výnosu rustikálu s ohledem na 
ornou půdu, zahrady, lada, pustiny, pastviny, vinohrady, louky a lesy; spisy 
jsou řazeny abecedně podle krajů, uvnitř pak podle německého jména panství 
nebo statku; čís. 1 – 32, A – L 

3135 R 3 1755-1768 Karton 1502 
Rektifikace na Moravě – č. 22: Přerov – rozpisy poddanské kontribuce podle 
konečných elaborátů rustikální rektifikace; mj. formuláře mají tuto předtištěnou 
rubrikaci: jméno panství, jméno vsi, městečka a města; počet berních lánů; 
počet komínů; výše kontribuce podle počtu berních lánů; výše kontribuce 
podle počtu komínů; měsíční kontribuce; celková roční kontribuce; dále jsou 
ke spisům přil. přehledy o hodnotách ročního výnosu rustikálu s ohledem na 
ornou půdu, zahrady, lada, pustiny, pastviny, vinohrady, louky a lesy; spisy 
jsou řazeny abecedně podle krajů, uvnitř pak podle německého jména panství 
nebo statku; čís. 33 – 76, L – Z 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

702 

3135 R 3 1755-1768 Karton 1503 
Rektifikace na Moravě – č. 22: Uherské Hradiště – rozpisy poddanské 
kontribuce podle konečných elaborátů rustikální rektifikace; mj. formuláře mají 
tuto předtištěnou rubrikaci: jméno panství, jméno vsi, městečka a města; 
počet berních lánů; počet komínů; výše kontribuce podle počtu berních lánů; 
výše kontribuce podle počtu komínů; měsíční kontribuce; celková roční 
kontribuce; dále jsou ke spisům přil. přehledy o hodnotách ročního výnosu 
rustikálu s ohledem na ornou půdu, zahrady, lada, pustiny, pastviny, 
vinohrady, louky a lesy; spisy jsou řazeny abecedně podle krajů, uvnitř pak 
podle německého jména panství nebo statku; čísl. 1 – 36, A – P 

3135 R 3 1755-1768 Karton 1504 
Rektifikace na Moravě – č. 22: Uherské Hradiště – rozpisy poddanské 
kontribuce podle konečných elaborátů rustikální rektifikace; mj. formuláře mají 
tuto předtištěnou rubrikaci: jméno panství, jméno vsi, městečka a města; 
počet berních lánů; počet komínů; výše kontribuce podle počtu berních lánů; 
výše kontribuce podle počtu komínů; měsíční kontribuce; celková roční 
kontribuce; dále jsou ke spisům přil. přehledy o hodnotách ročního výnosu 
rustikálu s ohledem na ornou půdu, zahrady, lada, pustiny, pastviny, 
vinohrady, louky a lesy; spisy jsou řazeny abecedně podle krajů, uvnitř pak 
podle německého jména panství nebo statku; 37 – 63, P – Z 

3135 R 3 1755-1768 Karton 1505 
Rektifikace na Moravě – č. 22: Znojmo – rozpisy poddanské kontribuce podle 
konečných elaborátů rustikální rektifikace; mj. formuláře mají tuto předtištěnou 
rubrikaci: jméno panství, jméno vsi, městečka a města; počet berních lánů; 
počet komínů; výše kontribuce podle počtu berních lánů; výše kontribuce 
podle počtu komínů; měsíční kontribuce; celková roční kontribuce; dále jsou 
ke spisům přil. přehledy o hodnotách ročního výnosu rustikálu s ohledem na 
ornou půdu, zahrady, lada, pustiny, pastviny, vinohrady, louky a lesy; spisy 
jsou řazeny abecedně podle krajů, uvnitř pak podle německého jména panství 
nebo statku; čís. 1 – 35, A – K 

3135 R 3 1755-1768 Karton 1506 
Rektifikace na Moravě – č. 22: Znojmo – rozpisy poddanské kontribuce podle 
konečných elaborátů rustikální rektifikace; mj. formuláře mají tuto předtištěnou 
rubrikaci: jméno panství, jméno vsi, městečka a města; počet berních lánů; 
počet komínů; výše kontribuce podle počtu berních lánů; výše kontribuce 
podle počtu komínů; měsíční kontribuce; celková roční kontribuce; dále jsou 
ke spisům přil. přehledy o hodnotách ročního výnosu rustikálu s ohledem na 
ornou půdu, zahrady, lada, pustiny, pastviny, vinohrady, louky a lesy; spisy 
jsou řazeny abecedně podle krajů, uvnitř pak podle německého jména panství 
nebo statku; čís. 36 – 72, K – Z 

3135 R 3 1756-1759 Karton 1507 
Rektifikace na Moravě – č. 23: písařský poplatek za vyhotovení individuálních 
extraktů z katastru pro jednotlivá panství a statky 1756 – 1759 

3135 R 3 1759-1785 Karton 1507 
Rektifikace na Moravě – č. 24: žádosti poddaných (vsí, městeček a měst) 
o vyhotovení výpisů z individuálních extraktů z katastru a výtahu 
z kalkulačních sumářů 1759 – 1785 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

703 

3135 R 3 1756-1785 Karton 1507 
Rektifikace na Moravě – č. 25: výkazy o vypracovaných rektifikačních 
elaborátech, vyhotovené rektifikačními účetními; mj. výkazy kontribučních 
restů 1766 – 1770 

3135 R 3 1784-1785 Karton 1508 
Rektifikace na Moravě – č. 27: provádění soupisu a vyměřování plodné půdy 
poddané a panské a hlášení obilního výnosu pro uskutečnění stejnoměrného 
zdanění na základě poměru výměry a čistého výnosu pozemku; mj. různá 
organizační opatření při zavádění nové pozemkové daně; regulace 
pozemkové daně ve Slezsku; zprávy a protokoly moravskoslezské vrchní 
komise pro regulaci daní; přiložen tabelární přehled obyvatel měst Těšínského 
kraje, obsahující číslo domu, jméno jeho majitele, oprávnění k šenku piva 
a vína, způsob nabytí nemovitostí; přil. tištěný patent z 20.4.1785 

3135 R 3 1768, 1782-1785 Karton 1509 
Rektifikace na Moravě – č. 27: ustanovování inženýrů (krajských), pověřených 
vyměřováním pozemků při provádění regulace pozemkové daně; instrukce 
pro zeměměřiče; mj. přiložené "Vynaučení kterak vyměření gruntů se má 
vykonati" a krajský sumář tereziánského rustikálního katastru Hradišťského 
kraje 1768, 1782 – 1785 

3135 R 3 1782-1785 Karton 1509 
Rektifikace na Moravě – č. 27: spisy o pořizování seznamů obcí s příslušnými 
konskripčními čísly pro potřeby regulace pozemkové daně; mj. rozdělení obcí, 
domů a majitelů panství podle nových zásad vojenské konskripce; přiložený 
seznam obcí Jihlavského kraje podle konskripčních čísel 1782 – 1785 

3135 R 3 1785 Karton 1509 
Rektifikace na Moravě – č. 27: vyměřování pozemků pro zavedení nové 
pozemkové daně; přil. instrukce pro inženýry provádějící vyměřování 
pozemků; vyměřovací elaboráty 

3135 R 3 1784-1785 Karton 1510 
Rektifikace na Moravě – č. 27: ustanovení vrchní komise pro regulaci 
pozemkové daně; mj. přidělení krajských komisařů a účetních pro potřeby 
vrchní komise, prozatímní zastupování zřízených míst schopnými úředníky 
z jiných úřadů; remunerace, zálohy, hrazení cestovních výloh 1784 – 1785 

3135 R 3 1754-1785 Karton 1510 
Rektifikace na Moravě – č. 28: rozdělení pastvin "Blata" u Olšan 
v Olomuckém kraji 1754 – 1762, 1754 

3136 R 4 1748-1749 Karton 1511 
Spory poddaných s vrchností na rosickém panství v kontribučních 
záležitostech (mj. stížnosti poddaných z Babic, Omic, Rosic, Vysokých 
Popovic, Zakřan a Tetčic a z několika obcí osovského panství proti postupu 
při vyhotovování poddanských přiznání a na nesprávné výměře polí) 

3137 R 5 (1613) 1749-1751 Karton 1511 
Stížnosti poddaných z Domášova, Ostrovačic, Hlubokého a Radoškova, 
patřících k rajhradskému panství, proti jejich poškozování při provádění 
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subrepartice berně (mj. stížnosti na nesprávné vyměření polí, na odnětí 
kontribučních polí; žádosti o navrácení odňatých lesů a luk; přil. přiznání 
o výši výsevku, tabelární přehledy o subrepartici berně, přehledy o výnosnosti 
plí; propuštění poddaných z Ostrovačic, uvězněných na Špilberku) 

3138 R 6 1749-1764, 1777 Karton 1511 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 1: zřízení moravské 
reprezentace a komory; mj. přidělení agendy, personální a platový status 
1749 – 1764, 1777 

3138 R 6 1749-1785 Karton 1511 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 2: poskytování ubytovacího 
příspěvku úředníkům moravské reprezentace a komory a moravského 
tribunálu 1749 – 1785 

3138 R 6 1749-1781 Karton 1512 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 3: pololetní zprávy o píli 
a celkovém chování úředníků moravské reprezentace a komory a jí 
podřízených úřadů; mj. krajských úřadů, podávané reprezentací a komorou 
(moravským guberniem) vídeňskému direktoriu (spojené českorakouské 
dvorské kanceláři) 

3138 R 6 1752 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 4: zřízení míst ředitelů účtárny 
a kanceláře moravské reprezentace a komory 1752 

3138 R 6 1752-1768 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 5: různé spisy; mj. žádosti 
úředníků o vyšší plat, žádosti o přijetí na místa úředníků moravská 
reprezentace 1752 – 1768 

3138 R 6 1754-1769 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 6: nařízení a instrukce pro 
moravskou reprezentaci a komoru k urychlenému zasílání požadovaných 
zpráv a dobrých zdání dvoru 1754 – 1769 

3138 R 6 1755 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 7: zvýšení počtu kancelářského 
personálu u moravské reprezentace a komory; mj. jmenování neplacených 
akcesistů, jejich deifinitivní ustanovení a přeřazení do kategorie placených 
úředníků 1755 

3138 R 6 1749-1754 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 8: jmenování Jana Josefa 
Sebastiána šl. Hauera radou moravské reprezentace a komory, pověřeného 
současně vykonáváním funkce sekretáře; mj. rozhodnutí o jeho přeložení 
k dolnorakouské reprezentaci a komoře 1749 – 1754 
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3138 R 6 1750 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 9: jmenování Aloise hr. 
Podstatského nadpočetným radou moravské reprezentace a komory 1750 

3138 R 6 1752, 1754 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 10: jmenování Ignáce Dominika 
svobodného pána Chorinského nadpočetným radou moravské reprezentace 
a komory; mj. jeho pozdější resignace na tuto funkci 1752, 1754 

3138 R 6 1752-1753 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 11: jmenování Leopolda 
Františka Jindřicha haběte. Schlika, rady dolnorakouské reprezentace 
a komory, radou moravské reprezentace a komory; mj. udělení měsíční 
podpory 50 zl. 1752 – 1753 

3138 R 6 1753-1762 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 12: jmenování Otty Karla hr. 
Haugwitze radou moravské reprezetnace a komory 1753 – 1762 

3138 R 6 1753 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 13: propůjčení míst asesorů 
u moravské reprezentace a komory Friedrichu hraběti Sintzendorfovi 
a Emanuelu hraběti Waldsteinovi 1753 

3138 R 6 1754 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 14: udělení místa a hlasu 
u moravské reprezentace a komory zemskému podkomorníkovi Adamu Ignáci 
hraběti Berchtoldovi 1754 

3138 R 6 1754 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 15: propůjčení místa rady 
moravské reprezentace a komory Michalu Hermannu hraběti Althanovi 1754 

3138 R 6 1755 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 16: propůjčení místa 
nadpočetného rady moravské reprezentace a komory Josefu Karlu hraběti 
Žerotínovi 1755 

3138 R 6 1749 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 17: udělení místa skutečného 
radního protokolisty Františku v. Mandellimu, polnímu válečnému koncipistovi 
1749 

3138 R 6 1749-1752 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 18: žádosti kancelistů moravské 
reprezentace a komory Eberharda, Möllera, Heinricha a Demutha 
o nadpočetného ingrosisty Hofmanna o přiznání adjuta a o přídavky 
k služnému 1749 – 1752 
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3138 R 6 1749-1750 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 19: udělení místa kancelisty 
Janu Brudkmannovi 1749 – 1750 

3138 R 6 1749, 1777 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 20: ustanovení Alberta 
Františka Simoniho, bývalého účetního dvorské účtárny, kancelistou 
moravské reprezentace a komory 1749, 1777 

3138 R 6 1749-1768 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 21: přísahy písařů 
zaměstnaných v registratuře, expedici a v taxovním úřadě moravské 
reprezentace a komory 1749 – 1768 

3138 R 6 1749 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 22: udělení míst nadpočetných 
kancelistů Maxmiliánu Daschitskému, Josefu Schraubovi, Karlu 
Haubtmannovi 1749 

3138 R 6 1750-1751 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 23: žádost kancelistů Františka 
Pürnera, Karla von Scheuera, Františka Schuberta a Františka Jägermanna 
o převedení z 3. platové třídy do 1.; mj. jejich žádost o převedení platu po 
zemřelém ingrosistovi Filipu Gotzingerovi; přil. výtahy z platového statusu 
moravské reprezentace a komory 1750 – 1751 

3138 R 6 1750 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 24: plat taxátora moravské 
reprezentace a komory a moravského tribunálu Kryštofa Františka Lilienthala 
1750 

3138 R 6 1750-1751 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 25: obsazení místa skutečného 
koncipisty Janem Michalem Kindlem, uprázděného přeložením Jana Arnošta 
Seidla k moravskému tribunálu 1750 – 1751 

3138 R 6 1750-1757 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 26: ustanovení Jana Nicolaie 
sekretářem moravské reprezentace a komory 1750 – 1757 

3138 R 6 1750-1751 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 27: obsazení místa koncipisty, 
uprázdněného povýšením Jana Nicolaie, Josefem Schraubem 1750 – 1751 

3138 R 6 1750-1751 Karton 1513 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 28: propůjčení místa 
nadpočetného knacelisty moravské reprezentace a komory Ludvíku Josefu 
Záblatskému 1750 – 1751 
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3138 R 6 1751-1762 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 29: ustanovení několika 
koncipistů – akcesistů u moravské reprezentace a komory; mj. obsazování 
místa koncipistů a koncipistů – akcesistů 1751 – 1762 

3138 R 6 1751-1755 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 30: obsazení nadpočetných 
míst kancelistů Janem Sebastianem Steinerem, Františkem Antonínem 
Hantkem z Brudniku a Janem Wolfgangem Svobodou 1751 – 1755 

3138 R 6 1751 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 31: přijetí rezignace Antonína 
Karla Valenty na místo translátora a jmenování Martina Josefa Schostala na 
jeho místo 1751 

3138 R 6 1751, 1753 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 32: propůjčení místa 
nadpočetného sekretáře Josefu Kazimíru Wolfovi 1751, 1753 

3138 R 6 1751-1752 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 33: žádost kancelisty 
Maxmiliána Továrka o adjutum nebo o remuneraci 1751 – 1752 

3138 R 6 1752 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 34: žádost expeditora Františka 
Katzera o příplatek k služnému 1752 

3138 R 6 1752-1753 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 35: rezignace Františka 
Mandelliho na místo radního protokolisty, obsazení tohoto místa Michaelem 
Kindlem a udělení místa skutečného koncipisty Josefu Janu Schraubovi 1752 
– 1753 

3138 R 6 1752 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 36: platové změny po úmrtí 
kancelisty Antonína Arnošta Eberharda (mj. žádosti kancelistů Františka 
Pürnera, Františka Schuberta a Jana Demutha o platový postup 1752 

3138 R 6 1752 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 37: udělení míst nadpočetných 
kancelistů Janu Seyserovi, Janu Antonínu Möllerovi a Václavu Anselmu 
Schöpsovi po zemřelém Antonínu Arnoštu Eberhardovi a po rezignovavšim 
Františku Antonínu Hankemu z Brudniku 1752 

3138 R 6 1752-1753 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 38: udělení místa 
nadpočetného kancelisty Janu Flossmannovi, uprázdněného rezignací 
Václava Schöpse 1752 – 1753 
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3138 R 6 1753 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 39: žádost Františka Valentina 
Leschitzkého o uprázdněné místo druhého skutečného koncipisty po Martinu 
Václavu Schostalovi a udělení místa koncipisty – akcesisty Janu Antonínu 
Wincklerovi 1753 

3138 R 6 1753 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 40: udělení místa skutečného 
koncipisty Františku Valentinu Leschitzkému, uprázdněného úmrtím Josefa 
Schrauba 1753 

3138 R 6 1753 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 41: udělení ročního platu 150 zl. 
nadpočetným kancelistům Maxmiliánu Daschitzkému a Karlu Hauptmannovi 
1753 

3138 R 6 1753-1757 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 42: jmenování Jana Baltazara 
Handwerdta, Jana Heinricha a Eugena Mautnera nadpočetnými kancelisty; 
mj. přiložené písemné doklady o jejich písařských a jazykových znalostech 
1753 – 1757 

3138 R 6 1753-1754 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 43: žádost kancelisty Jana 
Bruckmanna o udělení ročního platu 300 zl. po Františku Jägermannovi 1753 
– 1754 

3138 R 6 1753-1761 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 44: obsazení místa koncipisty – 
akcesisty po zemřelém Janu Schraubovi; žádosti Františka Petra Loea, Jana 
Antonína Wincklera, Františka Dominika Hülseberga, Ludvíka Záblatského 
a Josefa Míčka o udělení míst skutečných neplacených nebo nadpočetných 
koncipistů – akcesistů; mj. skládání úředních přísah, rezignace Jana Antonína 
Wincklera na místo nadpočetného koncipisty a jeho ustanovení adjunktem 
taxovního úřadu 1753 – 1761 

3138 R 6 1753-1754 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 45: žádost Jana Steinera o plat 
kancelisty po Ludvíku Záblatském 1753 – 1754 

3138 R 6 1753 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 46: žádost Maxmiliána 
Daschitzkého o místo a plat po zemřelém kancelistovi Janu Friedrichu 
Demuthovi 1753 

3138 R 6 1753-1754 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 47: žádosti Františka Josefa 
Etgense, Ludvíka Holzera, Antonína Czecha, Josefa Lossa z Lossinfeldu, 
o místa nadpočetných kancelistů 1753 – 1754 
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3138 R 6 1753-1754 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 48: žádost Antonína Schrauba, 
kancelisty nejvyššího soudního místa, o prominutí hodností taxy a o vyplacení 
plného služného až do dne úmrtí jeho syna Josefa Schrauba, koncipisty 
moravské reprezentace a komory 1753 – 1754 

3138 R 6 1754 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 49: udělení místa koncipisty 
moravské reprezentace a komory Janu Františku von Beerovi, synovi rady 
a generálního výběrčího daní ve Slezsku von Beera 1754 

3138 R 6 1754-1755 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 50: udělení míst nadpočetných 
kancelistů Janu Stricheliovi, Janu Czechovi, Dominiku Böhmstätterovi 
a Josefu Lossovi z Lossinfeldu 1754 – 1755 

3138 R 6 1754 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 51: hodnost nadpočetných 
koncipistů u moravské reprezentace a komory a hodnostní taxa 1754 

3138 R 6 1754 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 52: jednání o úhradě 142 zl., 
které zapůjčil Jan Filip Görtz kancelistovi Janu Brudkmannovi; mj. zákaz 
obstávky Brudkmannova platu 1754 

3138 R 6 1754-1755 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 53: rezignace nadpočetného 
kancelisty Josefa Losse z Lossinfeldu 1754 – 1755 

3138 R 6 1755,1760 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 54: jmenování Josefa Kollera 
nadpočetným koncipistou 1755,1760 

3138 R 6 1755-1756 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 55: obsazení místa radního 
protokolisty Martinem Schostalem po zemřelém Janu Michaelu Kindlovi 1755 
– 1756 

3138 R 6 1757,1759 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 56: žádost Františka Josefa 
Unterbergera, Františka Dominika Hülseberga a Ludvíka Josefa Záblatského 
o adjutum; žádost Kryštofa Františka Lilienthala, taxátora, o příplatek 
k služnému 1757,1759 

3138 R 6 1758-1759 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 57: platové postupy úředníků 
kanceláře moravské reprezentace a komory 1758 – 1759 
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3138 R 6 1758-1762 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 58: udělení místa 
nadpočetného kancelisty Janu Kuchenhardtovi, který vystoupil z noviciátu 
1758 – 1762 

3138 R 6 1759 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 59: jmenování Jana Nepomuka 
Steinera expeditorem moravské reprezentace po zemřelém Františku 
Katzerovi 1759 

3138 R 6 1759 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 60: propuštění nadpočetného 
kancelisty Jana Antonína Möllera, který z neznámých příčin přestal docházet 
do úřadu 1759 

3138 R 6 1759-1761 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 61: žádost Josefa Antonína 
Obadala o místo nadpočetného kancelisty; mj. jeho rezignace 1759 – 1761 

3138 R 6 1761-1762 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 62: udělení místa 
nadpočetného kancelisty Leopoldu Sauerovi 1761 – 1762 

3138 R 6 1761 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 63: udělení místa 
nadpočetného kancelisty Františku Xaveru Pflaumovi 1761 

3138 R 6 1751-1762 Karton 1514 
Zřízení moravské reprezentace a komory – č. 64: udělení titulu c. k. sekretáře 
Janu Nepomuku Glommerovi 1761 

3139 R 7 1750-1785 Karton 1515 
Kancelářské potřeby moravské reprezentace a komory, moravského gubernia 
a moravskoslezského gubernia (mj. čtvrtletní účty za dodaný kancelářský 
papír, pečetní vosk aj. kancelářské potřeby; seznamy dodavatelů 
kancelářských potřeb; peníze na kancelářské potřeby a jejich vyúčtování; 
topivo, svíčky; kancelářské zařízení 

3140 R 8 1749-1785 Karton 1516 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1: mj. 
zřízení kanceláře a její umístění; způsob úhrady platů úředníků účtárny 
a kancelářských potřeb; uchazeči o místa revidentů v účtárně; platový 
a personální status účtárny; manipulační instrukce pro účtárnu 

3140 R 8 1749-1785 Karton 1517 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1: 
personál účtárny moravské reprezentace a komory a guberniální účtárny; mj. 
žádosti o přijetí, platy úředníků v účtárně, remunerace; rozmnožení počtu 
úředníků v účtárně, systemizování nových míst 
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3140 R 8 1749-1760, 1784 Karton 1518 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 2: revize 
kontribučních účtů; mj. patent o předkládání kontribučních účtů nově zřízené 
účtárně při reprezentaci a komoře 1749 – 1760, 1784 

3140 R 8 1749 Karton 1518 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 3: návrh 
revidenta účtárny při moravské reprezentaci a komoře Františka Jana Fatta 
na provádění revize starých kontribučních účtů v olomouckém, hradišťském 
a přerovském kraji 1749 

3140 R 8 1750-1761 Karton 1518 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 4: zrušení 
kontribučních knížek, vedených pozemkovou vrchností a sloužících jako 
podklad při rozvrhování kontribucí a při pořizování měsíčních odhadů 1750 – 
1761 

3140 R 8 1750-1754 Karton 1518 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 5: žádosti 
úředníků účtárny moravské reprezentace a komory o mimořádné příplatky za 
úřední úkony apod. 1750 – 1754 

3140 R 8 1750-1751 Karton 1518 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 6: udělení 
místa přespočetného adjunkta revidentu Janu Schlechtovi 1750 – 1751 

3140 R 8 1750 Karton 1518 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 7: udělení 
místa účetního adjunkta Janu Langschedlovi, uprázdněného povýšením Jana 
Michala Lönharda 1750 

3140 R 8 1750 Karton 1518 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 8. slovní 
urážky Josefa Ignáce Sasky od revidenta Františka Jana Fatta 1750 

3140 R 8 1750-1777 Karton 1518 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 9: účty 
královských a municipálních měst při odvádění daně z komínů a při placení 
ubytovacího příspěvku 1750 – 1777 

3140 R 8 1749-1784 Karton 1518 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 10: obecní 
účty municipálních a poddanských měst a jejich revize 1751 – 1773 

3140 R 8 1752-1756 Karton 1519 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 11: 
obstávka na plat Františka Jana Fattische pro dluh 100 zl., o níž požádal 
hospodářský ispektor na buchlovském panství Jiří Bednařík s dalšími věřiteli 
1752 – 1756 
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3140 R 8 1752-1772 Karton 1519 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 12: 
stanovení lhůty k předkládání kontribučních účtů výběrčími kontribucí 
a penalizace při jejím porušení, vysvětlování a odstraňování zjištěných chyb 
a nedostatků 1752 – 1772 

3140 R 8 1753-1754 Karton 1519 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 13: 
udělení místa skutečného adjunkta Janu Schlechtovi a místa přespočetného 
adjunkta Václavu Häringovi 1753 – 1754 

3140 R 8 1753-1783 Karton 1519 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 14: 
vyúčtování kancelářských aj. potřeb účtárny moravské reprezentace a komory 
1753 – 1783 

3140 R 8 1756-1757 Karton 1519 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 15: 
obsazení místa účetního adjunkta Maxmiliánem Häringem, uprázdněného 
úmrtím Kryštofa Jana Babela 1756 – 1757 

3140 R 8 1761-1763 Karton 1519 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 16: 
udělení místa přespočetného účetního adjunkta Ignáci Františku Lauschkovi, 
uprázdněného úmrtím Františka Antonína Langschedla 1761 – 1763 

3140 R 8 1752 Karton 1519 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 17: 
vyšetřování zpronevěry kontribučních peněz na brtnickém panství účetním 
písařem Janem Kintzlem 1752 

3140 R 8 1762-1763 Karton 1519 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 18: 
obsazení místa účetního revidenta po zemřelém Janu Antonínu Kayserovi, 
obsazení místa účetního adjunkta graduovaným úředníkem, obsazení místa 
skutečného účetního písaře 1762 – 1763 

3140 R 8 1752-1783 Karton 1519 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 19: 
obstávka nevyplacené části platu po zemřelém účetním revidentovi Antonínu 
Kayserovi 1762 – 1763 

3140 R 8 1760-1769 Karton 1520 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 20: 
stanovení pevného platu kontribučních výběrčích místo dosavadního způsobu 
jejich odměňování 
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3140 R 8 1769-1770 Karton 1521 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 20: 
stanovení pevného platu kontribučních výběrčích místo dosavadního způsobu 
jejich odměňování 

3140 R 8 1761-1784 Karton 1521 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 21: směny 
polí, luk, pastvin aj. nemovitostí mezi vrchností a poddanými navzájem; 
postupování poddanských nemovitostí vrchnostem a odstupování 
vrchnostenských pozemků poddaným; vyšetřování stížností na nesprávný 
postup při realizaci těchto směn 1761 – 1784 

3140 R 8 1751-1761 Karton 1522 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 22: penále 
kontribučním výběrčím a účetním na panstvích za opožděné předložení 
kontribučních účtů krajským úřadům; mj. jejich žádosti o prodloužení lhůty 
stanovené k předložení ročních kontribučních účtů 

3140 R 8 1761-1770 Karton 1523 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 22: mj. 
seznamy kontribučních výběrčích, kteří včas nepředložili kontribuční účty 

3140 R 8 1770-1779 Karton 1524 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 22: mj. 
seznamy kontribučních výběrčích, kteří včas nepředložili kontribuční účty 

3140 R 8 1779-1783 Karton 1525 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 22: mj. 
seznamy kontribučních výběrčích, kteří včas nepředložili kontribuční účty 

3140 R 8 1783-1785 Karton 1526 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č.22: mj. 
seznamy kontribučních výběrčích, kteří včas nepředložili kontribuční účty 

3140 R 8 1760-1784 Karton 1527 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 23: 
zajištění vypůjčených a v budoucnu zapůjčovaných peněz z poddanských 
kontribučních pokladen 

3140 R 8 1779-1781 Karton 1528 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 24: 
žádosti o povolení výměny poddankcýh dodávkových stavoských památek za 
hotovépeníze a žádosti o jejich postoupení 

3140 R 8 1781-1782 Karton 1529 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 24: 
žádosti o povolení výměny poddankcýh dodávkových stavoských památek za 
hotovépeníze a žádosti o jejich postoupení 
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3140 R 8 1775-1785 Karton 1529 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 25: 
konečná schválení kontribučních účtů komorní účtárnou 1775 – 1785 

3140 R 8 1783-1785 Karton 1529 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 26: 
přijímání a přísahy kontribučních výběrčích 1783 – 1785 

3140 R 8 1783-1785 Karton 1529 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 27: 
pořizování kontribučních kolesek pro potřeby kontribučních výběrčích 
a zajišťování odvozu kontribucí; mj. způsob úhrady za odvoz 1783 – 1785 

3140 R 8 1775-1785 Karton 1529 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 28: 
vyšetřování dluhů v kontribučních pokladnách; mj. Matyáše Prosche 
v Častrově a kontribučního výběrčího v Polné Xavera Kleina 1784 – 1785 

3140 R 8 1784-1785 Karton 1530 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 29: 
vyšetřování svévolného vybírání a používání peněz z poddanských 
kontribučních pokladen vrchností 1784 – 1785 

3140 R 8 1783-1784 Karton 1530 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 30: 
zapravení starých dluhů na příspěvcích na stavbu silnic, které poskytovala 
vrchnost, města a městečka 1783 – 1784 

3140 R 8 1784 Karton 1530 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 31: 
nařízení o postupu při prodeji kontribučního obilí a při jeho zapůjčování 
poddaným 1784 

3140 R 8 1783-1784 Karton 1530 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 32: nová 
úprava odvodu poddanské kontribuce s ohledem na odvod kontribučních 
peněz, vytváření obilních zásob a úhradu dluhů 1783 – 1784 

3140 R 8 1748-1785 Karton 1530 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 33: 
daňové záležitosti – normálie 1748 – 1784 

3140 R 8 1748-1768 Karton 1531 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Brněnský kraj: kontribuční účty Brněnského kraje; mj. revize kontribučních 
účtů a vytčení zjištěných nedostatků, výtky kontribučním výběrčím za 
nesprávně vedené kontribuční účty, činnost revidentů kontribučních účtů 
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3140 R 8 1768-1782 Karton 1532 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Brněnský kraj: kontribuční účty Brněnského kraje; mj. revize kontribučních 
účtů a vytčení zjištěných nedostatků, výtky kontribučním výběrčím za 
nesprávně vedené kontribuční účty, činnost revidentů kontribučních účtů 

3140 R 8 1782-1785 Karton 1533 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Brněnský kraj: mj. stanovení lhůt pro zapravení kontribučních dluhů, spory 
mezi vrchnostmi a poddanými o placení kontribucí 

3140 R 8 1759-1779 Karton 1534 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 2 
Brněnský kraj: ukládání a vypovídání kapitálů; mj. sirotčích a výpomoc 
poddaným hotovými penězi a obilím z kontribučních fondů 

3140 R 8 1780-1785 Karton 1535 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 2 
Brněnský kraj: ukládání a vypovídání kapitálů; mj. sirotčích a výpomoc 
poddaným hotovými penězi a obilím z kontribučních fondů 

3140 R 8 1753-1785 Karton 1536 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 3 
Brněnský kraj: žádosti kontribučních výběrčích o zvýšení služného, hrazení 
jejich knacelářských výloh, zajišťování píce pro koně 1753 – 1785 

3140 R 8 1753-1785 Karton 1536 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 4 
Brněnský kraj: vytčení nedostatků zjištěných při revizi kontribučních účtů 
a účtů z masného krejcaru na rajhradském klášterním panství; mj. úhrada 981 
zl. z kontribuční pokladny 1756 – 1772 

3140 R 8 1768-1772 Karton 1537 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 5 
Brněnský kraj: vyšetřování nesrovnalostí v kontribuční agendě městečka 
Pouzdřany na mikulovském panství a stížnosti na rozvržení zemské 
bonifikace; mj. obvinění pouzdřanského poddaného Jana Rimmera 
a podivínského městského písaře Jana Sovu z pobuřování pouzdřanských 
poddaných 1768 – 1772 

3140 R 8 1768-1769 Karton 1537 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 6 
Brněnský kraj: vyšetřování žaloby obce Těšice na hodonínském panství proti 
jejímu bývalému purkmistrovi Tomáši Šimkovi, který v letech 1759 – 1763 
zpronevěřil 1828 zl. z kontribučních peněz; mj. přil. přehledy kontribučních 
povinností 1768 – 1769 

3140 R 8 1764 Karton 1537 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 7 
Brněnský kraj: vyšetřování nesprávné manipulace s kontribučními penězi 
kontribučním výběrčím na líšeňském panství a statku Tvarožná Václavem 
Waldsteinerem 1764 
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3140 R 8 1769 Karton 1537 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 8 
Brněnský kraj: žádost 27 domkařů z Milovic na lednickém panství 
o vyšetřování mimořádného vybírání kontribučních peněz tamním rychtářem 
a purkmistrem 1769 

3140 R 8 1764-1773 Karton 1537 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 9 
Brněnský kraj: vyšetřování stížnosti poddaných ze Šardic na panství kláštera 
sv. Tomáše v Brně na daňový útisk; mj. stížnosti poddaných proti tamním 
hospodářským úředníkům, stížnost vrchnosti na poddané pro buřičské 
chování, věznění poddaných na Špilberku a v Olomouci 1770 – 1773 

3140 R 8 1773-1777 Karton 1538 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 9 
Brněnský kraj: vyšetřování stížnosti poddaných ze Šardic na panství kláštera 
sv. Tomáše v Brně na daňový útisk; mj. stížnosti poddaných proti tamním 
hospodářským úředníkům, stížnost vrchnosti na poddané pro buřičské 
chování, věznění poddaných na Špilberku a v Olomouci 1773 – 1777 

3140 R 8 1754-1761 Karton 1538 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 10 
Brněnský kraj: vyšetřování nesrovnalostí v kontribuční agendě na lenních 
statcích Šlapanice a Jiříkovice 1754 – 1761 

3140 R 8 1756 Karton 1538 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 11 
Brněnský kraj: revize kontribučních účtů na statku Křetín, provedená po smrti 
kontribučního výběrčího Antonína Valentina Juřičky 1756 

3140 R 8 1771-1772 Karton 1538 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 12 
Brněnský kraj: narovnání sporu mezi kontribučním výběrčím na 
židlochovickém panství Leopoldem Heinrichem a městečky Blučinou 
a Nosislaví o náhradu za nedodanou píci do vojenských skladů; mj. náhradou 
zaplaceno do kontribuční pokladny 193 zl. 1771 – 1772 

3140 R 8 1770-1772 Karton 1538 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 13 
Brněnský kraj: vyšetřování nesprávně stanoveného cestovného a dovozného 
kontribučním výběrčím na vyškovském panství Janem Freitlem 1770 – 1772 

3140 R 8 1769-1794 Karton 1538 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 14 
Brněnský kraj: umístění kontribuční pokladny v nově zakoupeném úředním 
domě a jeho používání jako skladu hodonínského panství; mj. opravy domu 
1769 – 1794 

3140 R 8 1768-1783 Karton 1538 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 15 
Brněnský kraj: kontribuce na račickém panství; mj. revize tamního 
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kontribučního úřadu, úhrada kontribučního nedoplatku, přehledy kontribučních 
povinností 1768 – 1783 

3140 R 8 1754-1783 Karton 1538 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 16 
Brněnský kraj: vyšetřování denunciace na kontribučního výběrčího na statku 
Blansko Ignáce Josefa Kecka pro nesprávné vedení kontribučních účtů 1765 
– 1767 

3140 R 8 1770-1784 Karton 1539 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 17 
Brněnský kraj: vyšetřování žaloby poddaných ze Ždánic, Lovčic a Nechvalína 
proti tamnímu kontribučnímu výběrčímu Janu Hampelovi pro nesprávné 
vedení kontribučních účtů a nesprávnou manipulaci s kontribučními penězi; 
mj. přil. protokol vyšetřovací komise 1770 – 1784 

3140 R 8 1771-1777 Karton 1539 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 18 
Brněnský kraj: zpronevěření kontribučních peněz Františkem Josefem 
Krausem, hospodářským ředitelem na moraveckém panství a statku Mitrov; 
mj. zajišťování úhrady zpronevřených peněz, zprávy a protokoly 
o prováděném vyšetřování, půjčky poddaným z kontribuční pokladny 1771 – 
1777 

3140 R 8 1775-1780 Karton 1539 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 19 
Brněnský kraj: žádost městské rady v Mikulově o oddělení městských 
kontribucí od poddanských; mj. revize kontribučních účtů, zjišťování závad 
v individuální subrepartici, žádosti mikulovské vrchnosti a tamní kolegiátní 
kapituly o osvobození jejich realit od placení kontribucí 1775 – 1780 

3140 R 8 1769-1780 Karton 1539 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 20 
Brněnský kraj: vyšetřování stížnosti poddayných z hustopečského předměstí 
Česká ves proti tamní městské radě a kontribučnímu výběrčímu Matyáši 
Breuerovi, kteří nesprávně manipulují s kontribučními a obecními penězi; mj. 
jmenování vyšetřovací komise, spor o zemskou bonifikaci 1769 – 1780 

3140 R 8 1777-1783 Karton 1539 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 21 
Brněnský kraj: revize kontribučních účtů na drnholeckém panství, provedená 
účetním revidentem Josefem Saskou 1777 – 1783 

3140 R 8 1769-1784 Karton 1539 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 22 
Brněnský kraj: vyšetřování schodku v kontribuční pokladně na statku Velké 
Němčice, vzniklého v době působení kontribučního výběrčího Antonína 
Alesche 

3140 R 8 1780-1784 Karton 1540 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 23 
Brněnský kraj: vyšetřování stížnosti městečka Drnholce na přetěžování 
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kontribučními povinnostmi a vojenskými dodávkami; mj. seznamy 
kontribučních povinností, stanovení výše vojenského ubytovacího příspěvku, 
zprávy o průběhu vyšetřování, narovnání sporu 1780 – 1784 

3140 R 8 1780-1785 Karton 1540 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 24 
Brněnský kraj: žádost kunštátské vrchnosti o oddělené vedení kontribuční 
agendy městečka Olešnice; mj. odepření Olešnice předat kontribuční účty, 
protokoly z nařízeného vyšetřování 1780 – 1785 

3140 R 8 1784-1785 Karton 1540 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 25 
Brněnský kraj: stavby a opravy kontribučních sýpek 1784 – 1785 

3140 R 8 1759-1784 Karton 1540 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 26 
Brněnský kraj: stížnost poddaných z Velkých Pavlovic na hodonínském 
panství proti tamnímu faráři, který držel nezdaněné rustikální pole 1759 – 
1784 

3140 R 8 1759-1785 Karton 1540 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 27 
Brněnský kraj: kontribuce na ždánickém panství; mj. revize kontribučních účtů 
a kontribuční pokladny, stavba kontribuční sýpky; přil. kolorovaný stavební 
plánek sýpky 1783 – 1785 

3140 R 8 1751-1772 Karton 1541 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 Brno 
resty: různé účetní výkazy kontribučních nedoplatků; mj. doklady o odvodu 
kontribučních peněz 

3140 R 8 1773-1783 Karton 1542 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 Brno 
resty: různé účetní výkazy kontribučních nedoplatků; mj. doklady o odvodu 
kontribučních peněz 

3140 R 8 1761-1776 Karton 1542 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 2 Brno 
resty: vyšetřování sporu mezi bývalým kontribučním výběrčím na panství 
cisterciáckého kláštera Králové na Starém Brně Janem Václavem Dvořákem 
a jeho nástupcem Václavem Sieglem, vzniklého zjištěním schodku při kontrole 
kontribučních účtů a kontribuční pokladny 

3140 R 8 1751-1753 Karton 1543 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 3 Brno 
resty: vymáhání restu, zjištěného kontrolou kontribučních účtů po bývalém 
kontribučním výběrčím na tišnovském klášterním panství Antonínu 
Kranisterovi; mj. přiložené výtahy z robotních knih a urbářů; na česky psaném 
osvědčení o odvodu proviantu přitištěno 19 zachovalých obecních pečetí 
1751 – 1753 
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3140 R 8 1749-1751 Karton 1543 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 4 Brno 
resty: vyšetřování a úhrada schodku v kontribuční pokladně po bývalém 
kontribučním výběrčím na panství kláštera sv. Anny v Brně Janu Foreitterovi 
1749 – 1751 

3140 R 8 1752 Karton 1543 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 5 Brno 
resty: vyšetřování kontribučního nedoplatku zjištěného revizí kontribučních 
účtů na ždánickém panství; mj. šetření o činnosti bývalého kontribučního 
výběrčího Kristiana Brüela 1752 

3140 R 8 1749-1753 Karton 1543 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 6 Brno 
resty: vyšetřování nesrovnalostí v kontribučních účtech na drnholeckém 
panství 1749 –  1753 

3140 R 8 1753 Karton 1543 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 7 Brno 
resty: nesprávná manipulace s kontribučními penězi na drnholeckém panství 
za působení kontribučního výběrčího Jakuba Rudolfa Biestowského 1753 

3140 R 8 1753-1757 Karton 1543 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 8: Brno 
resty: likvidace schodku v kontribuční pokladně na vyškovském panství, 
zjištěného revizí ročních účtů, vedených kontribučním výběrčím Sylverem 
Minikatim 1753 – 1757 

3140 R 8 1749-1757 Karton 1543 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 9 Brno 
resty: úhrada schodku v kontribuční pokladně na bučovickém panství, 
zjištěného revizí kontribučních účtů, které vedli kontribuční výběrčí Karel 
Kuntz a Josef Schubert 1755 – 1757 

3140 R 8 1748-1774 Karton 1544 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Hradišťský kraj: kontribuční účty Hradišťského kraje; mj. revize kontribučních 
účtů, nedostatky ve vedení kontribučních účtů a jejich odstaňování, přijímání 
a propouštění kontribučních výběrčích, úhrada zjištěných schodků 
v kontribučních pokladnách 

3140 R 8 1774-1783 Karton 1545 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Hradišťský kraj: kontribuční účty Hradišťského kraje; mj. revize kontribučních 
účtů, nedostatky ve vedení kontribučních účtů a jejich odstaňování, přijímání 
a propouštění kontribučních výběrčích, úhrada zjištěných schodků 
v kontribučních pokladnách 

3140 R 8 1755-1783 Karton 1546 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 2 
Hradišťský kraj: ukládání a vypovídání kapitálů v kontribučních pokladnách; 
mj. přehledy o kapitálech uložených v kontribučních pokladnách a 
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o skladovém kontribučním obilí, výpomoc poddaným penězi z kontribučních 
pokladen a obilí z kontribučních sýpek 

3140 R 8 1783-1785 Karton 1547 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 2 
Hradišťský kraj: ukládání a vypovídání kapitálů v kontribučních pokladnách; 
mj. přehledy o kapitálech uložených v kontribučních pokladnách a 
o skladovém kontribučním obilí, výpomoc poddaným penězi z kontribučních 
pokladen a obilí z kontribučních sýpek 

3140 R 8 1752-1784 Karton 1548 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 3 
Hradišťský kraj: žádosti kontribučních výběrčích o zvýšení služného, hrazení 
jejich kancelářských výloh, zajišťování píce pro koně 1752 – 1784 

3140 R 8 1763-1766 Karton 1548 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 4 
Hradišťský kraj: vyšetřování stížnosti poddaných na statcích Litenčice 
a Chvalnov proti tamnímu kontribučnímu výběrčímu Josefu Ignáci Nitschemu 
pro špatné hospodaření s kontribučními penězi 1763 – 1766 

3140 R 8 1756-1760 Karton 1548 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 5 
Hradišťský kraj: revize kontribučních účtů města Bzence; mj. přil. seznamy 
bzeneckých kontribuentů, repatrice kontribucí, kontribuční účty z l. 1754 – 
1755 

3140 R 8 1763-1764 Karton 1548 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 6 
Hradišťský kraj: revize kontribučních účtů na statcích Komárov a Chvalkovice; 
mj. stížnost proti tamní vrchnosti pro užívání nezdaněných rustikálních polí 
1763 – 1764 

3140 R 8 1774-1781 Karton 1548 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 7 
Hradišťský kraj: vyšetřování nesrovnalostí v kontribučních a obecních účtech 
na napajedelském panství; mj. spor bývalého purkmistra v Napajedlích Josefa 
Jana Czernota s tamním kontribučním výběrčím a důchodním písařem 
Josefem Markem 1774 – 1781 

3140 R 8 1782-1784 Karton 1548 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 8 
Hradišťský kraj: žádost obce Liptálu o souhlas s vlastním obstaráváním 
kontribučních záležitostí 1782 – 1784 

3140 R 8 1784-1785 Karton 1548 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 9 
Hradišťský kraj: stavby a opravy kontribučních sýpek 1784 – 1785 
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3140 R 8 1752-1785 Karton 1548 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 10 
Hradišťský kraj: úhrada neprávem vyplacených peněz z kontribuční pokladny 
vizovickým poddaným 1783 – 1784 

3140 R 8 1751-1784 Karton 1549 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 U. H. 
resty: různé účetní výkazy kontribučních nedoplatků 

3140 R 8 1754-1756 Karton 1550 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 2 U. H. 
resty: revize kontribučních účtů na panství Lukov; mj. zjištění účetního 
schodku v kontribučních účtech z let 1746 – 1749, vedených kontribučním 
výběrčím a důchodním Antonínem Čimbrychem; úhrada schodku 
v kontribuční pokladně 1754 – 1756 

3140 R 8 1748-1749 Karton 1550 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 3 U. H. 
resty: vyšetřování kontribučního nedoplatku na zdouneckém panství za 
působení kontribučního písaře a správce Martina Mahra; mj. přiloženy 
kontribuční účty 1748 – 1749 

3140 R 8 1751-1754 Karton 1550 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 4 U. H. 
resty: revize kontribučních účtů na strážnickém panství, vedených bývalým 
kontribučním výběrčím Janem Hottmarem; mj. úhrada schodku v kontribuční 
pokladně 1751 – 1754 

3140 R 8 1748-1749 Karton 1550 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 5 U. H. 
resty: revize kontribučních účtů na brumovském panství, vedených toho času 
uvězněným bývalým kontribučním výběrčím Josefem Františkem Heisslerem; 
mj. jeho žádost o propuštění 1748 – 1749 

3140 R 8 1750-1752 Karton 1550 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 6 U. H. 
resty: revize kontribučních účtů na uherskobrodském panství a úhrada 
schodku v kontribuční pokladně, zjištěného za působení kontribučního 
výběrčího Antonína Decariona 1750 – 1752 

3140 R 8 1748-1756 Karton 1550 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 7 U. H. 
resty: vymáhání starého kontribučního nedoplatku na bývalém kontribučním 
výběrčím na bzeneckém panství Jiřím Františku Prokeschovi 1749 

3140 R 8 1748-1772 Karton 1551 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Jihlavský kraj: výtky proti kontribučním účtům Jihlavského kraje; mj. revize 
a superrevize kontribučních účtů, nedostatky ve vedení kontribučních účtů 
a jejich odstraňování, přijímání a propouštění kontribučních výběrčích, úhrada 
zjištěných schodků v kontribučních pokladnách 
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3140 R 8 1773-1782 Karton 1552 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Jihlavský kraj: výtky proti kontribučním účtům Jihlavského kraje; mj. revize 
a superrevize kontribučních účtů, nedostatky ve vedení kontribučních účtů 
a jejich odstraňování, přijímání a propouštění kontribučních výběrčích, úhrada 
zjištěných schodků v kontribučních pokladnách 

3140 R 8 1782-1785 Karton 1553 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Jihlavský kraj: výtky proti kontribučním účtům Jihlavského kraje; mj. revize 
a superrevize kontribučních účtů, nedostatky ve vedení kontribučních účtů 
a jejich odstraňování, přijímání a propouštění kontribučních výběrčích, úhrada 
zjištěných schodků v kontribučních pokladnách 

3140 R 8 1762-1785 Karton 1554 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 2 
Jihlavský kraj: ukládání a vypovídání kapitálů v kontribučních pokladnách; mj. 
přehledy o kapitálech uložených v kontribučních pokladnách a o skladovém 
kontribučním obilí, výpomoc poddaným penězi z kontribučních pokladen 
a obilím z kontribučích sýpek 1762 – 1785 

3140 R 8 1754-1785 Karton 1554 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 3 
Jihlavský kraj: žádosti kontribučních výběrčích o zvýšení služného, hrazení 
jejich kancelářských výloh, zajišťování píce pro koně 1754 – 1785 

3140 R 8 1769-1772 Karton 1555 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 4 
Jihlavský kraj: revize kontribučních účtů na brtnickém panství a na statcích 
Okříšky a Pokojovice; mj. vyšetřování závad v konribuční agendě vedené 
kontribučním výběrčím Janem Františkem Fierleyem, jeho uvěznění pro 
zjištěné závady a schodek v kontribuční pokladně; přil. poddanské kontribuční 
knížky a vyšetřovací protokoly 1769 – 1772 

3140 R 8 1757-1758 Karton 1555 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 5 
Jihlavský kraj: vyšetřování závad ve vedení kontribučních účtů městečka 
a panství Třešť 1757 – 1758 

3140 R 8 1752-1754 Karton 1555 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 6 
Jihlavský kraj: vyšetřování závad ve vedení kontribučních účtů městečka 
Kamenice za působení kontribučních výběrčích Matěje Prucknera aTomáše 
Zábranského 1752 – 1754 

3140 R 8 1768-1771 Karton 1555 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 7 
Jihlavský kraj: vyšetřování stížnosti proti brtnické vrchnosti, která držela 
nezdaněné poddanské pozemky 1768 – 1771 
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3140 R 8 1752-1773 Karton 1555 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 8 
Jihlavský kraj: vyštřování závad ve vedení kontribučních a obecních účtů 
města Dačic; mj. přiloženy výtahy z kontribučních účtů s přehledy dluhů 
jednotlivých kontribuentů z l. 1757 – 1771 

3140 R 8 1774-1784 Karton 1556 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 8 
Jihlavský kraj: mj. výkazy restů v kontribuční pokladně, vyšetřovací protokol 
1774 – 1784 

3140 R 8 1764-1784 Karton 1556 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 9 
Jihlavský kraj: vyšetřování závad ve vedení kontribučních a obecních účtů 
města Slavonice za působení kontribučního výběrčího Jana Staindla; mj. 
revize kontribuční agendy 1764 – 1770 

3140 R 8 1770-1772 Karton 1557 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 9 
Jihlavský kraj: mj. úhrada zjištěného kontribučního restu 1770 – 1772 

3140 R 8 1770-1784 Karton 1557 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 11 
Jihlavský kraj: žádost městečka Doubravníka o oddělení v kontribučních 
záležitostech od pernštejnského panství 1784 

3140 R 8 1751-1783 Karton 1558 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 J .K. 
resty: různé účetní výkazy kontribučních nedoplatků; mj. úhrada chybějících 
částek v kontribučních pokladnách, aprobace výkazů kontribučních 
nedoplatků 

3140 R 8 1753-1758 Karton 1558 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 2 
Jihlavský kraj resty: úhrada schodku v kontribuční pokladně městských statků 
v Jihlavě po zemřelém bývalém kontribučním výběrčím Janu Joachimu 
Steuerovi 1753 – 1758 

3140 R 8 1749-1783 Karton 1558 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 3 
Jihlavský kraj resty: úhrada schodku v kontribuční pokladně na brtnickém 
panství bývalým kontribučním výběrčím Valentinem Nohou; mj. revize 
kontribučních účtů z let 1743 – 1746 

3140 R 8 1751-1760 Karton 1559 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 4 
Jihlavský kraj resty: kontribuce na velkomeziříčském panství; mj. kontribuční 
manuál z roku 1754 a 1757, rozvrhy kontribučních povinností na 
velkomeziříčském panství, individuální subrepartice uložených daní na 
velkomeziříčském panství a na statku Zhoř, subrepartiční tabela, vyúčtování 
mimořádné válečné daně, výkaz kontribučních dluhů 
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3140 R 8 1762-1770 Karton 1560 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 4 
Jihlavský kraj resty: vyšetřování nesrovnalostí v kontribuční agendě na 
velkomeziříčském panství v době působení kontribučního výběrčího Josefa 
Procházky; mj. úhrada zjištěného schodku v kontribuční pokladně; přil. 
vyšetřovací protokol a závěrečná zpráva 

3140 R 8 1755-1758,1767 Karton 1561 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 4 
Jihlavský kraj resty: kontribuce na velkomeziříčském panství; mj. přil. 
kontribuční manuál z roku 1755 – 1756 a z roku 1758 a zpráva o provedené 
superrevizi kontribučních účtů 

3140 R 8 1761-1767 Karton 1562 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 4 
Jihlavský kraj resty: mj. výkazy o odvodu kontribučního obilí, spisy komise 
vyšetřující podvody kontribučního výběrčího Josefa Procházky 

3140 R 8 1755-1767 Karton 1563 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 4 
Jihlavský kraj resty: mj. protokol o odvodu proviantu, seznamy kvitancí 
splněných dodávek proviantu do vojenských skladů, různé účetní přílohy – 
např. vyúčtování nákladů spojených s odvodem rekrutů, kvitance Josefa 
Procházky, spisy vyšetřovací komise, opis obhajoby Josefa Procházky 

3140 R 8 1750-1764 Karton 1564 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Olomoucký kraj: výtky proti kontribučním účtům olomouckého kraje; mj. revize 
a superrevize kontribučních účtů a kontribučních pokladen, prováděné 
účetními revidenty mor. reprezentace a komory a mor. gubernia; protokoly 
a zprávy o zjištěných závadách v kontribuční agendě 

3140 R 8 1763-1774 Karton 1565 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Olomoucký kraj: mj. přijímání a propouštění kontribučních výběrčích, přehledy 
o počtu výtek proti kontribučním účtům, povolování používat kočáry 
k služebním účelům kontribučních výběrčích, žádosti o bonifikace a jejich 
povolování, uzávěrky kontriubčních účtů a kontribučních pokladen před jejich 
předáním nově jmenovaným kontribučním výběrčím 

3140 R 8 1774-1781 Karton 1566 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Olomoucký kraj: mj. přijímání a propouštění kontribučních výběrčích, přehledy 
o počtu výtek proti kontribučním účtům, povolování používat kočáry 
k služebním účelům kontribučních výběrčích, žádosti o bonifikace a jejich 
povolování, uzávěrky kontribučních účtů a kontribučních pokladen před jejich 
předáním nově jmenovaným kontribučním výběrčím 

3140 R 8 1782-1783 Karton 1567 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Olomoucký kraj: mj. přijímání a propouštění kontribučních výběrčích, přehledy 
o počtu výtek proti kontribučním účtům, povolování používat kočáry 
k služebním účelům kontribučních výběrčích, žádosti o bonifikace a jejich 
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povolování, uzávěrky kontribučních účtů a kontribučních pokladen před jejich 
předáním nově jmenovaným kontribučním výběrčím 

3140 R 8 1783-1785 Karton 1568 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Olomoucký kraj: mj. přijímání a propouštění kontribučních výběrčích, přehledy 
o počtu výtek proti kontribučním účtům, povolování používat kočáry 
k služebním účelům kontribučních výběrčích, žádosti o bonifikace a jejich 
povolování, uzávěrky kontribučních účtů a kontribučních pokladen před jejich 
předáním nově jmenovaným kontribučním výběrčím 

3140 R 8 1755-1780 Karton 1569 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 2 
Olomoucký kraj: ukládání a vypovídání kapitálů v kontribučních pokladnách; 
mj. přehledy o kapitálech uložených v kontribučních pokladnách a 
o skladovém kontribučním obilí, výpomoc poddaným penězi z kontribučních 
pokladen a obilím z kontribučních sýpek 

3140 R 8 1780-1785 Karton 1570 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 2 
Olomoucký kraj: ukládání a vypovídání kapitálů v kontribučních pokladnách; 
mj. přehledy o kapitálech uložených v kontribučních pokladnách a 
o skladovém kontribučním obilí, výpomoc poddaným penězi z kontribučních 
pokladen a obilím z kontribučních sýpek 

3140 R 8 1753-1784 Karton 1571 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 3 
Olomoucký kraj: žádosti kontribučních výběrčích o zvýšení platu, hrazení 
jejich cestovních a kancelářských výloh, zajišťování píce pro koně 1753 – 
1784 

3140 R 8 1751-1770 Karton 1571 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 4 
Olomoucký kraj: žádosti městeček a vsí o oddělení v kontribučních 
záležitostech 1751 – 1770 

3140 R 8 1754-1775 Karton 1571 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 5 
Olomoucký kraj: revize kontribučních účtů na tovačovském panství, 
provedená po zjištění starých daňových nedoplatků 1754 – 1775 

3140 R 8 1761-1762 Karton 1571 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 6 
Olomoucký kraj: žádost Kryštofa sv. p. Blümegena, poručníka sirotků po 
hraběti Kolovratovi, o povolení vést kontribuční účty společně na sirotčích 
statcích Biskupicích, Vranové a Vranové Lhotě 1761 – 1762 

3140 R 8 1751-1785 Karton 1571 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 7 
Olomoucký kraj: revize kontribučních účtů po zemřelém kontribučním 
výběrčím na bouzovském panství Karlu Stiplinovi; mj. přil. protokol o výsledku 
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revize kontribučních účtů z l. 1764 – 1766, úhrada schodku v kontribuční 
pokladně 1768 – 1785 

3140 R 8 1765-1768 Karton 1572 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 8 
Olomoucký kraj: stížnost poddaných na panství Vízmberku proti tamnímu 
kontribučnímu výběrčímu Janu Františku Sokolovi, který jim odmítl podat 
vysvětlení v kontribučních záležitostech a dát záruku k zajištění poddanské 
kontribuce; mj. vymáhání úhrady schodku v kontribuční pokladně po 
pozůstalých po zemřelém Janu Sokolovi 1765 – 1768 

3140 R 8 1764-1766 Karton 1572 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 9 
Olomoucký kraj: použití stavovské památky vrchností na statku Bílé Lhotě 
u Litovle k zaplacení poddanského důchodního dluhu 1764 – 1766 

3140 R 8 1764 Karton 1572 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 10 
Olomoucký kraj: vyšetřování neoprávněného přisvojení bonifikace 1745 zl. 
vrchností na statcích Újezdu u Mohelnice, Vranové s Veselím, Studené 
Loučce a Líšnici, čímž byl způsoben v poddanské kontribuční pokladně 
v Žádlovicích schodek; mj. dobrovolné odevzdání bonifikace vrchností do 
kontribuční pokladny 1764 

3140 R 8 1763-1773 Karton 1572 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 11 
Olomoucký kraj: oprava poddanských sýpek na pantstvích Velkých Losinách 
a Vízmberku; mj. úhrada stavebních nákladů z kontribuční pokladny 1763 – 
1773 

3140 R 8 1768-1783 Karton 1572 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 12 
Olomoucký kraj: stavba příbytku pro kontribučního výběrčího na panství 
Velkých Losinách; mj. úhrada stavebních nákladů z kontribuční pokladny 
1768 – 1783 

3140 R 8 1771-1772 Karton 1572 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 13 
Olomoucký kraj: stížnost poddaných na statcích Brodku u Prostějova, 
Otaslavicích a Želeči na tamního kontribučního výběrčího Jana 
Mauschbergera pro nesprávné vedení kontriubčních peněžních a obilních 
účtů 1771 – 1772 

3140 R 8 1757 Karton 1572 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 14 
Olomoucký kraj: spor mezi bývalým kontribučním výběrčím na plumlovském 
panství Tadeášem Macháčkem a jeho nástupcem Maxmiliánem Langem 
o přebytek v kontribuční pokladně 1757 

3140 R 8 1756-1766 Karton 1572 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 15 
Olomoucký kraj: úhrada schodku v kontribuční pokladně na plumlovském 
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panství, způsobeného bývalým kontribučním výběrčím Františkem Marsem, 
který použil kontribuční peníze jako závdavek pro rekruty 1756 – 1766 

3140 R 8 1755-1759 Karton 1572 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 16 
Olomoucký kraj: žádost důchodního písaře na mírovském panství Jiřího 
Antonína Sottpla o vydání příkazu bývalému mírovskému kontribučnímu 
výběrčímu Janu Wernerovi, aby mu zaplatil již 10 let zadržovaých 227 zl. za 
zástup 1755 – 1759 

3140 R 8 1753-1754 Karton 1572 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 17 
Olomoucký kraj: nové rozvržení masného krejcaru na panství Moravská 
Třebová, placení ubytovacího příspěvku kontribučnímu výběrčímu 
z kontribuční pokladny 1753 – 1754 

3140 R 8 1767 Karton 1572 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 18 
Olomoucký kraj: žádost kontribučního výběrčího na panství kláštera Hradisko 
u Olomouce o výměnu zapůjčených stavovských památek za peníze 
v hotovosti; mj. zapečetění kontribuční pokladny, její revize a vyšetřování 
kontribučního výběrčího 1767 

3140 R 8 1768-1770 Karton 1572 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 19 
Olomoucký kraj: revize kontribučních účtů a kontribuční pokladny na 
bludovském panství a statku Chromeč; mj. vyšetřování nesrovnalostí 
v kontribučních účtech po zemřelém kontribučním výběrčím Ignáci Františku 
Beesovi 1768 – 1770 

3140 R 8 1765-1769 Karton 1572 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 20 
Olomoucký kraj: ztráta kvitancí na oves dodaný do proviantního skladu 
poddanými na statku Krakovec a neodvedení peněžité náhrady za něj dřívější 
vrchností (baronem Antonínem Grechtlerem) do kontribuční pokladny 1765 – 
1769 

3140 R 8 1768-1770 Karton 1572 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 21 
Olomoucký kraj: spor mezi vrchností na panství Ivanovice na Hané a obcemi 
Hoštice a Medlovice o zaplacení bonifikací za odvoz palivového dřeva pro 
ruské oddíly a jiného proviantu pro vojenské oddíly procházející panstvím 
1768 – 1770 

3140 R 8 1753-1783 Karton 1572 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 22 
Olomoucký kraj: nesrovnalosti v kontribučních účtech Moravské Třebové 1768 
– 1777 

3140 R 8 1771-1781 Karton 1573 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 23 
Olomoucký kraj: pověření účetního adjunkta Gromanna vyšetřením 
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zmatených kontribučních účtů města Zábřehu, nesouhlas s přijetím Karla 
Hofmanna za kontribučního výběrčího pro jeho neznalost účetnictví; mj. přil. 
vyšetřovací protokol, úhrada schodku v kontribuční pokladně 1771 – 1781 

3140 R 8 1774-1782 Karton 1573 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 24 
Olomoucký kraj: nesrovnalosti v kontribučních účtech města Prostějova 1774 
– 1782 

3140 R 8 (1687)1753-1782 Karton 1573 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 25 
Olomoucký kraj: stížnost administrátora farnosti v Drahanech na plumlovském 
panství proti tamním hospodářským úředníkůpm, kteří chtějí zdanit 130 měřic 
rustikálních pozemků, užívaných jím namísto církevního desátku; mj. přil. 
fundační listiny (1687) 1753 – 1782 

3140 R 8 1759-1781 Karton 1574 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 26 
Olomoucký kraj: narovnání sporu mezi poddanými na panstvích olomouckého 
biskupství Svitavy a Mírov a městem Mohelnice, které s tamním statkem se 
oddělilo v kontribučních záležitostech od těchto panství, o úhradu restu 3053 
zl. 1759 – 1781 

3140 R 8 1778-1784 Karton 1574 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 27 
Olomoucký kraj: revize kontribučních účtů a kontribuční pokladny na panství 
Sovinec; mj. úhrada zjištěného schodku 1586 zl., nesprávná manipulace 
s účty kontribučním výběrčím Janem Jesserem 1778 – 1784 

3140 R 8 1783-1784 Karton 1574 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 28 
Olomoucký kraj: stavba a opravy poddanských kontribučních sýpek 
v Olomouckém kraji 1783 – 1784 

3140 R 8 1759-1785 Karton 1574 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 29 O .K.: 
revize kontribučních účtů na panství Vízmberk 1782 – 1785 

3140 R 8 1751-1783 Karton 1575 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Olomoucký kraj resty: různé účetní výkazy kontribučních nedoplatků 

3140 R 8 1752-1754 Karton 1576 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 2 
Olomoucký kraj resty: revize kontribučních účtů a kontribuční pokladny na 
panství Sovinec; mj. revize obecních účtů, vyšetřování schodku v kontribuční 
pokladně za kontribučních výběrčích Jana Jiřího Bahra a Františka Antonína 
Klingera; přil. repartice kontribučních povinností 1752 – 1754 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

729 

3140 R 8 1753 Karton 1576 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 3 
Olomoucký kraj resty: účetní nedoplatek zjištěný revizí kontribučních účtů na 
panství Kolštejn, za působení kontribučního výběrčího Jindřicha Schlesingera 
1753 

3140 R 8 1752-1754 Karton 1576 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 4 O.K. 
resty: žádost Jana Jiřího Thomanna, kontribučního výběrčího v Prostějově, 
o provedení superrevize jím vedených kontribučních účtů a o zrušení 
soudního rozhodnutí o sekvestraci jeho domu; mj. přil. kniha kontribučních 
účtů 1752 – 1754 

3140 R 8 1749-1768 Karton 1577 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Přerovský kraj: výtky proti kontribučním účtům Přerovského kraje; mj. revize 
a superrevize kontribučních účtů, nedostatky ve vedení kontribučních účtů 
a jejich odstraňování, přijímání a propouštění kontribučních výběrčích, úhrada 
zjištěných schodků v kontribučních pokladnách 

3140 R 8 1768-1777 Karton 1578 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Přerovský kraj: výtky proti kontribučním účtům Přerovského kraje; mj. revize 
a superrevize kontribučních účtů, nedostatky ve vedení kontribučních účtů 
a jejich odstraňování, přijímání a propouštění kontribučních výběrčích, úhrada 
zjištěných schodků v kontribučních pokladnách 

3140 R 8 1777-1783 Karton 1579 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Přerovský kraj: výtky proti kontribučním účtům Přerovského kraje; mj. revize 
a superrevize kontribučních účtů, nedostatky ve vedení kontribučních účtů 
a jejich odstraňování, přijímání a propouštění kontribučních výběrčích, úhrada 
zjištěných schodků v kontribučních pokladnách 

3140 R 8 1783-1785 Karton 1580 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Přerovský kraj: výtky proti kontribučním účtům Přerovského kraje; mj. revize 
a superrevize kontribučních účtů, nedostatky ve vedení kontribučních účtů 
a jejich odstraňování, přijímání a propouštění kontribučních výběrčích, úhrada 
zjištěných schodků v kontribučních pokladnách 

3140 R 8 1755-1785 Karton 1580 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 2 
Přerovský kraj: ukládání a vypovídání kapitálů v kontribučních pokladnách; mj. 
přehledy o kapitálech uložených v kontribučních pokladnách a o skladovaném 
kontribučním obilí, výpomoc poddaným penězi z kontribučních pokladen 
a obilím z kontribučních sýpek 1755 – 1776 

3140 R 8 1777-1785 Karton 1581 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 2 
Přerovský kraj: mj. přiloženy protokoly a zprávy o stavu kontribucí 
a kontribuční agendy, sepisované při vizitacích jednotlivých okresů 
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3140 R 8 1757-1785 Karton 1582 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 3 
Přerovský kraj: žádosti kontribučních výběrčích v Přerovském kraji o zvýšení 
služného, o úhradu výloh za kancelářské potřeby; úhrada jejich cestovních 
výloh, poskytování kontribučních diet z kontribuční pokladny 1757 – 1785 

3140 R 8 1753-1785 Karton 1582 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 4 
Přerovský kraj: revize a adjustace kontribučních účtů města Kroměříže; mj. 
přiloženy výkazy kontribučních dluhů, úhrada schodku v kontribučních účtech, 
slučování kontribučních peněz s obecními 1753 – 1756 

3140 R 8 1752-1772 Karton 1583 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 6 
Přerovský kraj: závady ve vedení kontribučních účtů na potštátském panství; 
mj. vyrovnání schodku v kontribučních účtech a náprava v manipulaci s nimi 
1752 – 1772 

3140 R 8 1752-1781 Karton 1583 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 7 
Přerovský kraj: vyšetřování stavu poddanské kontribuce na osoblažském 
panství po úmrtí tamního kontribučního výběrčího Františka Nietsche 1766 – 
1781 

3140 R 8 1770-1775 Karton 1584 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 8 
Přerovský kraj: vyšetřování nesrovnalostí v kontribuční agendě na 
přerovském panství; mj. nesprávná manipulace s kontribučními penězi, 
přiloženy protokoly z lokálních vyšetřování 1770 – 1775 

3140 R 8 1770-1779 Karton 1584 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 9 
Přerovský kraj: vyšetřování nesprávné manipulace s kontribučními účty města 
Přerova v době působení kontribučního výběrčího Matyáše Urbáška 1770 – 
1779 

3140 R 8 1776-1782 Karton 1584 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 10 
Přerovský kraj: vyšetřování nesrovnalostí v kontribučních účtech na 
hranickém panství; mj. vyrovnání schodku v kontribuční pokladně, 
způsobeného neplacením kontribucí 22 dědičnými rychtáři a 7 sedláky; 
výměna dodávkových stavoských památek za peníze v hotovosti; přiloženy 
protokoly vyšetřovací komise 1776 – 1782 

3140 R 8 1753-1754 Karton 1584 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 11 
Přerovský kraj: vyšetřování závad v kontribučních účtech na kroměřížském 
panství za působení kontribučního výběrčího Tomáše Feckla 1753 – 1754 

3140 R 8 1767 Karton 1584 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 12 
Přerovský kraj: žádost poddaných na potštátském panství o prominutí 
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povinností dodatečně odvést dluhující kontribuční obilí, které jim bylo 
zabaveno nepřátelským vojskem; mj. jejich žádost o zapůjčení obilí 
z kontribučního obilního fondu 1767 

3140 R 8 1768 Karton 1584 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 13 
Přerovský kraj: revize kontribučních účtů na statku Paskov; mj. vyšetřování 
sjednané výměny stavovské památky a židem Šimonem Moysesem za peníze 
v hotovosti bez předchozího souhlasu gubernia 1768 

3140 R 8 1753-1754 Karton 1584 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 14 
Přerovský kraj: vyšetřování nesrovnalostí v kontribučních účtech na panství 
Holešov a na statcích Zábeštní Lhota, Pěnčičky, Stará Ves, Martinice 
a Rymice 1753 – 1754 

3140 R 8 1753-1782 Karton 1584 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 15 
Přerovský kraj: revize kontribučních účtů na statku Lešná; mj. vyšetřování 
stížnosti poddaných proti tamní vrchnosti pro nesprávné rozvržení daní, 
nepřiznání zemské bonifikace na úhradu škod vzniklých rozvodněním řeky 
Bečvy 1769 – 1774 

3140 R 8 1761-1772 Karton 1585 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 16 
Přerovský kraj: vyšetřování příčin včasného nezaplacení poddanské 
kontribuce na panství Bystřice pod Hostýnem a na statku Prusinovice; mj. 
žádost tamního kontribučního výběrčího Jana Antonína Reyndla o zrušení 
exekuce 1761 – 1772 

3140 R 8 1772-1774 Karton 1585 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 17 
Přerovský kraj: vyšetřování nezaplacené kontribuce za léta 1758 – 1771 
z rustikálních polí, držených potštátskou vrchností; mj. úhrada 72 zl. 1772 – 
1774 

3140 R 8 1765-1766 Karton 1585 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 18 
Přerovský kraj: vyšetřování sporu bývalého nájemce a kontribučního 
výběrčího na želatovickém statku Antonína Riegra s tamní vrchností 
a poddanými, k němuž došlo pro nesrovnalosti v kontribučních účtech a 
v kontribuční pokladně, zjištěné při jejich předávání jeho nástupci 1765 – 1766 

3140 R 8 1766-1776 Karton 1585 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 19 
Přerovský kraj: revize kontribučních účtů na lenním statku Valašské Meziříčí; 
mj. žádost o prodloužení lhůty k předložení kontribučních účtů, vyšetřování 
shodku v kontribučních účtech, přil. zpráva a protokol o provedeném šetření, 
úhrada schodku v kontribuční pokladně 1766 – 1776 
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3140 R 8 1761- 1782 Karton 1585 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 20 
Přerovský kraj: vyšetřování stavu kontribucí na panství Kelč 1771 – 1782 

3140 R 8 1772-1777 Karton 1586 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 21 
Přerovský kraj: ustanovení lokální revizitační komise a její činnost při 
vyšetřování hraničního sporu o oprávněnosti držby nezdaněných polí a luk 
poddanými z Hošťálkovic a Lhotky u Ostravy na hlučínském panství 
v Pruském Slezsku, které patřily k Nové Vsi u Ostravy; mj. korespondence 
s pruskou válečnou komorou ve Vratislavi 1772 – 1777 

3140 R 8 1776-1781 Karton 1586 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 22 
Přerovský kraj: superrevize kontribučních účtů v městě Příboru po zemřelém 
kontribučním výběrčím Václavu Grafovi; mj. přiložen vyšetřovací protokol 
1776 – 1781 

3140 R 8 1778-1781 Karton 1586 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 23 
Přerovský kraj: vyšetřování stavu kontribucí na statku Jasenice u Valašského 
Meziříčí 1778 – 1781 

3140 R 8 1781-1783 Karton 1586 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 24 
Přerovský kraj: vyšetřování nesrovnalostí v kontribučních účtech na 
arcibiskupském komorním statku Libavá (dnes Libavá Město) 1781 – 1783 

3140 R 8 1783-1785 Karton 1586 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 25 
Přerovský kraj: stavby a opravy poddanských kontribučních sýpek 1783 – 
1785 

3140 R 8 1782-1784 Karton 1586 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 26 
Přerovský kraj: vyšetřování nesprávností ve vedení kontribučních účtů ve 
městech Příbor a Moravská Ostrava 1782 – 1784 

3140 R 8 1772-1785 Karton 1586 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 27 
Přerovský kraj: žádosti o oddělení v kontribučních záležitostech v Přerovském 
kraji 1772 – 1785 

3140 R 8 1751-1782 Karton 1587 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Přerovský kraj resty: různé účetní výkazy kontribučních nedoplatků 1751 – 
1782 
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3140 R 8 1751-1782 Karton 1587 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 2 
Přerovský kraj resty: revize kontribučních účtů na alodiálním panství Valašské 
Meziříčí a na statcích Rožnov a Krásno 1752 – 1756 

3140 R 8 1748-1769 Karton 1588 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Znojemský kraj: výtky proti kontribučním účtům Znojemského kraje; mj. revize 
a superrevize kontribučních účtů, nedostatky ve vedení kontribučních účtů 
a jejich odstraňování, přijímání a propouštění kontribučních výběrčích, úhrada 
zjištěných schodků v kontribučních pokladnách 

3140 R 8 1769-1782 Karton 1589 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Znojemský kraj: výtky proti kontribučním účtům Znojemského kraje; mj. revize 
a superrevize kontribučních účtů, nedostatky ve vedení kontribučních účtů 
a jejich odstraňování, přijímání a propouštění kontribučních výběrčích, úhrada 
zjištěných schodků v kontribučních pokladnách 

3140 R 8 1782-1785 Karton 1590 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Znojemský kraj: výtky proti kontribučním účtům Znojemského kraje; mj. revize 
a superrevize kontribučních účtů, nedostatky ve vedení kontribučních účtů 
a jejich odstraňování, přijímání a propouštění kontribučních výběrčích, úhrada 
zjištěných schodků v kontribučních pokladnách 

3140 R 8 1762-1778 Karton 1591 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 2 
Znojemský kraj: ukládání a vypovídání kapitálů v kontribučních pokladnách; 
mj. přehledy o kapitálech uložených v kontribučních pokladnách a 
o skladovaném kontribučním obilí, výpomoc poddaným penězi z kontribučních 
pokladen a obilím z kontribučních sýpek 

3140 R 8 1779-1785 Karton 1592 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 2 
Znojemský kraj: ukládání a vypovídání kapitálů v kontribučních pokladnách; 
mj. přehledy o kapitálech uložených v kontribučních pokladnách a 
o skladovaném kontribučním obilí, výpomoc poddaným penězi z kontribučních 
pokladen a obilím z kontribučních sýpek 

3140 R 8 1756-1784 Karton 1593 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 3 
Znojemský kraj: žádosti kontribučních výběrčích ve Znojemském kraji 
o zvýšení služného, o úhradu výloh za kancelářské potřeby; úhrada jejich 
cestovních výloh, poskytování kontribučních diet z kontribuční pokladny, 
zajišťování píce pro koně 1756 – 1784 

3140 R 8 1754-1757 Karton 1593 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 4 
Znojemský kraj: revize kontribučních účtů na bítovském panství; mj. dluh 600 
zl. hraběte Cavrianiho v poddanské kontribuční pokladně, žádost poddaných 
o výpomoc v kontribučních povinnostech uvolněním 700 zl., uložených ve 
stavovské pokladně; přiloženy výtahy z kontribučních účtů 1754 – 1757 
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3140 R 8 1764-1765 Karton 1593 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 5 
Znojemský kraj: vyšetřování nesrovnalostí v kontribučních účtech města 
Moravské Budějovice 1764 – 1765 

3140 R 8 1763-1785 Karton 1593 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 6 
Znojemský kraj: žádosti o oddělení v kontribučních záležitostech ve 
Znojemském kraji 1763 – 1785 

3140 R 8 1752 Karton 1593 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 7 
Znojemský kraj: závady v kontribučních účtech na jaroměřickém panství 1752 

3140 R 8 1752-1785 Karton 1593 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 8 
Znojemský kraj: revize kontribučních účtů na panství Hradiště sv. Hypolita; mj. 
vyšetřování závad v kontribučních účtech vedených kontribučními výběrčími 
Františkem Antonínem Bergerem a Janem Jiřím Haubtem 1763 – 1774 

3140 R 8 1771-1782 Karton 1594 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 9 
Znojemský kraj: revize kontribučních účtů na panství Fryšava a na statku 
Bohutice; mj. úhrada zjištěného schodku v kontribuční pokladně 1771 – 1782 

3140 R 8 1775-1780 Karton 1594 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 10 
Znojemský kraj: spory v kontribučních záležitostech města Jaroměřice nad 
Rokytnou; mj. vyšetřování sporu jaroměřických měšťanů s tamní vrchností 
a revize kontribučních účtů 1775 – 1780 

3140 R 8 1771-1783 Karton 1594 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 11 
Znojemský kraj: vyšetřování sporu v kontribučních záležitostech na statku 
Biskupice; mj. exekuční vymáhání kontribučního dluhu, dluh tamní vrchnosti 
v kontribuční pokladně 1779 – 1783 

3140 R 8 1774-1782 Karton 1595 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 12 
Znojemský kraj: soudní vyšetřování nesprávného nakládání s penězi 
v kontribuční pokladně na statku Valeč; mj. spor poddaných s tamní vrchností, 
zpronevěření kontribučních peněz kontribučním výběrčím Josefem 
Schindlerem, úhrada kontribučních dluhů 1774 – 1782 

3140 R 8 1774-1783 Karton 1595 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 13 
Znojemský kraj: revize kontribučních účtů na statcích Mikulovice, Horní 
Dunajovice a Německá Konice (Konice u Znojma), prováděná účetním 
revidentem Josefem Saskou; mj. zjištěna nesprávná manipulace 
s kontribučními účty 1774 – 1783 
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3140 R 8 1777-1783 Karton 1595 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 14 
Znojemský kraj: revize kontribučních účtů města Jemnice; mj. vyšetřování 
sporu městské rady s městským písařem Josefem Brabcem 1777 – 1783 

3140 R 8 1777-1781 Karton 1595 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 15 
Znojemský kraj: žádost Antonína hraběte Kořenského, spoluporučníka na 
sirotčím panství hrabat Althanů v Hrušovanech nad Jevišovkou, o provedení 
revize kontribučních účtů pro zjištěné závady v kontribuční agendě, vedené 
důchodním a kontribučním výběrčím Antonínem Václavem Muschlerem 1777 
– 1781 

3140 R 8 1774-1785 Karton 1595 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 16 
Znojemský kraj: stavby a opravy poddanských kontribučních sýpek ve 
Znojemském kraji 1783 – 1785 

3140 R 8 1749-1783 Karton 1596 
Účtárna moravské reprezentace a komory, guberniální účtárna – č. 1 
Znojemský kraj resty: různé účetní výkazy kontribučních nedoplatků 1749 – 
1783 

3141 R 9 1699-1786 Karton 1597 
Loupežníci a zbojníci – mj. patenty aj. nařízení o jejich pronásledování 

3141 R 9 1644-1781 Karton 1598 
Loupežníci a zbojníci – mj. stíhání loupežníků přes hranice 1712 – 1720; 
noční stráže při kostelích 1738; krádež 810 zl. z komerční pokladny, umístěné 
ve stavovské registratuře 1772 – 1774; vyloupení pokladny pečetního úřadu 
1780 – 1781; střežení kostela v Kučerově 1726 – 1731; souzení loupežníků 
vojenskými soudy podle stanného práva, odměny denunciantům 1710 – 1733; 
udělení pardonů loupežníkům 1710 – 1727; vražda Jana Václava Přepiského 
z Rychnburka na zámku v Ivanovicích na Hané 1765 – 1772; republikace 
generálií o loupežnících 1720, 1750; rebelie Valachů na Moravě 1644 – 1675 

3141 R 9 1763-1775 Karton 1599 
Loupežníci a zbojníci – vyšetřování loupeží a loupežných přepadení, 
obsazování míst nočních strážných při kostelích, krádeže v kostelích, roční 
zprávy krajských hejtmanů o výkonu strážní služby při kotelích 

3141 R 9 1776-1781 Karton 1600 
Loupežníci a zbojníci – vyšetřování loupeží a loupežných přepadení, 
obsazování míst nočních strážných při kostelích, krádeže v kostelích, roční 
zprávy krajských hejtmanů o výkonu strážní služby při kotelích 

3141 R 9 1782-1785 Karton 1601 
Loupežníci a zbojníci – přehledy o spáchaných loupežných přepadeních 
a krádežích 
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3142 R 10 1749 Karton 1601 
Žádost neofyta Karla Redlicha o povolení vystěhovat se z Třebíče, prodat 
otcovský dům a vychovávat děti v katolické víře 

3143 R 11 1710-1726 Karton 1602 
Nekatolíci na Moravě – č. 1: vyšetřování činnosti luterských emisařů z Uher 
v Hradišťském kraji; rozšiřování kacířských knih; zabavení peněžní sbírky na 
stavbu luterského kostela v Uhrách; zprávy hradišťského krajského hejtmana 
o nekatolícíh v kraji, seznamy katolíků; protokoly o výsleších nekatolíků, jejich 
zajišťování a věznění; vyšetřování činnosti luterských kazatelů 

3143 R 11 1646-1700 Karton 1603 
Nekatolíci na Moravě – č. 2: nekatolíci mezi příslušníky šlechtického 
a měšťanského stavu, jejich seznamy; lhůty k odchodu do emitrace a žádosti 
o jejich prodloužení, zprávy krajských hejtmanů o počtu nekatolíků a o jejich 
pobytu, majetkové záležitosti nekatolické šlechty; přiložené nařízení 
o přestupu ke katolické víře 

3143 R 11 1656-1657 Karton 1604 
Nekatolíci na Moravě – č. 4: nekatolíci v Třebíči a na třebíčském panství; mj. 
seznamy zběhlých poddaných z jiných panství, činnost reformační komise; 
různá udání na obyvatele pro nedodržování zásad katolické víry; přiložený 
výtah podstaty artikulů dvou příčin v sobě obsahujících, proč k víře katolické 
přistoupiti nemůže, sepsaný třebíčským měšťanem Janem Jiřím Aidym 1656 
– 1657 

3143 R 11 1673 Karton 1604 
Nekatolíci na Moravě – č. 5: nekatolíci na židlochovickém panství 1673 

3143 R 11 1729-1731 Karton 1604 
Nekatolíci na Moravě – č. 6: zabavení kacířských knih, nalezených 
u poddaných na jimramovském panství; mj. přil. seznamy zabavených knih 
1729 – 1731 

3143 R 11 1726 Karton 1604 
Nekatolíci na Moravě – č. 7: zatčení několika obyvatel městečka Křižanova, 
obviněných z kacířství; mj. přiloženy protokoly z výslechů obviněných a popisy 
hledaných osob 1726 

3143 R 11 1726-1728 Karton 1604 
Nekatolíci na Moravě – č. 8: uvěznění Kristiána Friedricha Bettgera, 
luterského soukenického tovaryše z Braniborska, obviněného z rozšiřování 
kacířství v Novém Jičíně 1726 – 1728 

3143 R 11 1730-1731 Karton 1604 
Nekatolíci na Moravě – č. 9: útěk náboženských odpadlíků z Kněždubu 
v Hradišťském kraji do Vrbovců v Uhrách; mj. seznamy uprchlých poddaných 
z Velké, Lipova a Javorníku; uvěznění Václava Nejedlíka a Martina Kadlece 
z Kněždubu 1730 – 1731 
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3143 R 11 1728 Karton 1604 
Nekatolíci na Moravě – č. 10: uvěznění Melichara Nitschmana a Jiřího 
Schmidta z Kunvaldu (Kunín) u Nového Jičína, zatčených v Šilperku (Štíty), 
kde jako luterští emisaři působili mezi tamními nekatolíky; mj. vyšetřování 
Michala a Kašpara Sontágových z Čenkovic u Lanškrouna 1728 

3143 R 11 1729-1734 Karton 1604 
Nekatolíci na Moravě – č. 11: zatčení a vyšetřování Václava Mlynáře ze 
Seninky na vizovickém panství, obviněného z kacířství, kteý uprchl do Uher; 
mj. jednání o jeho dopravení z Prešpurku (Bratislavy) do Uherského Hradiště 
1729 – 1734 

3143 R 11 1720-1723 Karton 1604 
Nekatolíci na Moravě – č. 12: činnost misionářů při vymýcování kacířství na 
ostrožském panství a na jiných panstvích v Hradišťském kraji; mj. opatření 
k zamezení styků tajných nekatolíků z pohraničních obcí Moravy s nekatolíky 
v Myjavě při konání týdenních trhů, přil. seznamy katolíků a nekatolíků 
z Hrubé Vrbky na strážnickém pantví 1720 – 1723 

3143 R 11 1656-1734 Karton 1604 
Nekatolíci na Moravě – č. 13: vyšetřování tajných shromáždění kacířů 
v Horních Vilémovicích u Třebíče; mj. přil. protokoly z výslechů obviněných 
a svědků 1719 – 1723 

3143 R 11 1730 Karton 1605 
Nekatolíci na Moravě – č. 14: kacíři na kunštátském a lomnickém panství 
1730 

3143 R 11 1729 Karton 1605 
Nekatolíci na Moravě – č. 15: nalezení kacířských knih u poddaných 
v Jimramově, Novém Městě na Moravě a na pernštejnském panství; mj. 
přiloženy seznamy zabavených knih a jejich držitelů 1729 

3143 R 11 1726-1734 Karton 1605 
Nekatolíci na Moravě – č. 16: kacíři mezi poddanými na kunvaldském panství 
(Kunín u Nového Jičína) 1726 – 1734 

3143 R 11 1723-1734 Karton 1605 
Nekatolíci na Moravě – č. 17: vyšetřování a uvěznění Pavla Nečase, 
svobodníka z Horních Vilémovic u Třebíče, obviněného z Kacířství; mj. 
přiložen seznam osob vyšetřovaných u hrdelních soudů v Jihlavě, Třebíči a ve 
Velkém Meziříčí pro setrvávání v kacířství 1723 – 1734 

3143 R 11 1725-1726 Karton 1605 
Nekatolíci na Moravě – č. 18: vyšetřování Jiřího Stiegelmayera, městského 
písaře v Bzenci a několka dalších obyvatel Bzence, obviněných z kacířství a 
z přechovávání kacířských knih; mj. uvěznění Stiegelmayera na Špilberku 
1725 – 1726 
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3143 R 11 1733-1734 Karton 1605 
Nekatolíci na Moravě – č. 19: odsouzení Pavla Schneidera ze Suchdolu 
u Nového Jičína, obviněného z kacířství, k nuceným pracem na Špilberku 
1733 – 1734 

3143 R 11 1713-1734 Karton 1605 
Nekatolíci na Moravě – č. 20: nekatolíci na ostrožském a strážnickém panství; 
mj. seznamy a přehledy o počtu nekatolíků kalvínského a luterského vyznání, 
činnost jesuitských misionářů, výslechy nekatolíků, obracení nekatolíků na 
pravou víru 1713 – 1726 

3143 R 11 1712-1736 Karton 1606 
Nekatolíci na Moravě – č. 21: nařízení o přísných opatřeních a trestech proti 
nekatolíkům a kacířům na Moravě; mj. přil. tištěný patent moravského 
tribunálu proti kacířství 1712 – 1736 

3143 R 11 1726 Karton 1606 
Nekatolíci na Moravě – č. 22: publikace patentu moravského tribunálu, 
vyhlášeného podle císařského reskriptu z 28.12.1725, o přísných opatřeních 
a trestech proti kacířům a rozšiřovatelům kacířských knih 1726 

3143 R 11 1748 Karton 1606 
Nekatolíci na Moravě – č. 23: zabavení kacířských knih Matěji Schindlerovi 
z Vrbovců na sobotíšťském panství v Uhrách a jeho uvěznění v Olomouci; mj. 
přiložen seznam zabavených knih 1748 

3143 R 11 1748 Karton 1606 
Nekatolíci na Moravě – č. 24: vyšetřování Františka Pitha z Kunštátu 
magistrátem v Trenčíně, kde se jako luterán zdržoval; mj. rozhodnutí o jeho 
souzení hrdelním soudem 1748 

3143 R 11 1746-1749 Karton 1606 
Nekatolíci na Moravě – č. 25: zatčení Josefa Hamříka,svobodníka z Blažkova 
na panství Dolní Rožínka, a jeho uvěznění na Špilberku; mj. obviněn 
z kacířství a z používání falešného pasu 1746 – 1749 

3143 R 11 1749 Karton 1606 
Nekatolíci na Moravě – č. 26: odsouzení Jiřího Bubely, ševce ze Vsetína, 
obviněného z kacířství, na rok nucených prací 1749 

3143 R 11 1712-1781 Karton 1606 
Nekatolíci na Moravě – č. 27: misie jesuitů mezi nekatolíky na Moravě; mj. 
zprávy o počtu konaných misií, o počtu zabavených knih katolických, o počtu 
poddaných obrácených na správnou víru 1721 – 1781 

3143 R 11 1751-1777 Karton 1607 
Nekatolíci na Moravě – č. 27: zprávy jesuitských misionářů o počtu konaných 
misí v Hadišťském kraji, o počtu kacířů obrácených na pravou víru, o počtu 
zabavených kacířských knih; stížnost olomouckých měšťanských knihařů na 
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jesuitského misionáře Jana Koříska, který je poškozuje odebíráním knih od 
podloudných knihařů 1751 – 1777 

3143 R 11 1727 Karton 1607 
Nekatolíci na Moravě – č. 28: pátrání po evangelických kazatelích; mj. jejich 
popisy a sledování 1727 

3143 R 11 1739 Karton 1607 
Nekatolíci na Moravě – č. 29: odsouzení kacíře Michala Sontaga na tři roky 
nucených prací na Špilberku 1739 

3143 R 11 1743 Karton 1607 
Nekatolíci na Moravě – č. 30: vyšetřování útěku Pavla Buriana z Blatničky na 
ostrožském panství do Prietrže v Uhrách 1743 

3143 R 11 1741 Karton 1607 
Nekatolíci na Moravě – č. 31: pátrání po pobytu kacíře Pavla Hudce 
z Javorníku na strážnickém panství, který uprchl na slovenskou stranu hranic; 
mj. jeho zadržení, uvěznění a oznámení o jeho úmrtí 1741 

3143 R 11 1740-1741 Karton 1607 
Nekatolíci na Moravě – č. 32: uvěznění kněždubského mlynáře Jana 
Petrucha, obviněného z kacířství; mj. jeho obrácení na katolickou víru 1740 – 
1741 

3143 R 11 1746 Karton 1607 
Nekatolíci na Moravě – č. 33: zákaz rozšiřování knihy "Singender Mund", 
vydané v Norimberku, obsahující písně protikatolického zaměření; mj. 
nařízení o její konfiskaci 1746 

3143 R 11 1746 Karton 1607 
Nekatolíci na Moravě – č. 34: uvěznění Veitha Janáčka, člena III. řádu sv. 
Františka, nařčeného z kacířství, a jeho odsouzení k nuceným pracem na 
Špilberku 1746 

3143 R 11 1732, 1742 Karton 1607 
Nekatolíci na Moravě – č. 35: kacíři na statku Kunvald (Kunín) u Nového 
Jičína 1732, 1742 

3143 R 11 1743 Karton 1607 
Nekatolíci na Moravě – č. 36: vyetřování místa pobytu Bernarda Jankovského 
a Jana Borčáka, kteří prchli z Bzence na Slovensko a tajně se vrátili zpět; mj. 
zatčení Jana Borčáka a zabavení u hěho nalezených kacířských knih 1743 

3143 R 11 1724-1725 Karton 1607 
Nekatolíci na Moravě – č. 37: zpráva o vizitaci na břeclavském panství s údaji 
o počtu zatčených žebráků, cizinců bez platných pasů, vojenských zběhů, 
židů a kacířů; mj. zatčení a útěk luterského kazatele Františka Vorla; 
potrestání Jindřicha Primera, hejtmana na břeclavském panství, čtyřtýdenním 
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vězením na Špilberku za špatné střežení uprchlého Františka Vorla 1724 – 
1725 

3143 R 11 1724-1777 Karton 1607 
Nekatolíci na Moravě – č. 38: kacíři na strážnickém panství 1739 – 1743 

3143 R 11 1725-1729 Karton 1608 
Nekatolíci na Moravě – č. 39: vydělení Kunína a Suchdolu ze šenovské 
farnosti; dnes k.ú. patřící k Novému Jičínu, a zřízení nové fary v Suchdolu 
1725 – 1729 

3143 R 11 (1628) 1738 Karton 1608 
Nekatolíci na Moravě – změna v počtu farností na náměšťském panství 
a změny v přifaření obcí; mj. přil. opis zápisu zemského soudu o intabulaci 
hradu a městečka Náměště Janovi svobodnému pánovi z Verdenberka; opis 
trhové smlouvy, jíž prodal Karel starší ze Žerotína Náměšť Albrechtovi 
z Valdštejna (1628) 1738 

3143 R 11 1754 Karton 1608 
Nekatolíci na Moravě – zřízení lokálního kaplanství v Bohuslavicích na 
bučovickém panství 1754 

3143 R 11 1727-1729 Karton 1608 
Nekatolíci na Moravě – obnovení samostatné farnosti ve Vrchoslavicích 
(okres Prostějov) 1727 – 1729 

3143 R 11 1753-1757 Karton 1608 
Nekatolíci na Moravě – spisy a protokoly komise pro úpravu farních obvodů; 
mj. rozdělování rozsáhlých farností, podrobné údaje o některých farnostech 
v Jihlavském kraji, např. o výnosu farního obročí, o vzdálenosti přifařených 
obcí 1753 – 1757 

3143 R 11 1752-1753 Karton 1608 
Nekatolíci na Moravě – farnosti v Hradišťském kraji; mj. seznam děkanátů, 
farností a k nim přifařených obcí, přehledy o výnosech farních obročí 
a soupisy farních nemovitosí 1752 – 1753 

3143 R 11 (1628)1725-1757 Karton 1608 
Nekatolíci na Moravě – zřízení lokálie ve Vnorovech na veselském panství 
a změna v přifaření obcí; přiložena kolorovaná mapa Hradišťského kraje od J. 
Müllera 1729 – 1732 

3143 R 11 1728-1731 Karton 1609 
Nekatolíci na Moravě – č. 39: vydělení kostela ve Frankštátě (dnes Nový 
Malín) ze šumperské farnosti ustanovením kněze – exposita; mj. zjišťování 
výnosu farního obročí 1728 – 1731 
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3143 R 11 1714-1715 Karton 1609 
Nekatolíci na Moravě – farnosti v Brněnském kraji; mj. přil. seznam děkanátů 
a farností, příjmy z farních obročí, církevní desátek, úprava farních obvodů 
1714 – 1715 

3143 R 11 1714 Karton 1609 
Nekatolíci na Moravě – farnosti v Hradišťském kraji 1714 

3143 R 11 1714 Karton 1609 
Nekatolíci na Moravě – farnosti v Jihlavském kraji 1714 

3143 R 11 1714-1715 Karton 1609 
Nekatolíci na Moravě – farnosti v Přerovském kraji 1714 – 1715 

3143 R 11 1714-1715 Karton 1609 
Nekatolíci na Moravě – farnosti v Olomouckém kraji 1714 – 1715 

3143 R 11 1714-1731 Karton 1609 
Nekatolíci na Moravě – farnosti ve Znojemském kraji 1714 

3143 R 11 1722-1779 Karton 1610 
Nekatolíci na Moravě – opatření k podpoře katolického náboženství; mj. 
opatření k likvidaci kacířů, odpadlíků a rouhačů, katechese, biřmování, zprávy 
krajských hejtmanů o počtu uspořádaných katechesí; dělení rozsáhlých 
farností 

3143 R 11 1738-1774 Karton 1611 
Nekatolíci na Moravě – zřizování nových farností; mj. zřízení farnosti 
v Mohelně vydělením z náměšťské farnosti a vytvoření nových farních 
obvodů, vydělení Říčan z veverskobitýšské farnosti po založení filiálního 
kostela 1738 – 1774 

3143 R 11 1708-1747 Karton 1611 
Nekatolíci na Moravě – č. 40: presentace farářů, taxa štola; mj. přil. opisy 
starých fundačních listin, instrukce pro vizitaci farností na Moravě, zřizování 
nových farností, přehledy o výnosech farních obročí 1708 – 1747 

3143 R 11 1708-1774 Karton 1611 
Nekatolíci na Moravě – č. 41: náboženská kázání, výuka náboženství; mj. 
publikace a republikace generálií o náboženských věcech; přiloženy zprávy 
krajských hejtmanů o pilném konání náboženských kázání pro mládež 1736 – 
1749 

3143 R 11 1750-1780 Karton 1612 
Nekatolíci na Moravě – č. 41: mj. zprávy o nedělních a svátečních kázáních 
1750 – 1780 
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3143 R 11 1748-1780 Karton 1612 
Nekatolíci na Moravě – č. 42: bezbožné chování farníků z Habří při 
bohoslužbách v kostele ve Strážku; mj. zpřísnění dohledu nad jejich účastí na 
kázáních 1748 

3143 R 11 1748-1779 Karton 1613 
Nekatolíci na Moravě – č. 43: ustanovování schopných učitelů na uprázděná 
nebo nově zřízená učitelská místa, adaptace budov pro školní účely; mj. 
přiložený tištěný patent z 2.11.1750 o postupu při obsazování učitelských 
míst; seznamy míst podle děkanátů, kde by bylo zapotřebí ustanovit učitele; 
přehledy o stavu školských hejtmanů o stavu školních budov a o potřebě 
učitelů 1748 – 1779 

3143 R 11 1771-1774 Karton 1613 
Nekatolíci na Moravě – č. 43: zpráva olomouckého sufragáního biskupa Jana 
Václava svobodného pána z Freienfelsu o kanonické vizitaci olomoucké 
diecése; mj. výsledky generální vizitace olomoucké diecése s ohledem na 
zjišťování míst, v nichž bylo zapotřebí ustanovit lokální kaplany; přiloženy 
seznamy všech učitelů při farních kostelích s údaji o jejich příjmech 1771 – 
1774 

3143 R 11 1748-1781 Karton 1613 
Nekatolíci na Moravě – č. 43: žádost městečka Janova a obce Petrovic 
o zrušení povinnosti odvádět roční plat učiteli v Jindřichově (dnes okres 
Bruntál) 1774 – 1781 

3143 R 11 1726-1774 Karton 1614 
Nekatolíci na Moravě – č. 43: žádost Marie Barbory Stockhammerové, 
majitelky pernštejnského panství, o povolení přijmout učitele pro ves Rožnou 
1745 – 1748; spor o jmenování učitele v Kyjově 1726 – 1727; spor 
o akcidencie mezi dědici po znojemském rektorovi Josefu Studeném, tamním 
magistrátem a městským farářem Jiřím Kvasničkou 1757; zprávy krajských 
hejtmanů o obsazování učitelských míst a o platech učitelů 

3143 R 11 1774-1776 Karton 1615 
Nekatolíci na Moravě – č. 43: kanonické vizitace olomoucké diecése, 
zajišťování finančních prostředků pro ustanovování většího počtu duchovních 
správců, učitelů a lokálních kaplanů a na stavbu školních a církevních budov; 
mj. opravy a stavby filiálních kostelů, lokálních kaplanství a bytů pro učitele; 
způsob úhrady stavebních nákladů ze strany vrchnosti a poddaných; dovoz 
stavebního materiálu; přil. tabelární přehledy kostelních aj. účtů 1774 – 1776 

3143 R 11 1770-1774 Karton 1616 
Nekatolíci na Moravě – č. 43: tabelární přehledy o školách na jednotlivých 
panstvích na Moravě s údaji o majitelích panství, školním obvodě, učitelích, 
jejich kvalifikaci a příjmech, docházce dětí do školy, vyučovacích předmětech 
apod. 

3143 R 11 1775-1777 Karton 1617 
Nekatolíci na Moravě – č. 43: mj. přiložen seznam učitelů, kteří složili na 
hlavní škole zkoušky z nového způsobu vyučování 
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3143 R 11 1777-1778 Karton 1618 
Nekatolíci na Moravě – č. 43: mj. přiložen seznam učitelů, kteří složili na 
hlavní škole zkoušky z nového způsobu vyučování 

3143 R 11 1778-1779 Karton 1619 
Nekatolíci na Moravě – č. 43: mj. přiložen seznam učitelů, kteří složili na 
hlavní škole zkoušky z nového způsobu vyučování 

3143 R 11 1780-1781 Karton 1620 
Nekatolíci na Moravě – č. 43: mj. přiložen seznam učitelů, kteří složili na 
hlavní škole zkoušky z nového způsobu vyučování 

3143 R 11 1749-1775 Karton 1621 
Nekatolíci na Moravě – č. 44: náboženské věci; mj. publikace a republikace 
patentů a generálií v náboženských věcech, jako např. patentu o potrestání 
na hrdle těch, kteří ukrývají kacířské kazatele, konají kacířská shromáždění 
a rozšiřují kacířské knihy; patentu o přísných opatřeních k upevnění 
katolického náboženství; patentu, kterým se přikazuje obyvatelům, aby 
odevzdali knížky s modlitbami na zaklínání a vzývání duchů a ďáblů k získání 
skrytých pokladů; pátrání po rozšiřovatelích tisků závadných z náboženského 
hlediska; přehledy o děkanských a farních obvodech s údaji o počtu 
přifařených obcí, o příjmech za náboženské úkony; farní fase; udělování 
dispensí; obsazování uvolněných míst farářů a kaplanů; zřizování lokálních 
kaplanství; rušení náboženských úkonů 

3143 R 11 1775-1785 Karton 1622 
Nekatolíci na Moravě – č. 44: mj. vyšetřování stížností proti kněžím, zřizování 
a rozšiřování hřbitovů, zřízení náboženského fondu a používání jeho 
prostředků, protokoly o šetřeních v náboženských věcech 

3143 R 11 1756-1783 Karton 1623 
Nekatolíci na Moravě – č. 45: zprávy krajských hejtmanů o počtu poddaných, 
kteří emigrovali z náboženských důvodů do Uher; vyšetřování, věznění 
a trestání poddaných, obviněných z kacířství; zprávy o výsledcích pátrání po 
kacířských knihách; tisk necensurovaných knih; tresty za tisk a rozšiřování 
kacířských knih 

3143 R 11 1749-1750 Karton 1624 
Nekatolíci na Moravě – č. 46: obnovení samostatné farnosti v Rožné na 
pernštejsnkém panství a její dotování od tehdejšího majitele Josefa Františka 
Stockhammera 1749 – 1750 

3143 R 11 1749-1783 Karton 1624 
Nekatolíci na Moravě – č. 47: censura kacířských knih a jejich konfiskace; mj. 
čtvrtletní zprávy krajských hejtmanů o podniknutých pátráních po kacířských 
knihách a o jejich výsledcích 1750 – 1783 

3143 R 11 1713-1785 Karton 1625 
Nekatolíci na Moravě – č. 48: stavby a opravy farních budov a k nim patřících 
hospodářských stavení, farních škol; mj. oprava zchátralé farní budovy ve 
Velké Bíteši 1768 – 1774; oprava fary v Hustopečích 1762 – 1767; odepření 
městečka Vémyslic u Moravského Krumlova poskytnout prostředky na opravu 
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tamní fary 1757 – 1776; oprava farní budovy v Domaželicích u Přerova 1751 
– 1753; oprava vyhořelé fary v Drahanovicích u Náměště na Hané 1754 – 
1756; obnovení vyhořelé fary v Horních Dubňanech 1756 – 1757; obnova 
vyhořelé fary v Hustopečích 1713 – 1717; oprava fary a stavba kaplánky 
v Podivíně 1727 – 1728; oprava vyhořelé fary v Němčicích nad Hanou 1753 – 
1758; oprava vyhořelé fary v Ptení u Prostějova 1753 – 1755; stavba vyhořelé 
fary a školy ve Šlapanicích 1751; oprava ve Všechovicích u Hranic 1755; 
stavba vyhořelé fary v Žeroticích u Znojma 1727 – 1730; filiální duchovní 
komise o opravách farních budov a kaplánek 1784 – 1785; oprava vyhořelé 
stodoly a chlévů při faře ve Vrchoslavicích u Kojetína 17512 – 1772; opravy 
farních budov – různé spirsy 1750 – 1763 

3143 R 11 1767-1781 Karton 1626 
Nekatolíci na Moravě – mj. úhrada nákladů na opravy farních budov, opravy 
a přestavby kostelů 

3143 R 11 1779-1783 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 48: mj. úhrada nákladů na opravy farních budov, 
opravy a přestavby kostelů 

3143 R 11 1750 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 49: stížnost na poddané z Hoštic u Kroměříže, kteří 
odepřeli poskytovat povoz litenčickému faráři Janu Mathiatkovi, který v jejich 
farnosti konal každou třetí neděli bohoslužby a jednou do roka děkanskou 
vizitaci 1750 

3143 R 11 1726 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 50: vyšetřování, jaké měl poslání nekatolický 
inspektor Mikuláš Omasta z Uher, vyslaný hrabě Illyezhazym na vsetínském 
panství 1726 

3143 R 11 1750 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 51: opatření proti kacířům v hradišťském kraji; mj. 
předání kacířů Josefa Čejky, Pavla Ploštice a Mikuláše Řeháka hrdelnímu 
soudu v Uherském Hradišti; odměna 200 zl., vyplacená portášům za 
dopadení arcikacíře Pavla Ploštice 1750 

3143 R 11 1750 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 52: zabavení 22 kacířských knih u třech osob 
v Suchdolu na kunvaldském panství (dnes Kunín), obviněných z kacířství 
1750 

3143 R 11 1750-1753 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 53: stížnost mohelnického faráře a děkana Jana 
Matyáše Butze z Rollsperku proti tamní městské radě, která odepřela 
poskytovat roční plat mohelnickému učiteli a rektorovi Vilému Richterovi 1750 
– 1753 

3143 R 11 1750 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 54: propuštění šesti sedláků z Nosislavi na 
židlochovickém panství pro setrvávání v kacířství a jejich usídlení 
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v Zemplínském komitátu v Uhrách; mj. přiložen jejich seznam i s rodinnými 
příslušníky 1750 

3143 R 11 1750-1751 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 55: zjišťování skutečných příčin útěku 14 rodinných 
příslušníků a příbuzných mlynářů na tzv. "Dolním" mlýně v Šenově u Nového 
Jičína (dnes Nový Jičín) 1750 – 1751 

3143 R 11 1750-1751 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 56: dopadení a uvěznění kacířského kazatele Jana 
Čejky v Kněždubu v Hradišťském kraji; mj. žádost hospodářského úředníka 
na strážnickém panství Antonína Emericha Moravce o vyplacení odměny 200 
zl. za jeho dopadení 1750 – 1751 

3143 R 11 1751 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 57: útěk Friedricha Kolba, domkaře z Roudna na 
panství Karlovec u Bruntálu, s rodinou do Pruského Slezska 1751 

3143 R 11 1751 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 58: vyšetřování obřízky provedené na katolickém 
chlapci bučovickým židem Mojsesem Schiasnym 1751 

3143 R 11 1753-1754 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 59: stížnost Josefa Klečky ze Staříče na 
hukvaldském panství proti vrchnostenským úředníkům, kteří ho drží 14 let ve 
vězení na Hukvaldech 1753 – 1754 

3143 R 11 (1667, 1709), 1752 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 60: stížnost opata augustiniánského kláštera sv. 
Tomáše v Brně, jako patrona kostela v Šardicích, proti obci Hovorany, která 
odmítala odvádět šardickému faráři plat a dřevo (1667,1709),1752 

3143 R 11 1752 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 61: koupě podezřelých a nebezpečných knih 
v Německu třemi studenty z Uher (Paulus, Satmary a Woday) a jejich 
propašování lodí přes Linec do Uher; mj. zpráva o záměně titulních listů 1752 

3143 R 11 1752-1764 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 62: nařízení nového vojenského řádu o poskytování 
veřejného doprovodu duchovním na jejich cestě za zaopatřením nemocných, 
a to jednoho svobodníka a čtyř mužů v místech, kde jsou vojenské posádky 
1752 – 1764 

3143 R 11 1753 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 63: nepořádné konání mší svatých faráři ve 
všedních dnech 
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3143 R 11 1753-1785 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 64: provozování obchodu v době konání nedělních 
a svátečních bohoslužeb; mj. vyšetřování obchodníků a řemeslníků 
porušujících zákaz provozovat v době bohoslužeb obchod, zprávy krajských 
hejtmanů o přestupcích tohoto zákazu 1753 – 1785 

3143 R 11 1667-1785 Karton 1627 
Nekatolíci na Moravě – č. 65: zákaz výčepu kořalky a vysedávání ve 
výčepech a v hostincích v době konání nedělních a svátečních bohoslužeb; 
mj. také zákaz výseku masa; přestupek tohoto zákazu židy ve Velkém Újezdu 
u Olomouce 1753 – 1754 

3143 R 11 1752-1782 Karton 1628 
Nekatolíci na Moravě – č. 66: nejvyšší nařízení o předběžném přezkušování 
uchazečů o uprázdněná místa farářů při patronátních farách a kostelích; mj. 
konkursy na obsazování zeměpanských beneficií 1752 – 1782 

3143 R 11 1787-1788 Karton 1628 
Nekatolíci na Moravě – č. 67: vyšetřování činnosti evangelických kazatelů 
(predikantů) v Letovicích 1787 – 1788 

3143 R 11 1712 Karton 1628 
Nekatolíci na Moravě – č. 68: věznění Františka Postla (Wandera) z Mlýnice 
u Červené Vody (dnes okres Ústí nad Orlicí) na Špilberku pro uschovávání 
kacířských knih; přil. žádost o jeho propuštění 1712 

3143 R 11 1731 Karton 1628 
Nekatolíci na Moravě – č. 69: stížnost poddaných z Moravské Nové Vsi, 
Mikulčic, Hrušek, Tvrdonic, Týnce a Kostic proti Františku Křepelkovi, faráři 
v Moravské Nové Vsi, pro neplnění povinností správce farnosti 1731 

3143 R 11 1753-1754 Karton 1628 
Nekatolíci na Moravě – č. 70: obnovení fary v Kadově, dříve přifařené 
k Hostěradicím u Miroslavi; přiložena fundační listina a seznam farních 
pozemků 1753 – 1754 

3143 R 11 1755-1759 Karton 1628 
Nekatolíci na Moravě – č. 71: oprava farní budovy v Doubravníku na 
pernštejnském panství; zřízení expositury ve Štěpánově nad Svratkou; mj. 
seznam farníků na fundační listině 1755 – 1759 

3143 R 11 1752-1782 Karton 1628 
Nekatolíci na Moravě – č. 72: zřízení samostatné duchovní správy v Nové 
Lhotě na strážnickém panství a postavení příbytku pro kaplana 1752 – 1782 

3143 R 11 1755 Karton 1628 
Nekatolíci na Moravě – č. 73: žádost obce Citonic u Znojma o povolení 
postavit z vlastních prostředků kostel 1755 
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3143 R 11 1756 Karton 1628 
Nekatolíci na Moravě – č. 74: žádost obce Černovic na pernštejnském panství 
o zřízení samostatné duchovní správy 1756 

3143 R 11 1756 Karton 1628 
Nekatolíci na Moravě – č. 75: stížnost oce Hradčan na tišnovském panství 
proti odvádění dvojího desátku z týchž polí, a to vrchnosti a lomnickému 
děkanovi 1756 

3143 R 11 1756-1781 Karton 1628 
Nekatolíci na Moravě – č. 76: porušování nařízení o nesení lampy při 
udělování posledního pomazání 1756 – 1781 

3143 R 11 1687-1782 Karton 1628 
Nekatolíci na Moravě – č. 77: nařízení o zvětšení počtu misionářů s ohledem 
na množící se případy náboženských přestupků, zjištěných policejní komisí; 
zřizování expozitur a samostatných duchovních správ v odlehlých částech 
rozsáhlých farností a ustanovování lokálních kaplanů 1764 

3143 R 11 1764-1785 Karton 1629 
Nekatolíci na Moravě – č. 77: mj. spisy filiální duchovní komise 
o ustanovování lokálních kaplanů a kooperátorů 

3143 R 11 1765-1779 Karton 1629 
Nekatolíci na Moravě – č. 77: mj. spisy filiální duchovní komise 
o ustanovování lokálních kaplanů a kooperátorů 

3143 R 11 1779 Karton 1630 
Nekatolíci na Moravě – č. 78: prohlášení opata premonstrátského kláštera 
Hradisko, v jehož držení byla ves Domášov u Šternberka, o postoupení práva 
obsazovat místo učitle patronu tamního filiálního kostela, augustiniánskému 
klášteru ve Šternberku 1779 

3143 R 11 1770-1779 Karton 1630 
Nekatolíci na Moravě – č. 79: nejvyšší rozhodnutí o postupu v případech, kdy 
došlo ke sporu mezi dvěma vrchnostmi o patronátní právo ustanovovat 
lokálního kaplana 1770 

3143 R 11 1770-1781 Karton 1631 
Nekatolíci na Moravě – č. 80: zákaz výročních a týdenních trhů o nedělích 
a svátcích; uzavření hostinců po dobu konání bohoslužeb; mj. žádosti 
o povolení výjimek, různá opatření na podporu katolického náboženství, 
zprávy krajských hejtmanů o datu výročních a týdenních trhů, přeložení trhů 
z nedělí a svátků na jiné dny 

3143 R 11 1782-1784 Karton 1632 
Nekatolíci na Moravě – č. 80: zákaz výročních a týdenních trhů o nedělích 
a svátcích; uzavření hostinců po dobu konání bohoslužeb; mj. žádosti 
o povolení výjimek, různá opatření na podporu katolického náboženství, 
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zprávy krajských hejtmanů o datu výročních a týdenních trhů, přeložení trhů 
z nedělí a svátků na jiné dny 

3143 R 11 1784-1785 Karton 1633 
Nekatolíci na Moravě – č. 80: zákaz výročních a týdenních trhů o nedělích 
a svátcích; uzavření hostinců po dobu konání bohoslužeb; mj. žádosti 
o povolení výjimek, různá opatření na podporu katolického náboženství, 
zprávy krajských hejtmanů o datu výročních a týdenních trhů, přeložení trhů 
z nedělí a svátků na jiné dny 

3143 R 11 1770-1771 Karton 1633 
Nekatolíci na Moravě – č. 81: stížnost obce Popic proti pouzdřanskému faráři, 
který odepřel konat v jejich filiálním kostele bohoslužby 1770 – 1771 

3143 R 11 1770-1772 Karton 1633 
Nekatolíci na Moravě – č. 82: narovnání sporu mezi boleradickým farářem 
Janem Frankem a obcí Diváky o výši poplatků za náboženské úkony; přil. 
kolorovaný plánek boleradické fary 1770 – 1772 

3143 R 11 1772-1773 Karton 1633 
Nekatolíci na Moravě – č. 83: zavedení neustálého uctívání nejsvětější 
svátosti oltářní; mj. založení bratrstva neustálého uctívání nejsvětější svátosti 
oltářní; přil. tištěné modlitby bratrstva 1772 – 1773 

3143 R 11 1774-1780 Karton 1633 
Nekatolíci na Moravě – č. 84: obsazování míst kostelních dozorců, účast 
státních úředníků na veřejném přijímání na Zelený čtvrtek 1774 – 1780 

3143 R 11 1744 Karton 1633 
Nekatolíci na Moravě – č. 85: stížnost městské rady v Lošticích na poddané 
z Pavlova a Radnic, kteří odepřeli dopravit mohelnického děkana k provedení 
kanonické vizitace 1744 

3143 R 11 1744 Karton 1633 
Nekatolíci na Moravě – č. 86: konání bohoslužeb a další náboženská péče 
o vojenské vězně v olomoucké vojenské věznici 1744 

3143 R 11 1775 Karton 1633 
Nekatolíci na Moravě – č. 87: protest Jana Pudila, faráře v Lošticích, proti 
tamní městské radě, která svévolně propustila kostelního sluhu Ondřeje 
Dostála 1775 

3143 R 11 1769 Karton 1633 
Nekatolíci na Moravě – č. 88: stanovení výše tzv. kanonické porce (Portion) 
pro faráře 1769 
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3143 R 11 1639-1662 Karton 1633 
Nekatolíci na Moravě – č. 89: reskripty z let 1639 – 1662 v záležitosti 
stanovení termínu nařízené emigrace příslušníka panského stavu Zdeňka 
z Roupova 1639 – 1662 

3143 R 11 1639-1785 Karton 1633 
Nekatolíci na Moravě – č. 90: pronásledování luteránů v rýmařovské farnosti 
na rabštejnském (janovickém) panství 1687 – 1688 

3143 R 11 1777 Karton 1633 
Nekatolíci na Moravě – č. 92: c. k. společná komise, přípis guberniu ve věci 
rolníka Štěpána Adámka, nacionální intolerance 

3143 R 11 1777-1781 Karton 1634 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/1: různá opatření proti značnému rozšíření 
kacířství a luteránství v Hradišťském kraji, především ve Vsetíně, Zlíně a ve 
Vizovicích; mj. spisy zvláštní vyšetřovací komise, seznamy poddaných 
vězněných pro kacířství, zřizování nových kaplanství v místech s velkým 
počtem tajných nekatolíků, rozšiřování katolických knih, soudní vyšetřování 
kacířů a jejich souzení podle politických zákonů 

3143 R 11 1777 Karton 1635 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/2: výslechy zatvrzelých kacířů, vězněných 
u hrdelního soudu v Uh. Hradišti a vyslýchaných zvláštní c. k. "společnou" 
komisí; mj. přiložena závěrečná zpráva komise o vyšetřování Pavla 
Podsedníka z Vizovic, seznam a vyšetřovací protokoly 32 vězněných kacířů 
1777 

3143 R 11 1779-1780 Karton 1635 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/3: vyšetřování případů emigrace poddaných 
z náboženských důvodů do Slezska; mj. zjišťování místa jejich pobytu; 
vyšetřování, zda jde o skutečnou emigraci povolenou úřady anebo o svévolný 
útěk; útěk Adama Krchňáka z Jablůnky na vsetínském panství do Ropice 
u Českého Těšína, jeho zadržení a výslech 1779 – 1780 

3143 R 11 1777 Karton 1635 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/4: úhrada cestovních aj. výloh členům 
vyšetřovací komise ve věcech náboženských odpadlíků, guberniálnímu radovi 
sv. p. Beerovi a tribunálnímu asesorovi von Flammovi, jako komisařům, 
a radnímu protokolistovi Lenkartovi, jako aktuárovi této komise 1777 

3143 R 11 1777 Karton 1635 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/5: sesazení dědičných rychtářů a purkmistrů 
v obcích Rokytnice, Jablůnka a Pržno na vsetínském panství, obviněných 
z odpadlictví od víry; mj. jejich odmítnutí vydat obecní pečetě a vykonávat po 
sesazení robotní povinnosti 1777 

3143 R 11 1777-1782 Karton 1635 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/6: zásilka velkého počtu náboženských knih 
(modlitební knížky, katolické čítanky) od českého zemského gubernia, 
určených moravským vesnicím s velkým počtem náboženských odpadlíků; mj. 
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pověření průvodčích komisařů jejich rozdáním; přil. seznamy knih s uvedením 
jejich ceny a počtu 1777 – 1782 

3143 R 11 1777-1778 Karton 1636 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/7: ustanovení zvláštní c. k. "společné" komise 
pro vyšetřování případů značného rozšíření kacířského a luterského učení na 
vsetínském, zlínském a vizovickém panství v Hradišťském kraji; mj. zřizování 
samostatných duchovních správ, popisy hledaných osob, soudní protokoly 
o výsleších náboženských odpadlíků 1777 – 1778 

3143 R 11 1777 Karton 1636 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/8: opatření katolické církve na Moravě, 
podniknutá k obrácení nekatolíků na pravou víru; zřízení lokálie v Růžďce 
u Vsetína; odvolání trinitářů z Pržna a určení nového místa jejich pobytu; 
zákaz misionářské činnosti propuštěným misionářům Kořískovi a Boreckému; 
nejvyšší nařízení o urychlení procesu s kacířskými vůdci u soudu v Uherském 
Hradišti 1777 

3143 R 11 1777 Karton 1636 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/9: vyšetřování Josefa Rosenzweiga 
z vsetínského panství, obviněného z porušování politických zákonů (setrvává 
v kacířství); popisy uprchlých vůdců náboženských nepokojů na Valašsku 
Martina Kovaříka, jana Manische a Jiřího Uhříka 1777 

3143 R 11 1777-1778 Karton 1636 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/10: výslechy a rozsudky smíšeného soudu 
v náboženských záležitostech nad poddanými z Valašska, kteří setrvávali na 
evangelické víře (šlo většinou o poddané z vizovického, vsetínského 
a zlínského panství a ze statku Hošťálková) 1777 – 1778 

3143 R 11 1777 Karton 1637 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/11: realizace návrhu duchovního komisaře Jana 
Leopolda Haye, probošta mikulovské kapituly, na vrácení písemných 
prohlášení valašských evangelíků o jejich náboženské příslušnosti obcím a na 
jejich veřejné zničení; mj. přil. opisy těchto prohlášení 1777 

3143 R 11 1777-1781 Karton 1637 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/12: nejvyšší příkaz na odvolání všech misionářů 
z valašských obcí a k umístění 80 vojáků v obcích Růžďce, Pržnu, Hošťálkové 
a Ratiboři pro zabránění nepokojům 1777 – 1781 

3143 R 11 1777 Karton 1637 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/13: vojenská asitence v evangelických obcích 
Hradišťského a Přerovského kraje; mj. úhrada ubytovacích výloh a proviantu 
1777 

3143 R 11 1777 Karton 1637 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/14: zpráva tribunálního rady Flamma 
o evangelících vězněných v Uh. Hradišti; výslech Pavla Podsedníka z Vizovic, 
jeho odsouzení k šestinedělní práci v železech; propuštění Anny Kolničové 
z vězení 1777 
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3143 R 11 1777 Karton 1637 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/15: evangelíci mezi portáši; mj. zákaz přijímat do 
stavovských nebo státních služeb nekatolíky; zjišťování viny portášského 
desátníka Kuropaty 1777 

3143 R 11 1777 Karton 1637 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/16: zneuctění sochy sv. Jana Nepomuckého 
a sochy sv. Kříže vizovickými evangelíky; mj. vypsání odměny 100 zl. za 
označení pachatele 1777 

3143 R 11 1777-1781 Karton 1637 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/17: zprávy probošta mikulovské kapituly Haye 
o postupu vyšetřování náboženských poměrů na Valašsku; dvorská nařízení 
zemskému guberniu a krajským hejtmanům v náboženských záležitostech na 
Valašsku; zprávy o výsledcích různých šetření; nejvyšší rozhodnutí o postupu 
proti evangelíkům; Hayovy zprávy o vizitacích na některých děkanstvích, jeho 
návrhy na ustanovení kaplanů; raporty hradišťského a přerovského krajského 
úřadu v náboženských záležitostech 1777 – 1779 

3143 R 11 1779-1781 Karton 1638 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/17: zprávy probošta mikulovské kapituly Haye 
o postupu vyšetřování náboženských poměrů na Valašsku; dvorská nařízení 
zemskému guberniu a krajským hejtmanům v náboženských záležitostech na 
Valašsku; zprávy o výsledcích různých šetření; nejvyšší rozhodnutí o postupu 
proti evangelíkům; Hayovy zprávy o vizitacích na některých děkanstvích, jeho 
návrhy na ustanovení kaplanů; raporty hradišťského a přerovského krajského 
úřadu v náboženských záležitostech 

3143 R 11 1777 Karton 1638 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/18: nejvyšší souhlas s koupí domu 
s příslušenstvím pro duchovního správce v Růžďce, ustanovení učitele tamtéž 
s ročním platem 80 zl. 1777 

3143 R 11 1777-1781 Karton 1638 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/19: propuštění poddaných, vězněných u soudu 
v Uherském Hradišti, na nichž nebyla nalezena vina; propuštění Šimona 
Matuščíka ze Všetul, odsouzeného k šestiměsíční práci na hradbách; nejvyšší 
předpis a pokyny jak postupovat proti nekatolíkům 1777 

3143 R 11 1780-1785 Karton 1639 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/20: odsouzení nejnebezpečnějčích valašských 
evangelíků k transemigraci do Uher, jejich žádosti o povolení návratu a 
o navrácení majetku; mj. seznamy deportovaných evangelických rodin, 
soupisy jejich majetku 

3143 R 11 1777-1778 Karton 1640 
vNekatolíci na Moravě – č. 92/20: výslechy a rozsudky nad valašskými 
evangelíky, vězněnými v Uherském Hradišti, jejichž činnost byla označena 
jako provinění proti politickým zákonům (Martin Holubec, Jiří Talaš, Pavel 
Hořanský, Ondřej Vrškovský, Jan Sutík, Jiří Adámek, Ondřej Hořanský, 
Mikuláš Tkalčák, Jan Ruška, Tomáš Ruška, Jiří Ondráž); přiloženy protokoly 
z výslechů aj. soudní akta) 
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3143 R 11 1777 Karton 1641 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/21: zpráva přerovského krajského hejtmana 
o konání zakázané schůzky evangelíků na hřbitově v Rotálovicích; sumární 
zpráva probošta Haye o náboženské situaci na Valašsku 1777 

3143 R 11 1777-1778 Karton 1641 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/22: věznění a výslechy Martina Kavendy, Jana 
Tkadlece, Jana Ondráčka, Martina Polčáka, Jiřího Ješe, Pavla Bařiny, 
Mikuláše Zedníka a Martina Mlynáře; mj. návrhy a potvrzení trestů 1777 – 
1778 

3143 R 11 1777-1778 Karton 1641 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/23: inkviziční akta Jiřího Matušky a Martina 
Mlynáře, obviněných z kacířství a vězněných u soudu v Uh. Hradišti; mj. jejich 
popisy a soudní rozsudky 1777 – 1778 

3143 R 11 1777 Karton 1641 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/24: zásilka česky psané bible a jiných 
náboženských knih, určených k rozdání evangelíkům na Vizovicku, které pro 
ně objednal vizovický administrátor Tadeáš Brayer; mj. zpráva přerovského 
krajského úřadu o některých rodinách z Rotálovic (Rusavy), jejichž členové 
několikrát změnili náboženskou příslušnost 1777 

3143 R 11 1777 Karton 1641 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/25: zpráva tribunálního rady a duchovního 
komisaře Flamma o vyšetřování Jana Šubíka a Martina Hrušky, uvězněných 
v Uherském Hradišti a obviněných z porušení politických zákonů ve věcech 
náboženských; přil. vyšetřovací protokoly, jejich popisy a soudní rozsudky 
1777 

3143 R 11 1777 Karton 1641 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/26: inkviziční akta Martina Petrovjáka, Pavla 
Pomaly, Martina Adámka a Jana Mikušky, obviněných z kacířství a vězněných 
v Uherském Hradišti; přiloženy vyšetřovací protokoly, jejich popisy a soudní 
rozsudky 1777 

3143 R 11 1777-1778 Karton 1641 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/27: vyšetřování a věznění Jakuba Pavelky, 
Josefa Šrámka, Tomáše Kratiny a Jiřího Šimka, obviněných z porušení 
politických zákonů ve věcech náboženských 1777 – 1778 

3143 R 11 1777 Karton 1641 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/28: nejvyšší rozhodnutí o zřízení lokálních 
kaplanství v místech s velkým počtem nekatolíků, jako např. ve Všemině, 
Valašské Polance, Jasenné, Valašské Bystřici, Libhošti; zaslání 500 
exemplářů do češtiny přeloženého "pražského" katechismu; přijetí dvou 
týdenních písařů s měsíčním platem 10 zl. pro urychlení soudního řízení 
u soudu v Uherském Hradišti; vyslání krajského komisaře Míči do Vsetína 
s patřičnými instrukcemi a s denní odměnou 2 zl. 1777 
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3143 R 11 1777-1778 Karton 1641 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/29: inkviziční akta Josefa Češky, Jiřího Jančálka 
a Kateřiny Kovaříkové, vězněných v Uherském Hradišti pro porušení 
politických zákonů ve věcech náboženských; přil. vyšetřovací protokoly, jejich 
popisy a soudní rozsudky 1777 – 1778 

3143 R 11 1777 Karton 1641 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/30 vyslání vojska do okolí Bystřice pod 
Hostýnem (kompanie pěšího regimentu hraběte Colloreda) 1777 

3143 R 11 1777 Karton 1641 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/31: inkviziční akta Jana Čedidla, Matouše Juřice, 
Anny Stachové a Tomáše Gajdoše z vizovického panství, vězněných 
v Uherském Hradišti pro porušení poltických zákonů ve věcech náboženských 
1777 

3143 R 11 1777 Karton 1641 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/32: názorová diferenciace mezi poddanými, 
uvězněnými u soudu v Uherském Hradišti pro porušení politických zákonů ve 
věcech náboženských; mj. seznamy těch, kteří zatvrzele setrvávají v kacířství 
a jiných, kteří přestoupili na katolickou víru 1777 

3143 R 11 1777-1778 Karton 1641 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/33: inkviziční akta Josefa a Jana Pagáče, 
Rosiny, Marie a Justiny Pagáčových, Martina Juřínka a Justiny Lukšové, 
vězněných v Uherském Hradišti pro porušení politických zákonů ve věcech 
náboženských 1777 – 1778 

3143 R 11 1777 Karton 1641 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/34: výslechy a rozsudek nad Matějem 
Holubcem, z vsetínského panství, vězněným v Uherském Hadišti pro porušení 
politických zákonů ve věcech náboženských 1777 

3143 R 11 1777 Karton 1641 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/35: odsouzení Jiřího Skřipce na 3 měsíce do 
vězení pro porušení politických zákonů ve věcech náboženských a propuštění 
Jana Zkarby, obviněného z téhož přestupku 1777 

3143 R 11 1777-1778 Karton 1641 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/36: rozsudky soudu v Uherském Hradišti nad 
Mikulášem Baďurou, Tomášem Vágnerem, Martinem Chovancem, Janem 
Švejdou, Karlem Keclichem, Pavlem Podsedníkem a Jiřím Baltinou, 
obviněných z kacířství 1777 – 1778 

3143 R 11 1777-1778 Karton 1642 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/37: soudní vyšetřování Jiřího Kolagy, Josefa 
Slezáka, Václava Bernarda a Jiřího Černíka, obviněných z kacířství 
a odsouzených k transmigraci 1777 – 1778 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

754 

3143 R 11 1777-1778 Karton 1642 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/38: soudní vyšetřování Jiřího Tomana, Pavla 
Gerži, Jana Valčíka, Jana Vaculíka, Martina a Jana Vaculíka, Jakuba Běhala, 
Tomáše Křoupala, Karla a Matěje Karlíka, Jana Chudobníčka, Václava 
Zbránka, Jana Čemlenijáka, Tomáše Košůta a Růženy Bruskové, vězněných 
v Uherském Hradišti pro porušení politických zákonů ve věcech 
náboženských 1777 – 1778 

3143 R 11 1778 Karton 1642 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/39: soudní vyšetřování Jana Matušů z Mořkova 
na novojičínském panství, uvězněného v Uherském Hradišti pro přepravu 20 
kacířských knih z Českého Těšína; mj. přiložen jejich seznam 1778 

3143 R 11 1777-1778 Karton 1642 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/40: inkviziční akta Adama Novosada, Jiřího 
Adámka, Anny Gabriškové a Martina Hrušky, vězněných v Uherském Hradišti 
pro porušení politických zákonů ve věcech náboženských; mj. přestupy kacířů 
na katolickou víru 1777 – 1778 

3143 R 11 1777-1779 Karton 1642 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/41: vyšetřování Tomáše Jemelky, Jiřího Raffaye 
a Martina Trlice, obviněných z kacířství; mj. jejich prohlášení o přestupu na 
katolickou víru 1777 – 1779 

3143 R 11 1778 Karton 1642 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/42: úhrada 42 zl. za dovoz česky psaných 
katolických knih (biblických dějin a katechismů), které zaslala pražská komise 
pro normální školy k rozdání nekatolíkům v Hradišťském kraji 1778 

3143 R 11 1777-1781 Karton 1642 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/43: nejvyšší schválení odměn pro kancelisty 
městského magistrátu v Uherském Hradišti za opisování soudních aktů 1777 
– 1781 

3143 R 11 1778-1779 Karton 1642 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/44: visionářství na Valašsku; mj. vyšetřování 
pověsti o zjevení tzv. poslíčka božího v Malé Lhotě 1778 – 1779 

3143 R 11 1778 Karton 1642 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/45: úhrada platů úředním poslům při jejich 
použití pro potřeby dvorské vyšetřovací komise pro náboženské záležitosti 
1778 

3143 R 11 1778-1780 Karton 1642 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/46: vyšetřování Jana Pospíšila ze Staroviček na 
lednickém panství, obviněného z přemlouvíní sousedů k přestupu na 
evangelickou víru kalvínského vyznání 1778 – 1780 
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3143 R 11 1777-1778 Karton 1642 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/47: vyšetřování Jana Divily z Hvozdné a Jana 
Ševčáka z Velíkové na lukovském panství, obviněných z kacířství 1777 – 
1778 

3143 R 11 1777 Karton 1642 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/48: inkviziční akta Tomáše Košuta, Martina 
Gabriše, Martina Opršala a Martina Potočného, vězněných v Uherském 
Hradišti pro porušení politických zákonů ve věcech náboženských 1777 

3143 R 11 1777-1781 Karton 1642 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/49: vyšetřování Martina Knebela, Martina 
Orsáka a Josefa Vítka, obviněných z kacířství; mj. zabavení kacířských knih 
u prvních dvou 1777 – 1781 

3143 R 11 1777-1781 Karton 1642 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/50: inkviziční akta Zuzany Bližníkové, Jana 
Zemánka, Martina a Jana Kubíčka, Jana Valčíka, Anny Uhříkové, Kateřiny 
Horákové, Anny Halmačnové, Jiřího Novosada, Zuzany Adámkové a Josefa 
Životského, vězněných v Uherském Hradišti pro porušení politických zákonů 
ve věcech náboženských 1778 

3143 R 11 1778-1780 Karton 1643 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/51: emigrace nekatolíků na Těšínsko; účast 
nekatolíků z Valašska na bohoslužbách v evangelické modlitebně v Prietrži 
u Senice; zákaz udělovat poddaným vrchnostenské cestovní pasy; mj. zprávy 
o počtu poddaných, kteří se zúčastnili bohoslužeb v uherských evangelických 
modlitebnách; přehledy o počtu zadržených emigrantů a těch, kterým se 
podařilo přejít zemské hranice 1778 – 1780 

3143 R 11 1778-1781 Karton 1643 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/52: tajný pobyt luterských kazatelů mezi 
nekatolíky, jejich účast na shromážděních a pobožnostech; odměny za udání 
jejich pobytu; mj. zprávy o konání tajných shromáždění a o počtu jejich 
účastníků, protokoly o výsleších osob obviněných z přechovávání kazatelů a 
z účasti na nekatolických pobožnostech 1780 – 1781 

3143 R 11 1777-1780 Karton 1644 
Nekatolíci na Moravě – č. 92/54: protokoly delegovaného soudu ve věcech 
náboženských, vyšetřujícího poddané, obviněné z kacířství a potvrzujícího 
rozsudky nad nimi 1777 – 1780 

3143 R 11 1778-1784 Karton 1644 
Nekatolíci na Moravě – č. 93: pokladní výkazy náboženského fondu; mj. 
týdenní a čtvrtletní výkazy nedoplatků náboženských příspěvků, seznamy 
dlužníků 1778 – 1784 

3143 R 11 1777-1790 Karton 1644 
Nekatolíci na Moravě – č. 93: zřizování a stavby kostelů a příbytků pro 
kaplany a učitele v obcích s velkým počtem nekatolíků, státní příspěvek na 
tyto stavby, ustanovování a jurisdikce lokálních kaplanů a otázka patronátního 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

756 

práva; mj. místní duchovní správa a škola v Rotálovicích, kostel a fara 
v Rotálovicích a ustanovení lokálního kaplana 1777 – 1790 

3143 R 11 1778-1779 Karton 1645 
Nekatolíci na Moravě – č. 93: mj. ustanovení lokálních kaplanů ve Všemině, 
Valašské Polance, Jasenné, Valašské Bystřici, Rusavě a Libhošti 1778 – 
1779 

3143 R 11 1695 Karton 1645 
Nekatolíci na Moravě – č. 94: vyšetřování denunciace měřínského faráře 
Matyáše France na několik svobodných obyvatel z Otína pro kacířství 
a rouhání proti katolickým náboženským úkonům 1695 

3143 R 11 1677-1684 Karton 1645 
Nekatolíci na Moravě – č. 95: zjišťování náboženského vyznání Alžběty 
Sabíny svobodné paní z Věžníku, rozené z Kounic (poprvé provdané za 
Zikmunda Podstatského z Prusinovic), majitelky bouzovského panství, která 
se údajně zúčastňovala luterských a kalvínských pobožností ve Slezsku a 
v Uhrách; mj. navrhované sankce proti ní; nemorální život jejího manžela 
Adama Ladislava z Věžníku 1677 – 1684 

3143 R 11 1700 Karton 1645 
Nekatolíci na Moravě – č. 96: vyšetřování činnosti luterského kazatele Jana 
Jiřího von Saltzwedela, zatčeného a uvězněného v Olomouci; mj. přil. seznam 
předmětů zabavených v jeho bytě a seznam jeho věřitelů 1700 

3143 R 11 1715 Karton 1645 
Nekatolíci na Moravě – č. 97: znovuzřízení samostatné fary ve Studené na 
telčském panství; mj. přiložena dohoda tamní vrchnosti s přifařenými obcemi 
o hmotném zajištění fary 1715 

3143 R 11 1750-1785 Karton 1645 
Nekatolíci na Moravě – č. 98: zajišťování povozů pro faráře k cestám za 
nemocnými farníky; mj. nejvyšší nařízení o poskytování přípřeží děkanům při 
kanonických vizitacích 1750 – 1785 

3143 R 11 1677-1785 Karton 1645 
Nekatolíci na Moravě – č. 99: přepracovaný "Saganův" katechismus pro 
výuku náboženství na normáních školách; mj. přeložení malého katechismu 
do češtiny; přil. jeho překlad 1776 – 1780 

3143 R 11 1777-1781 Karton 1646 
Nekatolíci na Moravě – č. 100: tabelární přehledy o majetku, příjmech 
a vydáních klášterů, far aj. církevních beneficií a jejich kostelů; přil. dvorské 
dekrety o způsobu provádění majetkových přiznání; sumarizované přehledy; 
spisy seřazeny abecedně podle německého názvu sídla děkanství; čísel. řada 
1 – 42 
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3143 R 11 1783 Karton 1647 
Nekatolíci na Moravě – č. 101/1: zprávy z jednotlivých panství o osobách, 
které se na základě tolerančního patentu přihlásili k jinému, státem 
povolenému náboženskému vyznání; mj. změny náboženského vyznání; 
přiloženy protokoly z výslechů poddaných, kteří se přihlásili k helvetskému 
reformnímu vyznání; spisy seřazeny abecedně podle českého názvu panství 
+ spisy konsistoře pro augšpurské vyznání v Těšíně 1783 – 1785 Blažovice – 
Čejkovice 

3143 R 11 1783 Karton 1648 
Nekatolíci na Moravě – č 101/2: zprávy z jednotlivých panství o osobách, 
které se na základě tolerančního patentu přihlásili k jinému, státem 
povolenému náboženskému vyznání; mj. změny náboženského vyznání; přil. 
protokoly z výslechů poddaných, kteří se přihlásili k helvetskému reformnímu 
vyznání; spisy seřazeny abecedně podle českého názvu panství Dačice – 
Kroměříž 

3143 R 11 1783 Karton 1649 
Nekatolíci na Moravě – č. 101/3: zprávy z jednotlivých panství o osobách, 
které se na základě tolerančního patentu přihlásili k jinému, státem 
povolenému náboženskému vyznání; mj. změny náboženského vyznání; přil. 
protokoly z výslechů poddaných, kteří se přihlásili k helvetskému reformnímu 
vyznání; spisy seřazeny abecedně podle českého názvu panství Jimramov 

3143 R 11 1783 Karton 1650 
Nekatolíci na Moravě – č. 101/4: zprávy z jednotlivých panství o osobách, 
které se na základě tolerančního patentu přihlásili k jinému, státem 
povolenému náboženskému vyznání; mj. změny náboženského vyznání; přil. 
protokoly z výslechů poddaných, kteří se přihlásili k helvetskému reformnímu 
vyznání; spisy seřazeny abecedně podle českého názvu panství Kunštát na 
Moravě – Letovice 

3143 R 11 1783 Karton 1651 
č. 101/5: zprávy z jednotlivých panství o osobách, které se na základě 
tolerančního patentu přihlásili k jinému, státem povolenému náboženskému 
vyznání; mj. změny náboženského vyznání; přil. protokoly z výslechů 
poddaných, kteří se přihlásili k helvetskému reformnímu vyznání; spisy 
seřazeny abecedně podle českého názvu panství Liptál – Rosice 

3143 R 11 1783 Karton 1652 
Nekatolíci na Moravě – č. 101/6: zprávy z jednotlivých panství o osobách, 
které se na základě tolerančního patentu přihlásili k jinému, státem 
povolenému náboženskému vyznání; mj. změny náboženského vyznání; přil. 
protokoly z výslechů poddaných, kteří se přihlásili k helvetskému reformnímu 
vyznání; spisy seřazeny abecedně podle českého názvu panství Nové Město 
na Moravě 

3143 R 11 1783 Karton 1653 
Nekatolíci na Moravě – č. 101/7: zprávy z jednotlivých panství o osobách, 
které se na základě tolerančního patentu přihlásili k jinému, státem 
povolenému náboženskému vyznání; mj. změny náboženského vyznání; přil. 
protokoly z výslechů poddaných, kteří se přihlásili k helvetskému reformnímu 
vyznání; spisy seřazeny abecedně podle českého názvu panství Rožínka – 
Telč 
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3143 R 11 1783 Karton 1654 
Nekatolíci na Moravě – č. 101/8: zprávy z jednotlivých panství o osobách, 
které se na základě tolerančního patentu přihlásili k jinému, státem 
povolenému náboženskému vyznání; mj. změny náboženského vyznání; přil. 
protokoly z výslechů poddaných, kteří se přihlásili k helvetskému reformnímu 
vyznání; spisy seřazeny abecedně podle českého názvu panství Těšany – 
Vizovice 

3143 R 11 1783 Karton 1655 
Nekatolíci na Moravě – č. 101/9: zprávy z jednotlivých panství o osobách, 
které se na základě tolerančního patentu přihlásili k jinému, státem 
povolenému náboženskému vyznání; mj. změny náboženského vyznání; přil. 
protokoly z výslechů poddaných, kteří se přihlásili k helvetskému reformnímu 
vyznání; spisy seřazeny abecedně podle českého názvu panství Vsetín – 
Židlochovice 

3143 R 11 1782-1785 Karton 1656 
Nekatolíci na Moravě – č. 101/10: celozemská tabela s údaji o počtu 
poddaných, kteří se na základě tolerančního patentu přihlásili k některému 
z uznaných náboženských vyznání; mj. údaje o jejich pohlaví, o počtu těch, 
kteří se opět stali katolíky, o místech, kde měly být zřízeny modlitebny a 
o původu kazatelů, jejichž kazatelská činnost byla schválena guberniem 1782 
– 1785 

3143 R 11 1782-1785 Karton 1656 
č. 101/11: krajské výkazy o počtu poddaných, kteří se na základě tolerančního 
patentu přihlásili k některému z uznaných náboženských vyznání; mj. přil. 
protokoly z výslechů, při nichž úředně učinili vyznání víry; spisy z Brněnského, 
Hradišťského, Jihlavského, Olomouckého a Přerovského kraje 1783 – 1785 

3143 R 11 1783-1785 Karton 1657 
Nekatolíci na Moravě – č. 101/12: krajské výkazy o počtu poddaných, kteří se 
na základě tolerančního patentu přihlásili k některému z uznaných 
náboženských vyznání; mj. přiloženy protokoly z výslechů, při nichž úředně 
učinili vyznání víry; spisy Znojemského, Opavského a Těšínského kraje 

3143 R 11 1781-1783 Karton 1658 
Nekatolíci na Moravě – č. 101/13: písemná agenda gubernia související 
s vydáním a realizací tolerančního patentu; mj. zřizování evangelických 
modliteben a hřbitovů pro nekatolíky; opatření proti rozšiřování zakázaných 
náboženskýc knih; úřední agenda evangelických pastorů; sňatky mezi 
poddanými a odlišným náboženským vyznáním; změna v obsazení 
katolických farních beneficií; obsazování míst evangelických pastorů 

3143 R 11 1783 Karton 1659 
Nekatolíci na Moravě – č. 101/14: písemná agenda gubernia související 
s vydáním a realizací tolerančního patentu; mj. zřizování evangelických 
modliteben a hřbitovů pro nekatolíky; opatření proti rozšiřování zakázaných 
náboženskýc knih; úřední agenda evangelických pastorů; sňatky mezi 
poddanými a odlišným náboženským vyznáním; změna v obsazení 
katolických farních beneficií; obsazování míst evangelických pastorů 
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3143 R 11 1784-1785 Karton 1660 
Nekatolíci na Moravě – č. 101/15: písemná agenda gubernia související 
s vydáním a realizací tolerančního patentu; mj. zřizování evangelických 
modliteben a hřbitovů pro nekatolíky; opatření proti rozšiřování zakázaných 
náboženskýc knih; úřední agenda evangelických pastorů; sňatky mezi 
poddanými a odlišným náboženským vyznáním; změna v obsazení 
katolických farních beneficií; obsazování míst evangelických pastorů 

3143 R 11 1781-1785 Karton 1661 
Nekatolíci na Moravě – č. 101/16: normálie v náboženských a školských 
věcech 

3143 R 11 1781-1782 Karton 1662 
Nekatolíci na Moravě – č. 102: odvolání Josefa Kinauera, faráře v Kujavách 
u Fulneku, proti rozhodnutí olomoucké arcibiskupské konsistoře o jeho 
suspendování a umístění v emeritním domě v Kroměříži s roční pensí 200 zl. 
pro zanedbávání kněžských povinností 

3144 R 12 1748-1753 Karton 1662 
Žádost Josefa Rosta, kožišnického mistra v Dolních Kounicích, o přijetí do 
kožišnického cechu v Brně (mj. stížnost na brněnské kožišníky, kteří mu brání 
v účasti na výročních trzích) 

3145 R 13 1749-1776 Karton 1662 
Rozsáhlé vyšetřování stížností poddaných na arcibiskupském lenním statku 
Rudoltice a na statku Dolní Povelice a Fulštejn (Bohušov), patřících hraběti 
Hodickým, na přetěžování robotními a kontribučními povinnostmi (mj. odkaz 
12.000 zl. Karla Josefa hraběte Hodického poddaným; přiloženy obsáhlé 
protokoly vyšetřovací komise) 

3145 R 13 1752-1775 Karton 1663 
Rozsáhlé vyšetřování stížností poddaných na arcibiskupském lenním statku 
Rudoltice a na statku Dolní Povelice a Fulštejn (Bohušov), patřících hraběti 
Hodickým, na přetěžování robotními a kontribučními povinnostmi (mj. zpráva 
rady moravské reprezentace a komory Lazara Michla v. Wimmersberga 
o výsledcích prováděného vyšetřování z roku 1752, relace přerovského 
krajského hejtmana) 

3146 R 14 1749 Karton 1663 
Žádost Maxmiliána Ignáce Rosenberga, měšťanského obchodníka 
v Olomouci, o dispens od tříletého držení měšťanského práva, potřebný 
k volbě za radního 

3147 R 15 1746-1750 Karton 1663 
Žádost Jiřího Reissnera z Olomouce o dispens potřebný k převzetí dílny na 
úpravu sukna po zemřelém Kryštofu Schubertovi a k udělení měšťanského 
práva v Olomouci 

3148 R 16 1749 Karton 1663 
Kontribuce na statku Rešice hraběte Marquise v Znojemském kraji (mj. 
přiložen seznam poddaných podle velikosti jejich gruntů a s uvedením výměry 
pozemků) 
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3149 R 17 1749-1750 Karton 1663 
Žádost zámečnického tovaryše Františka Remferse o přijetí za mistra 
brněnského zámečnického cechu (mj. jeho žádost o dispens od stanoveného 
počtu mistrů) 

3150 R 18 1750-1762, 1781 Karton 1664 
Publikace patentu, jímž se zakazuje poddanským městečkům, městysům 
a obcím pořádání hostin u příležitosti obnovení rady a soudu (mj. sankce za 
povolení výjimek) 

3151 R 19 1750 Karton 1664 
Žádost Josefa Rösnera z Neurode v Pruském Slezsku o přijetí za mistra 
krejčovského cechu v Olomouci a o udělení měšťanského práva 

3152 R 20 1749-1791 Karton 1664 
Žádost městečka Rožnova pod Radhoštěm o potvrzení udělených privilegií a 
o udělení dvou nových výročních trhů 

3153 R 21 (1435) 1750-1752 Karton 1664 
Kontribuce na statku Rancířově v Znojemském kraji (přiloženy opisy starých 
privilegií a smluv) 

3154 R 22 1751 Karton 1664 
Žádost Josefa Röggla o přijetí za spolumistra nebo za zakoupeného mistra 
krejčovského cechu v Brně 

3155 R 23 1751-1755 Karton 1664 
Žádost Jana Rosůlka, řeznického mistra na brněnském předměstí Křenová, 
o komisionelní určení místa k stavbě masného krámu anebo o povolení 
masného krámu v zakoupeném domě v Brně 

3156 R 24 1752 Karton 1665 
Žádost Antonína Řehulky, řeznického tovaryše z Pruského Slezska, o dispens 
od cizího původu, potřebný k udělení mistrovského a měšťanského práva 
v Moravské Ostravě 

3157 R 25 1752 Karton 1665 
Žádost Františka Richtra z Pruského Slezska o dispens od cizího původu a od 
předložení výučního a rodného listu, potřebný k získání mistrovského 
a měšťanského práva v Šumperku 

3158 R 26 1752 Karton 1665 
Žádost krejčovského tovaryše Ferdinanda Rady z Brandýsa nad Labem 
o dispens od stanoveného počtu mistrů krejčovského cechu v Brně 

3159 R 27 1752-1763 Karton 1665 
Žádost Maxmiliána Jana Ruswurma a jeho manželky Kunigundy, pokřtěných 
židů z Norimberka, o povolení otevřít si v Brně cukrářství s výrobou několka 
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specialit (mj. žádost žida Adama Oppenheimera, doživotního spolunájemce 
mýta, o souhlas s jeho ubytováním na Křenové ulici) 

3160 R 28 1753 Karton 1665 
Žádost parukářského tovaryše Jakuba Reinthalera ze Strassburgu v Alsasku 
o dispens od cizího původu, potřebný k dosažení mistrovského 
a měšťanského práva v Uherském Hradišti 

3161 R 29 1753-1754 Karton 1665 
Žádost Jana Röschla, felčara a lazebníka, o místo měšťanského lazebníka 
v Uherském Hradišti 

3162 R 30 1753 Karton 1665 
Žádost Kryštofa Filipa Rosmanna, kuchaře z Pruského Slezska, o dispens od 
cizího původu, potřebný k získání měšťanského práva v Brně 

3163 R 31 1753 Karton 1665 
Žádost Antonína Rosenberga, pruského dezertéra, o souhlas s usazením 
v Ivančicích, kde zamýšlel provozovat krejčovské řemeslo a obchodovat 
s drobným zbožím 

3164 R 32 1753 Karton 1665 
Žádost Adama Riegra, emigranta z Pruského Slezska, o dispens od cizího 
původu, potřebný k získání měšťanského práva v Osoblaze a žádost Matěje 
Foltecka, rovněž emigranta z pruského Slezskla, o souhlas s pobytem ve 
Slavkově u Opavy 

3165 R 33 1752-1753 Karton 1665 
Žádost kožišnického tovaryše Antonína Josefa Regenspurgera o dispens od 
nesplněných vandorních let, potřebný k získání mistrovského práva 
v Olomouci 

3166 R 34 1753-1754 Karton 1665 
Vyšetřování denunciace Karla Jana Neumanna, obročního na panství Kralice 
na Hané, na tamního hospodářského správce Matyáše Rogiera, pro 
vymáhání různých akcidencií na poddaných a na špatné zacházení s nimi 

3167 R 35 1754, 1761 Karton 1665 
Konání bohoslužeb za časný a úrodný déšť 

3168 R 36 1753 Karton 1665 
Žádost krejčovského tovaryše Jana Rady o povolení zřídit si na brněnském 
předměstí Pekařská ulice krejčovsko dílnu a o udělení mistrovského práva 

3169 R 37 1754 Karton 1665 
Žádost tovaryše při výrobě korduánu Jana Jiřího Ruschkeho z Pruského 
Slezska o dispens od cizího původu a od předložení výučního a rodného listu, 
potřebných k získání mistrovského a měšťanského práva ve Znojmě 
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3170 R 38 1754 Karton 1665 
Žádost Antonína Ressnera o dispens od nesplněných vandrovních let, 
potřebný k převzetí lazebnického domu v Uherském Hradišti po zemřelém otci 

3171 R 39 1754 Karton 1665 
Zpráva o pokřtění Turka Josefa Rumelia v Semlinu (dnes Zemun v Jugoslávii) 

3172 R 40 1755 Karton 1665 
Žádost Jana Baptisty Redinga, výrobce likérů, pocházejícího z Paříže, 
o dispens od cizího původu, potřebný k získání měšťanského práva v Brně 

3173 R 41 1755 Karton 1665 
Žádost zámečnického tovaryše Jana Michala Ristela o souhlas s vydáním 
výučního listu zámečnickým cechem ve Znojmě, potřebného k získání 
mistrovského práva v Nise (Polsko) 

3174 R 42 1753-1755 Karton 1665 
Stížnost poddaných ze semi obcí panství Český Rudolec proti tamní 
vrchnosti, která jim odňala část jimi užívaných pozemků a připojila je 
k dominikálu 

3175 R 43 1750-1751 Karton 1665 
Stížnost Josefa Ondřeje Rodena svobodného pána z Hýřenova na poddané 
z Valče, kteří mu v jeho lesích u Krhova a Hrotovic kradli dřevo 

3176 R 44 1751 Karton 1665 
Protest hustopečského primátora Josefa Resnera a tamní městské rady proti 
jeho uvěznění, jež přikázal brněnský krajský hejtman hraběti Althan 

3177 R 45 1755 Karton 1665 
Žádost obchodníka Antonína Ruschkeho o udělení měšťanského práva 
v Kroměříži 

3178 R 47 1756 Karton 1665 
Žádost jirchářského tovaryše Františka Richtra o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k dosažení mistrovského práva v Prostějově 

3179 R 48 1756-1757 Karton 1665 
Žádost jehlářského tovaryše Jana Petra z Neuburgské falce o dispens od 
cizího původu, potřebný k dosažení měšťanského a mistrovského práva 
v Brně 

3180 R 49 1755-1756 Karton 1665 
Žádost koželužského tovaryše Kašpara Rigra z Horního Slezska o dispens od 
cizího původu, potřebný k dosažení měšťanského a mistrovského práva 
v Osoblaze 
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3181 R 50 1755-1756 Karton 1665 
Žádost tkalcovského tovaryše Františka Rückera o dispens od cizího původu, 
potřebný k získání mistovského práva ve Znojmě 

3182 R 51 (1660) 1756-1778 Karton 1665 
Kontribuce na statku Rymice u Holešova 

3183 R 52 1756-1757 Karton 1665 
Úhrada 1827 zl. Marií Pavlou hraběnkou Fürstenbuschovou, které dlužil její 
manžel Baron Rebentisch vojenské pokladně za dopravu deputátního dřeva 
v Temešváru 

3184 R 53 1755-1758 Karton 1666 
Spisy týkající se sesazení probošta rajhradského kláštera Emiliána 
Matějského 

3184 R 53 1737-1756 Karton 1666 
Žádost rajhradského kláštera o oddělení od benediktínského kláštera 
v Břevnově a o udělení práva nezávisle volit probošty 

3185 R 54 1756 Karton 1666 
Žádost krejčovského tovaryše Jana Karla Raba o udělení mistrovského práva 
ve Slavonicích 

3186 R 55 1757-1758 Karton 1666 
Zpronevěra peněz bankálním úředníkem v Budišově nad Budišovskou Karlem 
Františkem Redlichem 

3187 R 56 1748 Karton 1666 
Žádost Maxe Ignáce Rosenberga z Pruského Slezska o udělení měšťanského 
práva v Olomouci 

3188 R 57 1746 Karton 1666 
Žádost Ignáce Ritta, zámečníka z Ulmského kraje v Německu, o dispens od 
cizího původu, potřebný k získání mistrovského a měšťanského práva v Brně 

3189 R 58 1759-1762 Karton 1666 
Žádost koželužského tovaryše Josefa Rosmanita o dispens od nesplněných 
učebních a vandrovních let, potřebný k dosažení mistrovského práva 
v Potštátě 

3190 R 59 1761-1783 Karton 1666 
Pokyny ke správnému vedení pokladních účtů u kontribučních aj. finančních 
úřadů (mj. dvorské dekrety o různých opatřeních ve finanční správě, o včasné 
úhradě nedoplatků) 
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3191 R 60 1761 Karton 1666 
Žádost tkalcovského tovaryše Karla Josefa Richtra o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k získání mistrovského práva ve Šternberku 

3192 R 61 1761-1765 Karton 1667 
Žádost Ignáce Ruffa, měšťanského pernikáře v Brně, o dovolení zcizit 
zakoupený obchod se železem, patřící předtím Jakubu Josefu Heydovi, který 
udělal úpadek 

3193 R 62 1761-1762 Karton 1667 
Žádost jirchářského tovaryše Josefa Riesenfeldera o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k dosažení mistrovského práva v Jihlavě 

3194 R 63 1761-1762 Karton 1667 
Zajištění a doprava pruského špiona Josefa Riese a jeho rodiny do Brna 

3195 R 64 (1560) 1763 Karton 1667 
Žádost městečka Rosic o potvrzení vrchnostenských privilegií a nadání (přil. 
opisy některých listin) 

3196 R 65 1763 Karton 1667 
Vydrancování farní budovy a k ní patřící sýpky ve Starém Rousínově farníky 
po úmrtí faráře Františka Palhona 

3197 R 66 1761-1763 Karton 1667 
Žádost kloboučnického tovaryše Jana Roba o dispens od nesplněných 
vandorních let, potřebný k získání mistrovského práva v Dolních Kounicích 

3198 R 67 1763-1764 Karton 1667 
Žádost zlatnického tovaryše Františka Richtra o udělení měšťanského 
a mistrovského práva v Brně 

3199 R 68 1764 Karton 1667 
Žádost poddůstojníka Gottfrieda Repka z Fouqueova regimentu v Kladsku 
o zprostředkování návratu jeho dvou dětí zavlečených do Olomouce 

3200 R 69 1764 Karton 1667 
Žádost ševcovského tovaryše Jana Jiřího Reichela o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k získání mistrovského práva v Osoblaze 

3201 R 70 1764 Karton 1667 
Žádost klempířského tovaryše Antonína Rabensteinera o udělení 
mistrovského práva ve Znojmě 

3202 R 71 1741 Karton 1667 
Žádost kolářského tovaryše Filipa Jakuba Radelmachera o dispens od 
nesplněných vandrovních let, potřebný k přijetí za mistra v Jihlavě 
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3203 R 72 1746 Karton 1667 
Žádost kotlářského tovaryše Matyáše Rennera ze Schwabmünchenu 
u Augsburgu o dispens od cizího původu, potřebný k získání měšťanského 
a mistrovského práva v Olomouci 

3204 R 73 1747 Karton 1667 
Udělení dispense od nesplněných vandrovních let sedlářskému tovaryši Janu 
Richterovi z Budišova nad Budišovkou k získání mistrovského práva 

3205 R 74 1702 Karton 1667 
Kominíci na Moravě a stanovení roční odměny za jejich práci 

3206 R 75 1764-1765 Karton 1667 
Stížnost Jana Františka Züllicha, vrchního na janovickém panství, na 
rýmařovského faráře a děkana Antonína Webera, který bez souhlasu 
vrchnosti ohlašoval a uzavíral sňatky, zvyšoval stanovené štolové poplatky 
a trpěl nepřístojné chování tamního kaplana 

3207 R 76 1765-1766 Karton 1667 
Žádost propuštěného invalidy Josefa Rudella o udělení měšťanského práva 
v Uničově a o přijetí za mistra tamního krejčovského cechu 

3208 R 77 1765 Karton 1667 
Dvorská rezoluce o patronátním právu na farní beneficium v Moravské 
Radiměři 

3209 R 78 1720-1723 Karton 1667 
Žádost obce Rakvice o zřízení samostatné farnosti 

3210 R 79 1716-1717 Karton 1667 
Udělení nejvyššího svolení Janu Bernardu Rothovi, proboštovi 
a konsistornímu asesorovi v Olomouci, ke koupi měšťanského domu 
v Olomouci 

3211 R 80 1654-1667 Karton 1667 
Žádost Adama Jindřicha Rejzvice z Kadeřína, evangelíka držícího lenní statek 
Velké Petrovice, o udělení indultu opravňujícího jej k jeho dalšímu držení (mj. 
rok 1676 prodal léno Václavu hraběti Opersdorfovi) 

3212 R 81 1766-1771 Karton 1667 
Stížnost lichtenštejnského mandátora Antonína Josefa Sultzbecka na 
poddané ze Slavíkovic na pozořickém panství, kteří odmítali odvádět faráři ve 
Starém Rousínově (dnes Rousínovec) farní desátek 

3213 R 82 1765-1766 Karton 1667 
Žádost krejčovského tovaryše Matěje Richtra z Moravské Třebové o přijetí 
buď za mistra na brněnském předměstí anebo za venkovského mistra 
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3214 R 83 1767 Karton 1667 
Žádost Lorence Riegela, obchodníka s drobným zbožím, obrazy a knihami 
z Eberfingu v Horním Bavorsku, o povolení otevřít si v Mikulově obchod a 
o udělení měšťanského práva 

3215 R 84 1767 Karton 1667 
Žádost brněnského měšťana Františka Rauschera o dispens od příbuzenství 
(jeho tchán Martin Czipps byl radním) a od tříletého držení měšťanského 
práva, potřebných k volbě za radního v Brně 

3216 R 85 1756 Karton 1667 
Stížnost Josefy hraběnky Rottalové na zlínského faráře, který při kázáních 
nabádal poddané proti vrchnosti 

3217 R 86 (1698) 1768-1770 Karton 1668 
Vyšetřování příčin finančního a hospodářského úpadku benediktinského 
kláštera v Rajhradě (mj. přiložená obšírná zpráva brněnského krajského 
hejtmana císařovně o stavu kláštera, jmenování guberniální vyšetřovací 
komise; přiložema kolorovaná mapa zachycující průběh hranice mezi 
Opatovicemi a Loučkou; vyšetřovací elaboráty s přehledy o výnosech 
rajhradského panství, o stavu aktiv apod.) 

3218 R 87 1758 Karton 1668 
Návrh hustopečského primátora Josefa Rösnera na novou organizaci 
vojenského zásobování na Moravě 

3219 R 88 1745-1758 Karton 1668 
Žádost Františka Josefa Richtera, proviantního pekařského mistra, o přijetí za 
mistra měšťanského pekařskécho cechu v Brně 

3220 R 89 1759 Karton 1668 
Žádost Antonína Ritze, mydlářského tovaryše z Brna, o přijetí za mistra 
mydlářského cechu v Olomouci 

3221 R 90 1759 Karton 1668 
Vyšetřování sporu novoříšské vrchnosti s tamním truhlářem Janem Röslem, 
jemuž bylo vytýkáno bezectné chování (mj. jeho přestěhování do Staré Říše) 

3222 R 91 1764-1765 Karton 1668 
Žádost propuštěného vojáka a neofyta Františka Rousnického o souhlas 
s provozovím obchodu s obnošenými šaty v Brně 

3223 R 92 1764 Karton 1668 
Žádost kožišnického mistra z Náměště nad Oslavou Pavla Reicha o přijetí za 
venkovského mistra v Zábrdovicích 
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3224 R 93 1770-1771 Karton 1669 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 1: reorganizace vojenských odvodů; mj. 
přiložený patent, jímž se nařizovalo všeobecné sčítání lidu, tažného dobytka 
a domů k připravované reorganizaci vojenských odvodů 

3224 R 93 1771-1783 Karton 1670 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 1: rozdělení země na odvodní okrsky, 
založení vojenských knih k vedení záznamů o osobách podléhajících 
vojenské povinnosti, stanovení způsobu odvádění vojska; zavedení 
vojenských ohlašovacích lístků 

3224 R 93 1770-1778 Karton 1671 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 2: činnost konskripčních komisařů; tisk, 
vyplňování a předkládání konskripčních tabel s údaji o osobách podléhajících 
vojenské povinnosti a o počtu tažného dobytka; sumární tabela 1770 – 1778 

3224 R 93 1771-1772 Karton 1671 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 3: pokyny k urychlenému dokončení 
nařízeného všeobecného sčítání lidu, tažného dobytka a domů pro vojenské 
účely; mj. excerpce církevních matrik, zprávy o postupu prací v jednotlivých 
moravských krajích 1771 – 1772 

3224 R 93 1770-1780 Karton 1671 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 4: zavedení církevních a vojenských knih, 
duchovních a světských ohlašovacích lístků o přírůstku a úbytku osob 
mužského pohlaví a tažného dobytka; mj. tisk, zasílání a vyplňování 
předepsaných formulářů 1770 – 1780 

3224 R 93 1777-1778 Karton 1672 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 4: zajišťování potřebného množství papíru 
na formuláře v papírnách ve Vizovicích, Klečůvce a v dalších papírnách 
v Olomouckém kraji a v ostatních moravských krajích, tisk předepsaných 
formulářů 1777 – 1778 

3224 R 93 1770-1776 Karton 1672 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 4: spisy týkající se konskripčních záležitostí 
1770 – 1776 

3224 R 93 1770-1778 Karton 1672 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 4: raporty konskripčních komisařů 
o postupu konskripčních prací v jednotlivých krajích; mj. raporty ve formě 
tabelárních přehledů zasílané patnáctidenně 1770 – 1771 

3224 R 93 1772-1775 Karton 1673 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 4: hlavní sumáře o přírůstku a úbytku mužů 
a žen včetně židů a o stavu tažných zvířat v Brněnském a Jihlavském kraji 
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3224 R 93 1773-1775 Karton 1674 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 4: hlavní sumáře o přírůstku a úbytku mužů 
a žen včetně židů a o stavu tažných zvířat – kraj Hradišťský, Olomoucký 
a Přerovský 

3224 R 93 1773-1774 Karton 1675 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 4: hlavní sumáře o přírůstku a úbytku mužů 
a žen včetně židů a o stavu tažných zvířat – kraj Znojemský 1773 – 1774 

3224 R 93 1771-1786 Karton 1675 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 5: nejvyšší nařízení o udělování 
vrchnostenského souhlasu s přestěhováním vojenskému soupisu 
podléhajících nádeníků a kopáčů soli, odcházejícíh za obživou nebo prací 
a řemeslnických učňů žádajících o povolení vandru; osvobození obchodníků 
a umělců od vojenské povinnosti 1771 – 1786 

3224 R 93 1771-1786 Karton 1675 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 6: udělování povolení poddaným 
k vystěhování do ciziny; mj. do Uher, Říma, Varšavy, Čech 1781 – 1785 

3224 R 93 1772-1783 Karton 1676 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 7:udělování souhlasu ke vstupu do 
duchovního stavu poddaným podléhajícím vojenské povinnosti; mj. 
vystavování propouštěcích listů 1772 – 1783 

3224 R 93 1772-1785 Karton 1676 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 8: dělení a změny v držení selských gruntů 
1772 – 1785 

3224 R 93 1772-1785 Karton 1677 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 9: vypuzování poddaných z jejich gruntů; 
mj. vzájemné výměny gruntů mezi poddanými, potrestání poddaných 
konfiskací jejich gruntů, zprávy krajských hejtmanů o zcizování gruntů 

3224 R 93 1770-1783 Karton 1678 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 10: dvorské dekrety, rezoluce aj. nařízení 
v konskripčních záležitostech 

3224 R 93 1770-1773 Karton 1679 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 11: úhrada výloh spojených 
s poskytováním přípřeže a s úhradou výloh důstojníků, provádějících šetření 
v obvodních okrscích 1770 – 1773 

3224 R 93 1780-1784 Karton 1679 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 12: pokyny k vydanému nařízení o úpravě 
povinné vojenské služby, podle nichž byli školní prefekti povinni každoročně 
předkládat seznamy žáků z poddanského stavu, kteří museli žádat o souhlas 
s pokračováním ve studiích 1780 – 1784 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

769 

3224 R 93 1774-1775 Karton 1679 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 13: jednání o přijetí Josefa Koppa, 
parukářského učně u brněnského parukářského mistra Hausbecka, do 
osobních služeb hraběte Auersperga, majora Princkenova pěšího pluku 1774 
– 1775 

3224 R 93 1774-1783 Karton 1679 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 14: žádosti poutníků o povolení cesty do 
Říma; vystavování pasů 1774 – 1783 

3224 R 93 1773-1775 Karton 1679 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 15: útěk Matěje Wanka, syna měšťanského 
podkováře Veita Wancka ze Slavonic, před vojenskou povinností do Starého 
Města v Čechách; mj. jeho zadržení a uvěznění ve Slavonicích; stížnost Veita 
Wanka na městskou radu ve Slavonicích, která přes jeho žádost odvedla jeho 
syna k vojsku 1773 – 1775 

3224 R 93 1770-1785 Karton 1679 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 16: návrhy a opatření na zdokonalení 
konskripčního systému a na udržování stálého přehledu o populaci 
obyvatelstva; mj. přehledy o poddaných evidovaných na Moravě, kteří se 
zdržovali v Čechách a v jiných zemích 1784 – 1785 

3224 R 93 1777-1784 Karton 1680 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 16: návrhy a opatření na zdokonalení 
konskripčního systému a na udržování stálého přehledu o populaci 
obyvatelstva; mj. přehledy o poddaných evidovaných na Moravě, kteří se 
zdržovali v Čechách a v jiných zemích 1784 – 1785 

3224 R 93 1781-1785 Karton 1681 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 16: mj. sumární tabela o počtu tažných 
zvířat 1781 – 1785 

3224 R 93 1778 Karton 1681 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 17: seznamy schopných koní pro vojenské 
účely (jezdectvo, přípřeže) a jejich revize; zákaz prodeje těchto koní jejich 
majiteli; nedodržení tohoto zákazu vídeňským koňským handlířem, který 
skoupil v Čechách a na Moravě 50 6 – 8 letých koní 1778 

3224 R 93 1771-1780 Karton 1681 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 18: dvorský dekret o osvobození studentů 
vyšších ročníků latinských škol, kteří měli dobrý prospěch a bezúhonné 
chování, od vojenské povinnosti, což se mělo poznačovat v patřičné rubrice 
konskripčních listků 1771 – 1780 

3224 R 93 1780 Karton 1681 
Odvodní systém a sčítání lidu – č. 19: zákaz vystěhování do ciziny pro 
všechny knihtiskaře, knihkupce a knihvazače; zákaz tisku knih, podporujících 
emigraci a dezerci, způsobujících možnou újmu populaci a vybízejících 
k výtržnostem 1780 
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3224 R 93 1771-1785 Karton 1681 
Odvodní systém a sčítání lidu – č.20: pokyny ohledně splnění zemské 
odvodní normy; osvobození horníků v dolech od vojenské povinnosti 
a uvedení jejich kvalifikace v konskripčních knihách 1771 – 1780 

3225 R 94 1767-1770 Karton 1682 
Žádost propuštěného vojáka Josefa Rohma o navrácení otcovského selského 
gruntu v Nové Vsi, který byl během války prodán městskou radou v Budišově 
nad Budišovskou 

3226 R 95 1768-1769 Karton 1682 
Finanční vyrovnání dluhů, způsobených městským a obecním radám 
a důchodním úřadům na panstvích, jež poskytovaly peníze rekrutům 
a evidovaným pruským dezertérům 

3227 R 96 1769 Karton 1682 
Žádost vojenského invalidy Františka Richtery o povolení otevřít si na 
třebíčském předměstí vinný šenk a o vystavení kamerálního pasu, potřebného 
k dovozu uherského vína 

3228 R 97 1768-1770 Karton 1682 
Žádost Josefy Richterové, roz. Mayerové, o navrácení prodané otcovské 
dědičné rychty v Hutisku na rožnovském panství, patřící jí podle otcovy závěti 

3229 R 98 1769-1770 Karton 1682 
Stížnost krejčího Ignáce Rupperta, emigranta z Pruského Slezska, proti 
olomouckému krejčovskému cechu, jehož představení po něm vymáhali 
zaplacení patřičných tax za udělení mistrovského práva na olomouckém 
předměstí, od nichž byli emigranti podle příslušných generálií osvobozeni 

3230 R 99 1769-1770 Karton 1682 
Žádost bednářského tovaryše Petra Růžičky o udělení mistrovského práva 
v Prostějově 

3231 R 100 1769-1770 Karton 1682 
Žádost tkalcovského tovaryše Antonína Rostomila z Dolní Temenice 
u Šumperku o dispens od nesplněných vandrovních let, potřebný k dosažení 
mistrovského práva v Krumperkách (dnes Podlesí) 

3232 R 101 1770 Karton 1682 
Republikace robotních generálií 

3233 R 102 1769-1771 Karton 1682 
Zadržení neapolského důstojníka uprchlého z Nisy v Pruském Slezsku 
a vydávajícího se za mylorda Blonqueta barona de Ribas (mj. popis jeho 
osoby, věznění v Olomouci a v Brně, zjišťování jeho totožnosti, rozhodnutí 
o jeho propuštění a poslání do Neapole 
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3234 R 103 1770-1781 Karton 1682 
Obstávka části služného guberniálního rady a administrátora nejvyššího 
horního úřadu Ludvíka von Röddersthala po dobu vyšetřování nersrovnalostí 
v pokladně horního úřadu a jeho dluhů u několika věřitelů (mj. rozsáhlé 
vyšetřování jeho stížnosti na pokladníka a aktuára Jana Antonína Reinharda, 
obviněného ze zpronevěření peněz a různých finančních machinací) 

3235 R 104 1771 Karton 1682 
Žádost kožišnického mistra Matouše Robotského z Ivanovic na Hané 
o dispens od nesplněných vandrovních let, potřebný k udržení získaného 
mistrovského práva 

3236 R 105 1770 Karton 1682 
Žádost Sebastiána Rimagniola o udělení měšťanského práva v Brně, kde 
chtěl vyrábět voňavky, pomády a mýdové koule 

3237 R 106 1771-1772 Karton 1682 
Stížnost Kateřiny Richatschové na jihlavský magistrát, který s ní vedl spor 
o její dům 

3238 R 107 1771-1775 Karton 1682 
Stížnost poddaných z Rájce na mírovském panství proti tamní vrchnosti pro 
přetěžování robotními a kontribučními povinnostmi 

3239 R 108 1771-1772 Karton 1682 
Žádost Martina Reinela z Rudoltic o navrácení pozemků dědičně 
zakoupených k jeho domu, které užívala tamní vrchnost 

3240 R 109 1772-1773 Karton 1682 
Stížnost Matyáše Ruise, poddaného z Pravic na fryšavském panství, proti 
tamní vrchnosti, která mu odňala pozemky, odepřela poskytnout zrno 
a odmítla dát finanční náhradu 

3241 R 110 1772-1774 Karton 1682 
Žádost obce Třemešné na osoblažském panství o potvrzení udělených 
privilegií, vrchnostenských výsad a robotních povinností převedených na plat 

3242 R 111 (1514)1773 Karton 1683 
Narovnání sporu mezi poddanými z Radiměře na kunštátském panství a jejich 
vrchností o pozemky, louky a lesy (mj. přiložen list Ladislava z Boskovic) 

3243 R 112 1771-1777 Karton 1683 
Žádost Ignáce Rotenleitnera, vojína Kallenbergova pěšího pluku o souhlas 
s prodejem pernikářské dílny v Uherském Hradišti po zemřelém otci jeho 
manželky, na níž vázl její dědický podíl 

3244 R 113 1696 Karton 1683 
Žádost stolařského tovaryše Štefana Ridingera o přijetí za mistra stolařského 
cechu na jihlavském předměstí 
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3245 R 114 1699-1700 Karton 1683 
Žádost řeznického mistra v Olomouci Augustina Röttiga o udělení výsad, 
které požívali ostatní mistři tamního řeznického cechu 

3246 R 115 1701 Karton 1683 
Spisy, týkající se knížete Františka II. Rákoczyho, jenž uprchl z vězení 

3247 R 116 1738 Karton 1683 
Prohlášení o zbavení knížete Josefa Rákoczyho všech práv a o jeho 
odsouzení k smrti za útěk k Turkům (mj. přil. tištěný patent o vypsání odměny 
a zaručení beztrestnosti tomu, kdo zabije nebo přivede živého uherského 
vůdce vzbouřenců Josefa Rákoczyho, který se spojil s Turky proti císaři) 

3248 R 117 (1654) 1706-1781 Karton 1683 
Konfirmace privilegií udělených městu Rýmařovu 

3249 R 118 1725-1726 Karton 1683 
Žádost vsi Hrušovan na židlochovickém panství o povolení odkladu při 
odvodu kontribucí 

3250 R 119 1726-1730 Karton 1683 
Spisy, týkající se Jana Jindřicha Rissmanna, odsouzeného k doživotnímu 
žaláři a vězněného na Špilberku 

3251 R 120 1669-1783 Karton 1683 
Žádost městečka Nového Rousínova o potvrzení udělených privilegií 

3252 R 121 (1048) 1732-1744, 1781 Karton 1684 
Potvrzení privilegií udělených benediktinskému klášteru v Rajhradě (mj. 
přiložen opis falsa z roku 1048) 

3253 R 122 1738 Karton 1684 
Žádost městečka Nového Rousínova o osvobození od průchodu vojska 
a poskytnutí mu ubytování a přípřeže 

3254 R 123 1740-1742 Karton 1684 
Žádost Jana Josefa Rossy, kožišnického tovaryše z Litovle, o prominutí 
nesplněných vandrovních let 

3255 R 124 1746 Karton 1684 
Žádost Josefa Ruefa, měšťanského brusiče mečů v Olomouci, o udělení 
privilegia opravňujícího jej prodávat mimo výroční trhy a svátky broušené 
kosy, srpy aj. výrobky 

3256 R 125 1743-1744 Karton 1684 
Žádost Josefa Rösnera o přijetí za měšťanského obchodníka se suknem 
v Brně 
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3257 R 126 1744-1745 Karton 1684 
Žádost Jana Röckela, postřihovače sukna, o přijetí za mistra brněnského 
cechu postřihovačů 

3258 R 127 1742 Karton 1684 
Žádost Antonína Reichela o přijetí do cechu postřihovačů sukna v Moravské 
Třebové 

3259 R 128 1743-1746 Karton 1684 
Žádost Kateřina Rephamové o souhlas s prodejem zděděné otcovské 
soukenické dílny v Jihlavě 

3260 R 129 1714-1739 Karton 1684 
Žádost obchodního bratrstva v Brně o vyslovení zákazu provozovat obchod 
s kořením na Pekařské ulici Václavu Radovi (mj. jeho spor s jinými 
obchodníky s kořením v Brně) 

3261 R 130 1740 Karton 1684 
Žádost sedlářského tovaryše Kryštofa Jindřicha Raua ze Saska o přijetí za 
mistra a měšťana v Olomouci 

3262 R 131 1740-1741 Karton 1684 
Žádost Karla Josefa hraběte z Hodic o stanovení termínu k zaplacení 
kontribučních nedoplatků poddanými na lenním panství Rudoltice a na lenním 
statku Fulštejn (dnes Bohušov) 

3263 R 132 1739 Karton 1684 
Žádost kamenického tovaryše Ignáce Rojického o přijetí za mistra 
kamenického cechu v Olomouci 

3264 R 133 1745 Karton 1684 
Žádost rukavičkářského tovaryše Josefa Richtra o udělení mistrovského práva 
v Brně 

3265 R 134 1704-1705 Karton 1684 
Žádost Václava Rendera, kamenického mistra v Olomouci, o zrušení jeho 
závislosti na tamním cechu kameníku a o udělení výsad svobodného mistra 

3266 R 135 (1610) 1774 Karton 1684 
Skupování poddanských pozemků vrchností na lenním statku Řikovice (mj. 
potrestání správce statku peněžitou pokutou a 14 denním vězením, narovnání 
sporu; přil. opisy vrchnostenských privilegií) 

3267 R 136 1775 Karton 1685 
Robotní záležitosti – seznamy nových robotních povinností a robotní útisk 
poddaných na panstvích a statcích v Brněnském kraji, protokoly o jednáních 
mezi vrchností a poddanými o robotních povinnostech podle robotního 
patentu z roku 1775 
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3267 R 136 1776-1785 Karton 1685 
Robotní záležitosti – č. 2 Brněnský kraj: robotní záležitosti na panství 
premonstrátského kláštera v Zábrdovicích; mj. vyšetřování svévolného 
rozdělení vrchnostenské louky "pod Přestavlky" poddanými městečka 
Klobouk; seznamy robotních povinností poddaných v Bohumilicích, 
Borkovanech a Kloboukách; vyšetřování stížnosti klobouckých poddaných 
proti vrchnosti pro násilné odnímání pozemků 1776 – 1785 

3267 R 136 1773-1782 Karton 1685 
Robotní záležitosti – č. 3 Brněnský kraj: seznam robotních povinností 
a robotní útisk poddaných na panství Lišni u Brna; mj. stížnost poddaných na 
rozmnožení robotních povinností 1773 – 1782 

3267 R 136 1777 Karton 1686 
Robotní záležitosti – č. 4 Brněnský kraj: seznam robotních povinností ka 
komorním statku Habrovanech 1777 

3267 R 136 1776-1783 Karton 1686 
Robotní záležitosti – č. 5 B. Kyjov: úprava robotních povinností na panství 
Račice podle nového robotního patentu z r. 1775; mj. vyšetřování stížností na 
přetěžování robotními povinnostmi, spory o pozemky 1776 – 1783 

3267 R 136 1777 Karton 1686 
Robotní záležitosti – č. 6 Brněnský kraj: seznamy robotních povinností na 
lenním statku Želči 1777 

3267 R 136 1777-1784 Karton 1686 
Robotní záležitosti – č. 7 Brněnský kraj: robotní povinnosti poddaných ve 
vsích, jejichž díly náležely městu Vyškovu (Zvonovice, Nosálovice 
a vyškovské předměstí Daskabáty, přiloženy dlužní rejstříky) 1777 – 1784 

3267 R 136 1776-1777 Karton 1686 
Robotní záležitosti – č. 8 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na statku 
Hlubočanech u Vyškova; mj. uvěznění drnovického hostinského Schuberta, 
který sepsal hlubočanským poddaným stížnost proti vrchnosti ve sporu 
o povinnost odvážení obilí 1776 – 1777 

3267 R 136 1777 Karton 1686 
Robotní záležitosti – č. 9 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
komorním statku Bohdalicích se vsemi Kučerovem, Pavlovicemi a Herolticemi 

3267 R 136 (1571)1778-1785 Karton 1686 
Robotní záležitosti – č. 10 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Hových Hvězdlicích, patřícím brněnským augustiniánům (1571)1778 – 
1785 

3267 R 136 1777-1783 Karton 1686 
Robotní záležitosti – č. 11 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statcích Kojátkách a Šardičkách 1777 – 1783 
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3267 R 136 1777-1778 Karton 1686 
Robotní záležitosti – č. 12 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Mouchnicích 1777 – 1778 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1686 
Robotní záležitosti – č. 13 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Vícemilicích 1777 – 1778 

3267 R 136 (1460)1777-1784 Karton 1686 
Robotní záležitosti – č. 14 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
slavkovském panství; mj. žádosti o ponechání staré roboty, potvrzení 
robotních smluv (1460)1777 – 1784 

3267 R 136 1777 Karton 1686 
Robotní záležitosti – č. 15 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
sokolnickém panství; mj. nové robotní smlouvy 1777 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1686 
Robotní záležitosti – č. 16 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Těšanech 1777 – 1778 

3267 R 136 1777-1780 Karton 1686 
Robotní záležitosti – č. 18 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Velkých Němčicích; mj. přiloženy přehledy kontribučních povinností 
a seznamy dluhů 1777 – 1780 

3267 R 136 (1460)-1756, (1776)-1785 Karton 1686 
Robotní záležitosti – č. 19 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Horních Bojanovicích; mj. přiloženy seznamy domů, které byly 
postaveny na vrchnostenských pozemcích (1756) 1777 – 1781 

3267 R 136 1750-1780 Karton 1687 
Robotní záležitosti – č. 20 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
komorním statku Čejkovicích; mj. přiloženy výtahy z dominikálního přiznání 
z roku 1750, rejstřík obilního dluhu; jednání o záměně potažní roboty za 
robotu ruční 1750 – 1780, (1691) 

3267 R 136 (1691, 1714), 1750-1780 Karton 1687 
Robotní záležitosti – č. 21 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
hodonínském panství a na statku Velkých Pavlovicích; mj. vyšetřování 
stížností poddaných na vymáhání kontribucí z pustin a na přetěžování 
robotními povinnostmi 1776 – 1777 (1714) 

3267 R 136 (1763) 1782-1785 Karton 1688 
Robotní záležitosti – č. 21 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku, mj. revize obecních a kontribučních účtů Kurdějova 
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3267 R 136 1777-1781 Karton 1689 
Robotní záležitosti – č. 22 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
mikulovském panství 1777 – 1781 (1650) 

3267 R 136 1776-1777 Karton 1689 
Robotní záležitosti – č. 23 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Cvrčovicích; mj. žádost cvrčovických poddaných o zrušení robotní 
povinnosti konat pochůzky delší než jednu hodinu a jejich stížnost na vrchnost 
pro vymáhání roboty ze svobodně držených pozemků 1776 – 1777 

3267 R 136 (1650, 1760), 1776-1785 Karton 1689 
Robotní záležitosti – č. 24 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
panství benediktinského kláštera v Rajhradě 1776 – 1785 (1760) 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1689 
Robotní záležitosti – č. 25 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Brněnských Ivanovicích 1777 – 1778 

3267 R 136 1777-1781 Karton 1690 
Robotní záležitosti – č. 26 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Medlánkách 1777 – 1781 (1760) 

3267 R 136 (1451, 1760), 1777-1783 Karton 1690 
Robotní záležitosti – č. 27 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
panství kartouzského kláštera v Králově Poli 1777 – 1783 (1451) 

3267 R 136 1777-1783 Karton 1691 
Robotní záležitosti – č. 28 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
panství Kuřimi a na statcích Vohančicích a Křížinkově 1777 – 1783 (1483) 

3267 R 136 1776-1783 Karton 1691 
Robotní záležitosti – č. 29 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Veveři 1776 – 1783 (1651) 

3267 R 136 (1483-1651) 1776-1783 Karton 1691 
Robotní záležitosti – č. 30 Brněnský kraj úprava robotních povinností na 
tišnovském panství cisterciáckého kláštera v Předklášteří 1777 – 1783 (1531) 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1692 
Robotní záležitosti – č. 31 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
lomnickém panství 1777 – 1778 (1834) 

3267 R 136 1774-1782 Karton 1692 
Robotní záležitosti – č. 32 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Černé Hoře 1774 – 1782 
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3267 R 136 1777-1782, 1834 Karton 1692 
Robotní záležitosti – č. 33 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Borotíně a Slatině 1777 

3267 R 136 1777-1783 Karton 1693 
Robotní záležitosti – č. 34 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Křetíně 1777 – 1783 

3267 R 136 1777-1783 Karton 1693 
Robotní záležitosti – č. 35 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
kunštátském panství 1777 – 1781 

3267 R 136 1782-1785 Karton 1694 
Robotní záležitosti – úprava robotních povinností na kunštátském panství 

3267 R 136 (1524-1750), 1767-1783, 1899 Karton 1695 
Robotní záležitosti – č. 36 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
lysickém panství a na statku Drnovicích; mj. použití vojenské asistence při 
potlačení protirobotní vzpoury lysických poddaných 

3267 R 136 1777-1784 Karton 1696 
Robotní záležitosti – č. 37 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
jimramovském panství 1777 – 1784 

3267 R 136 1777-1783 Karton 1696 
Robotní záležitosti – č. 38 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
novoměstském panství 1777 – 1783 

3267 R 136 1777-1784 Karton 1696 
Robotní záležitosti – č. 39 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
panství Moravci a Mitrově 1777 – 1784 (1592) 

3267 R 136 1777-1785 Karton 1696 
Robotní záležitosti – č. 40 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
osovském panství 1777 – 1785 

3267 R 136 (1592) 1777-1785 Karton 1696 
Robotní záležitosti – č. 41 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
panství Budišově 1777 – 1778 

3267 R 136 1777-1782 Karton 1697 
Robotní záležitosti – č. 42 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
dolnokounickém panství 1777 – 1782, 1851, (1673 – 1750) 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1697 
Robotní záležitosti – č. 43 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Německých Bránicích (dnes Nové Bránice) 1777 – 1778 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

778 

3267 R 136 1777 Karton 1697 
Robotní záležitosti – č. 44 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Maršovicích u Moravského Krumlova 1777 

3267 R 136 1778-1785 Karton 1697 
Robotní záležitosti – č. 45 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Hajanech 1778 – 1785 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1697 
Robotní záležitosti – č. 46 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Pršticích 

3267 R 136 1776-1778 Karton 1697 
Robotní záležitosti – č. 47 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Troubsko 1776 – 1778 

3267 R 136 1777-1780 Karton 1697 
Robotní záležitosti – č. 49 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na dílu 
městečka Dědic, patřícím k statku Víceměřicím 1777 – 1780 (1634) 

3267 R 136 1777-1782 Karton 1697 
Robotní záležitosti – č. 50 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
panství Bystřici nad Pernštejnem 1777 – 1782 (1731) 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1697 
Robotní záležitosti – č. 53 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na lénu 
v Tuřanech, jež držel františkánský klášter sv. Josefa v Brně 1777 – 1778 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1697 
Robotní záležitosti – č. 54 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku johanitské komendy (Kreuzhof) na Starém Brně 1777 – 1778 

3267 R 136 (1634-1750) 1776-1785, 1851 Karton 1697 
Robotní záležitosti – č. 55 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
panství kapituly a proboštství u sv. Petra v Brně 1777 

3267 R 136 1777-1784 Karton 1698 
Robotní záležitosti – č. 55 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
panství Podolí (1587) 1777 – 1784 

3267 R 136 1777-1785 Karton 1698 
Robotní záležitosti – č. 56 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
panství ženského dominikánského káštera sv. Anny v Brně; mj. stížnost 
sivických poddaných proti rozvrženému kontribučnímu příspěvku 1 zl. a proti 
52 dnům pěší roboty ročně 1777 – 1785 (1339) 
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3267 R 136 1777-1779 Karton 1698 
Robotní záležitosti – č. 57 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
panství cisterciáckého káštera Králové na Starém Brně; spor o pozemky 
v Žarošicích (1651) 1777 – 1779 

3267 R 136 (1339-1651) 1776-1785 Karton 1698 
Robotní záležitosti – č. 58 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
pozořickém panství 1776 – 1782 

3267 R 136 (1439) 1777-1783 Karton 1699 
Robotní záležitosti – č. 59 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
vyškovském panství 

3267 R 136 (1600) 1777-1784 Karton 1700 
Robotní záležitosti – č. 60 Brněnský kraj úprava robotních povinností na 
bučovickém panství (1600) 1777 – 1784 

3267 R 136 (1600) 1776-1785 Karton 1700 
Robotní záležitosti – č. 61 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
ždánickém panství; mj. žádost poddaných z Velkých Hostěrádek o ponechání 
starých robotních povinností (1600) 1776 – 1785 

3267 R 136 1777-1785 Karton 1701 
Robotní záležitosti – č. 64 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
břeclavském panství 1777 – 1785 

3267 R 136 (1600) 1777-1785 Karton 1701 
Robotní záležitosti – č. 66 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
lednickém panství; mj. přiloženy opisy privilegií města Hustopeče (1600) 1778 
– 1784 

3267 R 136 1777-1781 Karton 1702 
Robotní záležitosti – č. 67 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
drnholeckém panství; mj. přiloženy opisy privilegií městečka Dolní Dunajovice 
(1639) 1777 – 1781 

3267 R 136 (1596-1764) 1777-1783, 1850 Karton 1702 
Robotní záležitosti – č. 68 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
židlochovickém panství 1777 – 1783, 1850 (1596 – 1764) 

3267 R 136 (1696) 1772-1784 Karton 1703 
Robotní záležitosti – č. 69 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
chrlickém panství a na lénech Šlapanicích a Jiříkovicích 

3267 R 136 (1579) 1777-1801 Karton 1704 
Robotní záležitosti – č. 71, 72 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
rájeckém panství a na blanenském statku 
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3267 R 136 1776-1778 Karton 1705 
Robotní záležitosti – č. 73 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
letovickém panství 1776 – 1778 (1682) 

3267 R 136 1776-1783 Karton 1705 
Robotní záležitosti – č. 74 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
pernštejnském panství 1776 – 1783 

3267 R 136 (1267) 1748-1785 Karton 1706 
Robotní záležitosti – č. 75 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
žďárském panství; mj. přil. tabelární přehledy s údaji o domech, polnostech 
a obyvatelích města Žďáru; zpráva lokální rektifikační komise z r. 1748, 
výtahy z lánových rejstříků; vyšetřování příčin robotních nepokojů; zpráva 
rektifikační komise z r. 1781; robotní seznamy 

3267 R 136 1728-1783 Karton 1707 
Robotní záležitosti – č. 75 Brněnský kraj: mj. vyšetřování různých udání 
v robotních záležitostech, seznamy robotních povinností, činnost 
rektifikačních a revizitačních komisí na žďárském panství; přil. kontribuční 
knížky obcí Dolní Bobrové, Vysoké; poddanské záležitosti 

3267 R 136 (1606) 1768-1783 Karton 1708 
Robotní záležitosti – č. 75 Brněnský kraj: mj. seznamy robotních povinností 
a jejich adjustace, vyšetřování stížností poddaných proti vrchnosti v robotních 
záležitostech; přil. kniha robotních dispozic z l. 1768 – 1770 a opis listiny 
olomouckého biskupa Františka z Dietrichštejna, jíž byly potvrzeny výsady 
udělené svobodníkům v Mirošově 

3267 R 136 1777-1781 Karton 1709 
Robotní záležitosti – č. 76 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Křižanově 1777 – 1781 (1769) 

3267 R 136 1777-1780 Karton 1709 
Robotní záležitosti – č. 77 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
rosickém panství 1777 – 1780 (1672) 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1709 
Robotní záležitosti – č. 78 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Heřmanově 1777 – 1778 (1773) 

3267 R 136 1776-1780 Karton 1709 
Robotní záležitosti – č. 79 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Oslavanech; mj. vyšetřování příčin protirobotních nepokojů mezi 
obyvateli Nové Vsi 1776 – 1780 (1676) 

3267 R 136 1777-1784 Karton 1709 
Robotní záležitosti – č. 80 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Křižanovic olomoucké dómské kapituly; mj. stížnosti poddaných 
z Podbřežic proti robotě 1777 – 1784 (1715) 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

781 

3267 R 136 (1672-1773) 1776-1784 Karton 1709 
Robotní záležitosti – č. 82 Brněnský kraj: úprava robotních povinností na 
statku Dvořišti, jež patřil městu Bystřici nad Pernštejnem; mj. vyšetřování 
stížnosti bystřického faráře Františka Dominika Pomesiana proti 
hospodářskému řediteli na rožínském panství Jindřichovi Hornému pro surové 
zacházení s poddanými 1776 – 1777 

3267 R 136 1775 Karton 1710 
Robotní záležitosti – seznamy nových robotních povinností a robotní útisk 
poddaných na panstvích a statcích v Hradišťském kraji, protokoly o jednáních 
mezi vrchností a poddanými o robotních povinnostech podle robotního 
patentu z roku 1775 

3267 R 136 (1584) 1777-1782 Karton 1710 
Robotní záležitosti – č. 1 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na brumovském 
panství a na statku Hošťálkové 1777 – 1782 (1584) 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1711 
Robotní záležitosti – č. 2 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku 
Bílivicích (u Uherského Hradiště) 1777 – 1778 

3267 R 136 1776-1783 Karton 1711 
Robotní záležitosti – č. 3 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku 
Březolupech 1776 – 1783 (1628) 

3267 R 136 1776-1778 Karton 1711 
Robotní záležitosti – č. 4 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku 
Chvalkovicích; mj. vyšetřování stížnosti na robotní útisk a zabírání zdaněných 
polí 1776 – 1778 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1711 
Robotní záležitosti – č. 5 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku Dřínově 
1777 – 1778 (1739) 

3267 R 136 1776-1779 Karton 1711 
Robotní záležitosti – č. 6 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statcích města 
Kyjova 1776 – 1779 (1766) 

3267 R 136 (1628-1766), 1776-1783 Karton 1711 
Robotní záležitosti – č. 7 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku 
Hošticích 1777 

3267 R 136 (1582, 1698), 1773-1784 Karton 1712 
Robotní záležitosti – č. 8 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statcích města 
Uheského Hradiště; mimo jiné narovnání sporů mezi Uherským Hradištěm 
a Starým Městem (1582,1698) 1773 – 1784 
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3267 R 136 1777-1779 Karton 1712 
Robotní záležitosti – č. 9 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statcích 
Hrádku, Mladoticích a Rokytnici 1777 – 1779 

3267 R 136 1777 Karton 1712 
Robotní záležitosti – č. 10 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku 
Klečůvce 1777 

3267 R 136 1777-1781 Karton 1712 
Robotní záležitosti – č. 11 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na panství 
Luhačovicích 1777 – 1781 (1665) 

3267 R 136 (1564, 1698), 1773-1785 Karton 1712 
Robotní záležitosti – č. 12 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na panství 
Lukově 1777 – 1785 (1564) 

3267 R 136 1777-1785 Karton 1713 
Robotní záležitosti – č. 13 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku Liptále 
1777 – 1785; 1852 (1756) 

3267 R 136 1777-1781 Karton 1713 
Robotní záležitosti – č. 14 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku 
Milonicích 1777 – 1781; (1757) 

3267 R 136 1777-1779 Karton 1713 
Robotní záležitosti – č. 15 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na panství 
Malenovicích 1777 – 1779; 1850 (1753) 

3267 R 136 1777-1779 Karton 1713 
Robotní záležitosti – č. 16 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku 
Dolních Moštěnicích 1777 – 1779; 1828(1683) 

3267 R 136 1777 Karton 1713 
Robotní záležitosti – č. 17 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na alodním 
statku Nezdenicích 1777 

3267 R 136 1776-1784 Karton 1713 
Robotní záležitosti – č. 18 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na panství 
Uherském Brodě; mimo jiné spor Uherského Brodu s poddanými na 
předměstí o úpravu robotních povinností, jejich stížnost na uvěznění 
purkmistra a jejich zástupců 1776 – 1784 (1469 – 1777) 

3267 R 136 1777-1785 Karton 1714 
Robotní záležitosti – č. 19 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku 
Nových Zámcích 1777 – 1785 
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3267 R 136 1774-1785 Karton 1714 
Robotní záležitosti – č. 20 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na strážnickém 
panství; mj. narovnání sporu mezi strážnickou vrchností a poddanými ze vsi 
Radějově, stížnosti poddaných ze strážnického předměstí na mimořádné 
roboty 1774 – 1785 

3267 R 136 1769-1782 Karton 1714 
Robotní záležitosti – č. 21 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na panství 
Koryčanech 1769 – 1782 

3267 R 136 1769-1785 Karton 1714 
Robotní záležitosti – č. 22 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku 
Přílepích 1775 – 1779 

3267 R 136 1777-1782 Karton 1715 
Robotní záležitosti – č. 23 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na lenním statku 
Troubkách 1777 – 1782 

3267 R 136 1777-1781 Karton 1715 
Robotní záležitosti – č. 24 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na panství 
Světlově a statku Vasilsko 1777 – 1781 

3267 R 136 1776-1780 Karton 1715 
Robotní záležitosti – č. 25 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na panství 
Miloticích a na statku Svatobořicích 1776 – 1780 

3267 R 136 1777-1778, 1849 Karton 1715 
Robotní záležitosti – č. 26 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku 
Zdislavicích 1777 – 1778; 1849 

3267 R 136 1776-1785 Karton 1715 
Robotní záležitosti – č. 27 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku 
Zdounkách 1776 – 1785 (1483) 

3267 R 136 (1483) 1775-1777, 1849 Karton 1715 
Robotní záležitosti – č. 28 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku 
Stražovicích 1775 – 1777 

3267 R 136 (1733, 1734) 1764-1782, 1747 Karton 1716 
Robotní záležitosti – č. 29 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na panství 
Kvasicích; mj. stížnosti poddaných na ukládání nových robotních povinností, 
jejich protest proti uvěznění několika osob na Špilberku 

3267 R 136 1777-1779 Karton 1717 
Robotní záležitosti – č. 30 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na lenním statku 
Slavičíně 1777 – 1779 
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3267 R 136 (1755) 1777-1779 Karton 1717 
Robotní záležitosti – č. 31 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statcích 
Střílkách a Cetechovicích 1777 – 1779 (1755) 

3267 R 136 1777-1779 Karton 1717 
Robotní záležitosti – č. 32 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku 
Žeranovicích 1777 – 1779 

3267 R 136 1777-1784 Karton 1717 
Robotní záležitosti – č. 33 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku 
Věžkách 1777 – 1784 

3267 R 136 1777-1785 Karton 1717 
Robotní záležitosti – č. 34 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na vizovickém 
panství 1777 – 1785 

3267 R 136 1777-1779 Karton 1717 
Robotní záležitosti – č. 35 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statcích 
Kostelci a Žádovicích 1777 – 1779 

3267 R 136 1776-1782 Karton 1717 
Robotní záležitosti – č. 36 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na buchlovském 
panství 1776 – 1782; 1844 (1514) 

3267 R 136 (1514, 1755) 1776-1785, 1844 Karton 1717 
Robotní záležitosti – č. 37 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na litečnickém 
panství 1777 – 1783 

3267 R 136 (1507) 1776-1783 Karton 1718 
Robotní záležitosti – č. 38 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na velehradském 
panství (1507) 1776 – 1783 

3267 R 136 1777-1785 Karton 1718 
Robotní záležitosti – č. 39 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku 
Zborovicích 1777 – 1785 

3267 R 136 (1588) 1776-1784 Karton 1719 
Robotní záležitosti – č. 40 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na panství Zlíně 
(1588) 1776 – 1784 

3267 R 136 (1584-1752) 1783-1785 Karton 1719 
Robotní záležitosti – č. 41 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na brumovském 
panství (III. díl s Návojnou, Příkazy a Študlovem) (1584 – 1752), 1783 – 1785 

3267 R 136 (1584-1752) 1776-1785, 1844 Karton 1719 
Robotní záležitosti – č. 42 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku Divnice 
1777 – 1778,1844 
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3267 R 136 (1639-1755)1777-1783 Karton 1720 
Robotní záležitosti – č. 43 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na 
napajedelském panství 

3267 R 136 (1384-1763) 1775-1781 Karton 1721 
Robotní záležitosti – č. 44 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na bzeneckém 
panství; mj. přil. kontribuční knížky 

3267 R 136 1775-1783 Karton 1722 
Robotní záležitosti – č. 45 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na veselském 
panství 1775 – 1783 

3267 R 136 1777-1779 Karton 1722 
Robotní záležitosti – č. 46 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na brumovském 
panství (I. díl, patřící hraběti Illyezhazy) 1777 – 1779 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1722 
Robotní záležitosti – č. 47 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na 
kroměřížském panství (díl Těšánky, Nětčice a Nitkovice) 1777 – 1778 

3267 R 136 1775-1783 Karton 1722 
Robotní záležitosti – č. 48 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na statku 
Nemochovice 1777 – 1779 

3267 R 136 (1649-1765) 1776-1781, 1828 Karton 1723 
Robotní záležitosti – č. 49 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na vsetínském 
panství 

3267 R 136 1781-1785 Karton 1724 
Robotní záležitosti – č. 49 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na vsetínském 
panství 

3267 R 136 1777, 1782 Karton 1725 
Robotní záležitosti – č. 50 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na ostrožském 
panství; mj. seznamy robotních povinností 

3267 R 136 (1749-1760) 1776-1785 Karton 1726 
Robotní záležitosti – č. 50 Hradišťský kraj: robotní záležitosti na ostrožském 
panství; mj. seznamy robotních povinností 

3267 R 136 1775 Karton 1727 
Robotní záležitosti – seznamy nových robotních povinností a robotní útisk 
poddaných na panstvích a statcích v Jihlavském kraji; protokoly o jednáních 
mezi vrchností a poddanými o robotních povinnostech podle robotního 
patentu z roku 1775 
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3267 R 136 (1743) 1777-1784 Karton 1727 
Robotní záležitosti – č. 1 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na statku Batelově 
(1743) 1777 – 1784 

3267 R 136 (1743) 1776-1784 Karton 1727 
Robotní záležitosti – č. 2 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na statku Beranově 
1776 – 1784 

3267 R 136 (1686-1750) 1776-1785 Karton 1728 
Robotní záležitosti – č. 4 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na panství Českém 
Rudolci 

3267 R 136 (1617) 1737-1783 Karton 1729 
Robotní záležitosti – č. 5 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na dačickém 
panství; mj. převody gruntů 

3267 R 136 (1766) 1776-1778 Karton 1730 
Robotní záležitosti – č. 5 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na dačickém 
panství; mj. protokoly o projednávání nových robotních povinností 
s poddanými 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1731 
Robotní záležitosti – č. 6 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na statku Rancířově 
1777 – 1778 

3267 R 136 1777-1785 Karton 1731 
Robotní záležitosti – č. 7 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na statcích 
královského města Jihlavy; mj. přiložené výtahy z činžovních rejstříků z l. 
1620 – 1657 

3267 R 136 1775-1785 Karton 1731 
Robotní záležitosti – č. 8 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na statku Kostelním 
Vydří 1775 – 1781 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1732 
Robotní záležitosti – č. 9 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na statku Maříži 
1777 – 1778 

3267 R 136 (1568-1751) 1776-1782 Karton 1732 
Robotní záležitosti – č. 10 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na panství Nové 
Říši a na statcích Pokojovicích a Okříškách 1776 – 1782 (1568 – 1751) 

3267 R 136 (1640-1675) 1775-1783 Karton 1732 
Robotní záležitosti – č. 12 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na dílu 
náměšťského panství (statek Batouchovice) s vsemi Bochovicemi, 
Hroznatínem a Vlčatínem (1640 – 1675) 1775 – 1783 
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3267 R 136 1774-1781 Karton 1732 
Robotní záležitosti – č. 13 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na statku Puklicích 
1774 – 1781 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1732 
Robotní záležitosti – č. 14 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na statku Popelíně 
1777 – 1778 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1732 
Robotní záležitosti – č. 15 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na statku 
meziříčské fary Petrávči 1777 – 1778 

3267 R 136 (1568-1751) 1774-1783 Karton 1732 
Robotní záležitosti – č. 17 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na statcích 
Palupíně a České Olešné 1776 – 1777 

3267 R 136 1777-1785 Karton 1733 
Robotní záležitosti – č. 18 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na telčském 
panství 1777 – 1785 

3267 R 136 1775-1778 Karton 1733 
Robotní záležitosti – č. 19 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na statku Řečicích 
1775 – 1778 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1733 
Robotní záležitosti – č. 20 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na statku 
telčského špitálu s vsemi Domašínem a Velkým Pěčínem 1777 – 1778 

3267 R 136 1775-1785 Karton 1733 
Robotní záležitosti – č. 21 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na statku města 
Třebíče a vsemi Kracovicemi, Petrůvkami a Ptáčovem 1777 

3267 R 136 1749-1782 Karton 1734 
Robotní záležitosti – č. 22 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na panství Luce 
a na statku Jamném 

3267 R 136 1777 Karton 1735 
Robotní záležitosti – č. 23 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na statku Vlčatíně 
1777 

3267 R 136 (1662-1776) 1776-1780 Karton 1735 
Robotní záležitosti – č. 25 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na špitálním statku 
města Slavonic se vsemi Kadolcem, Léštnicí a Pečí (1662) – 1776) 1776 – 
1780 
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3267 R 136 1769-1785 Karton 1735 
Robotní záležitosti – č. 26 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na brtnickém 
panství 1769 – 1785 

3267 R 136 (1662-1776) 1769-1785 Karton 1735 
Robotní záležitosti – č. 27 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na panství Třešti 
1776 – 1780 

3267 R 136 1750-1785 Karton 1736 
Robotní záležitosti – č. 28 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na statku Jamném 
a na dvoře Jeclově 

3267 R 136 (1445-1735) 1776-1782 Karton 1737 
Robotní záležitosti – č. 29 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na panství Velké 
Meziříčí 

3267 R 136 1775-1785, 1837 Karton 1738 
Robotní záležitosti – č. 30 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na třebíčkém 
panství 1775 – 1785,1837 

3267 R 136 (1620-1714) 1775-1785 Karton 1738 
Robotní záležitosti – č. 31 Jihlavský kraj: robotní záležitosti na statku 
Německém Rudolci (dnes Rudolec) (1620 – 1714) 1775 – 1782 

3267 R 136 1775 Karton 1739 
Robotní záležitosti – seznamy nových robotních povinností a robotní útisk 
poddaných na panstvích a statcích v Olomouckém kraji; protokoly o jednáních 
mezi vrchností a poddanými o robotních povinnostech podle robotního 
patentu z roku 1775 

3267 R 136 (1706-1756) 1776-1782 Karton 1739 
Robotní záležitosti – č. 1 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na panství 
Chudobíně (1706 – 1756) 1776 – 1782 

3267 R 136 (1406-1767) 1777-1781 Karton 1739 
Robotní záležitosti – č. 2 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na panství 
Dolanech kartouzského kláštera v Olomouci (1406 – 1767) 1777 – 1781 

3267 R 136 (1496-1735) 1775-1782 Karton 1739 
Robotní záležitosti – č. 3 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku 
Výšovicích a na dvorech a vsích augustiniánského kláštera ve Šternberku 
(1496 – 1735) 1775 – 1782 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1739 
Robotní záležitosti – č. 4 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statcích 
Biskupicích a Vranové Lhotě 1777 – 1778 
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3267 R 136 1775-1783 Karton 1739 
Robotní záležitosti – č. 5 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku města 
Mohelnice 1775 – 1783 

3267 R 136 (1406-1767) 1775-1783 Karton 1739 
Robotní záležitosti – č. 6 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku 
Morkovicích 1778 – 1782 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1740 
Robotní záležitosti – č. 7 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku města 
Jevíčka a na statcích Jaroměřicích, Velkých Opatovicích a Roubanině 1777 – 
1778 

3267 R 136 (1773) 1778-1779 Karton 1740 
Robotní záležitosti – č. 8 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku Uhřicch 
s dílem Počenic (1773) 1778 – 1779 

3267 R 136 (1651) 1661-1782 Karton 1740 
Robotní záležitosti – č. 9 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na vsích Muzlově 
a Dlouhé Vsi, patřících městu Březové nad Svitavou (1651)1661 – 1782 

3267 R 136 1777 Karton 1740 
Robotní záležitosti – č. 10 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na dílech vsí 
patřících městu Svitavám (Grandorf – Hradec nad Svitavou, Kamenná Horka 
a Čtyřicet Lánů) 1777 

3267 R 136 1778-1779 Karton 1740 
Robotní záležitosti – č. 11 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statcích 
Doloplazech, Dřevnovicích a Těšicích 1778 – 1779 

3267 R 136 (1634-1756) 1777-1784 Karton 1740 
Robotní záležitosti – č. 12 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na panství 
Ivanovicích na Hané (1634 – 1756) 1777 – 1784 

3267 R 136 (1730-1768) 1776-1779 Karton 1740 
Robotní záležitosti – č. 13 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na panství 
Brodku u Prostějova a na statku Otaslavicích (1730 – 1768) 1776 – 1779 

3267 R 136 (1634-1773) 1661-1784 Karton 1740 
Robotní záležitosti – č. 14 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na vsích, 
náležejích městu Litovli (1747) 1777 – 1783 

3267 R 136 1776-1784 Karton 1741 
Robotní záležitosti – č. 15 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na panství Ptení 
a na statku Suchdolu 1776 – 1784 
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3267 R 136 1778-1782 Karton 1741 
Robotní záležitosti – č. 16 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na kojetínském 
panství a na statku Víceměřicích 1778 – 1782 

3267 R 136 1777-1779 Karton 1741 
Robotní záležitosti – č. 17 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku 
Hluchově 1777 – 1779 

3267 R 136 1778-1779 Karton 1741 
Robotní záležitosti – č. 18 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na pačlavickém 
panství 1778 – 1779 

3267 R 136 1775-1777 Karton 1741 
Robotní záležitosti – č. 19 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na panství 
augustiniánského kláštera v Jevíčku 1775 – 1777 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1741 
Robotní záležitosti – č. 20 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku 
Dobromilicích a Doloplazech 1777 – 1778 

3267 R 136 1776-1782 Karton 1741 
Robotní záležitosti – č. 21 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku 
Vrchoslavicích a na vsi Švábenicích patřící k vyškovskému panství 1776 – 
1782 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1741 
Robotní záležitosti – č. 22 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku Dolní 
Dlouhé Loučce 1777 – 1778 

3267 R 136 1778-1779 Karton 1741 
Robotní záležitosti – č. 23 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku 
olomouckého kláštera sv. Kláry v Čelechovicích 1778 – 1779 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1741 
Robotní záležitosti – č. 24 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku 
Vřesovicích 1777 – 1778 

3267 R 136 1777-1780 Karton 1741 
Robotní záležitosti – č. 25 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku 
Nezamyslicích 1777 – 1780 

3267 R 136 1775-1785 Karton 1741 
Robotní záležitosti – č. 26 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na panství 
Kralicích na Hané 1778 – 1785 
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3267 R 136 1777-1780 Karton 1742 
Robotní záležitosti – č. 27 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku 
Mořicích 1777 – 1780 

3267 R 136 (1772-1776) 1777-1778 Karton 1742 
Robotní záležitosti – č. 28 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statcích 
kláštera dominikánek sv. Kateřiny v Olomouci (1772 – 1776) 1777 – 1778 

3267 R 136 1777 Karton 1742 
Robotní záležitosti – č. 29 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku Malém 
Hradisku 1777 

3267 R 136 1778-1780 Karton 1742 
Robotní záležitosti – č. 30 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statcích 
Luběnicích a Týnečku 1778 – 1780 

3267 R 136 (1618-1676) 1758-1778 Karton 1742 
Robotní záležitosti – č. 31 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku 
Jesenci (1618 – 1676) 1758 – 1778 

3267 R 136 1777-1785 Karton 1742 
Robotní záležitosti – č. 32 Olomoucký kraj: robotní záležitosti nastatku 
Konicích 1777 – 1785 

3267 R 136 (1618-1776) 1758-1785, 1842-1845 Karton 1742 
Robotní záležitosti – č. 33 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku 
Vranové 1776 – 1779, 1842 – 1845 

3267 R 136 1778-1783 Karton 1743 
Robotní záležitosti – č. 34 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na šebetovském 
panství 1778 – 1783 

3267 R 136 (1670-1765) 1765-1780 Karton 1743 
Robotní záležitosti – č. 35 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na tovačovském 
panství; mj. protirobotní nepokoje, uvěznění jejich vůdců na Špilberku (1670 – 
1765) 1765 – 1780 

3267 R 136 1777 Karton 1743 
Robotní záležitosti – č. 36 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku 
Náměšti na Hané 1777 

3267 R 136 (1670-1765) 1765-1733, 1838-1846 Karton 1743 
Robotní záležitosti – č. 37 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku Bílé 
Lhotě 1777 – 1778,1838 – 1846 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

792 

3267 R 136 1777-1790 Karton 1744 
Robotní záležitosti – č. 38 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku 
Třemešku 1777 – 1790 

3267 R 136 (1626), (1776) 1777-1783 Karton 1744 
Robotní záležitosti – č. 40 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku 
Laškově (1626), (1776) 1777 – 1783 

3267 R 136 (1732) 1776-1785,1847 Karton 1744 
Robotní záležitosti – č. 41 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na vsích 
patřících městu Šumperku (1732)1776 – 1785,1847 

3267 R 136 1777-1784 Karton 1744 
Robotní záležitosti – č. 42 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na panství 
Bouzově a na statku Červené Lhotě 1777 – 1784 

3267 R 136 1777-1780 Karton 1744 
Robotní záležitosti – č. 43 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na vsích 
patřících městu Prostějovu 1777 – 1780 

3267 R 136 (1626-1776) 1776-1790, 1847 Karton 1744 
Robotní záležitosti – č. 44 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na vsích 
patřících městu Uničovu (1727 – 1773) 1777 – 1781 

3267 R 136 (1525-1754) 1776-1785 Karton 1745 
Robotní záležitosti – č. 45 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na boskovickém 
panství (1525 – 1754) 1776 – 1785 

3267 R 136 (1525-1772) 1776-1785 Karton 1745 
Robotní záležitosti – č. 46 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na sovineckém 
panství (1573 – 1772) 1777 – 1784 

3267 R 136 (1528-1770) 1775-1785 Karton 1746 
Robotní záležitosti – č. 47 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na panství 
premonstrátského kláštera Hradisko; mj. spory o pastviny, stížnost proti 
nařízení používat při potažní robotě namísto dvojspřežení, trojspřežení, 
nesouhlas poddaných se zavedením nových robotních povinností 

3267 R 136 1777-1785 Karton 1747 
Robotní záležitosti – robotní záležitosti na panství premonstrátského kláštera 
Hradisko; mj. spory o pastviny, stížnost proti nařízení používat při potažní 
robotě namísto dvojspřežení, trojspřežení, nesouhlas poddaných se 
zavedením nových robotních povinností 

3267 R 136 (1591-1773) 1742-1782 Karton 1748 
Robotní záležitosti – č. 48 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na bludovském 
panství 
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3267 R 136 (1591-1654) 1706-1783 Karton 1749 
Robotní záležitosti – č. 49 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na panství 
Velkých Losinách 1706 – 1783 

3267 R 136 1726-1778 Karton 1750 
Robotní záležitosti – č. 50 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na panství 
Čechách pod Kosířem a na statcích Drahanovicích a Krakovci 1726 – 1778 

3267 R 136 (1664-1781) 1726-1783 Karton 1750 
Robotní záležitosti – č. 51 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na panství 
Janovicích (1664 – 1781) 1726 – 1783 

3267 R 136 1776-1778, 1846, 1848 Karton 1751 
Robotní záležitosti – č. 52 O.K.: robotní záležitosti na statcích olomoucké 
kapituly; mj. seznamy robotních povinností 

3267 R 136 1777-1780 Karton 1752 
Robotní záležitosti – č. 52 Olomoucký kraj:robotní záležitosti na statcích 
olomoucké kapituly; mj. seznamy robotních povinností 

3267 R 136 (1414-1769) 1756-1785 Karton 1753 
Robotní záležitosti – č. 52 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statcích 
olomoucké kapituly; mj. seznamy robotních povinností (1414 – 1769) 

3267 R 136 1776-1784, 1848 Karton 1754 
Robotní záležitosti – č. 53 – 54 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na 
panstvích Šternberku a Karlovci 

3267 R 136 (1582-1750) 1776-1785 Karton 1755 
Robotní záležitosti – č. 55 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na panství 
Kolštejně (nyní Branná) 1776 – 1785 

3267 R 136 1777-1784 (1775-1786) Karton 1756 
Robotní záležitosti – č. 56 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na plumlovském 
panství 1777 – 1784 (1775 – 1786) 

3267 R 136 (1775-1786) 1777-1784, 1848 Karton 1756 
Robotní záležitosti – č. 57 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na panství 
Vízmberku (nyní Loučná nad Desnou) 1777 – 1783, 1848 

3267 R 136 1773-1783 (1756-1774) Karton 1757 
Robotní záležitosti – č. 58 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statcích 
města Olomouce 1773 – 1783 (1756 – 1774) 

3267 R 136 (1756-1774) 1773-1783 Karton 1757 
Robotní záležitosti – č. 59 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na úsovském 
panství 1776 – 1783 
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3267 R 136 (1408, 1710) 1728-1785 Karton 1758 
Robotní záležitosti – č. 60 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na panství 
Moravské Třebové 

3267 R 136 (1712, 1752) 1777-1785 Karton 1759 
Robotní záležitosti – č. 61 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na zábřežském 
panství 

3267 R 136 (1628-1762) 1776-1783 Karton 1760 
Robotní záležitosti – č. 62 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na panství Rudě 
a na statku Mlýnici 

3267 R 136 1776-1778 Karton 1760 
Robotní záležitosti – č. 63 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na 
arcibiskupských komorních statcích Bělkovicích, Bukovanech, Chválkovicích, 
Přáslavicích, Řepčíně, Slavoníně 1776 – 1778 

3267 R 136 (1628-1762) 1776-1783 Karton 1760 
Robotní záležitosti – č. 65 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na statku 
Skaličce 1777 – 1778 

3267 R 136 1777-1784 (1690-1768) Karton 1761 
Robotní záležitosti – č. 67 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na vsích 
Borušově a Dětřichově, náležejících městskému špitálu v Moravské Třebové 
1777 – 1784(1690 – 1768) 

3267 R 136 (1690-1768) 1777-1784 Karton 1761 
Robotní záležitosti – č. 68 Olomoucký kraj: robotní záležitosti na mírovském 
panství 1777 – 1784 

3267 R 136  Karton 1762 
Robotní záležitosti – seznamy nových robotních povinností a robotní útisk 
poddaných na panstvích a statcích v Přerovském kraji, protokoly o jednáních 
mezi vrchností a poddanými o robotních povinnostech podle robotního 
patentu z roku 1775 

3267 R 136 1730-1782 Karton 1762 
Robotní záležitosti – č. 1 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku 
Německém Jeseníku (nyní Jeseník nad Odrou) 1730 – 1782 

3267 R 136 1776-1782 (1455-1776) Karton 1762 
Robotní záležitosti – č. 2 Přerovský kraj: robotní záležitosti na lenních statcích 
Kurovicích a Třeběticích 1776 – 1782 (1455 – 1776) 

3267 R 136 1777-1782 Karton 1762 
Robotní záležitosti – č. 3 Přerovský kraj: robotní záležitosti na lenním statku 
Matějovicích 1777 – 1782 
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3267 R 136 1777-1785 (1739-1755) Karton 1762 
Robotní záležitosti – č. 3 Přerovský kraj: robotní záležitosti na lenních statcích 
Jindřichově a Arnultovicích 1777 – 1785 (1739 – 1755) 

3267 R 136 1775-1779 (1750-1764) Karton 1762 
Robotní záležitosti – č. 4 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku 
Veselíčku 1775 – 1779 (1750 – 1764) 

3267 R 136 1777-1780, 1821 (1722) Karton 1762 
Robotní záležitosti – č. 5 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku 
Brankách 1777 – 1780, 1821 (1722) 

3267 R 136 (1455-1776) 1730-1785 Karton 1762 
Robotní záležitosti – č. 6 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku Rymicích 
1757 – 1781 (1660 – 1757) 

3267 R 136 1736-1781 Karton 1763 
Robotní záležitosti – č. 7 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku Horních 
Povelicích se vsí Bučávkou 1736 – 1781 

3267 R 136 1777-1780 (1692, 1766) Karton 1763 
Robotní záležitosti – č. 8 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku 
Hustopečích nad Bečvou 1777 – 1780 (1692, 1766) 

3267 R 136 1777-1783 Karton 1763 
Robotní záležitosti – č. 9 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku 
Kovalovicích a na dílu vsi Lutopecen 1777 – 1783 

3267 R 136 1777-1781 Karton 1763 
Robotní záležitosti – č. 10 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku 
Trnávkce 1777 – 1781 

3267 R 136 1777-1779 Karton 1763 
Robotní záležitosti – č. 11 Přerovský kraj: robotní záležitosti na vsích patřících 
městu Moravské Ostravě 1777 – 1779 

3267 R 136 1777-1778 (1707, 1739) Karton 1763 
Robotní záležitosti – č. 12 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku Kuníně 
1777 – 1778 (1707, 1739) 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1763 
Robotní záležitosti – č. 13 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku 
Kyselovicích 1777 – 1778 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1763 
Robotní záležitosti – č. 14 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku 
Želatovicích 1777 – 1778 
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3267 R 136 (1652-1784) 1777-1825 Karton 1763 
Robotní záležitosti – č. 15 Přerovský kraj: robotní záležitosti na holešovském 
panství 1777 – 1825 (1652 – 1784) 

3267 R 136 1777-1781 Karton 1764 
Robotní záležitosti – č. 16 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku 
Malhoticích 1777 – 1781 

3267 R 136 1488-1785 (1593, 1784) Karton 1764 
Robotní záležitosti – č. 17 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku Velké 
Střelné (Waltersdorf) se vsí Čermnou (Gross Dittersdorf); přil. listina Jana 
Berky z Dubé z roku 1488; 1488 – 1785 (1593, 1784) 

3267 R 136 1777 Karton 1764 
Robotní záležitosti – č. 18 Přerovský kraj: robotní záležitosti na lenním statku 
Loučce a Podolí 1777 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1764 
Robotní záležitosti – č. 19 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku 
Řikonicích 1777 – 1778 

3267 R 136 1776-1778 Karton 1764 
Robotní záležitosti – č. 20 Přerovský kraj: robotní záležitosti na lenním statku 
Sedlnicích 1776 – 1778 

3267 R 136 1777-1780 (1729, 1761) Karton 1764 
Robotní záležitosti – č. 21 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku Lešné 
1777 – 1780 (1729, 1761) 

3267 R 136 1777-1781 Karton 1764 
Robotní záležitosti – č. 22 Přerovský kraj: robotní záležitosti na biskupských 
lenních statcích Hrozové a Pelhřimovech 1777 – 1781 

3267 R 136 1777 Karton 1764 
Robotní záležitosti – č. 23 Přerovský kraj: robotní záležitosti na biskupském 
léně Litultovicích 1777 

3267 R 136 (1593-1784) 1488-1785 Karton 1764 
Robotní záležitosti – č. 24 Přerovský kraj: robotní záležitosti na panství 
Dívčím Hradě; mj. vyšetřování Kristiána Mahla z Hlinky, obviněného z konání 
příprav na emigraci 1777 – 1784 (1776 – 1779, 1783) 

3267 R 136 1778-1782 Karton 1765 
Robotní záležitosti – č. 25 Přerovský kraj: robotní záležitosti na přerovském 
panství a na statcích Čekyni, Pěnčičkách, Zábeštní Lhotě a Želatovicích 1778 
– 1782 
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3267 R 136 1777-1782 (1765) Karton 1765 
Robotní záležitosti – č. 26 Přerovský kraj: robotní záležitosti na starojičínském 
panství 1777 – 1782 (1765) 

3267 R 136 1778-1779 Karton 1765 
Robotní záležitosti – č. 27 Přerovský kraj: robotní záležitosti na 
arcibiskupském léně Slavkově u Opavy 1778 – 1779 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1765 
Robotní záležitosti – č. 28 Přerovský kraj: robotní záležitosti na lenním statku 
Skaličce 1777 – 1778 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1765 
Robotní záležitosti – č. 29 Přerovský kraj: robotní záležitosti na lenním statku 
Deštném 1777 – 1778 

3267 R 136 1777 Karton 1765 
Robotní záležitosti – č. 30 Přerovský kraj: robotní záležitosti na vsích Vésce 
(dříve Mikulovice) a Benátkách, patřících městu Příboru 1777 

3267 R 136 1773-1779 Karton 1765 
Robotní záležitosti – č. 31 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku 
Hukovicích u Nového Jičína 1773 – 1779 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1765 
Robotní záležitosti – č. 32 Přerovský kraj: robotní záležitosti na lenním statku 
Martinicích u Holešova 1777 – 1778 

3267 R 136 (1406-1769) 1772-1783 Karton 1765 
Robotní záležitosti – č. 33 Přerovský kraj: robotní záležitosti na fundačním 
statku Podolí, patřícím faře v Lipníku; mj. spor o naturální roboty mezi 
lipnickým děkanem Václavem Jakubem Fritscherem a podolskými poddanými 
(1406 – 1769) 1772 – 1783 

3267 R 136 1777-1781 Karton 1765 
Robotní záležitosti – č. 34 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku 
Všechovicích 1777 – 1781 

3267 R 136 1776 Karton 1765 
Robotní záležitosti – č. 35 Přerovský kraj: obvinění Ondřeje Pachty, rychtáře 
v Suchých Lazcích, z podněcování poddaných ze Svinova na porubském 
panství k nesplnění robotních povinností 1776 

3267 R 136 1777-1781 Karton 1765 
Robotní záležitosti – č. 36 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku Staré 
Vsi nad Ondřejnicí se vsí Proskovicemi 1777 – 1781 
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3267 R 136 (1406-1769) 1772-1784 Karton 1765 
Robotní záležitosti – č. 37 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku Slatině 
u Bílovce 1777 – 1784 (1728) 

3267 R 136 1777-1783 Karton 1766 
Robotní záležitosti – č. 38 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku 
Bartošovicích a Dědičné Sedlnici (dnes Sedlnice) 1777 – 1783 

3267 R 136 1770-1781 Karton 1766 
Robotní záležitosti – č. 39 Přerovský kraj: robotní záležitosti na 
arcibiskupských lénech Štáblovicích, Mikolajicích a Uhlířově, mj. stížnosti na 
robotní přetěžování 1770 – 1781 

3267 R 136 1777 Karton 1766 
Robotní záležitosti – č. 40 Přerovský kraj: seznam robotních povinností na 
statku Dědičné Sedlnici (dnes Sedlnice) 1777 

3267 R 136 1777-1778 (1775) Karton 1766 
Robotní záležitosti – č. 41 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku Horních 
Mostěnicích 1777 – 1778 (1775) 

3267 R 136 1777-1782 (1629-1776) Karton 1766 
Robotní záležitosti – č. 42 Přerovský kraj: robotní záležitosti na novojičínském 
panství 1777 – 1782 (1629 – 1776) 

3267 R 136 1778-1781 Karton 1766 
Robotní záležitosti – č. 43 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku Spálově 
se vsemi Barnovem (dnes Olověná), Heltínovem a Luboměří 1778 – 1781 

3267 R 136 1777-1783 (1670-1690) Karton 1766 
Robotní záležitosti – č. 44 Přerovský kraj: robotní záležitosti na paskovském 
panství 1777 – 1783 (1670 – 1690) 

3267 R 136 (1629-1776) 1770-1783 Karton 1766 
Robotní záležitosti – č. 45 Přerovský kraj: robotní záležitosti na 
arcibiskupském léně Německých Pavlovicích (dnes Slezské Pavlovice) 1777 
– 1779 

3267 R 136 1777-1784 (1750-1753) Karton 1767 
Robotní záležitosti – č. 46 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku 
Přestavlcích 1777 – 1784 (1750 – 1753) 

3267 R 136 1778-1782 (1607-1711) Karton 1767 
Robotní záležitosti – č. 47 Přerovský kraj: robotní záležitosti na potštátském 
panství 1778 – 1782 (1607 – 1711) 
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3267 R 136 (1607-1711) 1776-1785, 1831 Karton 1767 
Robotní záležitosti – č. 48 Přerovský kraj: robotní záležitosti na lipnickém 
panství 1776 – 1785, 1831 

3267 R 136 1776-1782 (1703, 1752) Karton 1768 
Robotní záležitosti – č. 50 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statcích Nové 
Horce, Novém Stikovci a Kateřinicích 1776 – 1782 (1703, 1752) 

3267 R 136 1776-1783 (1745-1777) Karton 1768 
Robotní záležitosti – č. 51 Přerovský kraj: robotní záležitosti na panství 
Bystřici pod Hostýnem; mj. vyšetřování protirobotních nepokojů dvorskou 
komisí 1776 – 1783 (1745 – 1777) 

3267 R 136 1730-1781 (1753-1770) Karton 1768 
Robotní záležitosti – č. 52 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statku 
Chropyni 1730 – 1781 (1753 – 1770) 

3267 R 136 (1606-1777) 1730-1785 Karton 1768 
Robotní záležitosti – č. 53 Přerovský kraj: robotní záležitosti na kroměřížském 
panství a na statku Chropyni; mj. přiloženy seznamy robotních povinností 
a protokol vyšetřovací komise, stížnosti poddaných na statku olomoucké 
kapituly Nenakonicích proti robotnímu útisku (1606 – 1691) 1771 – 1785 

3267 R 136 (1657-1782) 1776-1785 Karton 1769 
Robotní záležitosti – č. 53 Přerovský kraj: robotní záležitosti na kroměřížském 
panství a na statku Chropyni; mj. přiloženy seznamy robotních povinností 
a protokol vyšetřovací komise, stížnosti poddaných na statku olomoucké 
kapituly Nenakonicích proti robotnímu útisku 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1770 
Robotní záležitosti – č. 54 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statcích 
Bařicích a Těšnovicích a na vsi Bělidlech, patřících městu Kroměříži 1777 – 
1778 

3267 R 136 1777-1784 Karton 1770 
Robotní záležitosti – č. 55 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statcích 
olomoucké kapituly Petřvaldě, Staré Bělé a Zábřehu 1777 – 1784 

3267 R 136 1777-1781 (1654,1691) Karton 1770 
Robotní záležitosti – č. 56 Přerovský kraj: robotní záležitosti na panství 
Dřevohosticích 1777 – 1781 (1654,1691) 

3267 R 136 (1654-1732) 1777-1784 Karton 1770 
Robotní záležitosti – č. 57 Přerovský kraj: robotní záležitosti na fulneckém 
panství 1777 – 1784 (1732) 

3267 R 136 (1730-1785) 1775-1785 Karton 1771 
Robotní záležitosti – č. 58 Přerovský kraj: robotní záležitosti na panství 
Hukvaldech 
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3267 R 136 1699-1781 (1750-1765) Karton 1772 
Robotní záležitosti – č. 59 Přerovský kraj: robotní záležitosti na osoblažském 
panství a na statcích Rusíně a Vlaštovičkách; mj. přil. rejstřík o úhradě 
kontribučních povinností poddanými ze Studnic 1699 – 1781 (1750 – 1765) 

3267 R 136 1778-1785 (1728-1753) Karton 1772 
Robotní záležitosti – č. 60 Přerovský kraj: robotní záležitosti na panství Kelči 
1178 – 1785 (1728 – 1753) 

3267 R 136 1777 Karton 1772 
Robotní záležitosti – č. 61 Přerovský kraj: robotní záležitosti na panství 
Valašském Meziříčí a na statcích Krásnu a Rožnově 1777 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1772 
Robotní záležitosti – č. 62 Přerovský kraj: robotní záležitosti na lenním statku 
Valašském Meziříčí 1777 – 1778 

3267 R 136 (1718-1777) 1699-1785 Karton 1772 
Robotní záležitosti – č. 63 Přerovský kraj: robotní záležitosti na statcích 
Rokytnici, Přestavlkách a Vinarech 1776 – 1779 (1718, 1777) 

3267 R 136 1761-1782 (1674-1776) Karton 1773 
Robotní záležitosti – č. 64 – 66 Přerovský kraj: robotní záležitosti na 
arcibiskupském lenním panství Rudolticích a na statcích Fulštejně (nyní 
Bohušov), Dolních a Horních Povelicích a Bučávce 1761 – 1782 (1674 – 
1776) 

3267 R 136 (1674-1776) 1761-1782 Karton 1773 
Robotní záležitosti – č. 67 Přerovský kraj: robotní záležitosti na 
arcibiskupském léně Dolních Životicích 1777 – 1781 (1737 – 1759) 

3267 R 136 (1569-1781) 1766-1785 Karton 1774 
Robotní záležitosti – č. 68 Přerovský kraj: robotní záležitosti na hranickém 
panství a na statku Drahotuších; přiloženy obecní kontribuční knížky 

3267 R 136 (1715-1776) 1776-1780 Karton 1775 
Robotní záležitosti – č. 68 Přerovský kraj: robotní záležitosti na hranickém 
panství a na statku Drahotuších; přiloženy obecní kontribuční knížky 

3267 R 136  Karton 1776 
Robotní záležitosti – seznamy nových robotních povinností a robotní útisk 
poddaných na panstvích a statcích ve Znojemském kraji, protokoly 
o jednáních mezi vrchností a poddanými o robotních povinnostech podle 
robotního patentu z roku 1775 

3267 R 136 1776-1785 Karton 1776 
Robotní záležitosti – č. 1 Znojemský kraj: robotní záležitosti na bohutickém 
panství a na statku Babicích 1776 – 1785 
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3267 R 136 1777 Karton 1776 
Robotní záležitosti – č. 2 Znojemský kraj: robotní záležitosti na panství 
Budíškovicích a na statcích Horní Slatině a Červeném Hrádku 1777 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1776 
Robotní záležitosti – č. 3: Znojemský kraj: robotní záležitosti na budkovském 
panství 1777 – 1778 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1776 
Robotní záležitosti – č. 4 Znojemský kraj: robotní záležitosti na lenním statku 
Biskupicích 1777 – 1778 

3267 R 136 1777-1782 Karton 1776 
Robotní záležitosti – č. 5 Znojemský kraj: robotní záležitosti na louckém 
panství a na panství louckého kláštera Budči 1777 – 1782 

3267 R 136 (1752) 1776-1785 Karton 1776 
Robotní záležitosti – č. 6 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statku 
Tvořihrázi (1752) 1776 – 1781 

3267 R 136 1776-1781 Karton 1777 
Robotní záležitosti – č. 7 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statcích 
Tulešicích a Čermákovicích 1776 – 1781 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1777 
Robotní záležitosti – č. 8 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statku 
Dukovanech 1777 – 1778 

3267 R 136 1778-1785 (1540-1782) Karton 1777 
Robotní záležitosti – č. 9 Znojemský kraj: robotní záležitosti na vranovském 
panství 1778 – 1785 (1540 – 1782) 

3267 R 136 (1540-1782) 1776-1785 Karton 1777 
Robotní záležitosti – č. 10 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statku 
Kdousově 1778 – 1779 

3267 R 136 1777-1778, 1827 Karton 1778 
Robotní záležitosti – č. 11 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statcích 
Krasonicích, Zdeňkově, Meziříčku a Bítovánkách 1777 – 1778, 1827 

3267 R 136 1777-1784 (1750-1782) Karton 1778 
Robotní záležitosti – č. 12 Znojemský kraj: robotní záležitosti na 
hrušovanském panství 1777 – 1784 (1750 – 1782) 

3267 R 136 1777-1785 Karton 1778 
Robotní záležitosti – č. 13 Znojemský kraj: robotní záležitosti na panství 
Hostimi a statku Boskovštejně 1777 – 1785 
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3267 R 136 (1649-1692) 1777-1781, 1848 Karton 1778 
Robotní záležitosti – č. 14 Znojemský kraj: robotní záležitosti na panství 
Jaroměřicích nad Rokytnou (1649 – 1692) 1777 – 1781, 1848 

3267 R 136 (1637-1782) 1777-1785, 1827, 1848 Karton 1778 
Robotní záležitosti – č. 15 Znojemský kraj: robotní záležitosti na panství 
Jevišovicích 1777 – 1779 (1637 – 1779) 

3267 R 136 1777 Karton 1779 
Robotní záležitosti – č. 16 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statku 
Knínicích se vsí Radkovicemi na budečském panství 1777 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1779 
Robotní záležitosti – č. 17 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statcích 
Skalici, Horních Kounicích a Slatině 1777 – 1778 

3267 R 136 1777-1778 (1774-1777) Karton 1779 
Robotní záležitosti – č. 18 Znojemský kraj: robotní záležitosti na panství 
Lesonicích a na statcích Ratibořicích, Slavicích a Výčapech (1774 – 1777) 
1777 – 1778 

3267 R 136 (1695) 1775-1778 Karton 1779 
Robotní záležitosti – č. 19 Znojemský kraj: robotní záležitosti na panství 
Moravských Budějovicích 1775 – 1778 (1695) 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1779 
Robotní záležitosti – č. 20 Znojemský kraj: robotní záležitosti na panství 
Myslibořicích 1777 – 1778 

3267 R 136 (1751-1782) 1777-1783 Karton 1779 
Robotní záležitosti – č. 21 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statku 
Německých Knínicích (dnes Miroslavské Knínice) (1751 – 1782) 1777 – 1783 

3267 R 136 (1695-1782) 1775-1783 Karton 1779 
Robotní záležitosti – robotní záležitosti na náměšťském panství s městem 
Velkou Bíteší (1748 – 1779) 1776 – 1782 

3267 R 136 1777 Karton 1780 
Robotní záležitosti – č. 22 Znojemský kraj: robotní záležitosti na předměstí 
Velké Bíteše Janovicích 1777 

3267 R 136 1777 Karton 1780 
Robotní záležitosti – č. 23 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statku 
Nových Syrovicích 1777 
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3267 R 136 (1634-1780) 1768-1783 Karton 1780 
Robotní záležitosti – č. 24 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statcích 
Mikulovicích, Horních Dunajovicích a Německé Konici (nyní Konice u Znojma) 
1768 – 1783 (1634 – 1780) 

3267 R 136 (1634-1780) 1768-1783 Karton 1780 
Robotní záležitosti – č. 25 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statku Plavči 
1777 – 1778 

3267 R 136 (1660) 1777-1786 Karton 1781 
Robotní záležitosti – č. 26 Znojemský kraj: robotní záležitosti na panství Polici 
a na lenních statcích Dešné a Županovicích; mj. nařízené vyšetřování 
stížnosti poddaných na přetěžování robotními povinnostmi; vymáhání 
vrchnostenských dávek vojenskou exekucí 

3267 R 136 1778 Karton 1782 
Robotní záležitosti – č. 27 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statku 
Rancířově 1778 

3267 R 136 1776-1779 (1775-1778) Karton 1782 
Robotní záležitosti – č. 28 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statku 
Rešicích se vsí Kordulou 1776 – 1779 (1775 – 1778) 

3267 R 136 (1654-1781) 1767-1785 Karton 1782 
Robotní záležitosti – č. 29 Znojemský kraj: robotní záležitosti na panství 
Sádku 1767 – 1785 (1654 – 1781) 

3267 R 136 1777 Karton 1783 
Robotní záležitosti – č. 30 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statku 
Tavíkovicích 1777 

3267 R 136 1777-1783 (1740-1781) Karton 1783 
Robotní záležitosti – č. 31 Znojemský kraj: robotní záležitosti na bítovském 
panství; mj. stížnost poddaných z Velkého Dešova proti vrchnosti pro 
přetěžování robotními povinnostmi a jiná příkoří 1777 – 1783 (1740 – 1781) 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1783 
Robotní záležitosti – č. 32 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statku Valči 
1777 – 1778 

3267 R 136 1777-1784 Karton 1783 
Robotní záležitosti – č. 33 Z .K.: robotní záležitosti na panství Višňovém 1777 
– 1784 

3267 R 136 (1776) 1777-1778 Karton 1783 
Robotní záležitosti – č. 34 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statcích 
Domčicích, křepicích a Žerotících 1777 – 1778 (1776) 
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3267 R 136 1777 Karton 1783 
Robotní záležitosti – č. 35 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statku Újezdu 
1777 

3267 R 136 1777-1785 Karton 1783 
Robotní záležitosti – č. 36 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statcích 
kláštera klarisek ve Znojmě, Hodonicích, Stupešicích, Tasovicích a Výrovicích 
1777 – 1785 

3267 R 136 (1740-1781) 1777-1785 Karton 1783 
Robotní záležitosti – č. 37 Znojemský kraj: robotní záležitosti na panství 
Dalešicích a statku Slavěticích 1777 – 1778 

3267 R 136 (1694-1776) 1776-1783 Karton 1784 
Robotní záležitosti – č. 38 Znojemský kraj: robotní záležitosti na panství 
Fryšavě (nyní Břežany) 1776 – 1783 

3267 R 136 (1716) 1777-1781 Karton 1785 
Robotní záležitosti – č. 39 Znojemský kraj: robotní záležitosti na panství 
Starém Hobzí a statcích Mutné a Chvaletíně 1777 – 1781 (1716) 

3267 R 136 (1627-1783) 1778-1785, 1743-1745 Karton 1785 
Robotní záležitosti – č. 40 Znojemský kraj: na jemnickém panství; přil. opis 
trhové smlouvy z roku 1628 o prodeji města Jemnice a ostatních vsí 
jemnického panství Frydrychovi Jankovskému z Vlašimě (1627 – 1783), 1778 
– 1785, 1843 – 1845 

3267 R 136 (1749-1777) 1777-1785 Karton 1785 
Robotní záležitosti – č. 41 Znojemský kraj: robotní záležitosti na jaroslavickém 
panství 1777 – 1785 (1749 – 1777) 

3267 R 136 1777-1779 Karton 1785 
Robotní záležitosti – č. 42 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statku Jiřicích 
1777 – 1779 

3267 R 136 1778-1782 Karton 1785 
Robotní záležitosti – č. 43 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statcích 
Hrotovicích a Krhově 1778 – 1782 

3267 R 136 (1516-1783) 1777-1785, 1843-1845 Karton 1785 
Robotní záležitosti – č. 44 Znojemský kraj: robotní záležitosti na bývalých 
statcích kláštera cisterciaček na Strarém Brně Lidměřicích a Našiměřicích 
1777 – 1778 

3267 R 136 1776-1778 Karton 1786 
Robotní záležitosti – č. 45 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statcích 
Písečném a Slavětíně 1776 – 1778 
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3267 R 136 1777-1778 Karton 1786 
Robotní záležitosti – č. 46 Znojemský kraj: robotní záležitosti na panství 
Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě 1777 – 1778 

3267 R 136 1775-1784 Karton 1786 
Robotní záležitosti – č. 47 Znojemský kraj: robotní záležitosti na panství 
Uherčicích 1775 – 1784 

3267 R 136 1775-1784 Karton 1786 
Robotní záležitosti – č. 48 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statku 
Vilímovicích (nyní Dolní Vilémovice) 1776 – 1778 

3267 R 136 (1670-1781) 1672-1785 Karton 1787 
Robotní záležitosti – č. 49 Znojemský kraj: robotní záležitosti na panství 
královského města Znojma; tzv. horní statek Ctidružice se vsemi Ctidružicemi 
a tzv. dolní statek Olbramkostel se vsemi Citonicemi, Plenkovicemi, Starým 
a Novým Šaldorfem, Žerůtkami a Kuchařovicemi 

3267 R 136 (1439-1770) 1758-1785 Karton 1788 
Robotní záležitosti – č. 50 Znojemský kraj: robotní záležitosti na panství 
Moravském Krumlově 

3267 R 136 (1754-1781) 1776-1785 Karton 1789 
Robotní záležitosti – robotní záležitosti na panství Moravském Krumlově 

3267 R 136 (1754-1781) 1776-1785 Karton 1789 
Robotní záležitosti – č. 51 Znojemský kraj: robotní záležitosti na statku 
Vémyslicích 1777 – 1783 

3267 R 136 (1782) 1782-1785 Karton 1790 
Robotní záležitosti – Opavský kraj – robotní povinnosti a robotní útisk 
poddaných na panstvích a statcích v Opavském kraji: Velké Heraltice, 
Dobroslavice, Frýdberk /nyní Žulová/, Petrovice a Nové Chaloupky na 
frýdberském panství, Frývaldov /nyní Jeseník/, Hošťálkovy, ves Milostovice 
u Opavy 

3267 R 136 (1756-1780) 1738-1785 Karton 1791 
obotní záležitosti – Opavský kraj – robotní povinnosti a robotní útisk 
poddaných na panstvích a statcích v Opavském kraji: Hrabyně, Chabičov 
a Jilešovice na panství opavského kláštera klarisek, panství krnovské komory, 
Kyjovice, Velká a Malá Kraš, Kravaře, Město Albrechtice, Jistebník, Studénka, 
Bílovec 

3267 R 136 1769, 1782-1785 Karton 1792 
Robotní záležitosti – Opavský kraj – robotní povinnosti a robotní útisk 
poddaných na panstvích a statcích v Opavském kraji: Odry (robotní povinnosti 
a robotní útisk poddaných na panství Odry) 
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3267 R 136 (1683-1770) 1782-1785 Karton 1793 
Robotní záležitosti – Těšínský kraj – robotní povinnosti a robotní útisk 
poddaných na panstvích a statcích v Těšínském kraji: Dolní Bludovice, Horní 
Domaslavice, Drahomyšl, Frýdek, Fryštát /nyní Karviná Město/, Grodziec 
/Polské Těšínsko/, Dolní Třanovice, Jilovnice /Polské Těšínsko/, Koňákov, 
Šenov 

3267 R 136 (1417-1784) 1782-1785 Karton 1794 
Robotní záležitosti – Těšínský kraj – robotní povinnosti a robotní útisk 
poddaných na panstvích a statcích v Těšínském kraji: Životice,Šenov, 
Kunčice; Loučka a Mezisvětí /Polské Těšínsko/, Těšín, robotní stížnosti 
slezských poddaných 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1795 
Robotní záležitosti – Mixta – pokyny pro úpravu nových robotních povinností; 
mj. jmenování členů krajských komisí pro realizaci ustanovení robotního 
patentu; spisy řazeny abecedně podle krajů 

3267 R 136 1717-1742 Karton 1796 
Robotní záležitosti – Hlavní fascikl A – robotní záležitosti na Moravě 
všeobecně, úprava robotních povinností, stížnosti poddaných proti vrchnosti 
v robotních záležitostech, robotní úlevy, tresty poddaným za neplnění robotní 
povinnosti, relace vrchnostenských úřadů a krajských hejtmanů v robotních 
záležitostech; přil. robotní patent z 2.9.1717, jímž se zakazují na Moravě pod 
přísnými tresty selské bouře a stanoví, jakým způsobem mají poddaní 
předkládat své stížnosti proti vrchnosti, a upravují robotní povinnosti 

3267 R 136 1738 Karton 1797 
Robotní záležitosti – Hlavní fascikl B – přil. robotní patent z roku 1738 
s komentářem a příklady, jak vyřizovat stížnosti poddaných a řešit přestupky 
robotního patentu, seznamy poddaných vězněných na Špilberku, vyšetřovací 
spisy 

3267 R 136 1775-1778 Karton 1798 
Robotní záležitosti – Hlavní fascikl C – agenda týkající se realizace robotního 
patentu z roku 1775 na Moravě, žádosti a stížnosti podaných v robotních 
a kontribučních záležitostech 

3267 R 136 (1766) 1774-1785 Karton 1799 
Robotní záležitosti – Hlavní fascikl D – agenda týkající se realizace robotního 
patentu z roku 1775 na Moravě, žádosti a stížnosti podaných v robotních 
a kontribučních záležitostech 

3267 R 136 1778-1781 Karton 1800 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 1: abolice robot na komorních, 
jesuitských a nadačních panstvích a statcích královských měst na Moravě 
a ve Slezsku podle Raabovy soustavy; přiložené dvorské dekrety, aboliční 
smlouvy, spisy aboliční komise, stížnosti poddaných; příděly půdy a její 
vyměřování 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

807 

3267 R 136 (1779-1782) 1780-1785 Karton 1801 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 1: přiloženy opisy potvrzení aboličních 
smluv 

3267 R 136 (1778) 1778-1784 Karton 1802 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 1: přiloženy opisy potvrzení aboličních 
smluv 

3267 R 136 (1759-1784) 1784-1785 Karton 1803 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 1: přiloženy opisy potvrzení aboličních 
smluv 

3267 R 136 1775-1782 Karton 1804 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 2: úprava poddanské povinnosti podle 
majetkových poměrů poddaných, zrušení mimořádných robot a stanovení 
nových robotních povinností podle patentu z 13. srpna 1775; přiloženy zprávy 
krajských hejtmanů o robotních přiznáních poddaných k novým, resp. starým 
robotním povinnostem; tj. povinnostem stanoveným před vydáním robotního 
patentu z roku 1775 

3267 R 136 (1753) 1720-1785 Karton 1805 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 3: generálie a normálie k robotním 
patentům (1753 – 1784); soudní vyšetřování poddaných ze vsí na 
velkomeziříčském a náměšťském panství, kteří odepřeli příjmout seznamy 
robotních povinností (1778); stanovení výše denních a měsíčních odměn 
úředníkům krajských úřadů za vyhotovení robotních seznamů (1775 – 1782); 
vyplacení zálohy na úhradu cestovného, poštovného a dalších výdajů polnímu 
maršálkovi hraběti d´Altonovi, dvornímu komisaři pro Moravu (1776 – 1779); 
předpis o úpravě robotních instrukcí pro dvorské komisaře (1777 – 1778); 
úprava urbariálních povinností na Moravě podle českého vzoru, zavedení 
předepsaných formulářů pro urbariální fasi (1775 – 1776) 

3267 R 136 1776-1779 Karton 1806 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 4: měsíční zpráva krajských hejtmanů 
o různých formách odporu poddaných proti robotním povinnostem 1776 – 
1779 

3267 R 136 1776-1777 Karton 1806 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 4: zprávy jihlavského krajského 
hejtmana o dodržování nového robotního patentu na panstvích Luce nad 
Jihlavou, Třebíči, Telči, Nové Říši, Českém Rudolci a statku Jamném; mj. 
vyšetřování hospodářských úředníků, úhrada starých kontribučních 
nedoplatků, nesprávné rozvržení nových robotních a kontribučních povinností 
1776 – 1777 

3267 R 136 1770-1776 Karton 1806 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 4: pokyny k narovnání robotních sporů 
1770 – 1776 
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3267 R 136 1650-1751 (1641-1749) Karton 1806 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 4: robotní spor vsi Čechyně 
s klášterem sv. Tomáše v Brně, který nedodržoval smlouvu o záměně roboty 
za plat; přil. org. smlouvy z r. 1650; 1650 – 1751 (1641 – 1749) 

3267 R 136 1738 Karton 1806 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 4: vzbouření poddaných na 
břeclavském a hodonínském panství proti novému robotnímu patentu 1738 

3267 R 136 (1601-1636) 1747 Karton 1806 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 4: stížnost poddaných z Boršova 
(okres Kyjov) na klášter sv. Tomáše v Brně, který jim ukládá větší robotní 
povinnosti než jsou uvedeny ve smlouvě z 3.2.1601; žádost o potvrzení 
smlouvy; přiložený ověřený opis smlouvy (1601 – 1636)1747 

3267 R 136 1730 Karton 1806 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 4: žádost vsi Doloplaz u Olomouce 
o přešetření robotních povinností 1730 

3267 R 136 1738 Karton 1806 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 4: dotaz na zdanění zahrad a luk na 
statku Choryni 1738 

3267 R 136 (1601-1749) 1650-1779 Karton 1806 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 4: neplnění robotních povinností 
poddanými z Rosic a Pendrova (1693)1750 – 1751 

3267 R 136 1777-1781 (1532-1582) Karton 1807 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 5: zavedení Raabovy aboliční soustavy 
na Moravě; nahrazení roboty peněžními dávkami, rozdělení dominikální půdy 
za plat mezi poddané, propouštění z poddanství; přiloženy dvorské dekrety, 
návrh na zavedení abolice robot na Moravě, tištěné oznámeni o zavedení 
abolice robot pro majitele panství 1777 – 1781 (1532 – 1582) 

3267 R 136 1777-1783 Karton 1807 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 5: pořizování robotních seznamů, 
přehledy o vydaných formulářích, pokyny k jejich vyplňování, revize 
a podepisování robotních seznamů; vyšetřování stížností poddaných 1777 – 
1783 

3267 R 136 (1776) 1778-1784 Karton 1807 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 5: spisy dvorské komise pro abolici 
robot na Moravě; přiložena"Zpráva strany proměny císařovo – královských 
českých panství v statky selské" 1778 – 1784 (1776) 

3267 R 136 1776 Karton 1807 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 5: jmenování členů dvorské komise pro 
abolici robot na Moravě, instrukce pro jejich činnost 1776 
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3267 R 136 (1532-1776) 1776-1784 Karton 1807 
Robotní záležitosti – Abolice robot – č. 5: nahrazování potažní roboty pěší 
robotou 1776 

3267 R 136 1777-1778 Karton 1808 
Robotní záležitosti – Abolice robot – dodatek – protokoly a tabelární výkazy 
týkající se zavedení robotního patentu z r. 1775 na panstvích a statcích na 
Moravě; přiloženy průvodní aj. písemnosti moravské dvorské vyšetřovací 
komise 

3268 R 137 1773-1778 Karton 1809 
Manželské neshody mezi Františkem sv. p. Reichenauem a Marií Annou 
svobodnou paní Reichenauovou, roz. z Bukůvky (přil. zprávy brněnského 
krajského hejtmana o úmrtí Františka svobodného pána Reichenau) 

3269 R 138 1759-1783 Karton 1809 
Potvrzení privilegií a svobod městečka Rajhradu a vsím: Opatovicím, 
Holasicím, Čeladicím, Popovicím, Sobotovicím, Rajhradicím, Loučce 
a Rebešovicím na rajhradském klášterním panství (přiloženy opisy některých 
privilegií) 

3270 R 139 1778-1779 Karton 1809 
Ustanovení Poručníka pro slabomyslného Viléma svobodného pána 
Říkovského z Dobrčic 

3271 R 140 1778-1780 Karton 1809 
Pozměnění trestu františkána Adalberta Rutha, odsouzeného k trestu smrti na 
základě obvinění šebetovské obce z podvodného získávání peněz, na deset 
let nucených prací v káznici 

3272 R 141 1782 Karton 1809 
Zamítnutí žádosti o potvrzení privilegií vsi Třemešné na osoblažském panství 

3273 R 142 1776-1783 Karton 1809 
Potvrzení privilegií udělených Janu Jiřímu Rosmanithovi, svobodníkovi v Nové 
Třemešné na osoblažském panství 

3274 R 143 1784-1785 Karton 1809 
Stavba odvodňovacího kanálu v Rešicích u Moravského Krumlova 

3275 S 1 1750 Karton 1810 
Žádost kyjovského měšťana Jana Schillera o dispens od tříletého držení 
měšťanského práva, potřebný k volbě za radního 

3276 S 3 1667-1743 Karton 1810 
Solní záležitosti – č. 1: solní patenty a nařízení; mj. patent Josefa I. o ceně 
soli v markrabství Moravském a o trestech a pokutách za dovoz cizí soli do 
země; některé patenty jsou tištěné 1667 – 1743 
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3276 S 3 1639-1738 Karton 1810 
Solní záležitosti – č. 2: úpravy cen soli v zemi, zdražování soli, nařízení 
o způsobu prodje soli a sankce za jejich nedodržování, zavedení zvláštní 
dávky z dovážené soli 1639 – 1738 

3276 S 3 1642-1740 Karton 1810 
Solní záležitosti – č. 4: opatření k zamezení dovozu kamenné a jiné soli 
z ciziny, podpora prodeje soli v soudcích, tresty podloudným obchodníkům se 
solí 1642 – 1740 

3276 S 3 1642 Karton 1810 
Solní záležitosti – č. 5: prodej soli a zřizování sušíren soli v královských 
městech na Moravě 1642 

3276 S 3 1649 Karton 1810 
Solní záležitosti – č. 6: stížnost městské rady v Uherském Hradišti na 
nedostatek kamenné soli, zvláště pro dobytek 1649 

3276 S 3 1651 Karton 1810 
Solní záležitosti – č. 7: žádost o zajištění vhodného ubytování pro dodavatele 
soli v moravských městech 1651 

3276 S 3 1639-1743 Karton 1810 
Solní záležitosti – č. 8: zákaz soukromého obchodování se solí; mj. 
vyšetřování případů porušení tohoto zákazu 1653 – 1675 

3276 S 3 1657-1658 Karton 1811 
Solní záležitosti – č. 12: zavedení nové dávky z obchodu se solí, opatření 
proti podloudníkům se solí, jmenování dodavatelů soli 1657 – 1658 

3276 S 3 1714 Karton 1811 
Solní záležitosti – č. 33: definitivní určení cesty, po níž se dopravovala sůl ze 
St. Johannu v Horním Rakousku přes Moravu do Pelhřimova v Čechách 1714 

3276 S 3 1717 Karton 1811 
Solní záležitosti – č. 41: obnovení a doplnění solního patentu z roku 1706, 
jímž byla stanovena cena soli v markrabství Moravském a pod trestem 
konfiskace a pokut zakázáno dovážet cizí sůl 1717 

3276 S 3 1722 Karton 1811 
Solní záležitosti – č. 42: solní patent z 3. února 1722, jímž byla stanovena 
v markrabství Moravském přirážka k ceně krmné a kamenné soli a pohroženo 
přísnými tresty těm, kteří nedbali zákazu a dováželi do země cizozemskou 
sůl; přiložený tištěný patent 1722 

3276 S 3 1726 Karton 1811 
Solní záležitosti – č. 57: jmenování Františka Říkovského z Dobrčic 
a účetního adjunkta Lorence Hartla moravským stavovským zemským 
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výborem za členy komise pro potírání podloudného dovážení cizozemské soli 
na Moravu 1726 

3276 S 3 1728 Karton 1811 
čSolní záležitosti – . 61: zákaz prodeje a skládání soli na cestě do solnice 
(solního skladiště) dopravujícím formanům 1728 

3276 S 3 1730 Karton 1811 
Solní záležitosti – č. 64: solní patent, jímž se opětovně zakazovalo dovážení 
cizí soli v markrabství Moravském a činila se přísná opatření, aby tento 
nedovolený dovoz byl náležitě stíhán a trestán 1730 

3276 S 3 1730-1769 Karton 1811 
Solní záležitosti – č. 65: pořizování opisů a republikace solních patentů z 3. 
dubna 1730, 17. listopadu 1730 a z roku 1743; přiložený tištěný patent, jímž 
se zřizovalo iudicium delegatum ke stíhání podloudného obchodu se solí a 
k vyšetřování nepřístojností ve věcech cla, mýta, tácu a tabáku 1730 – 1769 

3276 S 3 1730-1731 Karton 1811 
Solní záležitosti – č. 68: opatření k zamezení dalších přestupků, jichž se 
dopouštěli formani přepravující sůl podloudným obchodováním s ní, stíhání 
solních oficiantů a portášů, kteří tyto nepřístojnosti kryli a brali za to úplatky; 
přiloženy opisy zpráv a vyšetřovacích protokolů o přestupcích portášů; 
uvedeny způsoby jejich potrestání; buď uvěznění na Špilberku anebo zbavení 
úředního míst 1730 – 1731 

3276 S 3 1733-1777 Karton 1811 
Solní záležitosti – č. 73: prodej soli, výsek (Ausmasslung) soli, pronájem 
prodeje soli, činže za tento pronájem, stíhání prodavačů soli za nedodržování 
správných měr při běžném prodeji soli 1733 – 1777 

3276 S 3 1738-1739 Karton 1811 
Solní záležitosti – č. 80: zákaz vybírání mýta od formanů přepravujících sůl, 
zprávy o případech porušení tohoto zákazu a jejich vyšetřování 1738 – 1739 

3276 S 3 1738 Karton 1811 
Solní záležitosti – č. 81: zavedení výroby salnytru na břeclavském panství 
knížat Lichtenštejnů; mj. dotaz, zdali vrchnost je oprávněna vybírat od výrobce 
činži 1738 

3276 S 3 1741 Karton 1811 
Solní záležitosti – č. 88: nedostatek soli v roce 1741; mj. zprávy o příčinách 
tohoto nedostatku, návrhy na opatení k jeho odstranění: zvýšení nákladu na 
jeden povoz, zrušení silničních a mostních mýt; opatření k rychlému doplnění 
zásob v solnicích 1741 

3276 S 3 1657-1777 Karton 1811 
Solní záležitosti – č. 89: opatření proti podloudnému obchodu se solí 
v souvislosti s vojenskou situací v zemi 1742 
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3276 S 3 (1461) 1744-1746 Karton 1812 
Solní záležitosti – č. 91: zřizování nových erárních solnic, ustanovování 
filiálních úředníků pro prodej soli a erárních solnic, zajišťování podloudníků, 
pašujícícíh cizí sůl a jejich předání soudu, zřizování hlavních a filiálních 
prodejen soli, jejich seznamy; přiloženy opisy privilegií některých měst, 
obsahujících výsadu svobodného obchodu solí (1461) 1744 – 1746 

3276 S 3 1743-1744 Karton 1812 
Solní záležitosti – č. 92: zřízení filiální solnice v Rýžovišti (dříve Braunseifen) 
a v Dvorcích (dříve Stadt Hof) 1743 – 1744 

3276 S 3 1744-1778 Karton 1812 
Solní záležitosti – č. 94: vyšetřování sporu Michala Antonína hraběte Althana, 
majitele hrušovanského panství, s bankální administrací, o zřízení a umístění 
solní filiálky v Hevlíně a její obsazení dosavadním výběrčím mýta Janem 
Gaunersdorfem, ustanoveným solním oficiantem, předpisy upravující prodej 
soli, žádosti o místa úředníků 1744 – 1778 

3276 S 3 1745 Karton 1812 
Solní záležitosti – č. 95: stížnost města Hustopečí proti bankální administraci, 
která v rozporu s jeho privilegii zamýšlela provozovat v domě úředního 
výběrčího prodej soli 1745 

3276 S 3 1745 Karton 1812 
Solní záležitosti – č. 97: stížnost města Strážnice proti bankální administraci, 
která mu chtěla zrušit dosavadní svobodný obchod se solí, potvrzený 
privilegiemi 1745 

3276 S 3 1747-1758 Karton 1812 
Solní záležitosti – č. 104: vyrovnání a likvidace starých dluhů z pohledávek 
z prodeje soli, vznikých především v období pruského vpádu na Moravu 1747 
– 1758 

3276 S 3 (1461)1743-1778 Karton 1812 
Solní záležitosti – č. 105: nařízení o provedení soupisu obyvatelstva za 
účelem stanovení výše přídělu soli; mj. přil. přiznávací tabela o počtu obyvatel 
a domů v městech a na jednotlivých panstvích – neúplné; publikace patentu 
z 4.7.1748 v moravských krajích 1747 – 1748 

3276 S 3 1750 Karton 1813 
Solní záležitosti – č. 109: stížnosti proti rozvržení přídělu soli, zveřejněnému 
v roce 1750; přiloženy tabelární přehledy s údaji o počtu poddaných na 
panstvích, služebnictva a rodinných příslušníků majitelů panství a jim 
přiděleného množství soli; porůznu i údaje o počtu dobytka 

3276 S 3 1750 Karton 1814 
Solní záležitosti – č. 109: mj. přiznávací tabela a příděl soli na hukvaldském 
panství; údaje o potřebě kamenné a soudkové soli 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

813 

3276 S 3 1750 Karton 1815 
Solní záležitosti – č. 109: mj. přiznávací tabela a příděl soli na hukvaldském 
panství; údaje o potřebě kamenné a soudkové soli 

3276 S 3 1750 Karton 1816 
Solní záležitosti – č. 110: prodej soli v moravských královských městech 
v roce 1750; mj. údaje o stavu zásob soli 1750 

3276 S 3 1749-1750 Karton 1816 
Solní záležitosti – č. 111: zprávy krajských hejtmanů o stavu zásob soli 
u vrchnosti z předchozího roku; mj. někde i údaje o nezkonzumované soli, 
přidělené poddaným 1749 – 1750 

3276 S 3 1749-1770 Karton 1816 
Solní záležitosti – č. 112: prohlášení (zprávy) vrchností, z kterých solnic chtěli 
odebrat přidělenou sůl; mj. některá prohlášení obsahují odůvodnění, proč 
dávali přednost té které solnici – vzdálenost, možnosti snadnější přepravy 
apod. 1749 – 1770 

3276 S 3 1748-1770 Karton 1816 
Solní záležitosti – č. 114: spor mezi městem Prostějovem a plumlovským 
panstvím o sůl odebíranou prostějovskými židy 1748 – 1754 

3276 S 3 1749-1752 Karton 1817 
Solní záležitosti – č. 115: spotřeba soli v letech 1749 a 1750; přiloženy výkazy 
o množství odebrané soli ze solních skladů s údaji o restech na předtištěných 
formulářích, úhrada za odebranou sůl a nedoplatky, krajské sumáře těchto 
zpráv 1749 – 1752 

3276 S 3 1748-1749 Karton 1817 
Solní záležitosti – č. 116: publikace nového solního patentu z 26. října 1748 
o způsobu rozdělení, výši přídělu a prodeji soli v příštích deseti letech po dobu 
platnosti nového kontribučního systému, podle něhož byl stavům přenechán 
prodej 3200 liber soli ročně 1748 – 1749 

3276 S 3 1748-1761 Karton 1817 
Solní záležitosti – č. 117: rozvržení přídělu soli na rok 1750; mj. žádosti 
o změnu v přídělu soli a o zavedení běžného prodeje soli 1750 – 1761 

3276 S 3 1743-1777 Karton 1818 
Solní záležitosti – č. 118: opatření proti podloudníkům se solí, zdanění 
pašované soli, dvorský intimát o její ceně a solních a solních mírách a jeho 
publikace 

3276 S 3 1755-1757 Karton 1819 
Solní záležitosti – č. 119: bezpečnostní opatření proti podloudníkům se solí na 
Valašsku; mj. použití vojenských hlídek, zajištění jejich potřeb, zprávy o jejich 
zákrocích, výslechy zatčených podoudníků a jejich denunciace, výslechy 
poddaných, zprávy slezské reprezentace a komory; vyšetřování případů 
přepadení a jiných násilností 
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3276 S 3 1749-1783 Karton 1819 
Solní záležitosti – č. 119: bezpečnostní opatření proti podloudníkům se solí na 
Valašsku; mj. použití vojenských hlídek, zajištění jejich potřeb, zprávy o jejich 
zákrocích, výslechy zatčených podoudníků a jejich denunciace, výslechy 
poddaných, zprávy slezské reprezentace a komory; vyšetřování případů 
přepadení a jiných násilností 

3276 S 3 1749-1750 Karton 1820 
Solní záležitosti – č. 120: zadržení podloudníků se solí, opatření proti 
podloudnému obchodu s polskou a rakouskou solí 1749 – 1750 

3276 S 3 1749 Karton 1820 
Solní záležitosti – č. 122: náprava omylů v stanoveném přídělu soli 1749 

3276 S 3 1678-1724 Karton 1820 
Solní záležitosti – č. 124: tištěné solní patenty z roku 1678, 1692, 1722 a 1724 

3276 S 3 1749-1750 Karton 1820 
Solní záležitosti – č. 125: rozhodnutí bankání administrace, aby půhončí 
a svobodníci odebírali přidělenou sůl od místní vrchnosti a nikoli přímo ze 
solnice 1749 – 1750 

3276 S 3 1749-1783 Karton 1820 
Solní záležitosti – č. 127: opatření dostatečného množství kamenné soli pro 
jednotlivá panství a statky 1749 – 1783 

3276 S 3 1750-1782 Karton 1820 
Solní záležitosti – č. 131: výsek kusové (soudkové) soli /Die Ausmasslung des 
Küfel – Saltzes/ 1750 – 1782 

3276 S 3 1678-1783 Karton 1820 
Solní záležitosti – č. 134: žádost městečka Třeště o opětné povolení 
provozovat obchod se solí 1750 – 1769 

3276 S 3 1751-1783 Karton 1821 
Solní záležitosti – č. 150: zadržení a potrestání podloudníků se solí podle 
patentu ze 7. června 1751, jímž se ustanovuje, aby budoucně podloudníci se 
solí byli trestáni vedle zabavení soli i pokutou nebo odvedením na vojnu; mj. 
účast bankálních úředníků při soudních výsleších zatčených podloudníků 

3276 S 3 1751 Karton 1822 
Solní záležitosti – č. 152: žádost hradišťského krajského hejtmana o poučení 
ve sporu mezi komorním prokurátorem, hradišťským magistrátem 
a hospodářským ředitelstvím o vybírání mýta z koní a povozů, jež dopravují 
sůl 1751 
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3276 S 3 1757-1760 Karton 1822 
Solní záležitosti – č. 154: spor pro rozhodování fiskálních sporů (consessus in 
causis summi principis et commissorum) o rozsudcích nad podloudníky se 
solí 1757 – 1760 

3276 S 3 1751-1753 Karton 1822 
Solní záležitosti – č. 156: vyúčtování prodeje soli převzatého moravskými 
stavy na rok 1702 podle podmínek recesu, jenž uzavřely stavy s dvorskou 
komorou; přil. účetní elaborát dvorské účtárny, v němž je provedena oprava 
vyúčtování prodeje soli v roce 1702 a 1703, 1751 – 1753 

3276 S 3 1750-1758 Karton 1822 
Solní záležitosti – č. 160: zveřejnění deklarace, vydané k patentu z 26. října 
1748, v níž byly stanoveny tresty pro podloudníky se solí 1750 – 1758 

3276 S 3 1752-1753 Karton 1822 
Solní záležitosti – č. 165: způsob úhrady alimentačních, soudních a jiných 
výdajů v souvislosti s vězněním nemajetných podloudníků se solí 1752 – 1753 

3276 S 3 1767-1768 Karton 1822 
Solní záležitosti – č. 169: zadržení a výslechy podloudníků se solí 1767 – 
1768 

3276 S 3 1750-1768 Karton 1822 
Solní záležitosti – č. 170: dvorský dekret, nařizující zjistit kláštery s právem na 
solní deputát, resp. na solní almužnu, a dále zda z nich odváděly starou nebo 
novou přirážku, popř. zda byly podle nadačních listin od nich osvobozeny 
1767 – 1768 

3276 S 3 1758-1760 Karton 1822 
Solní záležitosti – č. 172: vyšetřování Karla Czikana, vrchního na lipnickém 
panství, a několika lipnických radních, pro odepření pomoci tamním 
bankálním úředníkům při záchraně zásob soli před pruským vojskem; mj. 
jejich vyšetřování z dalších obvinění; přil. vyšetřovací elaboráty a přehledy 
o úhradě všech vzniklýh výdajů 

3276 S 3 1756-1785 Karton 1823 
Solní záležitosti – č. 173: zajišťování povozů pro opatření potřebných zásob 
soli 1756 – 1785 

3276 S 3 1771-1773 Karton 1823 
Solní záležitosti – č. 174: vyšetřování stížnosti městské rady v Příboru proti 
tamnímu výběrčímu cla a prodavači soli Václavu Kolískovi, který používal při 
běžném prodeji soli nesprávné závaží 1771 – 1773 

3276 S 3 1763-1764 Karton 1823 
Solní záležitosti – č. 175: vyšetřování ztráty většího množství soli 
dopravované formany z Vídně na Moravu 1763 – 1764 
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3276 S 3 1756-1785 Karton 1823 
Solní záležitosti – č. 176: zpráva Jana Willburga, hospodářského správce na 
lenním statku Manské Sedlnici, o nálezu ložiska soli; mj. zaslání malé 
nádobky soli na přezkoumání 1759 

3276 S 3 1747-1785 Karton 1824 
Solní záležitosti – č. 177: různé záležitosti týkající se solního důchodku; mj. 
obsazování míst solních úředníků, dovoz a prodej soli, výkazy o množství 
prodané soli, zadržení a výslechy podloudníků se solí 

3276 S 3 1744 Karton 1825 
Solní záležitosti – č. 178: zavedení skladování soli namísto v soudcích 
v centnýřových a půlcentnýřových nádobách 1744 

3276 S 3 1773-1779 Karton 1825 
Solní záležitosti – č. 179: opatření proti vojákům pašujícím tabák a sůl; mj. 
jejich uvěznění a tělesné tresty 1773 – 1779 

3276 S 3 1763-1785 Karton 1825 
Solní záležitosti – č. 180: vybírání hraničních a soukromých mýt od formanů 
přepravujících sůl; mj. žádost bankální administrace o vydání zákazu vybírání 
těchto mýt, zákaz převážet na povozech se solí jiný materiál 1763 – 1785 

3276 S 3 1783-1785 Karton 1825 
Solní záležitosti – č. 181: rozvržení přídělu soli na obyvatelstvo ve Slezsku; 
přil. tabelární přehledy s údaji o počtu obyvatel v některých slezských 
městech, církevních institucích a o potřebě a množství rozdělené soli; 
tabelární přehledy o pašované soli se jmény podloudníků 1783 – 1785 

3276 S 3 1744-1759 Karton 1825 
Solní záležitosti – č. 182: zákaz pronájmu výseku soli židům 1744 – 1759 

3276 S 3 1744-1785 Karton 1825 
Solní záležitosti – č. 183: rozvržení přídělu soli na statku Amanda Antonína 
svobodného pána Petřvaldského v Dolních Moštěnicích a na lenních statcích 
Kostelci a Žádlovicích 1750 

3277 S 4 1758-1761 Karton 1826 
Vojenští invalidé a vysloužilci; žebráci a tuláci – použití vojenských invalidů 
k ošetřování nemocných ve vojenských špitálech a k hlídání rezervních 
a nevycvičených vojenských koní 1758 – 1761 

3277 S 4 1761-1762 Karton 1826 
Vojenští invalidé a vysloužilci; žebráci a tuláci – návrhy na pracovní zařazení 
3000 vojenských invalidů, důstojníků, poddůstojníků a vojínů, jimž bylo nutno 
nalézt vhodné zaměstnání na panstvích, statcích, ve městech a ve správě; mj. 
přiloženy zprávy administrátora královských měst von Blümegena a hejtmanů 
hradišťského a znojemského kraje o uprázdněných místech a pracovních 
příležitostech pro vojenské invalidy různého společenského postavení 1761 – 
1762 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

817 

3277 S 4 1761-1765 Karton 1826 
Vojenští invalidé a vysloužilci; žebráci a tuláci – usazení vojenských invalidů 
v temešvárském banátu a jejich použití v posádkové službě 1761 – 1765 

3277 S 4 1753-1774 Karton 1826 
Vojenští invalidé a vysloužilci; žebráci a tuláci – vystavování předepsaných 
reverzů pro vojenské invalidy, kteří chtěli uzavřít sňatek a vydávání 
vrchnostenských osvědčení o zajištění jejich obživy 1753 – 1774 

3277 S 4 1749-1781 Karton 1827 
Vojenští invalidé a vysloužilci; žebráci a tuláci – nový způsob zaopatřování 
propuštěných vojáků a vojenských invalidů; mj. pořizování jejich seznamů 
s udáním míst jejich narození, počty invalidů v jednotlivých krajích podle 
panství, zřízení nadace pro invalidy, invalidní fond a jeho správa 

3277 S 4 1731-1775 Karton 1828 
Vojenští invalidé a vysloužilci; žebráci a tuláci – žebrotní řád pro Moravu; řád 
pro žebráky a tuláky na Moravě; způsob postrku tuláků a žebráků, zavedení 
rakouského systému postrku žebráků v markrabství Moravském, publikace 
patentu Marie Terezie z 19.4.1751, nařizujícího, aby všichni cizí žebráci 
opustili do 3 týdnů zemi a tuzemští žebráci aby se vrátili do svých rodišť; 
chudinské zaopatření, chudinská pokladna 

3277 S 4 1724-1784 Karton 1829 
Vojenští invalidé a vysloužilci; žebráci a tuláci – mj. předpisy o postrku 
a způsob postrku, postrk a zaopatřování tuláků a žebráků, úhrada nákladů 
spojených s postrkem z domestikálního fondu, zrušení postrku do 
temešvárského banátu 

3277 S 4 (1686) 1750-1762 Karton 1830 
Vojenští invalidé a vysloužilci; žebráci a tuláci – základní fundační kapitál 
9000 zl. Jiřího Ludvíka Fuchse Kandenberga, vojenského velitele Olomouce, 
určený pro fond vojenských invalidů; mj. přiložen neověřený opis jeho 
testamentu (1686) 1750 – 1762 

3277 S 4 1750-1754 Karton 1830 
Vojenští invalidé a vysloužilci; žebráci a tuláci – odkaz olomouckého primátora 
Jana Kryštofa Dimbtera pro fond invalidů 1750 – 1754 

3277 S 4 1752-1757 Karton 1830 
Vojenští invalidé a vysloužilci; žebráci a tuláci – žádosti propuštěných vojáků 
a vojenských invalidů o vyplacení odbytného 1752 – 1757 

3277 S 4 (1686) 1750-1762 Karton 1830 
Vojenští invalidé a vysloužilci; žebráci a tuláci – dodržování předpisů 
pochodového řádu pro vojenské oddíly vojenskými invalidy při přesunech 
1751 
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3277 S 4 1759-1783 Karton 1831 
Vojenští invalidé a vysloužilci; žebráci a tuláci – vystavování žebráckých 
a tuláckých průvodních listů; mj. žádosti o vystavení časově omezených 
osvědčení, jimiž se povolovalo zchudlým poddaným prosit o almužnu, pátrání 
po zběhlých tulácích, zprávy o útěcích tuláků a žebráků 

3277 S 4 1750-1760 Karton 1832 
Vojenští invalidé a vysloužilci; žebráci a tuláci – různé záležitosti vojenských 
invalidů; mj. žádosti o podpory a jejich udělování, seznamy invalidů, místa 
jejich pobytu, péče o ně, jejich stížnosti, zprávy o jejich úmrtí 

3277 S 4 1762-1766 Karton 1833 
Vojenští invalidé a vysloužilci; žebráci a tuláci – různé záležitosti vojenských 
invalidů; mj. žádosti o podpory a jejich udělování, seznamy invalidů, místa 
jejich pobytu, péče o ně, jejich stížnosti, zprávy o jejich úmrtí 

3277 S 4 1765-1771 Karton 1834 
Vojenští invalidé a vysloužilci; žebráci a tuláci – různé záležitosti vojenských 
invalidů; mj. žádosti o podpory a jejich udělování, seznamy invalidů, místa 
jejich pobytu, péče o ně, jejich stížnosti, zprávy o jejich úmrtí 

3277 S 4 1772-1785 Karton 1835 
Vojenští invalidé a vysloužilci; žebráci a tuláci – různé záležitosti vojenských 
invalidů; mj. žádosti o podpory a jejich udělování, seznamy invalidů, místa 
jejich pobytu, péče o ně, jejich stížnosti, zprávy o jejich úmrtí 

3278 S 5 1782-1783 Karton 1836 
Kolkové záležitosti – sloučení slezského pečetního úřadu s moravským; mj. 
pensionování administrátora slezského pečetního úřadu Jana Leubeho 
a kancelářského sluhy Tomáše Mitteka, vrácení kauce vdově po signátorovi 
Schmidovi; účty slezského pečetního úřadu 1782 – 1783 

3278 S 5 1748-1762 Karton 1836 
Kolkové záležitosti – kolkování papíru, karet a kalendářů; mj. přil. návrh na 
zavedení kolkovaného papíru v rakouské části Slezska, patenty o zavedení 
kolkování karet, papíru a kalendářů v Čechách, publikace kolkovaného 
patentu na Moravě, sankce za nedodržování totoho patentu 1748 – 1762 

3278 S 5 1749 Karton 1836 
Kolkové záležitosti – výjimky z ustanovení kolkovaného řádu 1749 

3278 S 5 1748-1783 Karton 1836 
Kolkové záležitosti – vyšetřování znojemského knihaře Karla Herzona, který 
označoval prodávané kalendáře padělaným kolkovým typářem 1752 – 1753 

3278 S 5 1762-1776 Karton 1837 
Kolkové záležitosti – administrace kolkovního pečetního úřadu; mj. přiloženy 
dvorské dekrety, upřesňující nově vydaný řád kolkování papíru, karet 
a kalendářů; podrobná ustanovení k řádu kolkování papíru, placení penále při 
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nedodržení kolkového řádu; úřední a platové záležitosti úředníků 
administrace, vyšetřování a postih falsátorů úředních kolků 

3278 S 5 1692 Karton 1838 
Kolkové záležitosti – patent Leopolda I., jímž se nařizuje v království českém 
k částečné úhradě válečných výdajů, spojených s vedením války proti Turkům 
a Francii, kolkování tuzemských i dovážených karet, spojené s odváděním 
zvláštní přirážky; mj. přiložen tištěný patent z 14. června 1692 

3278 S 5 1686-1692 Karton 1838 
Kolkové záležitosti – užívání pečetního a kolkovaného papíru při vyřizování 
úředních záležitostí; mj. publikace patentu z 3.9.1692 o obnovení a rozšíření 
patentu z 23.7.1686, týkajícího se užívání kolkovaného nebo pečetního papíru 
1686 – 1692 

3278 S 5 1686-1695 Karton 1838 
Kolkové záležitosti – zvláštní přirážka na papír v markrabství Moravském; mj. 
přiložen patent z 23.7.1686, tištěný patent z 3.9.1692, 1686 – 1695 

3278 S 5 1686-1762 Karton 1838 
Kolkové záležitosti – přestupky proti patentu o užívání kolkovaného 
a pečetního papíru 1749 – 1762 

3278 S 5 1777-1786 Karton 1839 
Kolkové záležitosti – výkazy dluhů z kolkovného, žádosti o prominutí 
kolkovného, revize pokladen pečetního úřadu, instrukce pro administrátora, 
kontrolory a účetní administrace kolkovního pečetního úřadu 

3278 S 5 1749-1761 Karton 1840 
Kolkové záležitosti – roční účty a měsíční výtahy poplatků z kolkování papíru, 
karet a kalendářů; mj. pokyny k zasílání měsíčních tabel a jejich sestavování 
1749 – 1761 

3278 S 5 1763-1782 Karton 1840 
Kolkové záležitosti – žaloba komorního prokurátora proti brněnskému 
židovskému knihaři Františku Neumannovi, který prodával neokolkované 
hebrejské kalendáře; mj. narovnání sporu mezi nimi, prominutí pokuty 4000 
zl., uložené židům za koupi těchto kalendářů 1763 – 1782 

3278 S 5 1749-1783 Karton 1840 
Kolkové záležitosti – předpisy upravující používání kolkovaného papíru při 
vyřizování úředních záležitostí; mj. ustanovení o osobách, úřadech 
a institucích, které byly osvobozeny od používání kolkovaného papíru; přil. 
tištěný patent z 3.2.1762, jímž se vydával pro všechny dědičné země řád 
kolkování papíru, karet a kalendářů, platný od léta 1762, 1762 – 1783 

3278 S 5 1761-1765, 1781-1785 Karton 1841 
Kolkové záležitosti – zavedení nového řádu kolkování papíru, karet 
a kalendářů; mj. zřízení kolkovního úřadu v dědičných zemích a ustanovení 
personálu 
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3278 S 5 1762-1785 Karton 1842 
Kolkové záležitosti – umístění vojenské stráže u budov administrace 
kolkovního pečetního úřadu a zemské pokladny v Brně; osvobození 
intabulačních, extabulačních, nadačních aj. listin od kolkovného; písemná 
agenda administrace kolkovního úřadu; přil. tištěné patenty 

3278 S 5 1775-1785 Karton 1843 
Kolkové záležitosti – písemná agenda administrace kolkovního pečetního 
úřadu; mj. personální záležitosti, vyšetřování podvodných machinací 
s kolkovaným papírem 

3279 S 6 (1671) 1748-1753 Karton 1844 
Narovnání sporu mezi světlovským panstvím a lenním statkem Vasilsko 
o úhradu starých daňových nedoplatků a o placení kontribucí; mj. rozhodnutí 
o jejich oddělení v kontribučních záležitostech; přil. přiznání počtu komínů na 
novosvětlovském panství z roku 1671 

3280 S 7 1724-1765 Karton 1844 
Záležitosti moravských měst – č. 1 královská města na Moravě: nové 
uspořádání hospodářské správy královských měst; mj. přiložen návrh na 
úpravu správy hospodářských záležitostí královských měst; obsazování míst 
úředníků městské správy; vydání hospodářských spisů král. měst, 
nacházejících se v pozůstalosti Františka Xavera Šubíře z Chobyně; nařízení, 
omezující správu hospodářských záležitostí král. měst pouze na magistrát 
a zakazující účast na ní členům městské rady 1724 – 1765 

3280 S 7 1725-1726 Karton 1844 
Záležitosti moravských měst – č. 2 královská města na Moravě: instrukce pro 
hospodářská ředitelství, zřízená při magistrátech v Brně a ve Znojmě 1725 – 
1726 

3280 S 7 1725-1726, 1754 Karton 1844 
Záležitosti moravských měst – č. 3 královská města na Moravě: stanovení 
místa a dne, kdy měl zasedat městský rychtář se svými asistenty; mj. zákaz 
konat rychtářské soudní řízení v soukromém domě, rychtářský soud směl 
zasedat pouze ve vhodné místnosti na radnici v přesně stanovený den 
a hodinu, zprávy magistátů královských měst o přesunech těchto zasedání; 
přiložena smlouva o pronájmu hospodářských realit města Uničova Jiřímu 
Ferdinandovi Gröschelsbergerovi 1725 – 1726, 1754 

3280 S 7 1725-1733 Karton 1844 
Záležitosti moravských měst – č. 4 královská města na Moravě: úprava 
městských a soudních poplatků v Brně a ve Znojmě, platy městských 
úředníků a radních; mj. přiložen soupis peněžních a naturálních platů 
poskytovaných brněnskému městskému rychtáři, členům soudního gremia 
a jeho asistentům; změny v měšťanském právu 1725 – 1733 

3280 S 7 1732 Karton 1844 
Záležitosti moravských měst – č. 5 královská města na Moravě: rozvržení 
4000 zl., které měly být jako remunerace splaceny do dvou let nejvyššímu 
zemskému sudímu a vrchnímu inspektorovi Františku Michaelovi Šubířovi 
z Chobyně; mj. úhrada rozvržena mezi všechna královská města kromě 
Znojma 1732 
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3280 S 7 1724-1732 Karton 1844 
Záležitosti moravských měst – č. 6 královská města na Moravě: úřední 
přísahy královských rychtářů, úředníků magistrátů královských měst 
a městských radních; mj. přiloženy přísežné formule pro královského rychtáře, 
městského rychtáře, radní, syndika a vicesyndika 1724 – 1732 

3280 S 7 (1626) 1722-1771 Karton 1844 
Záležitosti moravských měst – č. 7 královská města na Moravě: půjčka 
královským městům Brnu, Olomouci, Jihlavě a Znojmu z fundačních kapitálů 
mikulovské kapituly sv. Václava a Loretánské kaple, potvrzená listinou 
Ferdinanda II. z roku 1626; šlo o nereluovatelnou půjčku s 6% ročním úrokem; 
mj. změny ve formě jejího splácení (1626) 1722 – 1771 

3280 S 7 1747-1785 Karton 1845 
Záležitosti moravských měst – č. 8 královská města na Moravě: obnovování 
městských rad v královských městech; mj. potvrzení voleb, seznamy 
purkmistrů a radních, složení městských magistrátů, jmenování městských 
rychtářů a soudních asistentů 

3280 S 7 1750-1785 Karton 1846 
Záležitosti moravských měst – č. 9 královská města na Moravě: volby 
měšťanských výborů v královských městech na tříletá období; mj. potvrzení 
voleb, seznamy zvolených měšťanů, potvrzení volby některých městských 
úředníků 1750 – 1785 

3280 S 7 1750-1785 Karton 1846 
Záležitosti moravských měst – č. 10 královská města na Moravě: opatření 
k dokonalejšímu vyřizování soudních, trestních a hospodářských záležitostí 
královských měst; mj. přijímání a volba kvalifikovaných radních a úředníků 
městských magistrátů; přiloženy výtahy z radních protokolů 1751 – 1785 

3280 S 7 1750 Karton 1847 
Záležitosti moravských měst – č. 11 královská města na Moravě: žádost Jana 
Josefa Kriegische, sekretáře moravské reprezentace a komory, aby 
prostřednictvím zemského podkomořího byl učiněn zákrok u hospodářského 
ředitelství, které odmítalo poskytovat sekretářům pivo, jež bylo součástí jejich 
úředně stanovených požitků 1750 

3280 S 7 1751-1782 Karton 1847 
Záležitosti moravských měst – č. 12 královská města na Moravě: nařízení, 
jimiž se omezovalo právo výčepu piva a vína královským rychtářům a radním 
v královských městech; mj. žádosti o udělení výjimky, stížnosti na přestoupení 
těchto omezení; žádosti královských rychtářů, purkmistrů a radních 
královských měst o zrušení těchto omezení 1751 – 1782 

3280 S 7 1751-1752 Karton 1847 
Záležitosti moravských měst – č. 13 královská města na Moravě: bezpečné 
umístění pokladen na radnicích královských měst, pořizování čtvrtletních 
výkazů o jejich stavu; zasílání výkazů zemskému podkomořímu 1751 – 1752 
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3280 S 7 1751 Karton 1847 
Záležitosti moravských měst – č. 14 královská města na Moravě: stížnost 
Josefa Skalického, policejního dozorce v Olomouci, na tamního královského 
rychtáře Šimona Tadeáše Zimmerleho pro nošení nevhodného oděvu při 
procesí a soudním zasedání; mj. dotaz, zda smí královští rychtáři nosit plášť 
1751 

3280 S 7 1752-1766 Karton 1847 
Záležitosti moravských měst – č. 15 královská města na Moravě: pronájem 
obecních důchodů a statků královských měst; mj. obsazování míst 
hospodářských úředníků královských měst; přiložena nejvyšší rezoluce 
o způsobu pronájmu; nařízení o pronájmu všech městských přípisů – 
poplatků, budov, pozemků a statků 1752 – 1766 

3280 S 7 1753-1768 Karton 1847 
Záležitosti moravských měst – č. 17 královská města na Moravě: obsazení 
místa městského účetního v Uherském Hradišti, jež se uprázdnilo 
odstoupením Jiřího Kavina; mj. obsazení dalších uprázděných míst 
městských úředníků 1753 – 1768 

3280 S 7 1750-1782 Karton 1847 
Záležitosti moravských měst – č. 18 královská města na Moravě: přiznání 
ubytovacího příspěvku 200 zl. Friedrichu Reittersturmovi, radnímu ve Znojmě 
a zástupci v tamním městském výboru 1753 

3280 S 7 1754-1782 Karton 1848 
Záležitosti moravských měst – č. 19 královská města na Moravě: městské 
hospodářské komise v královských městech na Moravě; mj. agenda, 
personál, platy úředníků 1754 – 1782 

3280 S 7 1756-1764 Karton 1848 
Záležitosti moravských měst – č. 20 královská města na Moravě: zkoušky 
uchazečů o místa městských radních z právnických znalostí (bylo to 
vyžadováno pouze v Brně, Jihlavě, Znojmě a Olomouci) 1756 – 1764 

3280 S 7 1758-1761 Karton 1848 
Záležitosti moravských měst – č. 21 královská města na Moravě: obsazování 
několika míst městských radních úředníky krajských úřadů se znalostí 
komerční agendy; mj. úřední místo jim mělo být ponecháno 1758 – 1761 

3280 S 7 1754-1785 Karton 1848 
Záležitosti moravských měst – č. 22 královská města na Moravě: městská 
hospodářská administrace (městská administrace); mj. odvolání svobodného 
pána Schröfla z funkce administrátora královských měst a jmenování gub. 
rady Kaschnitze jeho nástupcem; Kaschnitzův návrh na převedení 
hospodářských záležitostí královských měst pod dohled zemského úřadu; přil. 
sumární roční účetní výtahy o příjmech a vydáních král. měst v r. 1782, 
sumární bilance skutečného stavu jmění královských měst, stav úředního 
personálu král. měst a jeho platů 1782 – 1785 
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3280 S 7 1759-1785 Karton 1849 
Záležitosti moravských měst – č. 22 královská města na Moravě: převážně 
spisy městské administrace; hospodaření měst, revize účtů, pronájem výběru 
daní a dávek soukromníkům, pronájem městských realit, obsazování míst 
úředníků městské administrace 

3280 S 7 1759-1782 Karton 1850 
Záležitosti moravských měst – č. 23 královská města na Moravě: pense 
nemajetných vdov a sirotků po radních a úřednících magistrátů královských 
měst 1759 – 1782 

3280 S 7 1760-1782 Karton 1850 
Záležitosti moravských měst – č. 24 královská města na Moravě: pořizování 
sumárních výtahů z ročních účtů; bilance a tabela o stavu jmění královských 
měst 1760 – 1782 

3280 S 7 1772-1775 Karton 1850 
Záležitosti moravských měst – č. 25 královská města na Moravě: prodej 
a pronájem realit a lenních statků královských a municipálních měst, 
obstarávání městských důchodů bankálními nebo kamerálními úředníky 1772 
– 1775 

3280 S 7 1753,1780 Karton 1850 
Záležitosti moravských měst – č. 26 královská města na Moravě: instrukce pro 
královské rychtáře v královských městech 1753,1780 

3280 S 7 1753-1785 Karton 1850 
Záležitosti moravských měst – č. 27 královská města na Moravě: obsazování 
míst purkmistrů, primátorů, syndiků a radních nižšími a vyššími důstojníky 
císařské armády, jejich přezkušování 1780 – 1785 

3280 S 7 1783-1785 Karton 1851 
Záležitosti moravských měst – č. 28 královská města na Moravě: zrušení 
královských rychtářů a zaslání seznamu všech ušetřených výdajů 1783 – 
1785 

3280 S 7 1784 Karton 1851 
Záležitosti moravských měst – č. 29 královská města na Moravě: anonymní 
stížnost proti stanovení pořadí bývalých královských rychtářů, kteří mají 
zaujmout místo mezi nynějším prvním radním a purkmistrem 1784 

3280 S 7 1782-1785 Karton 1851 
Záležitosti moravských měst – č. 30 královská města na Moravě: zřízení 
regulovaných magistrátů pro výkon správní i soudní moci ve všech městech; 
nová organizace moravských královských měst a čtyřech měst ve slezském 
knížectví (Těšín, Opava, Krnov a Bílsko) 1782 – 1785 
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3280 S 7 1752-1753, 1782, 1785 Karton 1852 
Záležitosti moravských měst – č. 31a královská města na Moravě: výtahy 
z politicko–správních protokolů a referentské knihy magistrátů moravských 
královských měst; mj. žádosti o udělení míst radních 

3280 S 7 1775-1781 Karton 1853 
Záležitosti moravských měst – č. 31b královská města na Moravě: stížnost 
olomouckých měšťanů na útisk ze strany tamního magistrátu; mj. protest proti 
výši ubytovacího příspěvku aj. dávek s poukazem na špatný stav městských 
financí 

3280 S 7 1725-1732 Karton 1854 
Záležitosti moravských měst – č. 1 Brno: zřízení hospodářského direktoria 
v Brně; mj. zřízení a činnost zvláštní komise tribunálu pro zřízení 
hospodářských direktorií v královských městech, zřízení hospodářské komise 
pro zkoumání účtů direktorií; přiloženy instrukce pro hospodářské direktorium 
v Brně 1725 – 1732 

3280 S 7 1724-1729 Karton 1854 
Záležitosti moravských měst – č. 2 Brno: spory brněnského magistrátu 
s hospodářským direktoriem ve věcech správy obecního jmění 1724 – 1729 

3280 S 7 1725-1730 Karton 1854 
Záležitosti moravských měst – č. 3 Brno: šosovní domy v královském městě 
Brně; mj. daň z komínů, vybírání na příkaz panovníka od vyšších stavů, 
placení tax z měšťanského práva, zprávy magistrátů moravských královských 
měst o taxách vybíraných v jiných městech 1725 – 1730 

3280 S 7 1726-1727 Karton 1854 
Záležitosti moravských měst – č. 4 Brno: stavba a rekonstrukce obecních 
domů v Brně pro vojenské účely; mj. adaptace Měnínské brány s věží, v níž 
měli být umístěni onemocnělí vojáci; spor městské rady s vojenským velitelem 
Špilberku 1726 – 1727 

3280 S 7 1744 Karton 1854 
Záležitosti moravských měst – č. 5 Brno: zamezení neoprávněného výčepu 
piva v Brně; přiložen schválený návrh královského zemského podkomořího na 
Moravě Jiřího Friedricha Žalkovského z Žalkovic na omezení počtu 
měšťanských domů s právem pivního šenku, zákaz dovozu a výčepu 
venkovského piva 1744 

3280 S 7 1724-1744 Karton 1854 
Záležitosti moravských měst – č. 6 Brno: zamezení výčepu cizího piva v Brně 
pro újmu, která tím byla způsobována městskému důchodu z piva 1731 

3280 S 7 1750-1760 Karton 1855 
Záležitosti moravských měst – č. 7 Brno: vyšetřování nesrovnalostí v příjmech 
z pronájmu městských nemovitostí a stav aktiv a pasiv královského města 
Brna; mj. přiloženy různé výtahy z účtů, výkazy dluhů, bilance; seznamy domů 
pro ubytování vojáků a státních úředníků, stanovení výše ubytovacího 
příspěvku, žádosti o prominutí jeho placení, činnost ubytovacího úřadu, 
seznamy domů a bytů se jmény vojáků aj. osob, které je obývaly 
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3280 S 7 1760-1784 Karton 1856 
Záležitosti moravských měst – č. 7 Brno: vyšetřování nesrovnalostí v příjmech 
z pronájmu městských nemovitostí a stav aktiv a pasiv královského města 
Brna; mj. přiloženy různé výtahy z účtů, výkazy dluhů, bilance; seznamy domů 
pro ubytování vojáků a státních úředníků, stanovení výše ubytovacího 
příspěvku, žádosti o prominutí jeho placení, činnost ubytovacího úřadu, 
seznamy domů a bytů se jmény vojáků aj. osob, které je obývaly 

3280 S 7 1752-1753 Karton 1857 
Záležitosti moravských měst – č. 8 Brno: pronájem obecních výnosů 
a městských statků; mj. pořizování seznamů příjmů z pronájmu za účasti 
zemského podkomořího hrabětě Adama Berchtolda, činnost městské 
hospodářské komise, která prováděla pronájem 

3280 S 7 1753-1766 Karton 1858 
Záležitosti moravských měst – č. 8 Brno: pronájem obecních výnosů 
a městských statků; mj. pořizování seznamů příjmů z pronájmu za účasti 
zemského podkomořího hraběte Adama Berchtolda, činnost městské 
hospodářské komise, která prováděla pronájem 

3280 S 7 1767-1784 Karton 1859 
Záležitosti moravských měst – č. 8 Brno: pronájem obecních výnosů 
a městských statků; mj. pořizování seznamů příjmů z pronájmu za účasti 
zemského podkomořího hraběte Adama Berchtolda, činnost městské 
hospodářské komise, která prováděla pronájem 

3280 S 7 1714-1785 Karton 1859 
Záležitosti moravských měst – č. 9 Brno: zaopatření vdov po městských 
radních a magistrátních úřednících; mj. pense, deputáty 1714 – 1785 

3280 S 7 1742-1743 Karton 1860 
Záležitosti moravských měst – č. 10 Brno: jmenování Františka Josefa 
Leschitzkého královským rychtářem v Brně po zemřelém Václavu Antonínu 
Holzbecherovi; mj. žádosti dalších uchazečů o udělení místa 1742 – 1743 

3280 S 7 1750 Karton 1860 
Záležitosti moravských měst – č. 11 Brno: žádost Jiřího Osvalda Bruna, 
úředníka zemské účtárny, o povolení ponechat si místo brněnského 
sladovnického písaře 1750 

3280 S 7 1751 Karton 1860 
Záležitosti moravských měst – č. 12 Brno: žádost brněnského měšťana 
Františka Karla Hanzeliho o ponechání ve funkci přísedícího hospodářského 
direktoria na další tři roky 1751 

3280 S 7 1751-1776 Karton 1860 
Záležitosti moravských měst – č. 13 Brno: různá práva na výživu (Tituli 
mensae) váznoucí na brněnských městských statcích 1751 – 1776 
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3280 S 7 1753-1754 Karton 1860 
Záležitosti moravských měst – č. 14 Brno: žádost Klementa Woytta, hlídače 
brněnské zbrojnice, o zvýšení platu 1753 – 1754 

3280 S 7 1755-1757 Karton 1860 
Záležitosti moravských měst – č. 15 Brno: žádost Jana Weinricha a Václava 
Provodského, akcesistů brněnského magistrátu, o přiznání ročního platu 1755 
– 1757 

3280 S 7 1754 Karton 1860 
Záležitosti moravských měst – č. 16 Brno: směna domu, patřícího Václavu 
Schultzovi, nájemci městských nemovitostí, za Althanovský dům, který patřil 
městu Brnu; mj. přiložen popis domu Václava Schultze 1754 

3280 S 7 1755 Karton 1860 
Záležitosti moravských měst – č. 17 Brno: obsazení místa královského 
rychtáře v Brně, uprázdněného úmrtím Františka Josefa Leschitzského, 
Janem Norbertem Tschurtschenthalerem 1755 

3280 S 7 1754-1764 Karton 1860 
Záležitosti moravských měst – č. 18 Brno: přidělení bytu brněnskému 
krajskému hejtmanovi Janu Leopoldu šlechtici Schmelzdorfovi 
v Helmutovském domě, který patřil městu Brnu; mj. stavební úprava tohoto 
domu, Schmelzdorfova žádost o zvýšení ubytovacího příspěvku 1754 – 1764 

3280 S 7 1756 Karton 1860 
Záležitosti moravských měst – č. 19 Brno: instrukce pro brněnskou městskou 
hospodářskou inspekci a jí podřízené hospodářské a městské úředníky 1756 

3280 S 7 1742-1776 Karton 1860 
Záležitosti moravských měst – č. 20 Brno: volba Martina Jana Cippse 
městským radním místo Jana Norberta Tschurtschenthalera, jmenovaného 
královským rytířem v Brně 1756 

3280 S 7 1756 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 21 Brno: žádost Jana Wagnera, soudního 
vicenotáře, o zvýšení platu 1756 

3280 S 7 1757 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 22 Brno: volba Františka Jakuba Pachnera 
městským radním místo zemřelého brněnského primátora Jana Kryštofa 
Linharda 1757 

3280 S 7 1758-1765 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 23 Brno: žádost Jana Petsche, úředníka 
brněnského krajského úřadu, o udělení místa městského radního, 
uprázdněného úmrtím Antonína Josefa Březovského 1758 – 1765 
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3280 S 7 1758-1766 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 24 Brno: žádost vicenotáře brněnského 
sirotčího úřadu Matyáše Leopolda Noeho o přiznání platu a pivního deputátu 
1758 – 1766 

3280 S 7 1758-1785 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 25 Brno: přijímání a vypovídání fundačních, 
nadačních, sirotčích aj. kapitálů do správy města Brna; mj. opatření k jejich 
zabezpečení při nebezpečí cizího vpádu, žádost o souhlas s jejich přijetím pro 
špatný stav městských financí 1758 – 1785 

3280 S 7 1759 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 26 Brno: potvrzení volby Jana Antonína 
Rossenzweiga za člena městského magistrátu pro obor hospodářství 1759 

3280 S 7 1760 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 27 Brno: žádost Antonína Pavla Trávníčka, 
sekretáře zemského podkomořího, o místo nadpočetného radního v Brně 
1760 

3280 S 7 1760-1765 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 28 Brno: odůvodnění žádosti nadpočetného 
radního Jana Antonína Mesitzkého o přednostní udělení místa skutečného 
radního v Brně 1760 – 1765 

3280 S 7 1765 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 29 Brno: žádost Františka Ignáce 
Hinkelmanna o místo nadpočetného radního pro hospodářské záležitosti 
v Brně 1765 

3280 S 7 1767 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 30 Brno: žádost městského účetního 
Václava Höringa o místo zástupce královského rychtáře v Brně 1767 

3280 S 7 1767 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 31 Brno: žádost Jana Antonína Mesitzkého 
o místo zástupce královského rychtáře v Brně 1767 

3280 S 7 1767 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 32 Brno: jmenování Františka Valentina 
Wincklera královským rychtářem místo zemřelého Jana Norberta 
Tschurtschenthalera; mj. přiloženy žádosti ostatních uchazečů o toto místo 
1767 

3280 S 7 1767 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 33 Brno: žádost Františka Ferdinanda 
šlechtice Trippenbacha, silničního komisaře na stanici v Olomouci, o místo 
radního pro obchodní záležitosti v Brně 1767 
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3280 S 7 1767 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 34 Brno: mimořádná volba Františka 
Rauschera radním pro právní záležitosti 1767 

3280 S 7 1770 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 35 Brno: mimořádná volba Antonína Pavla 
Trávníčka radním pro právní záležitosti 1770 

3280 S 7 1770 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 36 Brno: žádost jihlavského radního Jana 
Gottfrieda Schöpse o přeložení na stejné místo do Brna 1770 

3280 S 7 1770 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 37 Brno: žádost brněnského městského 
advokáta Matyáše Leopolda Noeho o dispens od další zkoušky, potřebné 
k volbě za radního 1770 

3280 S 7 1770 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 38 Brno: mimořádná volba subsyndika Maxe 
Tilla za radního 1770 

3280 S 7 1771 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 39 Brno: mimořádná volba vicesyndika 
Antonína Jana Slámy radním 1771 

3280 S 7 1777 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 40 Brno: udělení místa nadpočetného 
radního pro hospodářské záležitosti Karlu Norbertu Wagnerovi 1777 

3280 S 7 1772 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 41 Brno: jmenování brněnského radního 
Jana Martina Cippse zástupcem královského rychtáře 1772 

3280 S 7 1773 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 42 Brno: udělení míst nadpočetných radních 
pro hospodářské záležitosti Václavu Kurtzovi a Pavlu Burgerovi 1773 

3280 S 7 1773-1774 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 43 Brno: jmenování Jana Martina Cippse 
královským rychtářem místo zemřelého Františka Valentina Winklera 1773 – 
1774 

3280 S 7 1773-1774 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 44 Brno: jmenování Antonína šl. 
Rosenzweiga zástupce královského rychtáře 1773 – 1774 
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3280 S 7 1774-1775 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 45 Brno: prodej brněnské městské zbrojnice 
1774 – 1775 

3280 S 7 1756-1785 Karton 1861 
Záležitosti moravských měst – č. 46 Brno: volba Jana Elbela nadpočetným 
radním pro hospodářské záležitosti 1774 – 1777 

3280 S 7 1774-1785 Karton 1862 
Záležitosti moravských měst – č. 47 Brno: prodej židovské vývařovny a palírny 
v Brně 1774 – 1785 

3280 S 7 1775 Karton 1862 
Záležitosti moravských měst – č. 48 Brno: pensionování radního Františka 
Xavera Hauera s plnými zaopatřovacími požitky 1775 

3280 S 7 1776 Karton 1862 
Záležitosti moravských měst – č. 49 Brno: udělení místa radního Aloisu 
Františku Kotzurkovi 1776 

3280 S 7 1776 Karton 1862 
Záležitosti moravských měst – č. 50 Brno: udělení místa nadpočetného 
radního na doživotí protokolistovi městské administrace Františku Rödlovi 
1776 

3280 S 7 1777-1778 Karton 1862 
Záležitosti moravských měst – č. 51 Brno: zamítnutí žádosti Františka 
Čeránka, akcesisty brněnského magistrátu, o místo nadpočetného radního 
1777 – 1778 

3280 S 7 1779-1780 Karton 1862 
Záležitosti moravských měst – č. 52 Brno: udělení místa nadpočetného 
radního pro hospodářské záležitosti Janu Kuchenhardovi, sekretáři zemského 
podkomořího a aktuárovi brněnského hospodářského úřadu (Brünner 
Anwaldschafts Actuario) 1779 – 1780 

3280 S 7 1779 Karton 1862 
Záležitosti moravských měst – č. 53 Brno: žádost Friedricha šl. Strachwitze, 
zemského rady, o místo zástupce královského rychtáře a radního 1779 

3280 S 7 1779-1780 Karton 1862 
Záležitosti moravských měst – č. 54 Brno: jmenování radního Františka 
Rausche zástupcem královského rychtáře 1779 – 1780 

3280 S 7 1774-1785 Karton 1862 
Záležitosti moravských měst – č. 55 Brno: udělení míst nadpočetných radních 
soudnímu notáři Josefu Seidlovi pro právní záležitosti a městskému 
obročnímu Josefu Weberovi pro hospodářské záležitosti s tím, že si ponechají 
až do definitivního jmenování dosavadní funkce s příslušným platem 1780 
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3280 S 7 1783-1784 Karton 1863 
Záležitosti moravských měst – č. 56 Brno: žádost představené kláštera 
voršilek o povolení svobodného dovozu piva a vína, získaných jako almužnu 
1783 – 1784 

3280 S 7 1783-1786 Karton 1863 
Záležitosti moravských měst – č. 57 Brno: nová organizace brněnského 
magistrátu; mj. zřízení regulovaného magistrátu pro výkon správní a soudní 
moci, ustanovování konceptních a kancelářských úředníků magistrátu, 
personální záležitosti, žádosti o místa radních, breve eligilitatis, magistrátní 
radové 1783 – 1786 

3280 S 7 1752-1785 Karton 1864 
Záležitosti moravských měst – č. 58 Brno: zákaz dovozu cizího piva do 
královských měst; mj. žádosti o výjimku ze zdravotních aj. důvodů, tabela 
o roční spotřebě piva, stížnosti na přestupování tohoto zákazu, vyšší cena při 
prodeji cizího piva 

3280 S 7 (1429-1685) 1726-1733 Karton 1865 
Záležitosti moravských měst – č. 1 Uherské Hradiště: hospodářská zřizovací 
komise a městská hospodářská komise v Uh. Hradišti; mj. činnost a zprávy 
těchto komisí, ubytování vojáků s ženami a dětmi; přil. opisy starých privilegií 
na clo a mýto, mýtní poplatky z roku 1685 (1429 – 1685) 1726 – 1733 

3280 S 7 1731-1749 Karton 1865 
Záležitosti moravských měst – č. 2 Uherské Hradiště: zpětné získávání 
pozemků aj. nemovitostí, které patřily městskému špitálu v Uherském Hradišti 
1731 – 1749 

3280 S 7 (1429-1685) 1726-1756 Karton 1865 
Záležitosti moravských měst – č. 3 Uherské Hradiště: pronájem obecních 
výnosů a městských statků; mj. vyšetřování nesrovnalostí v příjmech 
z pronájmu městských nemovitostí 1753 – 1756 

3280 S 7 1756-1783 Karton 1866 
Záležitosti moravských měst – č. 3 Uherské Hradiště: mj. činnost městské 
hospodářské komise 

3280 S 7 1749-1785 Karton 1867 
Záležitosti moravských měst – č. 4 Uherské Hradiště: volba radních 
v královském městě Uherském Hradišti; mj. uchazeči o místa radních, 
přezkušování jejich znalostí, zastupování městského rychtáře 1749 – 1785 

3280 S 7 1749-1772 Karton 1867 
Záležitosti moravských měst – č. 5 Uherské Hradiště: různá práva na výživu 
váznoucí na hradišťských městských statcích 1749 – 1772 

3280 S 7 1749-1785 Karton 1867 
Záležitosti moravských měst – č. 6 Uherské Hradiště: zaopatření vdov po 
radních a magistrátních úřednících; mj. pense, deputáty 1749 – 1785 
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3280 S 7 1750-1751 Karton 1867 
Záležitosti moravských měst – č. 7 Uherské Hradiště: rezignace Jana 
Hanzeliho na místo radního a volba Františka Vykoukala radním 1750 – 1751 

3280 S 7 1752 Karton 1867 
Záležitosti moravských měst – č. 8 Uherské Hradiště: volba Jana Šumického 
radním po zemřelém Josefu Bulínovi 1752 

3280 S 7 1753-1755 Karton 1867 
Záležitosti moravských měst – č. 9 Uherské Hradiště: obvinění radního 
Ferdinanda Ruppa z korupce a podvodného dorozumívání při volbě člena 
městské rady mj. podporoval kandidáta Josefa Trtinu 1753 – 1755 

3280 S 7 1755 Karton 1867 
Záležitosti moravských měst – č. 10 Uherské Hradiště: volba Gabriela Olberta 
radním pro obchodní záležitosti a Jana Landta nadpočetným radním pro 
hospodářské záležitosti místo zemřelého radního Karla Braunera 1755 

3280 S 7 1762 Karton 1867 
Záležitosti moravských měst – č. 12 Uherské Hradiště: žádost Františka 
Schwarze o dispens od příbuzensví a tříletého držení měšťanského práva, 
potřebný k volbě za nadpočetného radního 1762 

3280 S 7 1762 Karton 1867 
Záležitosti moravských měst – č. 13 Uherské Hradiště: žádost Václava 
Podražila, Dominika Marcelliho, Františka Autraty a Václava Smejkala o místa 
nadpočetných radních 1762 

3280 S 7 1765 Karton 1867 
Záležitosti moravských měst – č. 14 Uherské Hradiště: žádost Jana Hoppa 
o místo zástupce královského rychtáře 1765 

3280 S 7 1765, 1768 Karton 1867 
Záležitosti moravských měst – č. 15 Uherské Hradiště: žádost Jana Šenka 
o místo nadpočetného radního 1765,1768 

3280 S 7 1765-1766 Karton 1867 
Záležitosti moravských měst – č. 16 Uherské Hradiště: žádost Josefa Stadlera 
o místo nadpočetného radního 1765 – 1766 

3280 S 7 1765-1767 Karton 1867 
Záležitosti moravských měst – č. 17 Uherské Hradiště: žádost Františka 
Koppensteinera o dispens, potřebný k ponechání místa vrchního výběrčího 
spotřební daně při volbě za radního 1765 – 1767 

3280 S 7 1749-1785 Karton 1867 
Záležitosti moravských měst – č. 18 Uherské Hradiště: žádost Františka 
Schwarze, Mořice Fialy, Jana Hoppa, Ferdinanda Ruppa, Františka Wiesnera, 
Františka Götze a Karla Heidta o místo královského rychtáře, uprázdněné 
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úmrtím Jana Schwartze (královským rychtářem jmenován Jan šlechtic 
Adamec) 1765 – 1766 

3280 S 7 1772-1773 Karton 1868 
Záležitosti moravských měst – č. 22 Uherské Hradiště: žádost hradišťského 
měšťana Bernarda Pressla o udělení místa nadpočetného radního 1772 – 
1773 

3280 S 7 1774 Karton 1868 
Záležitosti moravských měst – č. 26 Uherské Hradiště: udělení místa 
nadpočetného radního Bernardu Presslovi 1774 

3280 S 7 1775-1776 Karton 1868 
Záležitosti moravských měst – č. 27 Uherské Hradiště: zamítnutí žádosti 
Františka Nováčka o ponechání hodnosti radního v Uherském Hradišti po 
ustanovení sekretářem lichtenštejnské hospodářské administrace; mj. místo 
radního uděleno nadpočetnému radnímu Bernardu Presslovi 1775 – 1776 

3280 S 7 1777-1778 Karton 1868 
Záležitosti moravských měst – č. 28 Uherské Hradiště: jmenování radního 
Františka Wiesnera zástupcem královského rychtáře v Uherském Hradišti 
1777 – 1778 

3280 S 7 1778 Karton 1868 
Záležitosti moravských měst – č. 29 Uherské Hradiště: zamítnutí žádosti Jana 
Šumického, radního a městského rychtáře v Uherském Hradišti, 
o uprázdněné místo královského rychtřáře 1778 

3280 S 7 1779-1780 Karton 1868 
Záležitosti moravských měst – č. 30 Uherské Hradiště: udělení místa 
nadpočetného radního hradišťskému výběrčímu Josefu Stadlerovi; mj. jeho 
žádost o purkmistrovský úřad 1779 – 1780 

3280 S 7 1772-1784 Karton 1868 
Záležitosti moravských měst – č. 31 Uherské Hradiště: žádost olomouckého 
primátora Maxmiliána šlechtice Rosenberga o místo radního v Uherském 
Hradišti pro syna Jana Nepomuka šl. Rosenberga 1781 – 1784 

3280 S 7 1673-1738 Karton 1869 
Záležitosti moravských měst – č. 1 Jihlava: jihlavské městské hospodářství, 
vinný šenk, sladovnictví a pivovarnictví; mj. přiloženy instrukce pro jihlavské 
hospodářské direktorium 1673 – 1738 

3280 S 7 1673-1756 Karton 1869 
Záležitosti moravských měst – č. 2 Jihlava: pronájem obecních výnosů 
a městských statků; mj. vyšetřování nesrovnalostí v příjmech z pronájmu 
městských nemovitostí 1751 – 1756 
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3280 S 7 1757-1785 Karton 1870 
Záležitosti moravských měst – č. 2 Jihlava: pronájem obecních výnosů 
a městských statků; mj. vyšetřování nesrovnalostí v příjmech z pronájmu 
městských nemovitostí 

3280 S 7 1743-1745 Karton 1871 
Záležitosti moravských měst – č. 3 Jihlava: honorování úředníků královského 
tribunálu jihlavským magistrátem, který jim každoročně dodával pivo 
a polenové dřevo; mj. stížnosti tribunálních úředníků na nedodržování této 
povinnosti 

3280 S 7 1747 Karton 1871 
Záležitosti moravských měst – č. 4 Jihlava: nejvyšší rozhodnutí o zvláštní 
odměně 150 zl., která na žádost jihlavského magistrátu se má každoročně 
vyplácet z obecních peněz Josefu Kornritterovi šlechtici Ehrenhalmovi, 
tamnímu královskému rychtáři a předsedovi jihlavského hospodářského 
direktoria 1747 

3280 S 7 1747 Karton 1871 
Záležitosti moravských měst – č. 5 Jihlava: dotaz jihlavského magistrátu, zda 
účty daně z komínů se mají předkládat k revizi hospodářskému direktoriu 
anebo jihavskému krajskému revidentovi 1747 

3280 S 7 (1746) 1749-1751 Karton 1871 
Záležitosti moravských měst – č. 6 Jihlava: obsazení místa královského 
rychtáře v Jihlavě Janem Friedrichem šlechticem Schwanau, uprázdněného 
povýšením Jana Josefa Kornrittera von Ehrenhalm; mj. přiloženy žádosti 
dalších uchazečů (1746) 1749 – 1751 

3280 S 7 1749 Karton 1871 
Záležitosti moravských měst – č. 7 Jihlava: dotaz jihlavského magistrátu, jak 
provádět pozvání královského rychtáře na zasedání městské rady 1749 

3280 S 7 1749-1750 Karton 1871 
Záležitosti moravských měst – č. 8 Jihlava: žádost jihlavského radního Jana 
Karla Goska šlechtic Sachsenthala o ponechání funkce tamního zemského 
výběrčího kontribucí 1749 – 1750 

3280 S 7 1749 Karton 1871 
Záležitosti moravských měst – č. 9 Jihlava: žádost Františka Adolfa Raaba, 
radního v Jihlavě, o ponechání místa vrchního výběrčího spotřební daně 1749 

3280 S 7 1749 Karton 1871 
Záležitosti moravských měst – č. 10 Jihlava: jmenování radního Františka 
Budínského předsedou jihlavského hospodářského direktoria 1749 

3280 S 7 1749-1779 Karton 1871 
Záležitosti moravských měst – č. 11 Jihlava: různá práva na výživu váznoucí 
na jihlavských městských statcích 1749 – 1779 
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3280 S 7 1750 Karton 1871 
Záležitosti moravských měst – č. 12 Jihlava: žádost Jakuba Schneidera, 
jihlavského městského syndika, o místo radního po zemřelém Goskovi 
šlechtici Sachsenthalovi 1750 

3280 S 7 1750 Karton 1871 
Záležitosti moravských měst – č. 13 Jihlava: mimořádná volba Františka 
Bernarda Krenbergera radním v Jihlavě po zemřelém Josefu Ignáci Goskovi 
šlechtici Sachsenthalovi 1750 

3280 S 7 1752 Karton 1871 
Záležitosti moravských měst – č. 14 Jihlava: mimořádná volba jihlavského 
městského syndika Jakuba Schneidera radním místo zemřelého bývalého 
jihlavského primátora Jana Karla Mikuše 1752 

3280 S 7 1743-1779 Karton 1871 
Záležitosti moravských měst – č. 15 Jihlava: obsazení místa radního 
Františkem Schwartzmannem po zemřelém Jeremiási Františku Reitzerovi; 
mj. udělení místa nadpočetného radního Josefu Weinerovi a vyhražení místa 
radního městskému syndikovi Mayerovi 1754 – 1755 

3280 S 7 1754-1785 Karton 1872 
Záležitosti moravských měst – č. 16 Jihlava: zaopatření vdov po jihlavských 
radních, magistrátních aj. úřednících; mj. pense, deputáty 1754 – 1785 

3280 S 7 1758 Karton 1872 
Záležitosti moravských měst – č. 17 Jihlava: žádost Gottfrieda Schöpse, 
jihlavského krajského komerciálního úředníka, o místo radního, uprázdněné 
úmrtím Leonarda Peterse; mimořádná volba Tomáše Jana Žáka radním 1758 

3280 S 7 1758-1759,1779 Karton 1872 
Záležitosti moravských měst – č. 18 Jihlava: jmenování Gottfrieda Schöpse 
radním v Jihlavě; mj. jeho odvolání z této funkce pro nesplnění podmínky 
tříletého držení měšťanského práva, jeho opětovná žádost o místo radního 
1758 – 1759,1779 

3280 S 7 1759-1760 Karton 1872 
Záležitosti moravských měst – č. 19 Jihlava: zamítnutí žádosti Ferdinanda 
Hartla, pokladníka jihlavské hospodářské inspekce, o místo nadpočetného 
radního 1759 – 1760 

3280 S 7 1762-1763 Karton 1872 
Záležitosti moravských měst – č. 20 Jihlava: žádost Františka Karla Hornera, 
soudního aktuára v Jihlavě, o místo nadpočetného radního 1762 – 1763 

3280 S 7 1763-1765 Karton 1872 
Záležitosti moravských měst – č. 21 Jihlava: mimořádná volba Jana Jakuba 
Mayera, jihlavského městského syndika, radním; mj. žádost Jana Gottfrieda 
Schöpse o přiznání přednosti v pořadí a požitcích před nově zvoleným radním 
Janem Mayerem 1763 – 1765 
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3280 S 7 1763-1767 Karton 1872 
Záležitosti moravských měst – č. 22 Jihlava: přiznání čekatelství na úřad 
královského rychtáře v Jihlavě, Janu Adamu Grafovi, hejtmanovi 
würtenberského dragounského regimentu 1763 – 1767 

3280 S 7 1754-1785 Karton 1872 
Záležitosti moravských měst – č. 23 Jihlava: pronájem obecního vinného 
šenku, provozovaného v krčmě při městské radnici v Jihlavě; udílení práva 
vinného šenku jihlavským měšťanům; mj. přenesení vinného šenku z městské 
radnice na ostatní hostince a krčmy v Jihlavě 1773 – 1785 

3280 S 7 1764-1765 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 24 Jihlava: potvrzení mimořádné volby 
jihlavského syndika Františka Meltzera radním pro právní záležitosti 1764 – 
1765 

3280 S 7 1765 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 25 Jihlava: zamítnutí žádosti jihlavského 
lékárníka Arnošta Pernera o místo nadpočetného radního pro obchodní 
žáležitosti 1765 

3280 S 7 1766 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 26 Jihlava: potvrzení mimořádné volby 
jihlavského vicesyndika Josefa Ölslera radním 1766 

3280 S 7 1766-1767 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 27 Jihlava: žádost Josefa Antonína 
Laubmayera, rytmistra a auditora královské uherské osobní gardy, o místo 
zástupce královského rychtáře v Jihlavě 1766 – 1767 

3280 S 7 1766-1767 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 28 Jihlava: žádost Filipa Wolframa šlechtice 
Wolffersberga, hejtmana a auditora palffyovského pěšího regimentu, o místo 
zástupce královského rychtáře v Jihlavě 1766 – 1767 

3280 S 7 1766-1767 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 29 Jihlava: žádost Františka Ferdinanda 
šlechtice Eberleho, hejtmana a auditora nizozemského dělostřeleckého sboru, 
o místo královského rychtáře v Jihlavě 1766 – 1767 

3280 S 7 1767-1770 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 30 Jihlava: žádost Jana Handela, absolventa 
filosfického a právnického studia, o místo jihlavského vicesyndika 1767 – 
1770 

3280 S 7 1767 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 31 Jihlava: žádost Josefa Hoffmanna, 
bývalého hejtmana sinneerovského pěšího regimentu, o čekatelství na místo 
královského rychtáře v Jihlavě 1767 
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3280 S 7 1770-1773 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 32 Jihlava: jmenování Václava Jana šl. Ertla 
královským rychtářem v Jihlavě místo zemřelého Jana Friedricha šlechtice 
Schwanau; mj. Ertlovi udělen dispens od tříletého držení měšťanského práva 
1770 – 1773 

3280 S 7 1770 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 33 Jihlava: žádost Leopolda Ulricha 
o uprázdněné místo radního v Jihlavě 1770 

3280 S 7 1771 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 34 Jihlava: mimořádná volba Antonína 
Josefa Neumanna radním v Jihlavě 1771 

3280 S 7 1772 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 35 Jihlava: žádost Jakuba Fortunáta 
Kuchelmeistera a Jana Kolíska o místo radního po zemřelém Tomáši Janu 
Žákovi; mj. místo radního uděleno Janu Kolískovi 1772 

3280 S 7 1772 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 36 Jihlava: mimořádná volba jihlavského 
syndika Jana Karla Schindlera radním pro právní záležitosti 1772 

3280 S 7 1774-1777 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 37 Jihlava: udělení místa radního pro právní 
záležitosti jihlavskému vicesyndikovi Goskovi šlechtici Sachsenthalerovi (toto 
místo se uprázdnilo úmrtím primátora Leopolda Hartla); pensionování 
nejstaršího radního Jana Bernarda Cikánka a jmenování jeho syna Josefa 
Cikánka, jihlavského vicesyndika, městským radním 1774 – 1777 

3280 S 7 1777-1778 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 38 Jihlava: zamítnutí žádosti Martina 
Ferdinanda Bechana, zkoušeného syndika, o místo radního v Jihlavě 1777 – 
1778 

3280 S 7 1778-1779 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 39 Jihlava: udělení místa nadpočetného 
radního pro hospodářské záležitosti Rochovi Richterovi, vrchnímu na 
sádeckém panství 1778 – 1779 

3280 S 7 1780-1781 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 40 Jihlava: udělení místa nadpočetného 
radního Antonínu Weckerovi, jihlavskému vicesyndikovi 1780 – 1781 

3280 S 7 1784-1785 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 41 Jihlava: volby radních v Jihlavě, jejich 
platy a deputáty 1784 – 1785 
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3280 S 7 1783-1784 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 42 Jihlava: akcidencie magistrátních 
úředníků v Jihlavě 1783 – 1784 

3280 S 7 1764-1785 Karton 1873 
Záležitosti moravských měst – č. 43 Jihlava: úřad městského rychtáře 
v Jihlavě 1785 

3280 S 7 1752-1782 Karton 1874 
Záležitosti moravských měst – č. 1 Kyjov: pronájem kyjovských obecních 
výnosů a městských statků; mj. vyšetřování nesrovnalostí v příjmech 
z pronájmu městských nemovitostí, pachtovní smlouvy, protokoly zvláštní 
vyšetřovací komise 1752 – 1782 

3280 S 7 1728-1752 Karton 1874 
Záležitosti moravských měst – č. 2 Kyjov: kyjovské městské hospodářství; mj. 
činnost hospodářské zřizovací komise, zřízení hospodářského direktoria, 
zpráva hospodářské komise o kostelních a špitálních nadacích, jejich urbář 
uvádějící výši fundačních kapitálů a úrokovou míru, renovace kyjovské 
městské rady 1728 – 1752 

3280 S 7 1728-1782 Karton 1874 
Záležitosti moravských měst – č. 3 Kyjov: vyšetřování nesprávného 
hospodaření Dominika Jurovského se sirotčími a s fundačními penězi pro 
kyjovský špitál; mj. vyšetřování různých udání radního Martina Petuly na 
radního Josefa Flodra; přiloženy výkazy o stavu fundačních peněz 1752 – 
1756 

3280 S 7 1756-1769 Karton 1874 
Záležitosti moravských měst – č. 3 Kyjov: mj. další denunciace Martina Petuly, 
zbaveného úřadu městského radního pro falešná obvinění a různé exesy, 
jeho žádosti o opětovné jmenování radním 1756 – 1769 

3280 S 7 1749-1766 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 4 Kyjov: žádost členů městského magistrátu 
v Kyjově o úpravy platů 1749, 1766 

3280 S 7 1750-1782 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 5 Kyjov: zaopatření vdov po kyjovských 
radních, magistrátních aj. úřednících; mj. pense, deputáty 1750 – 1782 

3280 S 7 1750 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 6 Kyjov: zvolení Jiřího Procházky radním 
v Kyjově místo zemřelého Jana Jiřího Heina 1750 

3280 S 7 1751-1752 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 7 Kyjov: zvolení Kryštofa Zelinky radním 
v Kyjově místo zemřelého Jana Zelinky 1751 – 1752 
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3280 S 7 1755-1774 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 8 Kyjov: různá práva na výživu váznoucí na 
kyjovských městských statcích 1755 – 1774 

3280 S 7 1764 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 9 Kyjov: udělení místa radního v Kyjově po 
zemřelém Josefu Flodrovi Janu Haynovi 1764 

3280 S 7 1768 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 10 Kyjov: mimořádná volba Tomáše Petuly 
radním v Kyjově místo zemřelého Josefa Benedikta Olborta 1768 

3280 S 7 1766 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 11 Kyjov: mimořádná volba Ignáce Františka 
Urbana radním pro hospodářské záležitosti v Kyjově místo zemřelého 
primátora Josefa Dapitta 1766 

3280 S 7 1758-1761 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 12 Kyjov: volba Františka Antonína 
Marselliho, městského advokáta v Uherském Hradišti, radním pro právní 
záležitosti a Josefa Tomasiho radním pro obchodní záležitosti v Kyjově; mj. 
potvrzení jejich volby, pozdější rezignace Marselliho na místo radního 1758 – 
1761 

3280 S 7 1761-1762 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 13 Kyjov: udělení místa kyjovského radního 
pro hospodářské záležitosti Danielovi Polanskému, uprázdněného rezignací 
advokáta Františka Marselliho 1761 – 1762 

3280 S 7 1767-1768 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 14 Kyjov: potvrzení volby Františka Nováčka 
radním v Kyjově 1767 – 1768 

3280 S 7 1766 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 15 Kyjov: žádost zemského podkomořího 
Kryštofa svobodného pána Blümegena o potvrzení volby Josefa Františka 
Tomasiho městským rychtářem v Kyjově 1766 

3280 S 7 1757 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 16 Kyjov: potvrzení volby Stanislava Langa 
skutečným radním a Ludvíka Nováka nadpočetným radním v Kyjově; mj. 
jmenování Ludvíka Nováka skutečným radním a nařízení o snížení počtu 
kyjovských radních na devět 1757 

3280 S 7 1773 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 17 Kyjov: udělení míst radních v Kyjově 
Janu Michaelu Eslarovi a Janu Adamu Freyovi pro záležitosti hospodářské, 
respektive právní; tato dvě místa radních se uprázdnila úmrtím Jana 
Stanislava Langa a propuštěním Jiřího Maxe Procházky 1773 
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3280 S 7 1778 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 18 Kyjov: udělení místa radního pro právní 
záležitosti v Kyjově, uprázdněného úmrtím Ignáce Urbana, tamnímu 
městskému syndikovi Matyáši Hertlovi 1778 

3280 S 7 1771 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 19 Kyjov: obsazení místa radního v Kyjově, 
uprázdněného propuštěním Kryštofa Zelinky, tamním vicesyndikem Janem 
Vilémem Nemlingem 1771 

3280 S 7 1770 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 20 Kyjov: žádost kyjovského radního 
a komerciálního úředníka Ludvíka Leopolda Nováka o zproštění funkce 
soudního asistenta 1770 

3280 S 7 1771-1772 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 21 Kyjov: sesazení Kryštofa Zelinky a Jiřího 
Procházky z míst radních v Kyjově pro zanedbávání úředních povinností; mj. 
volba jejich nástupců 1771 – 1772 

3280 S 7 1783-1785 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 22 Kyjov: vyšetřování schodku v městské 
pokladně, k němuž došlo za městského pokladníka Ferdinanda Seidla 1783 – 
1785 

3280 S 7 1749-1785 Karton 1875 
Záležitosti moravských měst – č. 23 Kyjov: žádost měšťanů předměstí Kyjova 
o povolení svobodného provozování vinného šenku 1784 – 1785 

3280 S 7 1725-1728 Karton 1876 
Záležitosti moravských měst – č. 1 Olomouc: reorganizace městských úřadů 
v Olomouci; mj. zřízení městského hospodářského direktoria, olomoucká 
hospodářská komise a její zprávy o prováděných šetřeních v hospodářských 
a finančních záležitostech města; příjmy z pivního a vinného tácu, z mýt 
a komínů; zmenšení deputátu radním a městským úředníkům; vyšetřování 
stavu některých nadací, revize financí městského špitálu 1725 – 1728 

3280 S 7 1727 Karton 1876 
Záležitosti moravských měst – č. 2 Olomouc: publikace tribunálního patentu 
o způsobu likvidace starých podílných dluhů o celkové sumě 47.824 zl. 
a dluhů na výpalné Švédům (Ranzionsgelder) 1727 

3280 S 7 1726-1734 Karton 1876 
Záležitosti moravských měst – č. 3 Olomouc: vyšetřování o starých 
depozitech, uložených na olomoucké radnici; mj. zpráva olomoucké 
hospodářské komise o příjmech z lozunků, o vyšetřování stavu sirotčích 
a kostelních peněz; zprávy o starých listinách, nalezených mezi písemnostmi 
na radnici, žádost olomouckého magistrátu o radu, jak s nalezenými depozity 
naložit 1726 – 1734 
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3280 S 7 1726-1736 Karton 1876 
Záležitosti moravských měst – č. 4 Olomouc: zpráva o nálezu pěti starých 
šlechtických testamentů mezi písemnostmi olomouckého městského archivu a 
o jejich předání úřadu zemských desk v Brně 1726 – 1736 

3280 S 7 1746-1752 Karton 1876 
Záležitosti moravských měst – č. 5 Olomouc: žádost Růženy Christové, vdovy 
po olomouckém výběrčím měšťanských platů (poplatků), o prominutí úhrady 
zjištěných manželových restů; mj. přil. opis obnoveného celního řádu pro 
království České, vévodství Slezské a markrabství Moravské 1746 – 1752 

3280 S 7 1725-1752 Karton 1876 
Záležitosti moravských měst – č. 6 Olomouc: intimát o zřízení komise pro 
vyšetřování stavu městského hospodářství a financí v Olomouci a pro jejich 
dokonalejší řízení; mj. členy komise jmenováni zemský podkomoří a Josef 
Kornritter, královský rychtář v Jihlavě 1746 

3280 S 7 1752-1753 Karton 1877 
Záležitosti moravských měst – č. 7 Olomouc: pronájem obecních výnosů 
a městských statků v Olomouci; mj. soupis jmění na olomouckých městských 
statcích a odhad jejich pravděpodobného výnosu; pronájem statků Matyáši 
svobodnému pánovi Paumannovi na šest let za roční nájem 36.536 zl. 

3280 S 7 1753-1759 Karton 1878 
Záležitosti moravských měst – č. 7 Olomouc: mj. jednání o pronájmu statků 
s Matyášem Paumannem, činnost městské hospodářské inspekce 

3280 S 7 1760-1781 Karton 1879 
Záležitosti moravských měst – č. 7 Olomouc: mj. jednání o pronájmu statků 
s Matyášem Paumannem, činnost městské hospodářské inspekce 

3280 S 7 1754-1758 Karton 1880 
Záležitosti moravských měst – č. 8 Olomouc: vyšetřování rozporů vzniklých 
mezi nájemcem městských statků v Olomouci Matyášem Ignácem svobodným 
pánem Paumannem a tamní hospodářskou administrací o výši nájemného; 
mj. ustavení místní komise, pověřené vyšetřením stížností nájemce 
Paumanna; přiloženy protokoly ze zasedání této komise 

3280 S 7 1753-1759 Karton 1881 
Záležitosti moravských měst – č. 8 Olomouc: mj. zprávy komise o stavu 
městských financí, přiložen přehled o počtu domů v Olomouci s právem 
vinného a pivního šenku; různé přehledy, výtahy a bilance udávající stav 
jednotlivých oborů městského hospodářství a jejich výnos městské mlýny, 
lozunky, cihelny, bytový úřad, pivní a masný akcíz, rybní úřad aj. 

3280 S 7 1758-1781 Karton 1882 
Záležitosti moravských měst – č. 8 Olomouc: mj. pozemková reforma na 
městských statcích, rozdělení pastvin mezi jednotlivé obce 
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3280 S 7 1753, 1759 Karton 1883 
Záležitosti moravských měst – č. 8 Olomouc: přiloženy protokoly brněnského, 
znojemského a olomouckého magistrátu o sezení městské rady; závěrečné 
vyúčtování výnosů z pronájmu městských statků, finální kalkulace pronájmu 
z roku 1759, závěrečná zpráva a závěrečný protokol vyšetřovací komise 

3280 S 7 (1771) 1752-1762 Karton 1884 
Záležitosti moravských měst – č. 9 Olomouc: pronájem olomouckého 
měšťanského pivovaru (pivovarského urbáře) Matyáši svobodnému pánovi 
Paumannovi; přiložen opis instrukce pro pivovarský urbář a opisy úředních 
přísah úředníků pivovarského urbáře, opis listiny císařovny Eleonory 
o vybudování společného měšťanského pivovaru, skrbeňský pivovar, vybírání 
nájemného z měšťanského pivovaru a vymáhání vzniklých restů, revize 
hospodaření měšťanského pivovaru 

3280 S 7 1754-1758 Karton 1885 
Záležitosti moravských měst – č. 10 Olomouc: opatření městské hospodářské 
komise v Olomouci, dozírající na pronájem městských realit a vybírající roční 
nájem, k zajištění pravidelného odvodu stanoveného ročního nájmu; mj. 
stížnost na svobodného pána Paumanna a Václava Němce pro nepravidelné 
odvádění stanoveného nájmu; vyšetřování sporů mezi městskou 
hospodářskou komisí a nájemci; žádost svobodného pána Paumanna 
o úhradu škod, které mu vznikly při obléhání Olomouce Prusy; zajištění 
nemovitého majetku nájemci olomouckých městských statků 

3280 S 7 1752-1782 Karton 1886 
Záležitosti moravských měst – č. 11 Olomouc: spory olomouckých měšťanů 
o placení vojenského ubytovacího příspěvku, kasárního příspěvku, 
nocležného a lozunků; mj. vyšetřování oprávněnosti stížnosti olomouckých 
měšťanů 

3280 S 7 1758-1779 Karton 1887 
Záležitosti moravských měst – č. 11 Olomouc: mj. přiložen protokol 
vyšetřovací komise o zjištěných nepořádcích ve vybírání poplatků za 
výběrčího Josefa Hermanna; elaboráty vyšetřovací komise, zachycující stav 
ve vybírání poplatků v letech 1758 – 1769, kdy byl jejich výběrčím Josef 
Hermann, a v nichž jsou uvedena jména všech olomouckých měšťanů 
vlastnících dům; závěrečný protokol o konečném vyrovnání nesrovnalostí 

3280 S 7 1773-1783 Karton 1888 
Záležitosti moravských měst – č. 12 Olomouc: vyšetřování stížností 
olomouckých měšťanů na špatné hospodaření tamní pivní inspekce spravující 
pivovarský urbář, na zvyšování ceny piva, na dovoz a prodej cizího piva, na 
nepořádky v obecní a nadační pokladně 

3280 S 7 1773-1784 Karton 1889 
Záležitosti moravských měst – č. 12 Olomouc: mj. vyšetřování nesrovnalostí 
v nadační pokladně, ustanovení představeného olomouckých špitálů 1773 – 
1784 

3280 S 7 1749-1752 Karton 1889 
Záležitosti moravských měst – č. 13 Olomouc: různá opatření k zlepšení 
hospodářské situace v Olomouci; mj. svěření hospodářské správy města 
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zvláštní komisi, instrukce pro její činnost, instrukce pro městské hospodářské 
ředitelství, nařízení o přísném vyšetření příčin špatného hospodaření města 
1749 – 1752 

3280 S 7 1749-1784 Karton 1889 
Záležitosti moravských měst – č. 14 Olomouc: různá práva na výživu 
váznoucí na olomouckých městských statcích 1749 – 1776 

3280 S 7 1749-1785 Karton 1890 
Záležitosti moravských měst – č. 15 Olomouc: zaopatření vdov po 
olomouckých radních, magistráních aj. městských úřednících; mj. pense, 
deputáty 1749 – 1785 

3280 S 7 1749-1750 Karton 1890 
Záležitosti moravských měst – č. 16 Olomouc: úmrtí olomouckého primátora 
Jana Kryštofa Dimbtera, volba Jana Tadeáše Kniebandla radním a udělení 
místa nadpočetného radního Janu Valentinovi 1749 – 1750 

3280 S 7 1749-1751 Karton 1890 
Záležitosti moravských měst – č. 17 Olomouc: žádost olomouckého 
magistrátu o povolení přeměnit dovoz deputátního dřeva pro královského 
rychtáře v Olomouci a městské radní na bezplatnou potažní robotu 1749 – 
1751 

3280 S 7 1750-1752 Karton 1890 
Záležitosti moravských měst – č. 18 Olomouc: volba Maxmiliána Rosenberga 
radním v Olomouci po zemřelém Ignáci Dominiku Weinmannovi 1750 – 1752 

3280 S 7 1750-1755 Karton 1890 
Záležitosti moravských měst – č. 19 Olomouc: žádost olomouckého měšťana 
Antonína Constantina o místo nadpočetného, anebo v případě uprázdnění, 
skutečného radního v Olomouci 1750 – 1755 

3280 S 7 1750-1751 Karton 1890 
Záležitosti moravských měst – č. 20 Olomouc: vyšetřování různých udání na 
královského rychtáře a některé radní v Olomouci pro nepořádky ve finančních 
a účetních věcech 1750 – 1751 

3280 S 7 1750-1751 Karton 1890 
Záležitosti moravských měst – č. 21 Olomouc: žádost Floriána Frodela, 
sesazeného olomouckého sládka, o opětné přijetí na toto místo 1750 – 1751 

3280 S 7 1743-1785 Karton 1890 
Záležitosti moravských měst – č. 22 Olomouc: žádost Floriána Josefa 
Lautského, olomouckého syndika, o vyplácení hospodářským ředitelem 
odepřeného ubytovacího adjuta 1743 
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3280 S 7 1751-1752 Karton 1891 
Záležitosti moravských měst – č. 23 Olomouc: potvrzení mimořádné volby 
Františka Šebastiána radním místo zemřelého Petra Pina 1751 – 1752 

3280 S 7 1751 Karton 1891 
Záležitosti moravských měst – č. 24 Olomouc: stížnost olomouckého 
důchodního a sirotčího písaře Gabriela Budínského proti tamnímu 
hospodářskému ředitelství, které ho propustilo z místa; mj. zpráva o výsledku 
revize důchodní a sirotčí agendy 1751 

3280 S 7 1751-1752 Karton 1891 
Záležitosti moravských měst – č. 25 Olomouc: žádost olomouckého 
magistrátu o souhlas se zřízením místa dalšího kancelisty; mj. povoleno místo 
akcesisty s platem 45 zl.; přiložen seznam míst magistrátních úředníků 
s udáním výše jejich platu 1751 – 1752 

3280 S 7 1752 Karton 1891 
Záležitosti moravských měst – č. 26 Olomouc: zrušení místa třináctého 
radního v Olomouci; potvrzení mimořádné volby Františka Golda radním po 
zemřelém primátorovi Františku Jiřím Wilpertovi s tím, že při příštím 
uprázdnění místa radního nebude provedena volba jeho nástupuce 
a František Gold nastoupí místo radního pro právní záležitosti 1752 

3280 S 7 1754-1759 Karton 1891 
Záležitosti moravských měst – č. 28 Olomouc: udělení místa zástupce 
královského rychtáře v Olomouci radnímu Josefu Cyrilu Ležatkovi 1754 – 
1759 

3280 S 7 1754-1758 Karton 1891 
Záležitosti moravských měst – č. 29 Olomouc: udělení místa nadpočetného 
radního v Olomouci Františku Ignáci Novákovi 1754 – 1758 

3280 S 7 1756-1757 Karton 1891 
Záležitosti moravských měst – č. 30 Olomouc: mimořádná volba olomouckého 
vicesyndika Jana Antonína Langhammera radním místo zemřelého Františka 
Leopolda Štedroně 1756 – 1757 

3280 S 7 1758,1766 Karton 1891 
Záležitosti moravských měst – č. 31 Olomouc: udělení místa královského 
rychtáře v Olomouci Janu Antonínu šlechtici Langhammerovi 1758,1766 

3280 S 7 1758-1759 Karton 1891 
Záležitosti moravských měst – č. 33 Olomouc: žádost olomouckého 
vicesyndika Jana Nepomuka Štědroně o povýšení do šlechtického stavu a 
o udělení místa radního 1758 – 1759 

3280 S 7 1759 Karton 1891 
Záležitosti moravských měst – č. 34 Olomouc: žádost Antonína Constantina 
o udělení místa radního v Olomouci 1759 
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3280 S 7 1758-1760 Karton 1891 
Záležitosti moravských měst – č. 35 Olomouc: žádost Františka Dvořáka 
a Jana Riemera, kteří se zasloužili při obraně města před pruským vojskem, 
o místa purkrabího, obročního, popř. pivního písaře 1758 – 1760 

3280 S 7 1756-1757 Karton 1891 
Záležitosti moravských měst – č. 36 Olomouc: rekonstrukce Kamenného 
mlýna v Olomouci, vypáleného při obléhání města pruským vojskem; mj. 
seznam zásob, které v mlýně zůstaly, rozpočet stavebního nákladu, jeho 
prodej a návrh kupní smlouvy 1759 – 1762 

3280 S 7 1759 Karton 1891 
Záležitosti moravských měst – č. 37 Olomouc: nejvyšší nařízení olomouckého 
magistrátu, aby při mimořádné volbě radního pro hospodářské záležitosti vzal 
zřetel na Ignáce Gottlieba; přil. seznam usedlých olomouckých měšťanů 
o 596 jménech s uvedením jejich profese 1759 

3280 S 7 1759 Karton 1891 
Záležitosti moravských měst – č. 38 Olomouc: žádost Jana Kašpara Hucka, 
olomouckého konsistorního a městského advokáta, o dispens od vykonání 
předběžné zkoušky při volbě za radního 1759 

3280 S 7 1751-1766 Karton 1891 
Záležitosti moravských měst – č. 39 Olomouc: ustanovení Augustina 
Wiesnera a primátora Františka šlechtice Sartoriho, dosavadních radních pro 
hospodářské záležitosti; udělení místa skutečného radního Josefu Janotíkovi, 
dosavadnímu nadpočetnému radnímu pro hospodářské záležitosti; zamítnutí 
žádosti notáře olomouckého sirotčího úřadu Josefa Ferdinanda Lautsche 
o dispens od předepsané zkoušky při volbě za radního 1759 – 1760 

3280 S 7 1760-1763 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 40 Olomouc: pronájem honitby patřící 
královskému městu Olomouci 1760 – 1763 

3280 S 7 1762 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 41 Olomouc: pensionování olomouckého 
královského rychtáře Šimona Tadeáše Zimmerleho šlechtice Schneefelda 
1762 

3280 S 7 1764-1765 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 42 Olomouc: udělení místa nadpočetného 
radního pro soudní záležitosti soudnímu praktikantovi Antonínu Arnoštu 
Istlerovi 1764 – 1765 

3280 S 7 1756,1765 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 43 Olomouc: precedenční spor olomouckých 
radních s tamním královským rychtářem a jeho zástupcem, jako členy 
hospodářského direktoria, o místo a hlas při společném zasedání 1756,1765 
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3280 S 7 1765 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 44 Olomouc: udělení místa druhého 
nadpočetného radního pro soudní záležitosti Karlu Leopoldu Platzerovi, 
konsistornímu a městskému advokátovi v Olomouci; mj. udělení dispense od 
tříletého držení měšťanského práva v Olomoui 1765 

3280 S 7 1765 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 45 Olomouc: ustanovení Ignáce Josefa 
Stephana, bývalého purkmistra ve Zlatých Horách (Zuckmantel), 
nadpočetným radním pro hospodářské záležitosti v Olomouci; mj. dispens od 
tříletého držení měšťanského práva 1765 

3280 S 7 1766 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 46 Olomouc: obsazení místa skutečného 
radního v Olomouci, uprázdněného povýšením zástupce tamního královského 
rychtáře a radního šlechtice Adlersberga, dosavadním nadpočetným radním 
Antonínem Arnoštem Istlerem 1766 

3280 S 7 1766 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 47 Olomouc: žádost Karla Budinera, 
hejtmana a auditora Bathyaniho dragounského regimentu, o místo radního 
a zástupce královského rychtáře v Olomouci nebo v Brně 1766 

3280 S 7 1767-1775 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 48 Olomouc: žádost Dominika Josefa 
Gazdy, hospodářského správce na panství hraběte Scherfenberga, pak 
soudního praktikanta v Olomouci, o místo nadpočetného radního pro 
hospodářské záležitosti 1767 – 1775 

3280 S 7 1770 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 49 Olomouc: žádost Jana Antonína Raddy, 
prostějovského syndika, o místo radního pro právní záležitosti v Olomouci, 
uprázdněné odstoupením komerčního rady Ignáce Františka šlechtice 
Nowaka; mj. jeho žádost o dispens od tříletého držení měšťanského práva 
v Olomouci 1770 

3280 S 7 1771 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 50 Olomouc: rezignace skutečného 
komerčního rady Ignáce Františka šlechtice Nowaka na místo radního 
v Olomouci 1771 

3280 S 7 1771 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 51 Olomouc: obsazení míst radních 
v Olomouci, uprázdněných úmrtím primátora Františka šl. Sartoriho 
a odstoupením Ignáce Františka šlechtice Nowaka, notářem sirotčího úřadu 
Josefem Lautschem a Filipem Mořicem Fialou 1771 

3280 S 7 1771 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 52 Olomouc: nejvyšší souhlas s udělením 
místa skutečného radního v Olomouci dosavadnímu nadpočetnému radnímu 
pro hospodářské záležitosti Jiřímu Trautmannovi v souvislosti s jeho 
ustanovením městským pokladníkem 1771 
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3280 S 7 1771-1773 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 53 Olomouc: nejvyšší souhlas 
s ustanovením Ondřeje Šimkovského nadpočetným radním v Olomouci 1771 
– 1773 

3280 S 7 1773 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 54 Olomouc: žádost olomouckého radního 
Maxmiliána Ignáce šlechtice Rosenberga o dispens od požadované znalosti 
české řeči, potřebný k volbě za městského rychtáře 1773 

3280 S 7 1773-1774 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 55 Olomouc: ustanovení Antonína Istlera 
královským rychtářem v Olomouci na místo zemřelého Antonína Jana 
Langhammera šl. Adelsberga 1773 – 1774 

3280 S 7 1773 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 56 Olomouc: žádost Jana šlechtice Adamce 
na Dambrovce, zastupujícího olomouckého krajského hejtmana, o místo 
královského rychtřáře v Olomouci 1773 

3280 S 7 1756-1775 Karton 1892 
Záležitosti moravských měst – č. 57 Olomouc: žádost olomouckého lékárníka 
Ignáce Zaudiela o místo nadpočetného radního pro obchodní záležitosti 1774 
– 1775 

3280 S 7 1774-1777 Karton 1893 
Záležitosti moravských měst – č. 58 Olomouc: zamítnutí žádosti bývalého 
prostějovského syndika Antonína Klima o místo nadpočetného radního 
v Olomouci 1774 – 1777 

3280 S 7 1774 Karton 1893 
Záležitosti moravských měst – č. 59 Olomouc: žádost olomouckého 
vicesyndika Františka Güttlera o místo nadpočetného radního v Olomouci a 
o dispens od složení předepsaných zkoušek 1774 

3280 S 7 1754-1782 Karton 1893 
Záležitosti moravských měst – č. 60 Olomouc: volby měšťanského výboru 
a členů ředitelství pivovarského urbáře v Olomouci; přil. nejvyšší rezoluce 
1754 – 1782 

3280 S 7 1774 Karton 1893 
Záležitosti moravských měst – č. 61 Olomouc: nejvyšší souhlas 
s ustanovením sirotčího notáře Jana Marschnera nadpočetným radním pro 
právní záležitosti v Olomouci 1774 

3280 S 7 1775-1776 Karton 1893 
Záležitosti moravských měst – č. 62 Olomouc: zamítnutí žádosti zástupce 
olomouckého syndika a radního Jana Antonína Marschnera o místo tamního 
syndika na dobu šesti let 1775 – 1776 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

847 

3280 S 7 1776-1777 Karton 1893 
Záležitosti moravských měst – č. 63 Olomouc: žádost olomouckého 
magistrátu, aby na uprázdněné místo radního po pensionovaném Josefu 
Janotíkovi šl. Adlersteinovi byl zvolen pouze nadpočetný radní, jemuž by 
nebyly poskytovány požitky 1776 – 1777 

3280 S 7 1777-1778 Karton 1893 
Záležitosti moravských měst – č. 64 Olomouc: žádost Gabriela Antonína 
Eberta, brněnského sladovnického písaře, o udělení místa nadpočetného 
radního pro hospodářské záležitosti v Olomouci 1777 – 1778 

3280 S 7 1778-1785 Karton 1893 
Záležitosti moravských měst – č. 65 Olomouc: nejvyšší souhlas 
s ustanovením olomouckého měšťanského obchodníka Josefa Beigla 
nadpočetným radním pro obchodní záležitosti; mj. později jmenován 
skutečným radním 1778 – 1785 

3280 S 7 1783 Karton 1893 
Záležitosti moravských měst – č. 66 Olomouc: zamítnutí žádosti Josefa 
Schwarze, měšťanského knoflíkáře a výrobce kreponu v Olomouci, o místo 
nadpočetného radního 1783 

3280 S 7 1784 Karton 1893 
Záležitosti moravských měst – č. 67 Olomouc: žádost osoblažského syndika 
Františka Bruttmanna o místo radního v Brně nebo v Olomouci 1784 

3280 S 7 1783-1784 Karton 1893 
Záležitosti moravských měst – č. 68 Olomouc: zamítnutí žádosti Josefa 
Strassera, hostinského u Černého orla v Olomouci, o povolení dovést 
každoročně dvě bečky cizího vína 1783 – 1784 

3280 S 7 1754-1785 Karton 1893 
Záležitosti moravských měst – č. 69 Olomouc: pronájem nemovitostí patřících 
městu Olomouci, žádosti o místa nadpočetných a skutečných radních a 
o úřednická místa při městské správě v Olomouci, ubytování vojska 
v Olomouci, stavba kasáren, budování pevnosti, memoranda měšťanů, 
městské finance 1754 – 1785 

3280 S 7 1754-1785 Karton 1893 
Záležitosti moravských měst – č. 70 Olomouc: protokol o komisionáním 
jednání při měšťanském pivovarském urbáři v Olomouci, přísežné formule 
olomouckých městských úředníků 1764 – 1767 

3280 S 7 1727-1740 Karton 1894 
Záležitosti moravských měst – č. 1 Uničov: uničovské městské hospodářství, 
publikace patentu o starých dluzích na výpalné Švédům (Ranzions – 
Schulden) 1727 – 1740 
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3280 S 7 1722-1727 Karton 1894 
Záležitosti moravských měst – č. 2 Uničov: vyšetřování nepořádků 
v uničovském městském hospodářství; mj. vyšetřování příčin nepokojů mezi 
uničovskými měšťany, zpráva městské hospodářské komise o stavu 
městského hospodářství 1722 – 1727 

3280 S 7 1749 Karton 1894 
Záležitosti moravských měst – č. 2/4 Uničov: volba členů městské rady 
v Uničově v roce 1749 

3280 S 7 1749-1750 Karton 1894 
Záležitosti moravských měst – č. 2/5 Uničov: žádost uničovského radního 
Josefa Antonína Maullera o místo výběrčího spotřební daně 1749 – 1750 

3280 S 7 1750-1751 Karton 1894 
Záležitosti moravských měst – č. 2/6 Uničov: žádost Josefa Antonína 
Maullera, zástupce předsedy hospodářského direktoria v Uničově, o dispens 
potřebný k zastávání místa prvního asistenta hospodářského direktoria 1750 
– 1751 

3280 S 7 1751 Karton 1894 
Záležitosti moravských měst – č. 2/7 Uničov: mimořádná volba Josefa 
Greschspergera radním v Uničově na místo zemřelého primátora Bartoloměje 
Wessela 1751 

3280 S 7 1754-1783 Karton 1894 
Záležitosti moravských měst – č. 2/8 Uničov: zaopatření vdov po uničovských 
radních, magistrátních aj. městských úřednících; mj. pense a deputáty 1754 – 
1783 

3280 S 7 1756-1757 Karton 1894 
Záležitosti moravských měst – č. 2/9 Uničov: mimořádná volba Ignáce 
Baumanna radním v Uničově na místo zemřelého primátora Augustina 
Engelmanna; mj. stanovení pořadí uničovského syndika Stanislava Monseho 
při zasedání městské rady 1756 – 1757 

3280 S 7 1758 Karton 1894 
Záležitosti moravských měst – č. 2/10 Uničov: potvrzení mimořádné volby 
uničovského syndika Stanislava Monseho městským radním 1758 

3280 S 7 1760-1778 Karton 1894 
Záležitosti moravských měst – č. 2/11 Uničov: různá práva na výživu váznoucí 
na uničovských městských statcích 1760 – 1778 

3280 S 7 1722-1783 Karton 1894 
Záležitosti moravských měst – č. 2/12 Uničov: volba Jana Taynella radním 
v Uničově 1760 – 1761 
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3280 S 7 1752-1782 Karton 1895 
Záležitosti moravských měst – č. 3 Uničov: varia; mj. pronájem městských 
nemovitostí moravských municipálních měst, platy a požitky radfních 
v Jemnici, městské účty 

3280 S 7 1759-1785 Karton 1896 
Záležitosti moravských měst – č. 3 Uničov: ohledání a pronájem 
hospodářských nemovitostí a obecních výnosů města Uničova; mj. platy 
a požitky městských radních a úředníků, duchovních a ostatních osob ve 
službách města; dražba uničovské honitby, prodej obecních pozemků; 
obsazování míst úředníků městské správy 

3280 S 7 1760-1763 Karton 1897 
Záležitosti moravských měst – č. 13 Uničov: jmenování Ignáce Opitze, 
bývalého radního a inspektora kasáren v Kladsku, zástupcem královského 
rychtáře a později královským rychtářem v Uničově 1760 – 1763 

3280 S 7 1763-1764 Karton 1897 
Záležitosti moravských měst – č. 14 Uničov: žádost Jindřicha Streduly, 
pensionovaného výběrčího daní, o uprázdněné místo královského rychtáře 
v Uničově 1763 – 1764 

3280 S 7 1764 Karton 1897 
Záležitosti moravských měst – č. 15 Uničov: žádost Jiřího Friedricha 
Wanckeho, bývalého radního a komořího v Kladsku, o místo primátora 
v Uničově 1764 

3280 S 7 1766 Karton 1897 
Záležitosti moravských měst – č. 16 Uničov: žádost Karla Antonína Herrfortha 
o místo radního v Uničově, uprázdněné úmrtím Jana Friedricha Höniga 1766 

3280 S 7 1766 Karton 1897 
Záležitosti moravských měst – č. 17 Uničov: mimořádná volba Josefa 
Höchsmanna radním v Uničově 1766 

3280 S 7 1767 Karton 1897 
Záležitosti moravských měst – č. 18 Uničov: svévolná a nezákonná 
mimořádná volba radního v Uničově na místo zemřelého radního Martina 
Bayera 1767 

3280 S 7 1769 Karton 1897 
Záležitosti moravských měst – č. 19 Uničov: žádost Adolfa Bluma o příslib 
místa radního v Uničově 1769 

3280 S 7 1771-1772 Karton 1897 
Záležitosti moravských měst – č. 20 Uničov: mimořádná volba uničovského 
vicesyndika Jana Czippika radním na místo zemřelého Ignáce Baumanna 
1771 – 1772 
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3280 S 7 1773 Karton 1897 
Záležitosti moravských měst – č. 21 Uničov: potvrzení mimořádné volby 
Ignáce Maullera radním pro hospodářské záležitosti v Uničově 1773 

3280 S 7 1776-1777 Karton 1897 
Záležitosti moravských měst – č. 22 Uničov: udělení místa nedpočetného 
radního pro právní záležitosti Martinu Cippsovi 1776 – 1777 

3280 S 7 1777-1779 Karton 1897 
Záležitosti moravských měst – č. 23 Uničov: jmenování radního Josefa 
Greschelsbergera zástupcem královského rychtáře, později pak královským 
rychtářem v Uničově 1777 – 1779 

3280 S 7 1778 Karton 1897 
Záležitosti moravských měst – č. 24 Uničov: zamítnutí žádosti Ignáce Drexlera 
o místo nadpočetného radního v Uničově 1778 

3280 S 7 1777-1778 Karton 1897 
Záležitosti moravských měst – č. 25 Uničov: udělení místa nadpočetného 
radního pro hospodářské záležitosti uničovskému měšťanskému 
obchodníkovi se šperky Josefu Herrmannovi 1777 – 1778 

3280 S 7 1784 Karton 1897 
Záležitosti moravských měst – č. 26 Uničov: stížnost pravovárečných 
měšťanů v Uničově proti měšťanům s právem vinného šenku, kteří na rozdíl 
od nich vedle vinného šenku, čepují dvakrát v roce podle pořádku pivo 1784 

3280 S 7 1784-1785 Karton 1897 
Záležitosti moravských měst – č. 27 Uničov: uničovský vinopalník Antonín 
Heidereich; mj. jeho žádost o postavení vinopalny za městskou hradební zdí 
1784 – 1785 

3280 S 7 1784-1785 Karton 1897 
Záležitosti moravských měst – č. 28 Uničov: žádost Jana Gottloba Erforta, 
cajkářského tovaryše evangelického vyznání ze Saska, o povolení usadit se 
v Uničově 1784 – 1785 

3280 S 7 1760-1785 Karton 1897 
Záležitosti moravských měst – č. 29 Uničov: různé spisy, především volby 
radních v Uničově a obsazování míst úředníků městské správy 1781 – 1785 

3280 S 7 1720-1727 Karton 1898 
Záležitosti moravských měst – č. 1 Znojmo: zřízení a činnost hospodářského 
direktoria ve Znojmě; mj. platy a požitky městských radních, instrukce pro 
hospodářské direktorium, mýtní tabulky, měšťanský špitál, stížnosti na 
nepořádky v městském hospodářství; přil. opisy listin Jana Lucemburského 
z r. 1323 na clo ze zoli a užitky z vývozu obilí, markraběte Karla z r. 1341, 
markrabat Jana a Jošta a dalších (1323) 1720 – 1727 
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3280 S 7 (1323) 1690-1735 Karton 1898 
Záležitosti moravských měst – č. 2 Znojmo: znojemské městské hospodářství, 
přešetření žádosti Eleonory Františky sv. p. Augensteinové, roz. sv. p. 
Schneidauové, znovu provdané hr. Cozzoliové, o vydání depozita jejího otce, 
uloženého na znojemské radnici; mj. přil. soupis pozůstalosti Ludvíka Davida 
1690 – 1735 

3280 S 7 1752-1756 Karton 1899 
Záležitosti moravských měst – č. 3 Znojmo: ohledání a pronájem 
hospodářských nemovitostí a obecních výnosů města Znojma 1752 – 1756 

3280 S 7 1756-1760 Karton 1900 
Záležitosti moravských měst – č. 3 Znojmo: ohledání a pronájem 
hospodářských nemovitostí a obecních výnosů města Znojma 

3280 S 7 1761-1780 Karton 1901 
Záležitosti moravských měst – č. 3 Znojmo: ohledání a pronájem 
hospodářských nemovitostí a obecních výnosů města Znojma 

3280 S 7 1757-1759 Karton 1902 
Záležitosti moravských měst – č. 3 Znojmo: mj. protokol lokální komise 
pověřené vyšetřením stížnosti proti nájemci Karlu Sauerschickovi pro dluhy na 
nájemném 

3280 S 7 1725-1783 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 4 Znojmo: zaopatření chudých vdov po 
znojemských radních, magistrátních aj. městských úřednících; mj. pense 
a deputáty 1725 – 1783 

3280 S 7 1749 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 5 Znojmo: memoríál zemského podkomořího 
hraběte Berchtolda o příčinách dalšího zatížení pokladny znojemského 
hospodářského direktoria novými dluhy 1749 

3280 S 7 1749 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 6 Znojmo: zamítnutí žádosti znojemského 
magistrátu o opětovné obsazení místa městského registrátora; mj. místo měl 
zastávat městský vicesyndik 

3280 S 7 1749 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 7 Znojmo: žádost znojemského radního 
Antonína Jähnla o ponechání místa revizora silničního ředitelství 1749 

3280 S 7 1749-1750 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 8 Znojmo: žádost znojemského radního 
Martina Josefa Kaysera o ponechání místa zemského výběrčího 1749 – 1750 
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3280 S 7 1749 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 9 Znojmo: dotaz znojemského magistrátu, 
zda radnímu Antonínu Jähnelovi měly být svěřeny záležitosti právní či 
hospodářské 1749 

3280 S 7 1749-1762 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 10 Znojmo: obnovování městské rady ve 
Znojmě a mimořádné volby radních 1749 – 1762 

3280 S 7 1749-1750 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 11 Znojmo: žádost znojemského radního 
Ignáce Rösla o ponechání místa tamního vrchního výběrčího spotřební daně 
1749 – 1750 

3280 S 7 1750-1782 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 12 Znojmo: různá práva na výživu váznoucí 
na znojemských městských statcích 1750 – 1782 

3280 S 7 1785 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 13 Znojmo: žádost hospodářského 
administrátora moravských královských měst Antonína Valentina šl. 
Kaschnitze o souhlas s výpovědí dvou stavovských památek v hodnotě 4000 
zl., patřících městu Znojmu, na úhradu nekrytých výdajů; přil. seznam příjmů 
a vydání 1785 

3280 S 7 1752 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 14 Znojmo: prodej některých odlehlých 
a nevýnosných obecních vinohradů patřících městu Znojmu 1752 

3280 S 7 1757-1758 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 15 Znojmo: mimořádná volba Jana Jiřího 
Geislera, Františka Freybergera, Jana Ferdinanda Madera a Jähndla radními 
ve Znojmě; mj. odnětí výsady obnovování městské rady Znojemskému 
magistrátu zemským podkomořím 1757 – 1758 

3280 S 7 1758 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 16 Znojmo: žádost znojemského radního 
Jana Alexia Sucka o místo zástupce královského rychtáře ve Znojmě 1758 

3280 S 7 1759-1761 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 17 Znojmo: jmenování znojemského radního 
Jana Jiřího Geislera zástupcem královského rychtáře a pak královským 
rychtářem ve Znojmě 1759 – 1761 

3280 S 7 1759 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 18 Znojmo: udělení místa nadpočetného 
radního ve Znojmě Janu Ignáci Hohenhausserovi s příslibem místa 
skutečného radního 1759 
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3280 S 7 1760-1761 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 19 Znojmo: žádost znojemského vicesyndika 
Antonína Votápka o místo nadpočetného radního ve Znojmě; mj. zvolen 
skutečným radním; znojemský syndik Šimon Pavel o své přednosti před 
vicesyndikem Votápkou a ostatními radními 1760 – 1761 

3280 S 7 1756-1760 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 20 Znojmo: žádost Felixe Valentina 
Constantina, bývalého znojemského krajského úředníka a policejního 
komisaře, o dispens potřebný k přijetí člena znojemského magistrátu 1756 – 
1760 

3280 S 7 1725-1785 Karton 1903 
Záležitosti moravských měst – č. 21 Znojmo: udělení míst znojemských 
radních Františku Freybergerovi, Václavu Praitschophovi a Antonínu 
Hrbáčkovi; mj. žádost znojemského magistrátu o ponechání výsady 
svobodných voleb 1761 – 1764 

3280 S 7 1760-1767 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 22 Znojmo: udělení místa nadpočetného 
radního pro obchodní záležitosti znojemskému lékárníkovi Josefu 
Melchiardovi 1760 – 1767 

3280 S 7 1762 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 23 Znojmo: návrh na přenesení starých 
spisů, protokolů a účtů z přeplněné znojmemské městské regitratury do 
městského archivu pro obtíže se získáním místa pro registraturní práci 1762 

3280 S 7 1762-1772 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 24 Znojmo: žádost znojemského 
měšťanského obchodníka Leopolda Pernolda o dispens od příbuzenství, 
potřebný k volbě za radního 1762 – 1772 

3280 S 7 1762 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 25 Znojmo: zkrácení platu znojemského 
městského rychtáře Jana Alexia Sucka o 50 zl.; přil. výtah z instrukce pro 
znojemské hospodářské direktorium o platech, deputátech a ostatních 
příjmech královského a městského rychtáře a městských radních 1762 

3280 S 7 1762 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 26 Znojmo: udělení místa nadpočetného 
radního pro obchodní záležitosti znojemskému krajskému úředníkovi Josefu 
Antonínu Rosenkranzovi 1762 

3280 S 7 1763-1767 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 27 Znojmo: udělení míst skutečných radních 
Janu Felixi Herdymu a Antonínu Josefu Hrbáčkovi, uprázdněných úmrtím 
Karla Angerera a rezignací Jakuba Sacka, nadpočetného radního pro 
hospodářské záležitosti 1763 – 1767 
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3280 S 7 1763-1764 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 28 Znojmo: žádost Jana Antonína Puchnera, 
vrchního výběrčího stavovské spotřební daně ve Znojmě, o místo 
nadpočetného radního pro hospodářské záležitosti 1763 – 1764 

3280 S 7 1765-1766 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 29 Znojmo: udělení místa nadpočetného 
radního pro hospodářské záležitosti Janu Felixovi Herdymu; mj. Herdym 
o pořadí 1765 – 1766 

3280 S 7 1771 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 30 Znojmo: rezignace Jana Jiřího šl. 
Geislera na místo královského rychtáře ve Znojmě a jmenování Jana Felixe 
Herdyho jeho nástupcem 1771 

3280 S 7 1771 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 31 Znojmo: mimořádná volba znojemského 
vicesyndika Kašpara Kuhnrada radním 1771 

3280 S 7 1772 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 32 Znojmo: mimořádná volba znojemského 
vicesyndika Matyáše Antonína Hommeho radním na místo zemřelého Jana 
Alexia Sucka 1772 

3280 S 7 1773 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 33 Znojmo: udělení místa nadpočetného 
radního pro hospodářské záležitosti znojemskému vrchnímu výběrčímu 
spotřební daně Janu Josefu Scholzovi 1773 

3280 S 7 1774-1775 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 34 Znojmo: žádost Ondřeje Schlossera, 
správce tavíkovického panství, o místo nadpočetného radního pro 
hospodářské záležitosti ve Znojmě 1774 – 1775 

3280 S 7 1778 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 35 Znojmo: žádost kyjovského radního 
Viléma Nemlinga o místo nadpočetného radního pro hospodářské záležitosti 
ve Znojmě 1778 

3280 S 7 1779-1780 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 36 Znojmo: žádost Karla Sauerschika, 
bývalého hospodářského rady a inspektora a znojemského měšťana, 
o vyšetření podílu znojemského královského rychtáře Jana Felixe Herdyho na 
nepořádcích v městském hospodářství a na špatném hospodaření 
s městskými nemovitostmi 1779 – 1780 

3280 S 7 1779 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 37 Znojmo: udělení místa nadpočetného 
radního ve Znojmě brněnskému stavebnímu správci Janu Aloisu Klabuchovi 
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s tím, že místo stavebního správce může zastávat až do svého jmenování 
skutečným radním 1779 

3280 S 7 1784 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 38 Znojmo: žádost několika znojemských 
měšťanů o povolení výčepu vlastního vína 1784 

3280 S 7 1785 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 39 Znojmo: příjmy úředníků znojemského 
magistrátu z tax a úřední činnosti 1785 

3280 S 7 1760-1785 Karton 1904 
Záležitosti moravských měst – č. 40 Znojmo: stavba divadla ve Znojmě 1782 
– 1785 

3280 S 7 1752-1772 Karton 1905 
Záležitosti moravských měst – č. 1 hlavní fascikl: pronájem obecních příjmů 
a nemovitostí moravských municipálních a poddanských měst; přil. výtahy 
z radních protokolů magistrátů moravských královských měst, vyšetřování 
sporu mezi městem Jemnicí a tamní pozemkovou vrchností, pronájem 
jemnických obecních nemovitostí 1752 – 1772 

3280 S 7 1754-1769 Karton 1905 
Záležitosti moravských měst – č. 2 hlavní fascikl: obecní účty municipálních 
a poddanských měst 1754 – 1769 

3280 S 7 (1479) 1751-1772 Karton 1905 
Záležitosti moravských měst – č. 3 hlavní fascikl: revize pozastavených 
a vyřízených obecních účtů municipálních a poddanských měst, zasílání jejich 
platových tabel a bilancí o stavu aktiv a pasiv, zákaz prodeje a směn obecních 
statků; mj. ustanovení a činnost zvláštní dvorské komise pro vyšetřování 
sporů o nájemné mezi Uničovem a tamním nájemcem Greschlesbergerem; 
přiloženy opisy starých kupních smluv (1476)1751 – 1760 

3280 S 7 1772-1785 Karton 1906 
Záležitosti moravských měst – č. 3 hlavní fascikl: mj. platy a remunerace 
účetních rvizorů 

3280 S 7 1754-1780 Karton 1907 
Záležitosti moravských měst – č. 1 municipální a poddanská města 
a městečka v Brněnském kraji: ohledání a pronájem hospodářských 
nemovitostí a obecních výnosů města Vyškova 1754 – 1780 

3280 S 7 1753-1762 Karton 1907 
Záležitosti moravských měst – č. 2 municipální a poddanská města 
a městečka v Brněnském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí města Mikulova 1753 – 1762 
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3280 S 7 1756-1774 Karton 1907 
Záležitosti moravských měst – č. 3 municipální a poddanská města 
a městečka v Brněnském kraji: pronájem obecních výnosů a hospodářských 
nemovitostí města Žďáru nad Sázavou 1756 – 1774 

3280 S 7 1755-1760 Karton 1907 
Záležitosti moravských měst – č. 4 municipální a poddanská města 
a městečka v Brněnském kraji: ohledání a pronájem hospodářských 
nemovitostí a obecních výnosů města Tišnova 1755 – 1760 

3280 S 7 1753-1754 Karton 1907 
Záležitosti moravských měst – č. 5 municipální a poddanská města 
a městečka v Brněnském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí městečka Velkých Němčic 1753 – 1754 

3280 S 7 1755-1756 Karton 1907 
Záležitosti moravských měst – č. 6 municipální a poddanská města 
a městečka v Brněnském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí města Bystřice nad Pernštejnem 1755 – 1756 

3280 S 7 1755-1761 Karton 1907 
Záležitosti moravských měst – č. 7 municipální a poddanská města 
a městečka v Brněnském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí města Slavkova 1755 – 1761 

3280 S 7 1755-1756 Karton 1907 
Záležitosti moravských měst – č. 8 municipální a poddanská města 
a městečka v Brněnském kraji: pronájem obecních výnosů městečka Blučiny 
1755 – 1756 

3280 S 7 1754-1756 Karton 1907 
Záležitosti moravských měst – č. 9 municipální a poddanská města 
a městečka v Brněnském kraji: pronájem obecních výnosů a nemovitostí 
městečka Doubravníku 1754 – 1756 

3280 S 7 1754 Karton 1907 
Záležitosti moravských měst – č. 10 municipální a poddanská města 
a městečka v Brněnském kraji: pronájem obecních výnosů a nemovitostí 
městečka Dolní Bobrové 1754 

3280 S 7 1753-1780 Karton 1907 
Záležitosti moravských měst – č. 11 municipální a poddanská města 
a městečka v Brněnském kraji: ohledání a pronájem hospodářských 
nemovitostí a obecních výnosů městečka Rousínova 1754 – 1757 

3280 S 7 1751-1782 Karton 1908 
Záležitosti moravských měst – č. 1 municipální a poddanská města 
a městečka v Uherskohradišťském kraji – varia: mj. prodej a pronájem 
hospodářských nemovitostí municipálních a poddanských měst v moravských 
krajích, reorganizace hospodářské správy těchto měst, spisy Uničova 
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a Olomouce; ohledání a pronájem obecních výnosů a hospodářských 
nemovitostí města Uherského Brodu 

3280 S 7 1756-1769 Karton 1909 
Záležitosti moravských měst – č. 1 municipální a poddanská města 
a městečka v Jihlavském kraji: pronájem třešťského krásnobarvířství 1756 – 
1769 

3280 S 7 1754-1768 Karton 1909 
Záležitosti moravských měst – č. 2 municipální a poddanská města 
a městečka v Jihlavském kraji: ohledání a pronájem obecních hospodářských 
nemovitostí města Slavonic 1754 – 1768 

3280 S 7 1754-1771 Karton 1909 
Záležitosti moravských měst – č. 3 municipální a poddanská města 
a městečka v Jihlavském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí města Dačic 1754 – 1771 

3280 S 7 1753-1775 Karton 1910 
Záležitosti moravských měst – č. 4 municipální a poddanská města 
a městečka v Jihlavském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí města Velkého Meziříčí 1753 – 1775 

3280 S 7 1753-1757 Karton 1910 
Záležitosti moravských měst – č. 5 municipální a poddanská města 
a městečka v Jihlavském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí města Telče 1753 – 1757 

3280 S 7 1755-1785 Karton 1910 
Záležitosti moravských měst – č. 6 municipální a poddanská města 
a městečka v Jihlavském kraji: pronájem obecních výnosů a hospodářských 
nemovitostí města Třebíče 1755 – 1785 

3280 S 7 1753-1785 Karton 1910 
Záležitosti moravských měst – č. 7 municipální a poddanská města 
a městečka v Jihlavském kraji: pronájem obecních výnosů a hospodářských 
nemovitostí městečka Vladislavi; mj. přil. žádost obecní rady městečka Měřína 
z roku 1775 o ponechání vlastní správy obecních nemovitostí 1756 – 1775 

3280 S 7 1753-1760 Karton 1911 
Záležitosti moravských měst – č. 1 municipální a poddanská města 
a městečka v Olomouckém kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských realit města Litovle; mj. vyšetřování sporů o nájemné 

3280 S 7 1760-1767 Karton 1912 
Záležitosti moravských měst – ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských realit města Litovle; mj. vyšetřování sporů o nájemné 
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3280 S 7 1754-1757 Karton 1912 
Záležitosti moravských měst – č. 2 municipální a poddanská města 
a městečka v Olomouckém kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských realit města Mohelnice 1754 – 1757 

3280 S 7 1756-1766 Karton 1912 
Záležitosti moravských měst – č. 3 municipální a poddanská města 
a městečka v Olomouckém kraji: pronájem obecních výnosů a hospodářských 
nemovitostí města Prostějova 1756 – 1766 

3280 S 7 1753-1767 Karton 1912 
Záležitosti moravských měst – č. 4 municipální a poddanská města 
a městečka v Olomouckém kraji: pronájem obecních výnosů a hospodářských 
nemovitostí měar Šumperka 1756 – 1760 

3280 S 7 1753-1763 Karton 1913 
Záležitosti moravských měst – č. 1 municipální a poddanská města 
a městečka v Přerovském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí města Přerova 

3280 S 7 1757-1775 Karton 1914 
Záležitosti moravských měst – č. 2 municipální a poddanská města 
a městečka v Přerovském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských realit města Příboru 1757 – 1775 

3280 S 7 1753-1775 Karton 1914 
Záležitosti moravských měst – č 3 municipální a poddanská města 
a městečka v Přerovském kraji: ohledání a pronájem obecních hospodářských 
nemovitostí města Kroměříže 1753 – 1775 

3280 S 7 1754,1760 Karton 1914 
Záležitosti moravských měst – č. 4 municipální a poddanská města 
a městečka v Přerovském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí města Budišova nad Budišovkou 1754,1760 

3280 S 7 1754 Karton 1914 
Záležitosti moravských měst – č. 5 municipální a poddanská města 
a městečka v Přerovském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí městečka Krásna nad Bečvou 1754 

3280 S 7 1754-1755 Karton 1914 
Záležitosti moravských měst – č. 6 municipální a poddanská města 
a městečka v Přerovském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí města Fulneku 1754 – 1755 

3280 S 7 1757-1775 Karton 1914 
Záležitosti moravských měst – č. 7 municipální a poddanská města 
a městečka v Přerovském kraji: pronájem obecních výnosů a hospodářských 
nemovitostí města Moravské Ostravy 1757 – 1775 
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3280 S 7 1753-1760 Karton 1914 
Záležitosti moravských měst – č. 8 municipální a poddanská města 
a městečka v Přerovském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí města Lipníku 1753 – 1760 

3280 S 7 1754 Karton 1914 
Záležitosti moravských měst – č. 9 municipální a poddanská města 
a městečka v Přerovském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí městečka Kelče 1754 

3280 S 7 1756 Karton 1914 
Záležitosti moravských měst – č. 10 municipální a poddanská města 
a městečka v Přerovském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí města Holešova 1756 

3280 S 7 1756-1759 Karton 1914 
Záležitosti moravských měst – č. 11 municipální a poddanská města 
a městečka v Přerovském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí městečka Místku 1756 – 1759 

3280 S 7 1754 Karton 1914 
Záležitosti moravských měst – č. 12 municipální a poddanská města 
a městečka v Přerovském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí lenního města Val. Meziříčí 1754 

3280 S 7 1753-1775 Karton 1914 
Záležitosti moravských měst – č. 13 municipální a poddanská města 
a městečka v Přerovském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí města Nového Jičína 1755 

3280 S 7 1754-1764 Karton 1915 
Záležitosti moravských měst – č. 1 municipální a poddanská města 
a městečka ve Znojemském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí městeček Náměště nad Oslavou a Mohelna 
1754 – 1764 

3280 S 7 1752-1771 Karton 1915 
Záležitosti moravských měst – č. 2 municipální a poddanská města 
a městečka ve Znojemském kraji: pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí městečka Velké Bíteše 1752 – 1771 

3280 S 7 1756-1776 Karton 1915 
Záležitosti moravských měst – č. 3 municipální a poddanská města 
a městečka ve Znojemském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí městečka Blížkovic 1756 – 1776 

3280 S 7 1756-1772 Karton 1915 
Záležitosti moravských měst – č. 4 municipální a poddanská města 
a městečka ve Znojemském kraji: pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí města Moravských Budějovic 1756 – 1772 
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3280 S 7 1752-1776 Karton 1915 
Záležitosti moravských měst – č. 6 municipální a poddanská města 
a městečka ve Znojemském kraji: ohledání a pronájem obecních výnosů 
a hospodářských nemovitostí města Jaroměřic nad Rokytnou 1755 – 1768 

3281 S 8 1749-1750 Karton 1916 
Žádost vrchnosti na panství Světlov o komisionální ohledání neúrodných 
pozemků o rozloze 27 lánů a o jejich odepsání 

3282 S 9 1735-1743 Karton 1916 
Vybírání tzv. uzavíracího poplatku (groše, Sperr–Gröschl) v moravských 
městech – zavedení řádu pro vybírání uzavíracího poplatku v Brně a 
v Olomouci 1735 – 1743 

3282 S 9 1759-1766 Karton 1916 
Vybírání tzv. uzavíracího poplatku (groše, Sperr–Gröschl) v moravských 
městech – pronájem vybírání uzavíracího poplatku v Brně a v Olomouci židovi 
Salomonovi Dobruskovi na dobu šesti let 1759 – 1766 

3282 S 9 1766-1769 Karton 1916 
Vybírání tzv. uzavíracího poplatku (groše, Sperr–Gröschl) v moravských 
městech – pronájem vybírání uzavíracího poplatku v Brně a v Olomouci 
Arnoštu Janu Neudeckerovi na dobu šesti let 1766 – 1769 

3282 S 9 1735-1785 Karton 1916 
Vybírání tzv. uzavíracího poplatku (groše, Sperr–Gröschl) v moravských 
městech – rozsáhlé vyšetřování udání neofyta Karla Redlicha o nedodržování 
stanoveného způsobu vybírání tzv. uzavíracího poplatku v bránách 
královských měst Brna a Olomouce, pronajatého nájemci nápojové daně 
židovi Adamu Oppenheimerovi; návrhy Josefa Liebgotta na odstranění 
nepořádků ve výbírání zavíracího poplatku a na zvětšení jeho výnosu; 
pronájem uzavíracího poplatku židovi Davidovi Königsbergerovi na šest let 
1779 – 1785 

3282 S 9 1747-1765 Karton 1917 
Vybírání tzv. uzavíracího poplatku (groše, Sperr–Gröschl) v moravských 
městech – publikace řádu o vybírání uzavíracího poplatku v Brně; mj. 
pronájem za roční obnos 1000 zl., osvobození od placení uzavíracího 
poplatku, žádosti o místa výběrčích spotřební daně a uzavíracího poplatku 
u městských bran 1747 – 1765 

3282 S 9 1769-1780 Karton 1917 
Vybírání tzv. uzavíracího poplatku (groše, Sperr–Gröschl) v moravských 
městech – pronájem vybírání uzavíracího poplatku v Brně a v Olomouci Janu 
Jiřímu šlechtici Geislerovi na dobu šesti let 1769 – 1780 

3282 S 9 1747-1785 Karton 1917 
Vybírání tzv. uzavíracího poplatku (groše, Sperr–Gröschl) v moravských 
městech – osvobození od placení uzavíracího poplatku; mj. žádosti úředníků, 
poslů, vojáků aj. osob o osovobození od placení uzavíracího poplatku 
respektive o poskytnutí peněžní náhrady při jeho placení 1751 – 1785 
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3282 S 9 1783-1785 Karton 1918 
Vybírání tzv. uzavíracího poplatku (groše, Sperr–Gröschl) v moravských 
městech – pronájem uzavíracího poplatku v Opavě a v Těšíně a uzavíracího 
groše v Krnově 

3283 S 10 1750-1752 Karton 1918 
Štolový taxovní řád, vybírání štolových poplatků 

3283 S 10 1750-1752 Karton 1919 
Štolový taxovní řád, vybírání štolových poplatků – mj. vyšetřování přestupků 
štolového řádu 

3284 S 11 1747-1785 Karton 1920 
Publikace patentu Marie Terezie o zavedení daně z her (mj. výběrčí daně 
z her, zákaz her o vysoké částky a podvodných her 

3285 S 12 1644-1785 Karton 1921 
Povýšení do šlechtického stavu, udělení šlechtického predikátu a oslovení, 
neoprávněné používání šlechtických titulů, inkoláty, reversy k zemi, nobilitační 
taxy; jmenovací dekret, resp. výtahy z nich, koncepty zpráv o povýšení 
zasílané královskému úřadu moravských zemských desk; spisy jsou řazeny 
abecedně podle šlechtických predikátů – A 

3285 S 12 1644-1785 Karton 1922 
Povýšení do šlechtického stavu, udělení šlechtického predikátu a oslovení, 
neoprávněné používání šlechtických titulů, inkoláty, reversy k zemi, nobilitační 
taxy; jmenovací dekret, resp. výtahy z nich, koncepty zpráv o povýšení 
zasílané královskému úřadu moravských zemských desk; spisy jsou řazeny 
abecedně podle šlechtických predikátů – B – D 

3285 S 12 1644-1785 Karton 1923 
Povýšení do šlechtického stavu, udělení šlechtického predikátu a oslovení, 
neoprávněné používání šlechtických titulů, inkoláty, reversy k zemi, nobilitační 
taxy; jmenovací dekret, resp. výtahy z nich, koncepty zpráv o povýšení 
zasílané královskému úřadu moravských zemských desk; spisy jsou řazeny 
abecedně podle šlechtických predikátů – E – G 

3285 S 12 1644-1785 Karton 1924 
Povýšení do šlechtického stavu, udělení šlechtického predikátu a oslovení, 
neoprávněné používání šlechtických titulů, inkoláty, reversy k zemi, nobilitační 
taxy; jmenovací dekret, resp. výtahy z nich, koncepty zpráv o povýšení 
zasílané královskému úřadu moravských zemských desk; spisy jsou řazeny 
abecedně podle šlechtických predikátů – H – J 

3285 S 12 1644-1785 Karton 1925 
Povýšení do šlechtického stavu, udělení šlechtického predikátu a oslovení, 
neoprávněné používání šlechtických titulů, inkoláty, reversy k zemi, nobilitační 
taxy; jmenovací dekret, resp. výtahy z nich, koncepty zpráv o povýšení 
zasílané královskému úřadu moravských zemských desk; spisy jsou řazeny 
abecedně podle šlechtických predikátů – K – L 
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3285 S 12 1644-1785 Karton 1926 
Povýšení do šlechtického stavu, udělení šlechtického predikátu a oslovení, 
neoprávněné používání šlechtických titulů, inkoláty, reversy k zemi, nobilitační 
taxy; jmenovací dekret, resp. výtahy z nich, koncepty zpráv o povýšení 
zasílané královskému úřadu moravských zemských desk; spisy jsou řazeny 
abecedně podle šlechtických predikátů – M – P 39 

3285 S 12 1644-1785 Karton 1927 
Povýšení do šlechtického stavu, udělení šlechtického predikátu a oslovení, 
neoprávněné používání šlechtických titulů, inkoláty, reversy k zemi, nobilitační 
taxy; jmenovací dekret, resp. výtahy z nich, koncepty zpráv o povýšení 
zasílané královskému úřadu moravských zemských desk; spisy jsou řazeny 
abecedně podle šlechtických predikátů – P 40 – R 

3285 S 12 1644-1785 Karton 1928 
Povýšení do šlechtického stavu, udělení šlechtického predikátu a oslovení, 
neoprávněné používání šlechtických titulů, inkoláty, reversy k zemi, nobilitační 
taxy; jmenovací dekret, resp. výtahy z nich, koncepty zpráv o povýšení 
zasílané královskému úřadu moravských zemských desk; spisy jsou řazeny 
abecedně podle šlechtických predikátů – S 

3285 S 12 1644-1785 Karton 1929 
Povýšení do šlechtického stavu, udělení šlechtického predikátu a oslovení, 
neoprávněné používání šlechtických titulů, inkoláty, reversy k zemi, nobilitační 
taxy; jmenovací dekret, resp. výtahy z nich, koncepty zpráv o povýšení 
zasílané královskému úřadu moravských zemských desk; spisy jsou řazeny 
abecedně podle šlechtických predikátů – T – Z 

3286 S 13 1749-1750 Karton 1930 
Duchovní správa na Špilberku (mj. obsazení místa kaplana a kostelníka, 
stanovení platu 

3287 S 14 1749 Karton 1930 
Přiznání měšťanského a mistrovského práva v Olomouci kamenickému 
tovaryšovi Josefu Stabelovi, jemuž byl udělen dispens od nesplněných 
vandrovních let 

3288 S 15 1748-1749 Karton 1930 
Přiznání mistrovského práva v Brně pekařskému tovaryšovi Janu Sentzovi pro 
jeho veřejné zásluhy v době války a za škodu způsobenou stržením jeho 
domu 

3289 S 16 1749-1782 Karton 1930 
Hubení vrabců (přiloženy zprávy o způsobených škodách, o počtech 
vyhubených vrabců; odměny) 

3290 S 17 1748-1754 Karton 1930 
Kontribuční záležitosti na statku Troubsku (mj. spory o pozemky mezi 
poddanými obou dílů vsi, spory s vrchností, nové vyměření polí, vyšetřování 
stížností poddaných; přiloženy soupisy kontribučních povinností, zprávy 
vyšetřovací komise) 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

863 

3291 S 18 1749 Karton 1930 
Udělení měšťanského a mistrovského práva v Brně konflíkářskému tovaryšovi 
Josefu Shwartzovi 

3292 S 19 1749-1763 Karton 1931 
Kontribuční záležitosti na lenním statku Dolních Životicích 

3293 S 20 1748-1750 Karton 1931 
Žádost Ignáce Siegla, zednického tovaryše, o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k získání mistrovského práva v Olomouci 

3294 S 21 1749-1753 Karton 1931 
Kontribuční záležitosti na statcích Nových Syrovicích, Jackově a Krnčicích ve 
Znojemském kraji (přiložena rektifikační akta, dominikální a rustikální přiznání, 
žádost o oddělení statků Jackova a Krnčic od statku Nové Syrovice a jejich 
připojení k Moravským Budějovicím, revize kontribuční pokladny) 

3295 S 22 1752, 1784 Karton 1932 
Municipální města, jejich správa a hospodářství (přiloženy tabelární přehledy 
příjmů a užitků, tabela kolekt, zprávy o stavu obecního jmění 

3295 S 22 1749-1785 Karton 1933 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 1: hospodaření 
municipálních a poddanských měst s obecními příjmy; mj. publikace reskriptu, 
jímž se nařízuje poddanským městům předkládat účty o svém hospodaření 
vrchnosti a reprezentaci a komoře a zakazuje zcizovat a zastavovat majetek 
bez svolení vrchnosti; žádosti o povolení peněžní půjčky, schvalování kupních 
smluv, žádosti o prominutí různých poplatků a dávek 

3295 S 22 1750-1752 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 2: kontribuční agenda 
města Jemnice; mj. vyšetřování sporu mezi městskou radou a nájemcem 
městských realit Jiřím Radou o plnění nájemní smlouvy, revize obecních účtů, 
rozvržení kontribuce; návrh instrukce o správě a řízení městského 
hospodářství 1750 – 1752 

3295 S 22 1750 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 3: stížnost měšťanského 
výboru v Kroměříži na špatné vedení městského hospodářství; mj. stížnost na 
špatné hospodaření s městskými příjmy 1750 

3295 S 22 1751-1762 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 4: žádost městské rady 
v Prostějově o souhlas s půjčkou 5000 zl., které potřebuje na zaplacení 
dlužných kontribucí; přil. výtah z kontribučních účtů 1751 – 1762 

3295 S 22 1752-1754 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 5: povolení prodeje dvou 
městských mlýnů v Litovli 1752 – 1754 
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3295 S 22 1752-1783 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 6: žádosti municipálních 
a poddanských měst o souhlas s udělením titulů mensae; převážně pro 
studenty 1752 – 1783 

3295 S 22 1752-1753 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 7: žádost městské rady 
v Novém Jičíně o souhlas k prodeji obecního dvora 1752 – 1753 

3295 S 22 1753-1780 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 8: městská rada 
v Přerově o způsobu likvidace škod způsobených městu několika požáry; mj. 
peněžní půjčka, prodej dřeva z obecního lesa, pronájem a prodej polí a luk 
1753 – 1780 

3295 S 22 1753-1773 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 9: žádost městské rady 
ve Vyškově o souhlas s půjčkou 20.000 zl. na likvidaci škod způsobených 
požárem 1753 – 1773 

3295 S 22 1753-1775 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 10: žádost městské rady 
v Kojetíně o souhlas s peněžní zápůjčkou na likvidaci škod vzniklých úhynem 
dobytka při požáru; mj. žádost o souhlas se zúrodněním ladem ležících 
pozemků 1753 – 1775 

3295 S 22 1753-1761 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 11: povolení prodeje 
obecního mlýna v Moravském Krumlově a použití získaných peněz na úhradu 
dluhů vzniklých adaptací kasáren 1753 – 1761 

3295 S 22 1756-1771 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 13: žádost městské rady 
v Litovli o souhlas se zapůjčením několika peněžních částek (4000 zl., 2000 
zl.) na zaplacení dlužných kontribucí aj. dluhů a na získání osiva 
z vrchnostenské sýpky 1756 – 1771 

3295 S 22 1755-1756 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 14: žádost městské rady 
v Telči o souhlas se zapůjčením 1800 zl. z kostelních peněz 1755 – 1756 

3295 S 22 1757 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 15: žádost městečka 
Ivanovic na Hané o souhlas se zapůjčením 1000 zl. na úhradu soudních výloh 
1757 

3295 S 22 1758, 1767 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 16: žádost vsi Povelu, 
patřící dómské kapitule v Olomouci, o souhlas se zapůjčením 5000 zl. na 
úhradu škod způsobených vsi Švédy při obléhání Olomouce 1758, 1767 
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3295 S 22 1761-1762 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 17: žádost městské rady 
v Kroměříži o souhlas s půjčkou 1200 zl. na úhradu dlužných kontribucí 1761 
– 1762 

3295 S 22 1764-1778 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 18: žádost městské rady 
v Novém Jičíně o souhlas s půjčkou 905 zl. a 1600 zl. na úhradu dluhů 1764 – 
1778 

3295 S 22 1767-1769 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 19: souhlas s prodejem 
přerovského dvora s příslušenstvím a společným pastviskem městu Přerovu; 
mj. žádost města Přerova o souhlas s půjčkou 40.000 zl., dispens k uzavření 
kupní smlouvy, zápis kupu v zemských deskách 1767 – 1769 

3295 S 22 1750-1783 Karton 1934 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 20: žádost městské rady 
ve Slavonicích o dodatečný souhlas s půjčkou 2500 zl. od znojemského 
obchodníka Jana Jiřího Neumarkera; mj. zajištění této půjčky, splácení dluhů 
vzniklých městu koupí vsí a pozemků patřících městskému špitálu ve 
Slavonicích 1773 – 1774 

3295 S 22 1771-1776 Karton 1935 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 21: žádost městské rady 
ve Velké Bíteši o souhlas s půjčkou 1500 a 1000 zl. na úrok na stavbu 
požárem zničených městských domů; radnice a pivovaru 1771 – 1776 

3295 S 22 1771 Karton 1935 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 22: žádost poddaných 
z Třebíče a Kamenice o souhlas s půjčkou 1400 zl. z kostelních peněz 1771 

3295 S 22 1773 Karton 1935 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 23: žádost městské rady 
v Místku o souhlas s půjčkou 1000 zl. na stavbu radnice 1773 

3295 S 22 1773-1774 Karton 1935 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 24: žádost městské rady 
v Drahotuších o souhlas s přijetím nadačního kapitálu 2000 zl., pořízeného 
drahotušským měšťanem Františkem Vybíralem a jeho sestrou Veronikou 
1773 – 1774 

3295 S 22 1775-1785 Karton 1935 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 25: vyšetřování stížnosti 
slavonických měšťanů proti tamní městské radě pro špatné hospodaření 
a pronájem všech městských příjmů a realit 1775 – 1785 
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3295 S 22 1778-1781 Karton 1935 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 26: žádost městské rady 
v Šumperku o souhlas s půjčkou 4000 zl. na postavení zděných komínů 
a 3000 zl. na výpomoc při plnění kontribučních povinností 1778 – 1781 

3295 S 22 1779-1780 Karton 1935 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 27: žádost městské rady 
v Novém Městě na Moravě o souhlas s úhradou dlužných 700 zl. z půjčky na 
dodání válečných potřeb (proviantu), z obecních peněz; přil. výkaz městských 
vydání z l. 1777 – 1778, 1779 – 1780 

3295 S 22 1779 Karton 1935 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 28: žádost městské rady 
v Jaroměřicích nad Rokytnou o souhlas s půjčkou 700 zl. na stavbu radnice 
1779 

3295 S 22 1779-1780 Karton 1935 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 29: žádost městské rady 
v Jevišovicích u Znojma o souhlas s půjčkou 300 zl. na stavbu radnice 1779 – 
1780 

3295 S 22 1781 Karton 1935 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 30: vyšetřování sporu 
mezi městskou radou v Zábřehu a obcí pro pronájem městské vinopalny 
a vinného šenku 1781 

3295 S 22 1771-1785 Karton 1935 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 31: vyšetřování sporu 
mezi městskou radou v Osoblaze a obcí pro špatné hospodaření s obecními 
příjmy; přil. vyšetřovací protokol s příkazem úhrady výdajů spojených 
s vyšetřováním 1781 

3295 S 22 1785 Karton 1936 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 32: hospodaření 
municipálních a poddanských měst s obecními příjmy, snižování počtu členů 
městských rad, kontribuční a rozličné jiné záležitosti těchto měst; mj. Nový 
Jičín, Telč, Přerov, Lipník, Loštice, Moravská Třebová, Žďár nad Sázavou, 
Hustopeče 

3295 S 22 1781-1785 Karton 1937 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 32: hospodaření 
municipálních a poddanských měst s obecními příjmy, snižování počtu členů 
městských rad, kontribuční a rozličné jiné záležitosti těchto měst; mj. Nový 
Jičín, Telč, Uherský Brod, Strážnice 

3295 S 22 1782-1785 Karton 1938 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 32: hospodaření 
municipálních a poddanských měst s obecními příjmy, snižování počtu členů 
městských rad, kontribuční a rozličné jiné záležitosti těchto měst; mj. Dačice, 
Moravská Třebová; přil. instrukce pro správu městského hospodářství 
a obecního jmění měst Prostějova, Litovle a Šternberku; obnovení městské 
rady v Moravských Budějovicích 
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3295 S 22 1782-1786 Karton 1939 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 32: hospodaření 
municipálních a poddanských měst s obecními příjmy, snižování počtu členů 
městských rad, kontribuční a rozličné jiné záležitosti těchto měst; mj. Vyškov, 
Zábřeh, Šternberk 

3295 S 22 1782-1783 Karton 1940 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 32: hospodaření 
municipálních a poddanských měst s obecními příjmy, snižování počtu členů 
městských rad, kontribuční a rozličné jiné záležitosti těchto měst; mj. Svitavy, 
Klobouky, Holešov, Kroměříž 

3295 S 22 1782-1783 Karton 1941 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 32: hospodaření 
municipálních a poddanských měst s obecními příjmy, snižování počtu členů 
městských rad, kontribuční a rozličné jiné záležitosti těchto měst; mj. Hranice, 
Velká Bíteš 

3295 S 22 1783-1785 Karton 1942 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 32: hospodaření 
municipálních a poddanských měst s obecními příjmy, snižování počtu členů 
městských rad, kontribuční a rozličné jiné záležitosti těchto měst; mj. 
Prostějov, Lipník 

3295 S 22 (1751) 1781-1782 Karton 1943 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 33: narovnání sporu mezi 
novojičínským bratrstvem měšťanů s právem vinného šenku a jejich 
spoluměšťany zastupovanými Josefem Ruprechtem pro výši poplatků 
z prodaného vína, odváděných do pokladny bratrstva; žádost o souhlas 
s koupí dvou pozemků na rozšíření vinoplany, úhrada dluhů z vinného tácu; 
přil. opisy privilegií bratrstva (1751) 1781 – 1782 

3295 S 22 (1747) 1784 Karton 1943 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 34: obnovení městské 
rady ve Vyškově; mj. nesouhlas vyškovských měšťanů s obnovením městské 
rady a volbou městského syndika; přiloženy opisy volebního řádu (1747) 1784 

3295 S 22 1782-1785 Karton 1943 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 35: hospodaření 
s obecním jměním městečka Německé Húzové (nyní Húzová u Rýmařova) 
1782 – 1785 

3295 S 22 1783 Karton 1943 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 36: revize obecních 
a sirotčích účtů města Třebíče; mj. remunerace za revizi 1783 

3295 S 22 (1747, 1751) 1780-1785 Karton 1943 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 38: vyšetřování stížnosti 
dačických měšťanů proti městské radě pro vybírání nadměrných kolekt; přil. 
"kontribuční individuální extrakt" a sumární výtah z obecních účtů za r. 1780 – 
1782, 1780 – 1783 
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3295 S 22 1782-1783 Karton 1944 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 37: hlavní sumáře, 
tabelární přehledy a výkazy domestikálních kolekt municipálních 
a poddanských měst Olomouckého, Přerovského, Jihlavského a Hradišťského 
kraje 

3295 S 22 1782 Karton 1945 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 37: hlavní sumáře, 
tabelární přehledy a výkazy domestikálních kolekt municipálních 
a poddanských měst – Olomoucký a Hradišťský kraj 

3295 S 22 1782 Karton 1946 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 37: hlavní sumáře, 
tabelární přehledy a výkazy domestikálních kolekt municipálních 
a poddanských měst – Hradišťský a Brněnský kraj 

3295 S 22 1782 Karton 1947 
Municipální města, jejich správa a hospodářství – č. 37: hlavní sumáře, 
tabelární přehledy a výkazy domestikálních kolekt municipálních 
a poddanských měst – Znojemský kraj 

3295 S 22 1782-1785 Karton 1948 
Municipální města – Slezská města – hospodaření municipálních 
a poddanských měst ve Slezsku s obecními příjmy, jejich daňové záležitosti – 
č. a 1: Těšín; mj. pronájem pivovarského urbáře, daň z výčepu vína 1782 – 
1785 

3295 S 22 (1639) 1782-1785 Karton 1948 
Municipální města – Slezská města – hospodaření municipálních 
a poddanských měst ve Slezsku s obecními příjmy, jejich daňové záležitosti – 
č. a 2: Opava; mj. protokoly městské ospodářské administrace, zákaz dovozu 
piva (1639) 1782 – 1785 

3295 S 22 1782-1783 Karton 1948 
Municipální města – Slezská města – hospodaření municipálních 
a poddanských měst ve Slezsku s obecními příjmy, jejich daňové záležitosti – 
č. a 3: Krnov; mj. protokoly městské hospodářské aministrace, pronájem 
vinopalnického urbáře, administrace pivovarského urbáře, stavba druhého 
městského pivovaru 1782 – 1783 

3295 S 22 1783-1785 Karton 1948 
Municipální města – Slezská města – hospodaření municipálních 
a poddanských měst ve Slezsku s obecními příjmy, jejich daňové záležitosti – 
č. a 4: Bílsko; mj. pronájem výčepu piva, revize městských účtů, zřízení 
solního skladu, stav zadluženosti města, přijetí půjčky 1783 – 1785 

3295 S 22 1782-1785 Karton 1948 
Municipální města – Slezská města – hospodaření municipálních 
a poddanských měst ve Slezsku s obecními příjmy, jejich daňové záležitosti – 
č. a 5: Fryštát (nyní Karviná Město); mj. pronájem obecních užitků, výčep piva 
a vína 1782 – 1785 
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3295 S 22 (1639) 1782-1785 Karton 1948 
Municipální města – Slezská města – hospodaření municipálních 
a poddanských měst ve Slezsku s obecními příjmy, jejich daňové záležitosti – 
č. a 6: Frýdek; mj. pronájem obecních užitků 1782 – 1785 

3295 S 22 1782-1785 Karton 1949 
Municipální města – Slezská města – hospodaření municipálních 
a poddanských měst ve Slezsku s obecními příjmy, jejich daňové záležitosti – 
č. b 1: Starý Bohumín (Oderberg); mj. pronájem prodeje piva v několika 
pruských vsích, výčepu vína v Těšíně, pivovarského urbáře, vinopalnického 
urbáře a polí patřících městu, městský soudní úřad 1782 – 1785 

3295 S 22 1782-1785 Karton 1949 
Municipální města – Slezská města – hospodaření municipálních 
a poddanských měst ve Slezsku s obecními příjmy, jejich daňové záležitosti – 
č. b 2: Jablunkov; mj. pronájem výčepu vína, Skočov (německy Skotschau); 
mj. pronájem výčepu vína a piva 1782 – 1785 

3295 S 22 1782-1785 Karton 1949 
Municipální města – Slezská města – hospodaření municipálních 
a poddanských měst ve Slezsku s obecními příjmy, jejich daňové záležitosti – 
č. b 3: různé záležitosti slezských municipálních měst; mj. Odry, Bílovec 1784 
– 1785 

3295 S 22 1782-1784 Karton 1950 
Municipální města – Slezská města – hospodaření municipálních 
a poddanských měst ve Slezsku s obecními příjmy, jejich daňové záležitosti – 
výkazy dluhů měst: Vidnava, Jeseník, Zlaté Hory a Javorník 1782 – 1784 

3295 S 22 1783 Karton 1950 
Municipální města – Slezská města – hospodaření municipálních 
a poddanských měst ve Slezsku s obecními příjmy, jejich daňové záležitosti – 
Horní Benešov; pronájem vinopalnického urbáře 1783 

3295 S 22 1783-1785 Karton 1950 
Municipální města – Slezská města – hospodaření municipálních 
a poddanských měst ve Slezsku s obecními příjmy, jejich daňové záležitosti – 
Zlaté Hory; mj. vyšetřování podvodných machinací s městskými účty 
a deposity 1783 – 1785 

3296 S 23 1748-1771 Karton 1951 
Kontribuce na lenním statku Manská Sedlnice 

3297 S 24 1749-1750 Karton 1951 
Žádost Ignáce Antonína Smejkala, měšťanského obchodníka v Uherském 
Hradišti, o souhlas k provozování obchodu s kořením a jiným koloniálním 
zbožím 
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3298 S 25 1690-1718 Karton 1951 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 1: přiložen patent, jímž 
se upravuje hospodaření s prachem a salnytrem – 5.6.1703, potvrzení 
patentu ze 17.3.1691, kterým se vyhrazuje vaření salnytru jen osobám k tomu 
oprávněným a ukládá se jim povinnost odvádět svůj výrobek do císařských 
pracháren – 5.5.1706 

3298 S 25 1718-1740 Karton 1952 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 1: přiložen patent, jímž 
se upravuje hospodaření s prachem a salnytrem – 5.6.1703, potvrzení 
patentu ze 17.3.1691, kterým se vyhrazuje vaření salnytru jen osobám k tomu 
oprávněným a ukládá se jim povinnost odvádět svůj výrobek do císařských 
pracháren – 5.5.1706 

3298 S 25 1725-1783 Karton 1952 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 2: dobývání potaše; 
přiloženy zprávy krajských hejtmanů o výrobě potaše v krajích, podřízení 
výroby a prodeje střelného prachu a salnytru státnímu dozoru 1725 – 1783 

3298 S 25 1726-1734 Karton 1952 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 3: přestupek patentu 
o povinném odvádění výrobků do císařských pracháren, zapříčiněný 
správcem sovineckého panství a prachařem z Velké Moravy 1726 – 1734 

3298 S 25 1717-1725 Karton 1952 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 4: dobývání potaše 
v Hradišťském kraji, zprávy krajských hejtmanů o počtu pracháren a varnic 
salnytru v krajích 1717 – 1725 

3298 S 25 1753-1754 Karton 1952 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 5: zajišťování počtu 
varnic salnytru a pracháren v zemi, jejich rušení 1753 – 1754 

3298 S 25 1748-1749 Karton 1952 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 6: stížnost Antonína 
Kastlera, výrobce salnytru z Horní Libiny u Šumperka, proti městské radě, 
která mu zakázala dobývat salnytr; stížnost Antonína Golda a Tobiáše 
Kauera, výrobců salnytru proti Zachariášovi Topitschovi, který pokoutně 
vyrábí na lichtenštejnských panstvích Zábřeh a Moravský Krumlov salnytr 
1748 – 1749 

3298 S 25 1729-1731 Karton 1952 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 7: rušení soukromých 
pracháren 1729 – 1731 

3298 S 25 1747 Karton 1952 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 8: narovnání sporu mezi 
znojemským hospodářským direktoriem a salajkáři Františkem 
Stossimhimmlem a Matyášem Glasserem o výši náhrady za povolenou těžbu 
materiálu pro výrobu salnytru 1747 
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3298 S 25 1747-1748 Karton 1952 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 9: přísežné výslechy 
salajkářů a prachařů; mj. přil. jejich seznam ohledně provozování 
podloudného obchodu se salnytrem a střelným prachem 1747 – 1748 

3298 S 25 1748 Karton 1952 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 10: vyšetřování krádeže 
peněz vězeňskému dozorci na Špilberku, obvinění prachaře Matyáše 
Straussa ze spoluúčasti na krádeži 1748 

3298 S 25 1743-1744 Karton 1952 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 11: opatření peněz na 
podporu výroby střelného prachu a salnytru 1743 – 1744 

3298 S 25 1717-1783 Karton 1952 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 12: podloudný obchod 
se salnytrem 1722 – 1741 

3298 S 25 1732-1748 Karton 1953 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 13: publikace patentů 
o výrobě a prodeji střelného prachu a salnytru 1732 – 1748 

3298 S 25 1703-1750 Karton 1953 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 14: patenty o výrobě 
a prodeji střelného prachu a salnytru z roku 1703, 1706, 1722, 1725, 1727, 
1743 a 1750; přiložené tištěné exempláře patentů 1703 – 1750 

3298 S 25 1750-1765 Karton 1953 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 15: publikace patentu 
z 21. února 1750 o zřízení samostatné komise, pověřené stíháním a trestáním 
případů podloudnictví s prachem a salnytrem, a patentu z 27. února 1750, 
jímž se zakazoval podloudný obchod s prachem a salnytrem 1750 – 1765 

3298 S 25 1692-1785 Karton 1953 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 16: různé spisy týkající 
se výroby a prodeje střelného prachu a salnytru; mj. zásobování městských 
zbrojnic salnytrem, zřízení cechu salajkářů, spory salajkářů s městskou 
správou, zřízení nové prachárny v Brně, narovnání sporu mezi dvorskou 
komisí pro výrobu a prodej prachu a salnytru a moravskými stavy o výrobu 
a prodej prachu a salnytru, stanovení cen při výkupu a prodeji salnytru 
a prachu, ustanovení a pozdější zrušení společné komise k projednávání 
sporů mezi výrobci prachu a salnytru a vojenskou a politickou správou 1692 – 
1785 

3298 S 25 1717-1785 Karton 1954 
Výroba salnytru, jeho prodej a zákaz jeho vývozu – č. 16: nejvyšší nařízení 
a cirkuláře o dobývání salnytru a výrobě potaše; přil. rovněž tištěné patenty 

3299 S 26 1750-1751 Karton 1954 
Kontribuce na lenním statku Strážovice 
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3300 S 27 (1673) 1751-1776 Karton 1954 
Spory poddaných s vrchností na židlochovickém panství; mj. opis lánové 
vizitace z roku 1673; zpráva královského prokurátora, zastupujícího poddané 
ze Židlochovic, Blučiny, Nosislavi a Vojkovic ve sporu s rchností o výši 
kontribucí 

3301 S 28 1750-1756 Karton 1955 
Kontribuce na strážnickém panství 

3302 S 29 1750 Karton 1955 
Žádost Jana Sarasche, hodináře v Pavlovičkách u Olomouce, o dispens od 
nesplněných učebních a vandrovních let, potřebný k přijetí do zámečnického 
a hodinářského cechu v Kroměříži 

3303 S 30 1750 Karton 1955 
Kontribuce na statcích Jana Adama Podstatksého Slavičínu a Lipové 

3304 S 31 1750-1751 Karton 1955 
Stížnost poddaných ze vsi Želešic na chrlickém panství (i z dílu vsi patřícího 
klášteru sv. Anny v Brně) proti Maxmiliánovi von Flammovi, který odmítal platit 
kontribuce z jím držených poddanských polí 

3305 S 32 1750 Karton 1955 
Žádost Františka Schwägerleho, měšťanského zlatníka v Olomouci, o přijetí 
syna Františka za zlatnického mistra v Olomouci 

3306 S 33 1750-1761 Karton 1956 
Kontribuce na ždánickém panství 

3307 S 34 1750-1751 Karton 1957 
Stížnost města Šternberka proti tamnímu vrchnostenskému kontribučnímu 
výběrčímu a žádost města o oddělení od ostatního panství v kontribučních 
záležitostech 

3308 S 35 1751 Karton 1957 
Žádost Jakuba Sedlmayera, měšťanského sladovníka v Jihlavě, o příslušný 
dispens, aby se mohl vyučit také v zlatnické profesi 

3309 S 36 1750-1751 Karton 1957 
Žádost Kryštofa Schneidera, krejčovského tovaryše, o přijetí za měšťana 
a krejčovského mistra v Brně 

3310 S 37 1751-1759 Karton 1957 
Žádost Tomáše Schustera, pernikářského tovaryše a syna brněnského 
měšťana, o přijetí za měšťana a perníkářského mistra ve Znojmě 
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3311 S 38 1730-1783 Karton 1957 
Výkazy a vyúčtování výloh hrdelních a kriminálních soudů na zaopatřování 
vězněných delikventů; úhrada těchto výloh z majektu konfiskovaného 
odsouzeným a kriminálního fondu (přil. výkazy výloh, předkládané krajskými 
hejtmany) 

3311 S 38 1730-1750 Karton 1958 
Výkazy a vyúčtování výloh hrdelních a kriminálních soudů na zaopatřování 
vězněných delikventů; úhrada těchto výloh z majektu konfiskovaného 
odsouzeným a kriminálního fondu (přil. výkazy výloh, předkládané krajskými 
hejtmany) 

3312 S 39 1756-1769 Karton 1959 
Spor mezi Evou Terezií Steinbergerovou, vdovou po měšťanském 
obchodníkovi s plátnem ve Znojmě, a jejími nevlastními dětmi o právo 
provozovat postřihovačství a obchod s plátnem 

3313 S 40 1751-1754 Karton 1959 
Stížnost Leopolda Jiřího Schmidta, měšťanského obchodníka železem 
v Olomouci, na tamní magistrát, který mu odňal výčep vína 

3314 S 41 1750-1751 Karton 1959 
Vyšetřování nesrovnalostí v kontribuční agendě lenního statku Šlapanice 

3315 S 42 1751 Karton 1959 
Udělení měšťanského práva v Olomouci Janu Jiřímu Schernbachovi, 
lazebníkovi a ranhojiči 

3316 S 43 1750-1756 Karton 1959 
Poplatky ze stánků (Standtgeld), vojenský závdavek (Reisgeld), mýtné aj. 
poplatky, vybírané v moravských městech a městečkách od kupců v době 
výročních a týdenních trhů 

3316 S 43 1756-1785 Karton 1960 
Poplatky ze stánků (Standtgeld), vojenský závdavek (Reisgeld), mýtné aj. 
poplatky, vybírané v moravských městech a městečkách od kupců v době 
výročních a týdenních trhů 

3317 S 44 1752 Karton 1961 
Žádost krejčovského tovaryše Jana Jindřicha Schotta o dispens od cizího 
původu a omezeného počtu krejčovských mistrů, potřebný k získání 
měšťanského a mistrovského práva v Brně 

3318 S 45 1751 Karton 1961 
Žádost Fantiška Sebastianského, obchodníka se suknem v Olomouci, 
o dispens od tříletého držení měšťanského práva, potřebný k volbě za radního 
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3319 S 46 1751-1752 Karton 1961 
Žádost Jana Josefa Schneidera, měšťanského nákladníka piva a důchodního 
v Jihlavě, o dispens od příbuzenství, potřebný k volbě za radního 

3320 S 47 1751-1752 Karton 1961 
Žádost ševcovského tovaryše ze Slezska Jana Stolaře o dispens od 
předložení výučního listu, potřebný k získání měšťanského a mistrovského 
práva v Uherském Hradišti 

3321 S 48 1752 Karton 1961 
Žádost Karla Slámy, zkoušeného ranhojiče a lazebníka z Prahy, o souhlas 
s otevřením lazebnictví v Brně 

3322 S 49 1752 Karton 1961 
Žádost Františka Scheberleho, zámečníka na Starém Brně, o zproštění 
povinnosti zhotovit mistrovský kus 

3323 S 50 1752-1774 Karton 1961 
Zaplavování polí, lesů, luk a zahrad patřících královskému městu Skalici 
v Uhrách a pozemků strážnického panství, způsobené nadměrně vysokým 
jezem na řece Moravě u Hodonína 

3324 S 51 1752-1756 Karton 1961 
Spor mezi obcemi Stavěšice, Šardice a Nenkovice o společné užívání pastvin 
na kopci Hejda 

3325 S 52 1752 Karton 1961 
Žádost kyjovského měšťana Antonína Stoklásky o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k přijetí do tamního řeznického cechu 

3326 S 53 1752-1754 Karton 1961 
Žádost Františka Schmidta, zlatnického tovaryše, o přijetí za zlatnického 
mistra v Olomouci 

3327 S 54 (1571) 1752 Karton 1961 
Narovnání sporu mezi beňovským mlynářem Augustinem Struškou, vsí Beňov 
na přerovském panství a tamním důchodním o výši kontribucí z polí patřících 
k mlýnu (přil. opis listiny Vratislava z Pernštejna z roku 1571 pro majitele 
beňovského mlýna) 

3328 S 55 1752 Karton 1961 
Žádost sedlářského tovaryše Michala Schadela o dispens od cizího původu, 
potřebný k získání měšťanského a mistrovského práva v Brně 

3329 S 56 1752 Karton 1961 
Potrestání Karla von Schlögerna pokutou 150 zl. za vyvolání rvačky 
s brněnským měšťanem Hartmanem Treitlem a jeho ztlučení 
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3330 S 57 1752 Karton 1961 
Žádost Kristiána Gottlieba Schiffnera, cukráře z Pruského Slezska, o dispens 
od cizího původu, potřebný k dosažení měšťanského práva v Olomouci 
a otevření kavárny 1752 

3331 S 58 1752 Karton 1961 
Žádost Jana Schiffnera, tiskařského a mědiryteckého tovaryše v Olomouci, 
o povolení tisku obrazů a jejich prodeje 

3332 S 59 1752-1753 Karton 1961 
Žádost zlatnického tovaryše Josefa Tadeáše Sedlmayera o udělení 
měšťanského a mistrovského práva v Jihlavě 

3333 S 60 1752-1753 Karton 1962 
Žádost Ignáce Suchodolského o udělení mistrovského práva v Kroměříži 

3334 S 61 1750-1785 Karton 1962 
Nálezy peněz a jiných cenností, vyšetřování jednotlivých případů 

3335 S 63 (1598) 1706, 1747-1782 Karton 1963 
Potvrzení privilegií městečka Štěpánova na pernštejnském panství 

3336 S 64 1753-1785 Karton 1963 
Deponování a vyúčtování peněžitých pokut guberniální registraturou 

3337 S 65 1751-1753 Karton 1963 
Žádosti šlechtičen o udělení řádu hvězdy a kříže 

3338 S 66 1753-1754 Karton 1963 
Žádost Matyáše Sládka z Pruského Slezska o dispens od cizího původu, 
potřebný k získání mistrovského práva v Osoblaze 

3339 S 67 1753 Karton 1963 
Žádost Jeronýma Kristiána Steigera, knoflíkářského tovaryše z Řezna, 
o dispens od cizího původu, potřebný k získání měšťanského a mistrovského 
práva v Brně 

3340 S 68 1753-1754 Karton 1963 
Žádost Jana Jiřího Stephana o dispens od cizího původu a chybějících 
osobních dokladů, potřebných k získání měšťanského práva v Olomouci 

3341 S 69 1753-1767 Karton 1963 
Pěstování moruší a výroba surového hedvábí 
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3342 S 70 1724-1774 Karton 1963 
Žádosti o souhlas se zatížením rodového fideikomisu Serenyiů Milotice 
a Svatobořice 

3343 S 71 1754 Karton 1964 
Žádost Josefa Schwacholy, emigranta z Pruského Slezska, o povolení usadit 
se ve Slavkově u Opavy 

3344 S 72 1752-1754 Karton 1964 
Zřízení brusírny a leštírny na místě sladového mlýna (Maltz – Mühle) u Brna 

3345 S 73 1754 Karton 1964 
Kontribuce na sokolnickém panství (mj. zapravení kontribučního nedoplatku) 

3346 S 74 1753-1754 Karton 1964 
Žádost Jana Siegla, měšťanského krejčího – střihače (Viesier – Schneider) 
v Brně, o udělení mistrovského práva (dámského krejčího) 

3347 S 75 1752-1754 Karton 1964 
Stížnost šumperského cechu výrobců trippu proti krajskému úřadu 
v Olomouci, který proti jejich vůli se snažil prosadit přijetí tovaryše Jana 
Zillicha za spolumistra 

3348 S 76 1754-1755 Karton 1964 
Žádost Jana Schustera o dispens od cizího původu, potřebný k získání 
měšťanského práva v Novém Jičíně 

3349 S 77 1754-1771 Karton 1964 
Vyšetřování stížnosti poddaných na statku Dědičná Sedlnice u Nového Jičína 
proti vrchosti pro vymáhání nadměrných robotních a kontribučních povinností 
(mj. vymáhání kontribučních nedoplatků) 

3350 S 78 1754 Karton 1964 
Žádost Jana Michala Seitze o dispens od cizího původu, potřebný k získání 
měšťanského práva v Olomouci 

3351 S 79 1755 Karton 1964 
Žádost Jana svobodného pána Stomma o dispens od nezletilosti pro bratra 
Františka při projednávání pozůstalosti po jejich otci 

3352 S 80 1754 Karton 1964 
Žádost Kristiána Schada, ševce (Insul Sawoda) u Olomouce, o dispens od 
cizího původu, potřebný k získání mistrovského práva 

3353 S 81 1753-1754 Karton 1964 
Stížnost poddaných ze vsi Seloutky na plumlovském panství na přetěžování 
kontribučními povinnostmi 
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3354 S 82 1754 Karton 1964 
Žádost Jana Svobody o dispens od chybějícího výučního listu a nesplněných 
vandrovních let, potřebný k získání měšťanského práva ve Znojmě 
a provozování cukrářského řemesla 

3355 S 83 1753 Karton 1964 
Žádost Jana Gottfrieda Schwedlera o dispens od ciího původu, potřebný 
k získání měšťanského práva v Jihlavě a zakoupení domu se skladem piva 

3356 S 84 1752-1753 Karton 1964 
Spor Baltazara Schaffera z Rakouského Slezska se silničním komisařem 
Ferdinandem Heissigem, který mu odepíral vydat dlužní úpis 

3357 S 86 1752-1753 Karton 1965 
Zadržení a potrestání Jana Schuma z Moravské Ostravy pro podvody 

3358 S 87 1750-1751 Karton 1965 
Stížnost poddaných ze vsi Horní Smrčné na třebíčském panství proti vrchnosti 
pro zdanění navíc připsaných polí 

3359 S 88 1751-1778 Karton 1965 
Žádost kolštejnského (nyní Branná) lazebníka Jiřího Friedricha Sonderse 
o povolení optatřit si z kontribučního fondu oves 

3360 S 89 1751 Karton 1965 
Žádost vdovy po zemřelém olomouckém kameníkovi Augustinu Scholtzovi, 
provdané za vojenského šikovatele Heismanna, o zaplacení 929 zl., které 
dlužil olomoucký magistrát za práci kameníka na sloupu Nejsvětější Trojice 

3361 S 90 1752-1753 Karton 1965 
Stanovení dne, kdy měl složit předepsanou přísahu rada moravské 
reprezentace a komory Jan Josef von Hauer 

3362 S 91 1752 Karton 1965 
Stížnost poddaných z městečka Šatova na vranovském panství proti tamním 
židům, kteří jim soukromým výsekem masa a prodejem vína působili újmu 

3363 S 92 1752 Karton 1965 
Umístění osiřelého studenta Josefa Schmida ze Šafova na vranovském 
panství v olomouckém kněžském semináři a jeho hmotné zajištění 
z Vysloužilovy nadace 

3364 S 93 1751 Karton 1965 
Stížnost trstěnického faráře Jiřího Floriána Mošnovského proti zdanění jím 
držených svobodných polí 
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3365 S 94 1749-1750 Karton 1965 
Vyměření polí patřících vsi Slavíkovice na pozořickém panství 

3366 S 95 1755-1756 Karton 1965 
Žádost české reprezentace a komory o vyjádření opatů premonstrátských 
klášterů v Nové Říši a na Hradisku u Olomouce ke sporu o zakládací listiny 
mezi strahovským a želivským klášterem v souvislosti s jejich konfirmací 

3367 S 96 1748 Karton 1965 
Zpronevěra kontribučních peněz na statku Spálově 

3368 S 97 1748-1749 Karton 1965 
Žádost Prospera hraběte Sinzendorfa o odepsání tří nesprávně zdaněných 
komínů na medláneckém dvoru a magnisovském zahradním domě 

3369 S 98 1755 Karton 1965 
Žádost řeznického tovaryše Josefa Šídla o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k přijetí za mistra řeznického cechu v Holešově 

3370 S 99 1755 Karton 1965 
Žádost tří šumperských ševců o prodloužení lhůty ke splacení 400 zl., které si 
vypůjčili na lichvářský úrok od Reginy Winklerové 

3371 S 100 1755 Karton 1965 
Vyhovění žádosti Marie Svobodové, vdovy po sítkaři v Kroměříži, o souhlas 
s provozováním sítkařského řemesla 

3372 S 101 1754-1755 Karton 1965 
Obvinění Terezie Schnurové, vdovy po vojenském šikovateli v Olomouci, 
z krádeží a nestoudného života, její předání kriminálnímu soudu 

3373 S 102 1755 Karton 1965 
Zamítnutí žádosti Jakuba Schillera, pokoutního příštipkáře z Boršova, o přijetí 
do ševcovského cechu v Moravské Třebové 

3374 S 103 1755-1756 Karton 1965 
Odvolání Františka Spurného, provaznického tovaryše, proti zamítnutému 
rozhodnutí městské rady v Prostějově o udělení mistrovského práva 

3375 S 105 1756 Karton 1965 
Žádost zednického políra Františka Steinnochera o udělení mistrovského 
práva ve Znojmě 

3376 S 106 1756 Karton 1965 
Žádost Antonína Schustera o povolení zřídit v Mikulově druhou kovotepeckou 
a železářskou dílnu 
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3377 S 107 (1695) 1754-1758 Karton 1965 
Zákaz dovozu a vývozu stříbrného drátu a zboží z leonského přediva na drátu 

3378 S 108 1756-1757 Karton 1965 
Vyhovění žádosti Václava hraběte Sinzendorfa o narovnání sporu s věřiteli 
otcovského majetku hypotekárním zatížením rodinného fideikomisního 
panství Veveří a Říčany, zajištění smlouvy jejím zanesením do zemských 
desk 

3379 S 109 1757 Karton 1965 
Kontribuce na lenních statcích Štáblovice a Uhlířov u Opavy 

3380 S 110 1757 Karton 1965 
Žádost o vydání rodného listu Františka Schmidla, který měl v úschově 
hodinářský cech v Brně 

3381 S 111 1756-1757 Karton 1966 
Poukázání 35 zl. 49 kr. Terzii Schnurové, zdržující se ve vsi Povel 
u Olomouce 

3382 S 112 1756 Karton 1966 
Stížnost Josefa Šmídka, soukeníka v Bystřici nad Pernštejnem, proti tamnímu 
hospodářskému správci, který chtěl zbořit chalupy, v nichž měl Šmídek 
umístěny soukenické rámy 

3383 S 113 1755-1756 Karton 1966 
Spor vsi Slavíkovice na pozořickém panství s tamní vrchností o odňaté 
pozemky v trati Šejby 

3384 S 114 1755-1756 Karton 1966 
Žádost Josefa Schaffera, ženatého mlynářského učedníka, o dispens, 
potřebný k ukončení učební doby, což mu odpíral povolit mlynářský cech 
v Moravském Berouně 

3385 S 115 1756-1759 Karton 1966 
Narovnání sporu mezi Josefou Schreckenfuchsovou, měšťanskou obchodnicí 
s kořením ve Znojmě, a znojemskými obchodníky o její právo provozovat 
obchod 

3386 S 116 1756 Karton 1966 
Žádost ševcovského tovaryše Antonína Sünnla o udělení mistrovského práva 
na brněnském předměstí 

3387 S 117 1757-1759 Karton 1966 
Žádost krejčovského tovaryše Antonína Lukáše Schanicka o udělení 
mistrovského práva na brněnském předměstí 
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3388 S 118 1758 Karton 1966 
Žádost pletařského tovaryše Josefa Sultzera o dispens od nesplněných 
učňovských a vandrovních let, potřebný k získání mistrovského práva ve 
Slavonicích 

3389 S 119 1757 Karton 1966 
Žádost pernikářského tovaryše Tomáše Schustera o udělení mistrovského 
práva ve Velké Bíteši 

3390 S 120 1756-1757 Karton 1966 
Žádost provaznického tovaryše Ondřeje Steippeho o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k získání mistrovského práva v Olomouci 

3391 S 121 1755-1757 Karton 1966 
Narovnání ve sporu o pozemky mezi poddanými na alodním statku Slatina 
u Bílovce a jeho majietelem Maxmiliánem Jindřichem svobodným pánem 
Sobkem 

3392 S 122 1758 Karton 1966 
Žádost pokrývačského učedníka Sebastiána Schweigenbreina o povolení 
výhostu z polického panství ve Znojemském kraji 

3393 S 123 1758 Karton 1966 
Patent Marie Terezie o výhodách, poskytovaných mužům, kteří vstoupí do 
vojenské služby 

3394 S 124 1758 Karton 1966 
Žádost líšeňského hospodářského správce Benedikta Schmida o dispens od 
tříletého držení měšťanského práva, potřebný k volbě za radního v Brně 

3395 S 125 1758-1759 Karton 1966 
Žádost několika mlynářů a vdov po mlynářích ze Šternberka, nemajících mlýn, 
o povolení soukromé výroby chleba, moučných výrobků a pečiva a jejich 
prodeje 

3396 S 126 1759 Karton 1966 
Poskytnutí asylu vojenskému dezertérovi Mikuláši Fojtíkovi z vizovického 
panství v piaristické koleji ve Strážnici, jeho útěk z koleje 

3397 S 128 1759-1760 Karton 1966 
Žádost Šimona Schallbergera, vojáka Sincerova pěšího regimentu, a jeho 
manželky Marie Uršuly, vdovy po jemnickém měšťanovi Pavlu Růžičkovi, 
o právní ochranu proti jemnické městské radě, která proti jejich vůli prodala 
měšťanský dům 

3398 S 129 1760-1764 Karton 1966 
Žádost krejčovského tovaryše Františka Spanieho o udělení měšťanského 
a mistrovského práva v Olomouci 
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3399 S 130 1760-1761 Karton 1966 
Povýšení Karla Josefa Stiebiga, zemského místopísaře, do rytířského stavu 
s právem místa a hlasu na zemském sněmu 

3400 S 131 1771-1774 Karton 1966 
Jednání o zřízení piaristické koleje ve Šternberku 

3401 S 132 1761-1762 Karton 1966 
Zaopatření Marie Františky Sebastianidesové,vdovy po kancelistovi krajského 
úřadu v Uherském Hradišti, a jejich šesti dětí (mj. jejich postrk do Brna, 
projednávání jejího dědického podílu z otcovy pozůstalosti) 

3402 S 133 1760-1762 Karton 1967 
Výrok olomoucké konsistoře k případu znásilnění, jehož se dopustil Jan Jiří 
Droschl, obchodník v Šatově, na Marii Alžbětě Stremerové, dceři šatovského 
řezníka 

3403 S 134 (1601) 1761-1762 Karton 1967 
Městečko Šatov na jaroslavickém panství (mj. stížnost proti vrchnosti pro 
porušování prvilegií a výsad, potvrzených v r.oce1747 Marií Terezií; přil. opis 
listiny Ladislava Berky z Dubé z roku 1601 o osvobození obyvatel od 
robotních povinností (honební roboty); na přil. plné moci přitištěny pečetě 
obyvatel městečka Šatova 

3404 S 135 1761-1785 Karton 1967 
Tzv. stavovské památky a jiné obligace (mj. přepisování obligací, amortizace) 

3405 S 136 1760-1766 Karton 1967 
Žádost Josefa Schättela, měšťanského obchodníka se zvěřinou v Brně, 
o povolení provozovat povoznictví 

3406 S 137 1760-1761, 1771 Karton 1967 
Zřízení státní rady a její personální záležitosti 

3407 S 138 1758-1783 Karton 1967 
Pronájem krčmy na Špilberku 

3408 S 139 1760-1761 Karton 1967 
Udělení dispense Matyáši Schrimpfovi, měšťanskému soustružníkovi stříbra 
ve Znojmě, který chtěl složit dosavadní řemeslo a zabývat se zpracováváním 
zlata; jeho inkorporace k zlatnickému cechu v Brně 

3409 S 140 1760 Karton 1967 
Přímluva ševcovského cechu v Prostějově za udělení dispense od 
nesplněných vandrovních let ševcovskému tovaryšovi Karlu Sluhovi, synovi 
zemřelého prostějovského měšťana a ševcovského mistra 
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3410 S 141 1761-1763 Karton 1967 
Uložení pokuty 24 dukátů tureckému obchodníkovi s vínem Janu Szupanovi, 
který slovními urážkami napadl brněnského obchodníka Teodora Antonína 
Süsse 

3411 S 142 1761 Karton 1967 
Žádost řeznického tovaryše Václava Seydla o udělení mistrovského práva 
v Trnávce na moravskotřebovském panství 

3412 S 143 1760 Karton 1967 
Vyšetřování sporu mezi novojičínským měšťanem Karlem Josefem 
Schustkem a tamním městským písařem janem Puttnerem, obviněným 
z nepořádků v novojičínském skladu 

3413 S 144 1761-1764 Karton 1967 
Zamítnutí žádosti Anny Barbary Strausové o finanční výpomoc, potřebnou 
k zavedení obchodu s čokoládou v Olomouci 

3414 S 145 1761-1762 Karton 1967 
Žádost soustružnického mistra Mikuláše Schlauba o udělení mistrovského 
práva v Brně a o povolení zatímně zřídit soustružnickou dílnu na Křížové ulici 

3415 S 146 1761-1762 Karton 1967 
Žádost Jana Siegla o povolení zřídit ve Šternberku svobodný obchod 
s železem 

3416 S 147 1761-1762 Karton 1967 
Žádost kožišnického mistra v Kroměříži Jana Sommera o souhlas 
s postoupením jeho živnosti a mistrovského práva kožišnickému tovaryši 
a nastávajícímu zeťovi Hansi Michalu Tauberovi 

3417 S 148 1762 Karton 1967 
Žádost kloboučnického tovaryše Michala Sora o udělení měšťanského 
a mistrovského práva v Olomouci 

3418 S 149 1760-1762 Karton 1968 
Stížnost olomouckého měšťanského parukáře Leopolda Sagelmayera na 
tamní magistrát, že mu odmítl povolit zcizení nebo hypotekární zatížení jeho 
parukářské dílny 

3419 S 150 1762 Karton 1968 
Žádost ševcovských tovaryšů Antonína Sinla a Petra Branda o přijetí do 
brněnského ševcovského cechu 

3420 S 151 1762 Karton 1968 
Žádost ševcovského tovaryše Sebastiána Schindlera o udělení mistrovského 
práva na brněnské předměstské ulici Švábce 
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3421 S 152 1762-1763 Karton 1968 
Zamítnutí žádosti kožišnického tovaryše ze Slezska Josefa Leopolda Schenka 
o udělení měšťanského a mistrovského práva v Jihlavě 

3422 S 153 1762-1764 Karton 1968 
Žádost Řehoře Schwentnera, vyučeného koláře a vojenského invalidy ve 
Slavonicích, o povolení zhotovovat nová kolečka k pluhům a provádět jejich 
výměnu za dosud používaná velká kola 

3423 S 154 1759-1765 Karton 1968 
Žádost Jana Stantzla, hodináře v Ivančicích, o přijetí za měšťana 
a spolumistra 

3424 S 155 1762-1763 Karton 1968 
Zamítnutí žádosti Řehoře Steltzera o povolení otevřít si v Olomouci kovárnu 

3425 S 156 1763 Karton 1968 
Žádost ranhojiče Jana Seichtera o přijetí za měšťana a člena lazebnického 
cechu v Osoblaze 

3426 S 157 1763 Karton 1968 
Žádost olomouckého měšťanského knoflíkáře Josefa Schwartze o místo 
královského rychtáře nebo jeho zástupuce v Uničově 

3427 S 158 1763-1765 Karton 1968 
Žádost Teodora Antonína Süsse, tureckého poddaného z Makedonie, 
o povolení provozovat obchod s tureckým zbožím a o přijetí za člena 
brněnského obchodního bratrstva 

3428 S 159 1763 Karton 1968 
Žádost holešovského obchodníka Jiřího Spizeliho o vydání pozůstalosti po 
jeho otci, Františku Spizelim, řečeném Špičkovi, bývalém faráři ve Starém 
Rousínově 

3429 S 160 1763 Karton 1968 
Žádost novojičínského řeznického tovaryše Jana Schuberta o dispens od 
nesplněných vandrovních let, potřebný k získání mistrovského práva 

3430 S 161 1762-1763 Karton 1968 
Stížnost vdovy Alžběty Šťávkové z České Olešné na tamní vrchnost, že jí 
proti právně odňala pole a dobytek 

3431 S 162 1763 Karton 1968 
Zákaz schůzek venkovských chlapců a děvčat v zemi v zimním období 
v bývalých přádelnách, kde často docházelo k mravnostním deliktům 
a výtržnostem 
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3432 S 163 1763-1771 Karton 1968 
Žádost Antonína Skočovského, tkalcovského mistra v Přerově a nájemce 
vrchnostenské hospody ve Velké Bystřici (Wüsternitz), o výpomoc při placení 
pachtovného (mj. jeho žádost o místo u silničního ředitelství) 

3433 S 164 1763 Karton 1968 
Omezení počtu kožišnických mistrů ve Šternberku na šest 

3434 S 165 1763-1764 Karton 1968 
Smlouva mezi císařovnou Marií Terezií a sardinským královským dvorem 
o recipročním vydávání opadlých pozůstalostí 

3435 S 166 1764 Karton 1968 
Narovnání sporu mezi vsí Svinov, patřící městu Mohelnici a obyvateli 
městečka Líšnice o společné pastviště "Schlachten" 

3436 S 167 1641-1642, 1691-1698 Karton 1968 
Potvrzení výročních a týdenních trhů městečka Štramberku Leopoldem I. (mj. 
přiložen intimát Ferdinanda III. o udělení dvou výročních a jednoho týdenního 
trhu městečku Štramberku) 

3437 S 168 1661 Karton 1968 
Potvrzení starých a udělení nového výročního trhu (prvé pondělí po Novém 
roce) městečku Žďáru nad Sázavou 

3438 S 169 1732-1766 Karton 1968 
Potvrzení cechovních artikulí šumperskému cechu tkalců plátna, mezulánu, 
damašku, barchetu a trippu 

3439 S 170 1764 Karton 1968 
Žádost vysloužilého bubeníka Antonína Schlicka o povolení obchodovat se 
sýry a ovocem ve Znojmě 

3440 S 171 1764 Karton 1968 
Žádost špendlíkářského tovaryše Františka Schnalckeho z Pruského Slezska 
o přijetí za mistra v Brně nebo v Mikulově 

3441 S 172 1764 Karton 1968 
Zjišťování totožnosti údajného pruského hejtmana Kristiána Viléma 
svobodného pána Streitwitze a mladé ženy Marie Doroty Sachsové krajským 
úřadem v Olomouci 

3442 S 173 1764-1765 Karton 1968 
Žádost kroměřížského řezníka Františka Štěpánka o navrácení městskou 
radou odňatého masného krámu 
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3443 S 174 1764-1773 Karton 1969 
Žádost měšťanského krejčovského mistra Václava Schiffnera o povolení 
prodat krejčovskou dílnu v Brně 

3444 S 175 1764-1765 Karton 1969 
Žádost krejčovského tovaryše Benedikta Schotta o udělení měšťanského 
a mistrovského práva v Brně 

3445 S 176 1743 Karton 1969 
Žádost Jana Samuela Strabela z Züllichau (nyní Sulechow u Zielone Gory 
v Polsku) o dispens od chybějícího křestního a propouštěcího listu, potřebný 
k přijetí za učedníka k ostruhářskému mistrovi v Olomouci 

3446 S 177 1747 Karton 1969 
Žádost vojenského invalidy Matěje Zakloukala o optětovné povolení obchodu 
se sýry v Olomouci 

3447 S 178 1747 Karton 1969 
Žádost Jana Kašpara Schlechta o dispens od cizího původu, potřebný 
k získání měšťanského práva v Brně, a o povolení obchodu s krátkým zbožím 

3448 S 179 1682 Karton 1969 
Stížnosti zemského podkomořího na Moravě proti magistrátům královských 
měst, u nichž byly zjištěny nepořádky v účetní agendě 

3449 S 180 1696-1697 Karton 1969 
Správa městských statků a hospodaření s městskými příjmy (přiložen návrh 
zemského podkomořího Františka Karla hraběte Lichtensteina na organizaci 
správy obecních statků královských měst) 

3450 S 181 1667 Karton 1969 
Bohoslužby ve svátek Anděla Strážného (čtení officia anděla strážného 
s oktávou; přil. tištěný dekret sekretáře kongregace sv. ritu) 

3451 S 182 1714-1715 Karton 1969 
Osvobození královských měst od ubytovací povinnosti (přil. výtahy 
z ubytovacích rozvrhů) 

3452 S 183 1764-1768 Karton 1969 
Žádost bednářského tovaryše Josefa Schuberta o mistrovské právo v Brně 

3453 S 184 1765 Karton 1969 
Omezení počtu obchodníků s kořením v Šumperku na čtyři a obchodníků se 
střižným hedvábným zbožím na dva 
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3454 S 185 1699-1748 Karton 1969 
Placení ubytovacího příspěvku, daně z komínů a lozunků vrchnostenskými 
(šlechtickými) majiteli šosovních domů v královských městech (přiloženy 
tabelární přehledy vybíraných daní; daňové povinnosti majitelů šosovních 
domů v Olomouci) 

3455 S 186 1722 Karton 1969 
Zjišťování stavu nově postavených nebo renovovaných komínů v sedmi 
moravských královských městech 

3456 S 187 1765 Karton 1969 
Udání neofyta Adama Jana Stiegnera na Samuela Loschitze, žida 
z Prostějova a nově zvoleného židovského zemského staršího v Olomouckém 
kraji, pro špatné jednání a chování 

3457 S 188 1764-1765 Karton 1969 
Žádost koželužského tovaryše Františka Schustera o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k získání mistrovského práva v Osoblaze 

3458 S 189 1765 Karton 1969 
Žádost znojemského zlatníka Matyáše Schrimpfa o udělení měšťanského 
a mistrovského práva v Brně, kde si zřídil dílnu na ozdobnické předměty 

3459 S 190 1764-1765 Karton 1969 
Stížnost šternberské vrchnosti na dva tamní barvířské mistry, kteří odmítli 
platit roční činži 

3460 S 191 1765-1766 Karton 1969 
Žádost městské rady v Šumperku o povolení zřídit nižší latinskou školu, na 
níž by vyučovali tamní dominikáni 

3461 S 192 1766-1773 Karton 1969 
Udělení měšťanského práva v Novém Jičíně obchodníkovi Janu Baptistovi 
Schussbeckovi na zakoupený dům od Barbory Schenkové 

3462 S 193 1766 Karton 1969 
Memoriál Karla hraběte Schafgotsche o pohledávce váznoucí na jeho statcích 
v Pruském Slezsku 

3463 S 194 1765-1767 Karton 1969 
Žádost měšťanských knihařů v Brně o vyhoštění venkovského mistra Jakuba 
Sauera, usazeného na Starém Brně, kam přišel z Kyjova 

3464 S 195 1766 Karton 1969 
Žádost Pavlíny Sieglové, vdovy po zednickém mistrovi v Olomouci, o zajištění 
obživy pro ní a její čtyři děti (udělen vyživovací příspěvek z chudinské 
pokladny) 
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3465 S 196 1754-1755 Karton 1969 
Žádost olomouckého měšťana Antonína Matyáše Schmida o udělení 
nadačního místa pro jednoho z jeho dvou synů (nadace pro chudé děti) 

3466 S 197 1766-1767 Karton 1969 
Omezení počtu mydlářů v Šumperku 

3467 S 198 1767-1778 Karton 1970 
Spor města Strážnice s tamní vrchností o bezplatné dělání dříví ve 
vrchnostenských lesích, zajištěné uděleným privilegiím 

3468 S 199 1767 Karton 1970 
Žádost ševcovského tovaryše Jana Stucka o mistrovské právo v Jihlavě 

3469 S 200 1766-1767 Karton 1970 
Zamítnutí žádosti vojenského invalidy Františka Schollebergera o přijetí za 
člena krejčovského cechu v Brně s tím,že by se usadil na brněnském 
předměstí 

3470 S 201 1767-1772 Karton 1970 
Zamítnutí žádosti Pavla Slováka o povolení provozovat obchod se železem 
a šperky na brněnském předměstí Křížová ulice 

3471 S 202 1766-1771 Karton 1970 
Zamítnutí žádosti felčara Ignáce Schindlera o povolení provozovat v Opavě 
nebo Olomouci ranhojičské umění 

3472 S 203 1766-1767 Karton 1970 
Zamítnutí žádosti Jana Schmida o přijetí za měšťanského uzenáře v Jihlavě 

3473 S 204 1766-1767 Karton 1970 
Žádost Jakuba Slavíka, provaznického mistra v Přerově, o povolení 
provozovat provaznické řemeslo v Senici na Hané 

3474 S 205 1766-1767 Karton 1970 
Žádost Magdaleny Steiningerové, vdovy po sklenářském mistrovi v Telči, 
o zajištění obživy ponecháním živnosti 

3475 S 206 1766-1767 Karton 1970 
Omezení počtu jirchářů v Šumperku na deset 

3476 S 207 1765-1766 Karton 1970 
Vyšetřování stížnosti Jana Jiříka Schröckera, obchodníka s krátkým zbožím 
na Starém Brně, proti tamní vrchosti, která mu zakázala bydlet v tzv. 
Kredisové domě 
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3477 S 208 1765-1766 Karton 1970 
Udělení bezplatné dispense od chybějícího křestního listu Františku Antonínu 
Schmackovi z Pruského Slezska, žádajícímu o přijetí do učení k některému 
zdejšímu řemeslníkovi 

3478 S 209 (1523) 1766-1769 Karton 1970 
Udělení dispense od cizího původu a nesplněných učebních let arménskému 
obchodníkovi a olomouckému měšťanovi Michaelu Sassatimu, který chtěl 
koupit v Olomouci měšťanský dům s právem výčepu piva a provozování 
obchodu (přiložen ověřený opis privilegií udělených olomouckým 
obchodníkům českými panovníky, počínaje králem Ludvíkem 1523) 

3479 S 210 1766-1768 Karton 1970 
Žádost Františka Stucha, pláteníka z Polského Slezska, o dispens od cizího 
původu, potřebný k získání mistrovského práva v Uničově 

3480 S 211 1767 Karton 1970 
Stížnost šternberských obchodníků s koloniálním zbožím proti tamnímu 
tkalcovskému mistrovi Antonínu Zillichovi, pro neoprávněné provozování 
obchodu se slanečky 

3481 S 212 1767-1768 Karton 1970 
Vyšetřování nesrovnalostí v cechovních účtech šumperských výrobců 
vlněného sametu (mj. stížnost několika tamních výrobců vlněného sametu na 
útisk a omezování ze strany šumperské městské rady 

3482 S 213 1767 Karton 1971 
Žádost vysloužilého dragounského důstojníka Jindřicha Shneidera o povolení 
otevřít si na Starém Brně výčep vína pro cestující 

3483 S 214 1767-1768 Karton 1971 
Spor poddaných ze vsi Šentálu (Schönthal, nyní osada Krásné), patřící městu 
Šumperku, s tamní vrchností v kontribučních záležitostech 

3484 S 215 1767 Karton 1971 
Přijetí jirchářského tovaryše Jana Schnörcha za mistra jirchářského cechu 
v Litovli 

3485 S 216 1767 Karton 1971 
Udělení mistrovského práva na brněnském předměstí zámečnickému 
tovaryšovi Františku Spatziererovi 

3486 S 217 1767-1768 Karton 1971 
Žádost Antonína Schmida, bývalého vrchního na statku Kuřim, o dispens od 
tříletého držení měšťanského práva, potřebný k volbě za radního v Uherském 
Hradišti 
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3487 S 218 1768-1770 Karton 1971 
Zaopatření vysloužilých vojáků, vdov po vojácích, nemocných žen vojáků 
a vojenských dětí – mj. jejich umísťování ve špitálech a sirotčincích, přijímání 
vojenských dětí ve věku 10 – 15 let do služby na panstvích 

3487 S 218 1770-1771 Karton 1972 
Zaopatření vysloužilých vojáků, vdov po vojácích, nemocných žen vojáků 
a vojenských dětí – mj. zpráva kraj. hejtmanů o zaopatřených vojenských 
dětech v kraji 

3487 S 218 1772-1774 Karton 1973 
Zaopatření vysloužilých vojáků, vdov po vojácích, nemocných žen vojáků 
a vojenských dětí – mj. zaopatření dětí zemřelých rekrutů 

3487 S 218 1775-1782 Karton 1974 
Zaopatření vysloužilých vojáků, vdov po vojácích, nemocných žen vojáků 
a vojenských dětí – mj. zaopatření dětí zemřelých rekrutů 

3487 S 218 1782-1785 Karton 1975 
Zaopatření vysloužilých vojáků, vdov po vojácích, nemocných žen vojáků 
a vojenských dětí – mj. zaopatření dětí zemřelých rekrutů 

3488 S 219 1768-1780 Karton 1976 
Likvidace schodku v kontribučních účtech po bývalém výběrčím kontribucí ve 
Slezsku Gottfriedu Johannu Schramovi 

3489 S 220 1755 Karton 1976 
Umístění pomateného Františka Schreyera z Vyškova ve špitále sv. Marka ve 
Vídni 

3490 S 221 1755-1756 Karton 1976 
Šetření kolem případu Matěje Stosse z Troubelic na úsovském panství, který 
pod příslibem manželství přivedl do jiného stavu dvě ženy a proti církevním 
zákonům se s druhou z nich oženil 

3491 S 222 1756 Karton 1976 
Vyšetřování stížnosti Františka Saxe, měšťanského soukeníka v Olomouci, 
proti židovskému obchodníkovi v Prostějově Salomonu Marcusovi, který ho 
poškodil při vzájemném obchodování 

3492 S 223 1756 Karton 1976 
Intervence hradišťského krajského hejtmana za světlovské poddané, s nimiž 
vyvolal bitku Josef Křižan, výběrčí daní třicátkového úřadu v Trenčíně (mj. 
žádost o navrácení zabaveného obilí) 

3493 S 224 1756 Karton 1976 
Neoprávněná stížnost Františka Šídla, ševcovského mistra v Uherském 
Brodě, proti tamnímu ševcovskému cechu, že vybíral vyšší cechovní poplatky, 
než bylo stanoveno 
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3494 S 225 1756-1757 Karton 1976 
Odepření přípřeže pro odvoz dřeva na stavbu olomoucké pevnosti poddanými 
z Frankštátu 

3495 S 226 1757-1758 Karton 1976 
Povolení brněnského magistrátu pro mydláře Josefa Slámu zřídit na 
předměstí mydlářskou dílnu a prodávat vyrobené zboží v krámě v tzv. 
Scholzově domě, dokud si nekoupí vlastní dům 

3496 S 227 1757-1758 Karton 1976 
Stížnost Valentina Schlesingera z Tvarožné na líšeňském panství proti tamní 
vrchnosti, jež mu odňala pro neplnění kontribučních povinností lánový grunt 
a postoupila jej Antonínu Audymu 

3497 S 228 1758 Karton 1976 
Vyšetřování nepořádků při vybírání cla z příze a plátna a dobytčí přirážky ve 
Slavonicích 

3498 S 229 1757-1758 Karton 1976 
Udělení dispense od cizího původu a předložení křestního a výučního listu 
ševcovskému tovaryši Jindřichu Steidlerovi, žádajícímu o udělení 
měšťanského a mistrovského práva v Olomouci 

3499 S 230 1757-1758 Karton 1976 
Souhlas s přijetím Jana Jakuba Svobody, hrnčířského mistra v Ivančicích, za 
měšťanského hrnčíře v Prostějově 

3500 S 231 1758 Karton 1976 
Udělení mistrovského práva v Olomouci Ignáci Schiebingovi, sklenářskému 
mistrovi v Holešově 

3501 S 232 1758-1759 Karton 1976 
Udělení dispense od cizího původu tovaryši při výrobě korduánu Janu 
Scholtzovi, žádajícímu o udělení měšťanského a mistrovského práva 
v Olomouci 

3502 S 233 1758-1759 Karton 1976 
Stížnost Matyáše Saumhubera, mlynáře v Lubnici na bítovském panství, proti 
tamní vrchnosti pro nesprávně stanovenou kontribuci 

3503 S 234 1758-1759 Karton 1976 
Žádost kloboučnických tovaryšů Matyáše Spatha a Jana Antla o udělení 
mistrovského práva v Brně 

3504 S 235 1758-1759 Karton 1976 
Žádost olomouckého radního Františka Sebastiánského o poskytnutí 
příspěvku 300 zl. z kasárenského příspěvkového fondu (Casarmen – Beitrags 
– Fundo) 
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3505 S 236 1759 Karton 1976 
Žádost Josefa Schwarze, měšťanského knoflíkáře v Olomouci, o odměnění 
vlastních zásluh při obraně olomucké pevnosti před pruským vojskem 

3506 S 237 1758-1759 Karton 1976 
Žádost Anny Suchánkové o souhlas s provozováním tiskařství na plátně na 
Pekařské ulici v Brně (přiloženy vzorky potištěného plátna) 

3507 S 238 1759 Karton 1976 
Žádost Matyáše Seebergera, krejčovského mistra v Olomouci, o právo výčepu 
vína ve vlastním domě 

3508 S 239 1760 Karton 1976 
Žádost Josefa Sadlera, malíře (umělce) na stavovské akademii v Olomouci, 
o osvobození ode všech měšťanských povinností 

3509 S 240 1759-1760 Karton 1976 
Spor moravského manufakturního úřadu s brněnským soukenickým cechem 
a Františkem Sommerem, měšťanským soukeníkem v Brně, obviněným ze 
zištného vykonávání úřadu tzv. zemského staršího (soukenických cechů na 
Moravě) 

3510 S 241 1760 Karton 1976 
Udělení mistrovského práva v Brně kožišnickému tovaryši Tadeáši Slovákovi 

3511 S 242 1763 Karton 1976 
Žádost šumperských podkovářů a zbrojířů o povolení výroby hřebíků a cvoků 

3512 S 243 1760-1761 Karton 1976 
Žádost městské rady ve Šternberku o oddělení města od šternberského 
panství v kontribučních záležitostech 

3513 S 244 1763 Karton 1976 
Věznění Ignáce Steinleina ve Vídni, vydávajícího se za františkána; 
vyšetřování jeho činnosti v Brně v roce 1760 

3514 S 245 1762 Karton 1976 
Žádost sklářského tovaryše Adama Storcha o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k získání mistrovského práva ve Slavonicích 

3515 S 246 1763-1764 Karton 1976 
Spor troubského faráře Jana Dohnala s tišnovskou vrchností o tzv. jiřské 
groše a obilní desátek v Bosonohách 

3516 S 247 1765 Karton 1976 
Zamítnutí žádosti kuřimského ranhojiče Františka Stöhra o přijetí za ranhojiče 
v Šumperku 
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3517 S 248 1767-1768 Karton 1976 
Žádost hradišťského prarukáře Jana Skurecka o souhlas se zrušením 
jmenované živnosti a o povolení provozovat obchod plátnem 

3518 S 249 (1693) 1767-1773 Karton 1976 
Stížnost poddaných z Manské Sedlnice (dnes Sedlnice u Nového Jičína) proti 
tamní pozemkové vrchnosti v robotních a kontribučních záležitostech (přil. 
opis urbáře lenního statku Sedlnnice z roku 1693) 

3519 S 250 1767-1768 Karton 1976 
Žádost ševcovského tovaryše Ondřeje Schwartze o udělení mistrovského 
práva v Budišově nad Budišovkou 

3520 S 251 1767-1768 Karton 1976 
Žádost Václava Stracka o povolení zřídit pekárnu v ulici Švábce na 
brněnském předměstí a o přijetí za mistra pekařského cechu (zmínka 
o domech na Malé Nové ulici a Švábce a o rozmístění pekáren v okolí) 

3521 S 252 1768 Karton 1976 
Stížnost Antonína Seeliga, vojenského invalidy z Tylova na sovineckém 
panství, proti tamnímu vrchnímu, který ho obvinil, že přivedl Kláru 
Schintzlovou do jiného stavu a uložil mu pokutu 50 zl. 

3522 S 253 1768 Karton 1976 
Žádost olomouckého měšťana Samuela Schüllera o uprázdněné místo 
městského radního 

3523 S 254 1768 Karton 1976 
Žádost Ignáce Schneidera, hostinského na Veselském předměstí Uherského 
Hradiště, o dispens od řádného vyučení pekařskému řemeslu, potřebný ke 
zřízení pekárny a k přijetí za mistra pekařského cechu 

3524 S 255 1768-1769 Karton 1976 
Žádost Johany Doroty Schwarzové z Ratiboře v Pruském Slezsku o vydání 
pozůstalosti po Gottliebu Axmanovi, bratrovi jejího dědečka 

3525 S 256 1768-1769 Karton 1976 
Žádost tkalcovského tovaryše z Místku Ondřeje Šrámka o udělení venia 
aetatis 

3526 S 258 1769 Karton 1976 
Stížnost světského kněze Františka Schindlera proti městské radě v Novém 
Jičíně, která požadovala 2 kr. z každého zlatého z dědického podílu po jeho 
rodičích 

3527 S 259 1759-1769 Karton 1976 
Spor Jana Dorazila, majitele Horního (tzv. Seibertova) mlýna na statku 
Dědičná Sedlnice, s tamní vrchností o výši dlužné částky za mlýn 
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3528 S 260 1769 Karton 1976 
Pokyny bývalému slezskému zemskému radovi v. Strachwitzovi, zdržujícímu 
se v Brně, aby odevzdal svídnické solní účty z roku 1761, které mu předal 
bývalý obchodník se solí Karel Leonardi 

3529 S 261 1769-1774 Karton 1976 
Zajištění kauce 6000 zl., kterou složila za nového stavovského 
místopokladníka Kristiána Schattela Marie Teodora hraběnka Podstatská, 
rozená svobodná paní Imbsenová 

3530 S 262 1769 Karton 1976 
Stížnost třebíčského chalupníka Lorence Sobotky proti tamní vrchnosti, která 
po něm požadovala zaplacení dvojího úroku z držených pozemků 

3531 S 263 1768-1769 Karton 1976 
Anonymní návrh na úsporu dřeva při pokrývání střech domů použitím břidlice 
(Schieferstein) 

3532 S 264 1769-1770 Karton 1977 
Předání případu krádeže deposita, kterou spáchal bývalý olomoucký poštmistr 
Jan von Sigt, moravskému tribunálu 

3533 S 265 1769-1783 Karton 1977 
Stížnost šternberské městské rady proti tamní vrchosti, která odmítla povolit 
výrobu cihel pro potřebu města (na plné moci šternberských měšťanů pro 
jejich dva zástupce přitištěno 36 pečetí) 

3534 S 266 1770 Karton 1977 
Žádost zámečnického tovaryše Matyáše Schmuckera, který se vrátil z vandru 
pro Francii, Itálii, Holandsku a Německu, o udělení mistrovského práva a 
o povolení zřídit zámečnickou dílnu na Pekařské ulici v Brně 

3535 S 267 1769-1770 Karton 1977 
Žádost ševcovského tovaryše Kašpara Stöhra o přijetí za venkovského mistra 
v Komárově, na panství brněnské kapituly 

3536 S 269 1769-1777 Karton 1977 
Žádost Jana Josefa Schebelleho o povolení zřídit v jeho salnytrové huti 
u Brna salajkárnu a nakupovat popel, potřebný k výrobě potaše (mj. zřízení 
potašárny na pozořickém panství) 

3537 S 270 1769-1770 Karton 1977 
Zamítnutí žádosti šumperských mlynářů a temenických pekařů o povolení 
obchodu moukou a vařivem 

3538 S 271 1770 Karton 1977 
Stížnost Františka Svítila, pro puštěného vojáka Laudonova pěšího regimentu 
a čtvrtláníka ve Svaté Kateřině, proti vrchnímu na kuřimském panství, který ho 
nutil odstoupit svůj statek a přijmout půstý půllánový grunt v Lipůvce 
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3539 S 272 1770 Karton 1977 
Žádost Antonína Jana Slámy, městského vicesyndika, o dispens od tříletého 
držení měšťanského práva, potřebný k volbě za radního v Brně (po zemřelém 
radním Františku Antonínu Mařatovi) 

3540 S 273 1770 Karton 1977 
Žádost postřihovače sukna Františka Sweina o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k získání mistrovského práva v Telči 

3541 S 274 1770-1782 Karton 1977 
Suspendování trstěnického faráře Františka Josefa Hanáka a jeho internace 
v brněnském kapucínském klášteře pro padělání papežského breve (předtím 
byl ve sporu s hostěradickým děkanem Janem Schillingerem) 

3542 S 275 1768-1770 Karton 1977 
Žádost tovaryše Františka Sommera o přijetí za mistra krejčovského cechu 
v Uničově 

3543 S 276 1770 Karton 1977 
Žádost olomouckého měšťanského kameníka Josefa Stabla o přijetí syna 
Josefa za třetího kamenického mistra v Olomouci 

3544 S 277 1770 Karton 1977 
Vyšetřování stížnosti ševce Jakuba Schüllera z Boršova proti ševcovským 
mistrům v Moravské Třebové, kteří mu zakázali prodávat své výrobky na 
trzích (mj. jeho žádost o takové opatření, které by zamezilo zkracování jeho 
cechovních práv) 

3545 S 278 (1608) 1770-1774 Karton 1977 
Stížnost poddaných z Velké Senice (dnes Senice na Hané) na panství 
olomoucké dómské kapituly proti vrchnosti pro robotní útisk a vymáhání 
nespravedlivé kontribuce (mj. uvěznění několika poddaných; přil. ověřené 
i neověřené opisy listin a robotních smluv) 

3546 S 279 1770-1771 Karton 1977 
Žádost Sabiny Schreierové, vdovy po olomouckém měšťanovi, aby po 
provdání za obchodníka Michaela Sassatiho mohla i nadále provozovat výčep 
vína ve zděděném domě 

3547 S 280 1770-1771 Karton 1977 
Žádost brněnského vicesyndika Antonína Jana Slámy o dispens od všech 
dalších zkoušek, potřebný k volbě za městského radního 

3548 S 281 1771 Karton 1977 
Prodej krásnobarvířské dílny na Křenové ulici u Brna po zemřelém Konrádu 
Schillim 
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3549 S 282 1771 Karton 1977 
Žádost Ondřeje Šimkovského o dispens od tříletého držení měšťanského 
práva, potřebný k volbě za radního v Olomouci 

3550 S 283 1770-1771 Karton 1977 
Žádost koželužského tovaryše Floriána Schöna o dispens od nesplněných 
vandrovních let, potřebný k získání mistrovského práva v Německé Libině 
(poté Horní Libina) a k převzetí varny salnytru 

3551 S 284 1771 Karton 1977 
Žádost olomouckého městského dlaždiče Františka Slepičky o přijetí za mistra 
tamního zednického a kamenického cechu 

3552 S 285 1771 Karton 1977 
Stížnost malíře Antonína Schmida z Porstorfu proti vyškovskému purkmistrovi 
Martinu Salomonovi, který ho veřejně zostudil při procesí Božího těla 

3553 S 286 1771-1772 Karton 1977 
Pozůstalost po Heleně Sieglové z Jihlavy, zemřelé bez dědiců a testamentu 

3554 S 287 1770 Karton 1977 
Dvorský intimát o udělení dispense od povinnosti vykázání se předky Ignáci 
Schröflovi z Mannsperka, zemskému podkomořímu a guberniálnímu radovi 

3555 S 288 1770 Karton 1977 
Vyšetřování pobytu podezřelých osob, a to Josefy Schwartzové, manželky 
proviantního důstojníka, a krejčovského tovaryše z Kroměříže jménem 
Pulsátor, v domě Ondřeje Střely, obchodníka moukou na Strarém Brně 

3556 S 289 1770 Karton 1977 
Žádost krejčovského tovaryše Karla Josefa Schaara o udělení měšťanského 
a mistrovského práva v Olomouci 

3557 S 290 1769-1770 Karton 1977 
Zamítnutí žádosti Josefa Strouhala, rektora kůru v Kroměříži, o povolení 
zhotovovat hudební nástroje 

3558 S 291 1771-1775 Karton 1977 
Žádost Antonína Slovenského, knihařského mistra na Starém Brně, 
o povolení zřídit knihařskou dílnu na Pekařské ulici 

3559 S 292 1771-1773 Karton 1977 
Pozůstalostní řízení po úmrtí Barbary Schwedlerové z Jihlavy, jejíž syn byl 
evangelického vyznání a pobýval v cizině 
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3560 S 293 1773-1782 Karton 1978 
Školství na Moravě – č. 1: zřizování německých normálních škol na Moravě; 
mj. slučování normálních škol s jesuitskými školami, zřizování triviálních 
a hlavních škol, inspekce škol, stavby školních budov, tisk školních knih, 
školské a disciplinární předpisy, vyučování náboženství na školách 

3560 S 293 1778-1785 Karton 1979 
Školství na Moravě – mj. vyúčtování výdajů na stavbu škol, za školní učebnice 
a pomůcky; ustanovování a zkoušky učitelů, obsazování uprázdněných 
učitelských míst na triviálních, hlavních a normálních školách, platy učitelů, 
adaptace domů pro školské účely, seznamy škol na panstvích podle krajů 
s údaji o počtech žáků, vrchosti, učitelích, farnosti (školská fase) 

3560 S 293 1775-1785 Karton 1980 
Školství na Moravě – č. 2: odvod peněz z dvouměsíčních interkalárních příjmů 
farních beneficií do fondu normálních škol 1775 – 1785 

3560 S 293 1775-1785 Karton 1980 
Školství na Moravě – č. 3: dotace fondu normálních škol; potrestání ročičů, 
kteří neposílali své děti do škol; přestupky žáků a učitelů, zprávy o vizitacích 
na školách, materiály školské fase (1780), obsazování uprázdněných farních 
beneficií a farní účty z tohoto období 1775 – 1785 

3560 S 293 1775-1785 Karton 1980 
Školství na Moravě – č. 4: dotace fondu normálních škol; potrestání ročičů, 
kteří neposílali své děti do škol; přestupky žáků a učitelů, zprávy o vizitacích 
na školách, materiály školské fase (1780), obsazování uprázdněných farních 
beneficií a farní účty z tohoto období 1775 – 1785 

3560 S 293 1775-1785 Karton 1980 
Školství na Moravě – č. 5: dotace fondu normálních škol; potrestání ročičů, 
kteří neposílali své děti do škol; přestupky žáků a učitelů, zprávy o vizitacích 
na školách, materiály školské fase (1780), obsazování uprázdněných farních 
beneficií a farní účty z tohoto období 1775 – 1785 

3560 S 293 1775-1785 Karton 1980 
Školství na Moravě – č. 6: dotace fondu normálních škol; potrestání ročičů, 
kteří neposílali své děti do škol; přestupky žáků a učitelů, zprávy o vizitacích 
na školách, materiály školské fase (1780), obsazování uprázdněných farních 
beneficií a farní účty z tohoto období 1775 – 1785 

3560 S 293 1775-1785 Karton 1980 
Školství na Moravě – č. 7: dotace fondu normálních škol; potrestání ročičů, 
kteří neposílali své děti do škol; přestupky žáků a učitelů, zprávy o vizitacích 
na školách, materiály školské fase (1780), obsazování uprázdněných farních 
beneficií a farní účty z tohoto období 1775 – 1785 

3560 S 293 1775-1785 Karton 1980 
Školství na Moravě – č. 8: dotace fondu normálních škol; potrestání ročičů, 
kteří neposílali své děti do škol; přestupky žáků a učitelů, zprávy o vizitacích 
na školách, materiály školské fase (1780), obsazování uprázdněných farních 
beneficií a farní účty z tohoto období 1775 – 1785 
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3560 S 293 1779-1785 Karton 1981 
Školství na Moravě – č. 9: zasílání programů zkoušek na normálních 
a hlavních školách dvoru ve Vídni, zprávy ředitelů škol a vrchních školských 
dozorců 1779 – 1785 

3560 S 293 1780-1784 Karton 1981 
Školství na Moravě – č. 10: zkoušky světských a řádových kněží na 
normálních školách před jejich ustanovením na farní beneficia; přiložené 
osvědčení o absolvovaných zkouškách, pokyny k zasílání pololetních 
seznamů 1780 – 1784 

3560 S 293 1772-1785 Karton 1981 
Školství na Moravě – obsazování učitelských míst, protokoly ze zasedání 
duchovní komise gubernia o školských záležitostech, odvod peněz do 
náboženského fondu, odvod peněz z dvouměsíčních interkalárních příjmů do 
fondu normálních škol 1772 – 1785 

3560 S 293 1780-1782 Karton 1982 
Školství na Moravě – č. 11: stav německých normálních škol na Moravě, 
opatření na zlepšení jejich stavu, zákaz tisku a dovozu všech starých knih pro 
německé školy, další vzdělávání učitelů, zřizování vzorných škol a škol pro 
dívky; mj. žádosti o místa učitelů a správců škol, zřizování škol; přiložená 
tištěná instrukce pro školy vzorové seznamy rodičů a jejich dětí s údaji o jejich 
počtu a stáří podle farností (i Těšínský kraj), tištěné pozvánky na veřejné 
zkoušky žáků) 

3560 S 293 1780-1783 Karton 1983 
Školství na Moravě – č. 11: mj. materiály školské fase (1780), učební 
programy, realizace tzv. letních kursů, seznamy dětí schopných navštěvovat 
školu (Brno – Nová ulice, Velká a Malá Pekařská ulice), seznamy triviálních 
škol na panstvích 

3560 S 293 1783-1784 Karton 1984 
Školství na Moravě – č. 11: mj. stavby a opravy škol, finanční prostředky na 
stavbu škol, pozvánky na veřejné zkoušky žáků hlavních škol po ukončení 
zimního kursu (Bruntál, Znojmo, Telč aj.), pololetní výkazy o tzv. zimních 
školách pro venkovské děti, na nichž vyučovali obchodníci, sedláci nebo 
propuštění vojáci 

3560 S 293 1785 Karton 1985 
Školství na Moravě – č. 11: mj. stavby a opravy škol, finanční prostředky na 
stavbu škol, pozvánky na veřejné zkoušky žáků hlavních škol po ukončení 
zimního kursu (Bruntál, Znojmo, Telč aj.), pololetní výkazy o tzv. zimních 
školách pro venkovské děti, na nichž vyučovali obchodníci, sedláci nebo 
propuštění vojáci 

3560 S 293 1775-1776 Karton 1986 
Školství na Moravě – č. 14: dotace fondu normálních škol z jesuitského fondu 
1775 – 1776 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

898 

3560 S 293 1775-1776 Karton 1986 
Školství na Moravě – č. 15: rozhodnutí o způsobu úhrady kontribučního dluhu 
Josefa Laubera, katechety na brněnské normální škole 1775 – 1776 

3560 S 293 1776 Karton 1986 
Školství na Moravě – č. 16: umístění normální školy v Olomouci v budově 
bývalé jesuitské koleje 1776 

3560 S 293 1777,1782 Karton 1986 
Školství na Moravě – č. 17: instrukce, jak si mají počínat ředitelé a učitelé 
normálních a hlavních škol při výuce soukromých učitelů 1777,1782 

3560 S 293 1779-1780 Karton 1986 
Školství na Moravě – č. 18: zřízení školy pro dívky v budově kláštera klarisek 
v Olomouci; přiložená tištěná pozvánka na veřejnou zkoušku žáků hlavní 
školy v Olomouci 1779 – 1780 

3560 S 293 1777-1780 Karton 1986 
Školství na Moravě – č. 19: schválená instrukce pro vrchní školní dohližitele, 
ředitele a katechety na německých školách 1777 – 1780 

3560 S 293 1782-1785 Karton 1986 
Školství na Moravě – č. 20: zřizování židovských náboženských a normálních 
škol, připouštění židovských dětí k výuce na křesťanských školách 1782 – 
1785 

3560 S 293 1775-1785 Karton 1986 
Školství na Moravě – č. 21: platy a remunerace učitelů na normálních školách 
1779 – 1785 

3560 S 293 1782-1785 Karton 1987 
Školství na Moravě – č. 22: ustanovování učitelů na normálních školách, jejich 
překládání, platy a remunerace; mj. seznamy uchazečů o učitelská místa, 
pozvánky na veřejné zkoušky, výuka katechismu na normálních školách, 
disciplinární řízení s učiteli 

3560 S 293 1783-1785 Karton 1988 
Školství na Moravě – č. 23: ustanovování katolických učitelů převážně na 
triviálních školách, jejich překládání, platy, remunerace a akcidencie 1783 – 
1785 

3560 S 293 1785 Karton 1989 
Školství na Moravě – č. 23: přil. sbírka ukázkového kaligrafického písma 
některých žáků normální školy v Brně 1785 

3560 S 293 1784-1785 Karton 1989 
Školství na Moravě – č. 24: ustanovování nekatolických učitelů na triviálních 
školách, jejich překládání, platy a remunerace 1784 – 1785 
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3560 S 293 1783-1785 Karton 1989 
Školství na Moravě – č. 25: protokoly krajských komisařů o stavu školských 
záležitostí ve vizitačních okresích 1783 – 1785 

3560 S 293 1782-1785 Karton 1990 
Školství na Moravě – školská fase – zpráva Františka Antonína Schrämbla, 
hlavního školního ředitele v Opavě, o výsledcích generální vizitace všech škol 
ve Slezsku s návrhy na odstranění zjištěných nedostatků; prodej německých 
školních učebnic dodaných z Vídně; přehledy o počtech školou povinných dětí 

3560 S 293 1780-1785 Karton 1991 
Školství na Moravě – zlomky – materiály školské fase /1780/, seznamy 
triviálních škol, seznamy školních knih, seznamy žáků 

3560 S 293 1780-1786 Karton 1992 
Školství na Moravě – mj. pokladní výkazy fondu normálních škol 

3561 S 294 1771 Karton 1993 
Úprava kontribučních povinností čtyř přespolních poddaných z Cotkytle na 
zábřežském panství, kteří podle rektifikace patřili do Šumvaldu (nyní Strážná); 
přiložen výtah z originálu rektifikačního instrumentu obou vsí 

3562 S 295 1771 Karton 1993 
Stížnost Rosalie Szavalové na Františka Weppela, rychtáře ve Střelicích 
u Uničova, který ji způsobil zranění při údajném znásilnění 

3563 S 296 1771-1772 Karton 1993 
Žádost pernikářského tovaryše Františka Scholze o místo voskaře a pernikáře 
v Osoblaze 

3564 S 297 1771-1772 Karton 1993 
Dědický podíl po otci pro bratry Jana a Antonína Svobodovy z Brna 

3565 S 298 1771-1772 Karton 1993 
Chytání křečků, vrabců aj. škůdců do zařízení zhotoveného Josefem 
Schnirchem z Brna a vyzkoušeného na chrlickém panství 

3566 S 299 1771-1772 Karton 1993 
Žádost krejčovského tovaryše Matěje Slunéčka o měšťanské a mistrovské 
právo v Uherském Hradišti 

3567 S 300 1721-1783 Karton 1993 
Potvrzení privilegií Žďáru nad Sázavou 

3568 S 301 1773-1774 Karton 1993 
Nové cechovní artikule pro mečířské mistry a tovaryše 
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3569 S 302 1774-1779 Karton 1993 
Spor Matěje Šupky z Heraltic na brtnickém panství s vrchností o robotní 
povinnosti (mj. jeho věznění a cesta do Vídně se stížností na vrchnost) 

3570 S 304 1774-1777 Karton 1993 
Narovnání sporu městečka Švábenic s vrchností ve Vyškově v robotních 
a kontribučních záležitostech (mj. žádost o odvolání vojenské exekuce) 

3571 S 305 1774-1775 Karton 1993 
Vyšetřování podvodného jednání Marie Anny Suché, která předstírala, že 
došlo k zázraku (mj. potrestání rajhradského opata, který oddaloval její 
vydání, pokutou 100 dukátů) 

3572 S 306 1773 Karton 1993 
Žádost jihlavského syndika Jana Karla Schindlera o dispens od právnické 
zkoušky, potřebný k volbě za radního 

3573 S 307 1643-1653 Karton 1994 
Dvouměsíční zimní pobyt regimentu Hanse Albrechta z Schönkirchenu na 
Moravě, zajištění žoldu a proviantu 

3574 S 308 1650-1654 Karton 1994 
Jednání o peněžní náhradě za poskytnutý proviant a ubytování vojáků 
Meuterova regimantu na žďárském panství v zimě roku 1647 

3575 S 309 1629-1655 Karton 1994 
Vymáhání dlužných lozunků v královských městech 

3576 S 310 1674-1677 Karton 1994 
Spor Valentina Steinmetze, měšťana a lazebníka v Jihlavě, se členy 
lazebnického cechu, kteří pochybovali o jeho manželském původu (mj. 
uvěznění dvou jihlavských lazebníků) 

3577 S 311 1669-1674 Karton 1994 
Žádost mydlařů a svíčkařů v Olomouci, Brně, Znojmě a Jihlavě o potvrzení 
jejich cechovních privilegií (přiložena také žádost olomouckých řezníků) 

3578 S 313 1688-1689 Karton 1994 
Pronájem tabákové abaldy na Moravě Bartoloměji Salcarimu, měšťanskému 
obchodníkovi v Brně 

3579 S 314 1649-1650 Karton 1994 
Švédská evakuace obsazených míst na Moravě 
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3580 S 315 1691-1692 Karton 1994 
Zavedení poplatku z ustájení tažných zvířat (Stallmut – Geld), patřících 
především cizím kupcům, obchodníkům, cestujícím, formanům a kočím (přil. 
tištěný rekript o zavedení a způsobu vybírání tohoto poplatku) 

3581 S 316 1692-1694 Karton 1994 
Použití vězňů jako veslařů na galejích (přil. zprávy krajských hejtmanů 
o pracovním využití vězňů a o vězních schopných práce na galejích) 

3582 S 317 1692 Karton 1994 
Přemístění vězněného saského generála polního maršála Hanse Adama von 
Schöninga, který velel brandeburskému pomocnému sboru a byl lstí zajat, 
z Prahy do Brna na Špilberk 

3583 S 318 1693 Karton 1994 
Udělení měšťanského práva v Jihlavě Jiřímu Strausovi, lazebníkovi v Kutné 
Hoře, jehož manželce zemřela v Jihlavě matka vlastnící tam sladovnický dům 

3584 S 319 1689-1690 Karton 1994 
Padělání propouštěcího listu z vojenské sužby Hansem Jiřím Ballem, 
zadrženým v Šumperku a předaným do Olomouce 

3585 S 320 1722-1723 Karton 1994 
Potrestání ševcovských učedníků, kteří se vzbouřili proti mistrům a odmítli 
nastoupit do práce 

3586 S 321 1711-1713 Karton 1995 
Opatření proti obyvatelům markrabství moravského, kteří odmítali platit 
poplatky stanovené slezským akcízovým řádem; vyšetřování podloudníků, 
přepravujících kamennou sůl ze Slezska na Moravu 

3587 S 322 1710-1716 Karton 1995 
Potvrzení cechovních artikulí šumperských pekařů (přil. ověřený opis 
konfirmovaných cechovních artikulí) 

3588 S 323 1709-1710 Karton 1995 
Udělení čtyř nových koňských a dobytčích trhů městečku Šilperku (dnes Štíty) 

3589 S 324 1694-1732 Karton 1995 
Potvrzení cechovních artikulí sítkařů (řešetářů) na Moravě; žádost sítkařských 
mistrů o vydání ochranného patentu proti pokoutním sítkařům; potvrzení změn 
v cechovních artikulích 

3590 S 325 1695-1710 Karton 1995 
Vyšetřování Augustina Sýkory ze Syrovic na dolnokounickém panství, 
obviněného komorním prokurátorem ze skupování obilí a jeho prodeje do 
Rakouska; jeho žádost o propuštění z vězení a o navrácení zabaveného obilí 
a složené kauce; dodávky obilí pro císařskou armádu v Uhrách 
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3591 S 326 1697-1699 Karton 1995 
Stížnost privilegovaných vídeňských sedlářů na sedláře v Brně a Mikulově, 
kteří odmítali poskytnout práci učedníkům a tovaryšům vyučeným ve Vídni 

3592 S 327 1696-1698 Karton 1995 
Exekuční vymáhání dlužných kontribucí na panstvích Jevišovice a Jaroslavice 
ve Znojemském kraji (přiloženy seznamy dlužných částek) 

3593 S 328 1704 Karton 1995 
Vojenský zásah proti skupině tří set bavorských pochodů (Schergen), 
shromážděných v hraničním prostoru Čech, Moravy a Rakouska (přiloženy 
zprávy krajských hejtmanů z Jihlavy a Znojma) 

3594 S 329 (1635) 1674-1712 Karton 1995 
Potvrzení cechovních artikulí a privilegií šumperských soukeníků (mj. 
nesouhlas šumperských mezuláníků, výrobců barchetu a trippu s žádostí 
soukeníků o potvrzení privilegií; přiloženy opisy cechovních artikulí a ověřený 
opis cechovních artikulí soukeníků) 

3595 S 330 1707-1708 Karton 1996 
Udělení dvou nových výročních trhů městečku Židlochovicím na přímluvu 
majitele panství Filipa Ludvíka hraběte Sinzendorfa 

3596 S 331 1706-1709 Karton 1996 
Výslechy zajatého švédského podplukovníka von Stolzenberga, dopraveného 
na brněnský Špilberk z Vratislavi (přil. jeho žádost o propuštění z vězení; 
věznění francouzského majora Buckarta) 

3597 S 332 1705-1708 Karton 1996 
Spor poddaných z Nového Světlova s podplukovníkem Hurlym z Trenčína 
o zaplacení dodaného proviantu a třídenní roboty v lese a při sklizni sena, 
stížnost na jeho podvodné jednání 

3598 S 333 1709-1716 Karton 1996 
Zajišťování finančních a materiálních potřeb vojenské posádky na Špilberku 
(mj. vymáhání dlužných peněz na některých panstvích) 

3599 S 334 1709-1714 Karton 1996 
Opatření bytu pro hejtmana vojenské posádky v Uherském Hradišti Jana 
Arnošta svobodného pána Scherffenberga 

3600 S 335 1707-1709 Karton 1996 
Přijetí Kryštofa Seidela za mistra soukenického cechu v Jihlavě 

3601 S 336 1709-1712 Karton 1996 
Potvrzení cechovních artikulí a udělených privilegií provazníkům ve 
Šternberku, Dvorcích a Moravském Berouně 
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3602 S 337 1710-1724 Karton 1996 
Žádost Šebestiána Simlera, zámečníka na Starém Brně, o přijetí za mistra 
zámečnického cechu v Brně 

3603 S 338 1712-1747 Karton 1996 
Zavedení řádného tištěného propouštěcího listu, tzv. výhostu, pro vandrující 
ševcovské tovaryše; zadržení, věznění a vyšetřování ševcovských učňů 
a tovaryšů, vandrujících bez řádných dokladů; spory ševcovských mistrů 
s tovaryši o vystavování propouštěcích listů (přiložen tištěný vzor 
osvědčujícího listu, tzv. atestu) 

3604 S 339 1712-1723 Karton 1997 
Vymáhání kontribučních dluhů na některých moravských panstvích a statcích, 
vzniklých za úřední činnosti Gottfrieda Christiana von Schreyvogela, 
administrátora deputace ve věcech úředních dávek v českém království (přil. 
seznamy dlužných kontribucí, zprávy o úhradě dluhů, příkazy k exekučnímu 
vymáhání; soudní projednávání Schreyvogelovských dluhů) 

3605 S 340 1701-1710, 1733 Karton 1997 
Rozhodnutí o zákazu výroby a prodeje široké sekery (bradatice, Schwantzar), 
vyráběné kováři a zámečníky pro sedláky (přil. zprávy o úrazech při používání 
tohoto nástroje) 

3606 S 341 1722-1723 Karton 1997 
Pátrání po uprchlém proviantním důstojníkovi Janu Jiřím Schuderovi 

3607 S 342 (1597) 1717-1723 Karton 1997 
Potvrzení cechovních artikulí řezníkům v Šilperku (dnes Štíty); přiloženy opisy 
cechovních artikulí 

3608 S 343 (1593) 1717-1723 Karton 1997 
Potvrzení cechovních artikulí šilperským krejčím (dnes Štíty); přiloženy opisy 
cechovních artikulí 

3609 S 344 1717-1723 Karton 1997 
Potvrzení cechovních artikulí šilperským ševcům (dnes Štíty); přiloženy opisy 
cechovních artikulí 

3610 S 345 1717-1723 Karton 1997 
Potvrzení cechovních artikulí šilperským kovářům (dnes Štíty); přiloženy opisy 
cechovních artikulí 

3611 S 346 1723-1725 Karton 1997 
Žádost Filipa Schmida, kováře na Starém Brně, o přijetí za mistra kovářského 
cechu v Brně (mj. stížnost na nesouhlas cechu s jeho přijetím, doporučení 
brněnského magistrátu) 
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3612 S 347 1723-1725 Karton 1997 
Uvěznění Ignáce Steinbecka z Prahy na Špilberku (přil. zprávy o jeho 
chování, zmírnění trestu a propuštění) 

3613 S 348 1724-1783 Karton 1997 
Potvrzení privilegií městečka Šatova 

3614 S 349 1724-1782 Karton 1998 
Potvrzení privilegií městečka Šafova na vranovském panství a obnovení 
týdenního trhu na obilí 

3615 S 350 1725-1726 Karton 1998 
Spor hřebíkářů s cvočkaři a podkováři v Kladsku o výrobu a prodej 
jednotlivých druhů hřebíků; žádost tamního královského úřadu o zprávu, kdo 
z nich v moravských městech vyrábí a prodává hřebíky 

3616 S 351 1724-1725 Karton 1998 
Žádost Kryštofa Schuberta o povolení zřídit v Olomouci úpravnu sukna 

3617 S 352 1726-1727 Karton 1998 
Žádost Filipa Ludvíka haběte. Sinzendorfa, majitele židlochovického panství, 
o povolení vést uherský dobytek (voly), hnaný do Hustopečí, také na týdenní 
trh do Židlochovic; spor hustopečské městské rady s hrabětem Sinzendorfem 

3618 S 353 1726-1727 Karton 1998 
Propuštění Františka Stillera z místa syndika a městského radního v Olomouci 
na jeho vlastní žádot (stal se úředníkem kapitulního notariátu) 

3619 S 354 1721-1725 Karton 1998 
Stížnost Terezie Stuherové, vdovy po měšťanském lazebníkovi v Olomouci, 
na tamní lazebníky, kteří žádali zrušení její živnosti (přiloženo zamítnutí její 
žádosti o souhlas s prodejem lazebny) 

3620 S 355 1717-1727 Karton 1998 
Vymáhání dlužných sekvestračních poplatků na jemnickém, hrušovanském 
a krumlovském panství a v městečku Vémyslicích Janem Ferdinandem 
Eingerem, sekvestorem při krajském úřadu ve Znojmě 

3621 S 356 1725 Karton 1998 
Oslavy při příležitosti uzavření míru Rakouska se Španělskem (děkovné 
bohoslužby v kostelích) 

3622 S 357 1713-1717 Karton 1998 
Rušení salaší a kolib na Valašsku z bezpečnostních a vojenských důvodů 
(přil. seznamy salaší s údaji o jejich majitelích a vzdálenostech salaší od vsí) 
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3623 S 358 1716-1717 Karton 1998 
Zamítnutí žádosti Samuela Antonína Sattenwolfa, bývalého nájemce 
masného krejcaru a kontrolora, o místo radního v Brně 

3624 S 359 1717-1718 Karton 1998 
Přijetí Jana Schuberta za mistra krejčovského cechu v Jihlavě 

3625 S 360 (1671) 1717-1722 Karton 1998 
Potvrzení cechovních artikulí pláteníků v Šilperku 

3626 S 361 1717-1722 Karton 1998 
Používání falešné váhy (mincíře) Janem Sýkorou, dodavatelem proviantní 
mouky (přiloženo udání hodonínského mlynáře Mikuláše Švendy, dobrozdání 
z městské váhy v Uherském Hradišti) 

3627 S 362 1719-1720 Karton 1998 
Žádost Filipa Ludvíka hraběte Sinzendorfa o privilegium na zřízení továrny na 
vlněné látky a barvírny v Židlochovicích (přiloženo vyjádření krajských úřadů 
a magistrátů některých moravských měst k jeho žádosti) 

3628 S 363 1723 Karton 1999 
Zákaz dobročinné sbírky ve prospěch kartuziánského kláštera v Seitzu ve 
Štýrsku 

3629 S 364 1729-1733 Karton 1999 
Revize kontribučních účtů městečka Želetavy na telčském panství; spor 
městečka s městským písařem a kontribučním výběrčím Janem Vaňouchem 

3630 S 365 1732-1736 Karton 1999 
Žádost vsi Střelic u Uničova o potvrzení privilegií 

3631 S 366 1725-1775 Karton 1999 
Publikace patentu o přísném potrestání každého, kdo by si dělal posměšky 
z vojáků na stráži, urážel je nebo dokonce napadal; vyšetřování incidentu 
u Tereziánské brány v Olomouci, kde se protivil vojenské stráži poštovní 
pacholek (Postknecht) Josef Überall (přiložen tištěný patent tribunálu o výši 
trestů za napadení stráže) 

3632 S 367 1734-1782 Karton 1999 
Žádost městečka Šatova o přeložení týdenního trhu z úterý na pondělí 

3633 S 368 1734-1736 Karton 1999 
Souhlas se zřízením místa provinčního prokurátora, obstarávajícího 
majetkové záležitosti české provincie řádu servitů (5 klášterů v Čechách a na 
Moravě) 
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3634 S 369 1734-1735 Karton 1999 
Žádost Leopolda Steiningera o udělení volného místa soukeníka v Jihlavě 

3635 S 370 1732-1782 Karton 1999 
Potvrzení privilegií města Štramberka 

3636 S 371 1735 Karton 2000 
Žádost městečka Ždánic o potvrzení dvou výročních trhů 

3637 S 372 1734-1737 Karton 2000 
Roční remunerace pro Františka Michaela Šubíře sv. p. z Chobyně, 
nejvyššího zemského sudího, pověřeného správou moravských královských 
měst 

3638 S 373 (1576) 1733 Karton 2000 
Žádost vsi Slatiny u Bílovce o potvrzení udělených vrchnostenských výsad 
(přiložen ověřené opisy výsad) 

3639 S 374 1718-1719 Karton 2000 
Žádost Jindřicha Kazimíra Schwartze, měšťanského sítaře a žíňaře v Brně, 
o povolení prodávat koňské žíně 

3640 S 376 1736-1738 Karton 2000 
Žádost Karla Scholtze, měšťanského kotláře v Brně, o povolení zřídit 
v zakoupeném domě v Židovské ulici dílnu 

3641 S 377 1736 Karton 2000 
Udělení mistrovského práva v Telči řeznickému tovaryši Leopoldu 
Scheberlemu 

3642 S 378 1737 Karton 2000 
Žádost Sebastiána Spillera o přijetí za mistra krejčovského cechu v Brně 

3643 S 379 1735-1739 Karton 2000 
Žádost Karla Antonína hraběte Serényiho o stanovení několika termínů 
k zaplacení kontribučních nedoplatků na jeho statcích Milotice a Nový Světlov 

3644 S 380 1737-1783 Karton 2000 
Potvrzení privilegií města Strážnice (přiloženy ověřené opisy privilegií) 

3645 S 381 1736 Karton 2000 
Potvrzení cechovních artikulí krejčovského a kožišnického cechu 
v Židlochovicích 
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3646 S 382 1737 Karton 2000 
Žádost Františka Xavera Šimkovského, profesora práva na olomoucké 
universtitě, o udělení titulu císařského a královského rady 

3647 S 383 1737-1738 Karton 2000 
Žádost poddaných na statku svobodného pána Eichendorfa Manské Sedlnici 
o zrušení nařízené exekuce kontribučního nedoplatku a o souhlas s jeho 
postupnou úhradou (200 zl. ročně) 

3648 S 384 1738-1739 Karton 2000 
Udělení nového privilegia na tři výroční trhy městečku Švábenicím 

3649 S 385 (1252) 1735-1781 Karton 2000 
Potvrzení privilegií cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou 

3650 S 386 1736 Karton 2000 
Přijetí Jana Schachtnera do brněnského cechu tkalců plátna po udělení 
dispense od předložení mistrovského kusu 

3651 S 387 1732-1783 Karton 2000 
Potvrzení privilegií města Šmuperka 

3652 S 388 1738-1739 Karton 2000 
Stížnost obchodníků ze Slezska na město Brno pro zvýšení městského cla na 
dováženou lněnou vatu 

3653 S 389 1738-1739 Karton 2000 
Žádost krejčovského tovaryše Jindřicha Steinera o přijetí za mistra 
krejčovského cechu v Brně 

3654 S 390 1737-1741 Karton 2000 
Udělení privilegia Janu Jakubu Svobodovi, očnímu lékaři a ranhojiči v Kolíně 

3655 S 391 1739-1740 Karton 2001 
Vyšetřování stížnosti ševcovského tovaryše Zachariáše Schromba proti 
ševcovskému cechu v Budišově nad Budišovkou, který ho odmítal přijmout za 
mistra 

3656 S 392 1738 Karton 2001 
Dispens od stanoveného počtu pěti postřihovačských dílen v Olomouci pro 
Jakuba Stepana, měšťanského postřihovače sukna v Olomouci 

3657 S 393 1737 Karton 2001 
Vývozní clo na stavební a palivové dřevo dovážené na Moravu ze Slezska 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

908 

3658 S 394 1740 Karton 2001 
Spor pekařského tovaryše Matyáše Steckela s pekařským cechem v Brně 
o mistrovské právo 

3659 S 395 1740-1741 Karton 2001 
Spor brněnských rukavičkářů s Lorencem Schumannem, jemuž brněnský 
magistrát přiznal mistrovské právo 

3660 S 396 1744 Karton 2001 
Dispens od předložení rodného listu pro Jana Steigera, žádajícího 
o měšťanské právo v Olomouci 

3661 S 397 1744 Karton 2001 
Stížnost Františka Ignáce Streitta, zemského advokáta v Brně, na poručíka 
Thüngischova regimentu Güllicha, který mu odcizil z jeho stáje dřevo a nářadí 

3662 S 398 1743-1744 Karton 2001 
Dispens od stanoveného počtu mistrů krejčovského cechu v Brně pro 
krejčovského tovaryše Mikuláše Antonína Safrana 

3663 S 399 1742-1743 Karton 2001 
Udělení mistrovského práva v Olomouci kamenickému tovaryšovi Augustinu 
Scholtzovi 

3664 S 400 1741-1742 Karton 2001 
Dispens od nesplněných vandrovních let pro zlatnického tovaryše Františka 
Schentzla, žádajícího o přijetí do zlatnického cechu v Brně 

3665 S 401 1742 Karton 2001 
Žádost Františka Steina, vyučeného lazebníka a ranhojiče, o povolení zřídit si 
ve vlastním domě ve Svitavách lazebnu 

3666 S 402 1742 Karton 2001 
Žádost Jiřího Sommera o přijetí za mistra pekařského cechu v Brně 

3667 S 403 (1592) 1732 Karton 2001 
Potvrzení privilegií a dvou výročních trhů městečku Šlapanicím (přiložené 
ověřené opisy privilegií) 

3668 S 404 1742-1743 Karton 2001 
Žádost neofyta Jana Selingera, krejčovského mistra na brněnském předměstí, 
jemuž byl při opevňovacích pracích stržen dům, o přijetí za mistra brněnského 
krejčovského cechu přes stanovený počet cechovních mistrů, resp. o povolení 
zakoupit se v Brně 
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3669 S 405 1743-1744 Karton 2001 
Dispens pro soukenického tovaryše Friedricha Schörera, který chtěl od Marie 
Magdaleny Langrové koupit soukenickou dílnu v Jihlavě 

3670 S 406 1739 Karton 2001 
Dispens od nesplněných vandrovních let pro Antonína Scarabella, pekaře 
v Moravském Krumlově, s nímž byl ve sporu pekařský cech v Ivančicích 

3671 S 407 1741 Karton 2001 
Spor knihařského tovaryše Leopolda Strassmanna s knihařským cechem 
v Brně o přijetí za mistra 

3672 S 408 1740 Karton 2001 
Dispens od nesplněných vandrovních let pro mlynářského tovaryše Augustina 
Siegla, žádajícího o udělení mistrovského a měšťanského práva v Jihlavě 

3673 S 410 1745 Karton 2001 
Žádost Antonína Ignáce Scholtze, měšťanského obchodníka se suknem 
v Brně a dodavatele vojenských stejnokrojů, o ochranu před jihlavskými 
soukeníky, kteří mu zabavili 23 pytlů vlny a činili překážky ve svobodném 
obchodování 

3674 S 411 1745-1746 Karton 2001 
Souhlas se zatížením fideikomisních statků Prospera hr. Sinzendorfa Veveří 
a Říčan půjčkou 30.000 zl. na úhradu výdajů spojených s výkonem funkce 
dědičného správce pokladu při císařské korunovaci ve Frankfurtě nad 
Mohanem 

3675 S 412 1745-1746 Karton 2001 
Dispens od cizího původu pro Františka Strodla, měšťanského obchodníka 
v Olomouci, potřebný k získání měšťanského práva 

3676 S 413 1740-1746 Karton 2001 
Žádost knoflíkářského tovaryše Josefa Schwarze o udělení měšťanského 
a mistrovského práva v Olomouci 

3677 S 414 1746-1747 Karton 2001 
Žádost Anny Růženy Schindlerové a jejích dvou synů Ignáce a Ferdinanda 
o potvrzení vrchnostenských a soukromého privilegia na držení tří barvířských 
dílen v Novém Jičíně (přiložené nařízení o zrušení nové barvírny v Kuníně) 

3678 S 415 1746-1747 Karton 2001 
Žádost ševcovského tovaryše Františka Štefka o dispens k získání 
mistrovského a měšťanského práva a k převzetí ševcovské dílny v Brně 

3679 S 416 1746 Karton 2001 
Zabavení 5 kop fošen, přepravovaných Matyášem Schnetzigem a Martinem 
Kowarinou, voraři z Malé Bystřice u Valašského Meziříčí, na haličském 
panství 
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3680 S 417 1747-1783 Karton 2001 
Žádost městečka Štítar na vranovském panství o potvrzení privilegií a udělení 
nového výročního a týdenního trhu 

3681 S 418 (1515) 1747 Karton 2001 
Potvrzení privilegií strahovského kláštera, týkajících se jeho práv na Moravě 
(přiloženy opisy některých privilegií) 

3682 S 419 (1614) 1747-1782 Karton 2001 
Žádost městečka Studené o přeložení výročních trhů a o udělení dobytčího 
trhu (přiložen opis listiny krále Matyáše z roku 1614) 

3683 S 420 1747-1749 Karton 2001 
Žádost Františka Sklenáře, měšťanského krejčího v Prostějově, o udělení 
ochranného listu na jím držený měšťanský dům 

3684 S 421 1749 Karton 2002 
Stížnost zámečnického tovaryše Christiana Stentzla na zámečnický cech 
v Olomouci, který mu odpíral udělit mistrovské právo pro dodržované omezení 
počtu mistrů 

3685 S 422 1774-1775 Karton 2002 
Osvobození příslušníků českých a rakouských stavů od poskytování 
přísežných svědeckých výpovědí, zrušení této výsady 

3686 S 423 1774-1775 Karton 2002 
Zamítnutí žádosti kožešnického tovaryše Karla Stárka o udělení mistrovského 
práva v Brně 

3687 S 424 1774-1775 Karton 2002 
Nařízení k předvedení Barbory Seidlové před arcibiskupskou konsistoř ve 
Vídni pro útěk od manžela k otci do Olomouce 

3688 S 425 1775-1778 Karton 2002 
Žádosti krejčovských tovaryšů Václava Staracha, Josefa Kociána a Antonína 
Adámka o udělení měšťanského a mistrovského práva v Brně po zemřelém 
pánském krejčím Jindřichovi Schotischovi 

3689 S 426 1771-1772 Karton 2002 
Žádost Matěje Staňka, bývalého zahradníka na křižanovském panství 
žďárského kláštera, o vyplacení nedoplatků na mzdě a deputátu 

3690 S 427 1781-1782 Karton 2002 
Potvrzení tří výročních, tří dobytčích a týdenního trhu městečku Stonařovu 
v Jihlavském kraji 
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3691 S 428 1776 Karton 2002 
Dispens od dalších zkoušek z práva pro přísežného soudního notáře Arnošta 
Seidla k volbě za radního v Brně 

3692 S 429 1773-1774 Karton 2002 
Rozhodnutí ministerské bankální deputace ve Vídni nepotrestat Šimona 
Neumanna, městského písaře ve Frenštátě, za sepsání žaloby pro poddané 
na statku Studénka 

3693 S 430 1776-1777 Karton 2002 
Pověření moravského tribunálu vyšetřit krádeže palivového dřeva poddanými 
ze Štítar na vranovském panství v lesích patřících městu Znojmu 

3694 S 431 1781 Karton 2002 
Obchodní oprávnění k provozování obchodu se střižným zbožím pro Jana 
Antonína Schencka a Gottfrieda Seidla, přespočetné radní v Uherském 
Hradišti 

3695 S 432 1781 Karton 2002 
Protest obchodníků v Budišově nad Budišovskou proti udělení obchodního 
oprávnění na obchod s kořením Františku Stipovi 

3696 S 433 1781-1782 Karton 2002 
Zplnoletnění Jana Škody, mlynářského mistra a nájemce mlýna v Ivani na 
židlochovickém panství 

3697 S 434 (1519) 1781-1783 Karton 2002 
Potvrzení privilegií městečka Želetavě 

3698 S 435 1781-1784 Karton 2002 
Potvrzení vrchnostenských privilegií na dědičnou rychtu Josefu 
Schulmeisterovi, dědičnému rychtáři v Horní Loděnici na šternberském 
panství 

3699 S 436 1782 Karton 2002 
Dvorský dekret o odměnách za zadržení podezřelých cizích osob na 
hranicích, o dvojnásobné odměně za předání pruského nebo saského 
vyzvědače a o sankcích při jeho nedodržení 

3700 S 437 1782 Karton 2002 
Zamítnutí žádosti klempířského tovaryše Friedricha Schulze, evangelíka 
z Magdeburku, o udělení měšťanského a mistrovského práva v Brně 

3701 S 438 1782 Karton 2002 
Povolení veřejného prodeje vlastních výrobků jihlavskému soukeníkovi 
Michaelu Schwarzovi v krámu označeném vývěsným štítem 
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3702 S 439 (1364) 1781-1782 Karton 2002 
Potvrzení privilegií městu Šternberku (přiloženy opisy udělených privilegií) 

3703 S 440 1782-1783 Karton 2002 
Přijetí Petra Sommera, krejčovského mistra na olomouckém předměstí, za 
měšťanského krejčího v Olomouci 

3704 S 441 1778-1783 Karton 2003 
Odkaz 2900 zl. farářem Antonínem Subihardem na výchovu a vzdělání 
Šimona Hallera v piaristickém klášteře v Hustopečích 

3705 S 442 1782-1783 Karton 2003 
Zamítnutí žádosti Štěpána Schäfera, hrnčířského mistra v městečku Lukově 
ve Znojemském kraji, o výlučné právo na výrobu kameninového hrnčířského 
zboží 

3706 S 443 1782-1784 Karton 2003 
Zákaz zhotovování, dovozu z cizích zemí, prodeje a nošení všech výrobků 
u nichž je použito jako ozdoby nebo doplňku třaskavého skla 

3707 S 444 1783 Karton 2003 
Potvrzení privilegií města Schwarzwasser (nyní Strumien v Polsku) 
v Těšínském kraji 

3708 S 445 1783 Karton 2003 
Žádost Anny Knischové, nevěsty tkalcovského tovaryše Jana Schuplara, 
o souhlas s převzetím obchodu s plátnem v Brně, odkázaný ji Barborou 
Peltzovou (nesouhlas brněnských tkalců plátna s přijetím Jana Schuplara za 
mistra) 

3709 S 446 1785 Karton 2003 
Souzení vojenských zločinů podle stanného práva 

3710 S 447 1784 Karton 2003 
Žádost městečka Stonařova v Jihlavském kraji o potvrzení privilegií a svobod 
(přil. zpráva o neúspěšném pátrání po starých listinách městečka Stonařova 
v guberniální registratuře) 

3711 S 448 1784-1786 Karton 2003 
Vyšetřování anonymního udání na Josefa Sonnenfelse, dvorního rady knížete 
Ditrichštejna v Mikulově, pro lichvu a finanční podvody 

3712 S 449 1783-1785 Karton 2003 
Zamítnutí žádosti Františka Niessera, držitele dědičného fojtství v Setzdorfu 
(nyní Vápenná), o povýšení fojtství na rytířství pro nedostatek podkladů 
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3713 S 450 1702-1717 Karton 2003 
Cechy pastýřů na Moravě (přil. schválené cechovní artikule, seznam 
pastýřských mistrů, tovaryšů a učedníků na panstvích v jednotlivých 
moravských krajích) 

3714 S 451 1785 Karton 2003 
Povolení výroby a prodeje francouzského kosmetického přípravku vídeňské 
továrně na výrobu mýdlového lihu v označených lahvích 

3715 S 452 1709-1710 Karton 2003 
Prohlášení Jana Wolfganga, syna Zuzany Ströckerové, narozeného v Praze, 
za manželské dítě, a navrácení cti jeho matce 

3716 S 453 1692 Karton 2003 
Navrácení cti manželce Jana Spannera, stolaře v Šumperku 

3717 S 454 1714-1717 Karton 2003 
Prohlášení Marie Sachsmayerové z Kroměříže za manželské dítě 

3718 S 455 1705-1713 Karton 2004 
Vyšetřování sporů šumperských měšťanů s městskou radou a městským 
rychtářem a nesrovnalosti v městských účtech a kontribuční agendě (srocení 
měšťanů, věznění v Olomouci; přil. zprávy vyšetřovací komise, kontribuční 
účty, účetní závěrky) 

3719 S 457 1641-1704 Karton 2004 
Zajišťování palivového dřeva aj. potřeb pro vojenskou posádku na Špilberku 

3720 T 1 (1278) 1640-1680 Karton 2005 
Vinný a pivní tác – záležitosti nápojové daně a vinného a pivního tácu, výtahy 
ze starších spisů od roku 1641, spory o právo výčepu piva a vína 
v královských městech na Moravě, zvláště v Olomouci, zákaz neoprávněného 
dovozu piva, vína a kořalky do královských měst, vybírání nápojové daně, 
vinného a pivního tácu, exekuce, spor mezi olomouckou kapitulou a městem 
Olomoucí o právo šenku vína a piva aj. 

3720 T 1 1700-1740 Karton 2006 
Vinný a pivní tác – odpírání placení dlužného vinného tácu v Jihlavě a jiných 
královských městech, zprávy o vybírání poplatků ve Znojmě, Kyjově 
a Uherském Hradišti, výzvy, aby královslá města bez přerušení odváděla 
dlužné poplatky, publikování patentu o pivním a vinném tácu v královských 
městech, pronájem vybírání poplatků, výkazy o množství deputátního piva, 
pašování vína, stížnosti na přestupky a nesrovnalosti při vybírání poplatků, 
spory mezi měšťany, kláštery a kolejemi v Olomouci aj. 

3720 T 1 1749-1779 Karton 2007 
Vinný a pivní tác – žádosti měšťanů z Jihlavy o osvobození od povinnosti 
platit vinný a pivní tác 
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3720 T 1 1752-1771 Karton 2007 
Vinný a pivní tác – patent o vybírání vinného tácu v královských městech na 
Moravě z 5. června 1752, jeho publikování v příslušných městech, přestupky 
patentu, řešení sporných případů 1752 – 1771 

3720 T 1 1749-1760 Karton 2007 
Vinný a pivní tác – nedoplatek pivního tácu ve Znojmě z roku 1742, jeho 
vymáhání, žádost města Znojma o jeho odpuštění, další splácení dlužných 
nedoplatků 1749 – 1760 

3720 T 1 1746-1752 Karton 2007 
Vinný a pivní tác – stížnost sládků v Jihlavě na zvyšování pivního tácu a jejich 
osvobození od placení nedoplatků 1746 – 1752 

3720 T 1 1751-1752 Karton 2007 
Vinný a pivní tác – stanovení množství deputátního piva, které nepodléhalo 
poplatkům, v jednotlivých královských městech ve vztahu k povinnému 
placení pivního tácu z těchto měst 1751 – 1752 

3720 T 1 1751-1754 Karton 2007 
Vinný a pivní tác – spor mezi královským komorním prokurátorem 
a hospodářským direktoriem města Zojma pro přestupek patentu o pivním 
tácu tím, že před zahájením várky piva nebyly zaplaceny příslušné poplatky 
1751 – 1754 

3720 T 1 1752 Karton 2007 
Vinný a pivní tác – publikování patentu o pivním a vinném tácu z roku 1752 
v jednotlivých krajích na Moravě a spor faráře a děkana v Uherském Hradišti 
a tamního učitele a varhaníka o placení pivního tácu z deputátního piva 1752 

3720 T 1 1747 Karton 2007 
Vinný a pivní tác – jednání o tom, zda měli obyvatelé moravských enkláv ve 
Slezsku platit na slezských hranicích clo z vína, které dováželi pro svou 
vlastní potřebu 1747 

3720 T 1 1747 Karton 2007 
Vinný a pivní tác – likvidace nedoplatků vinného a pivního tácu v královských 
městech, pronájem vybírání poplatků vinného a pivního tácu v Uherském 
Hradišti 1747 

3720 T 1 1745-1765 Karton 2007 
Vinný a pivní tác – nové vyměření a lepší organizace vybírání poplatků ze 
soli, vína a piva na Moravě 1745 – 1765 

3720 T 1 1735-1745 Karton 2007 
Vinný a pivní tác – stížnost ministeriální banko – deputace na zkracování 
vinného a pivního tácu v Jihlavě a ve Znojmě a další otázky vybírání poplatků 
v těchto městech 1735 – 1745 
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3720 T 1 1698 Karton 2007 
Vinný a pivní tác – spor mezi Františkem Jakubem Waldlerugem, královským 
důchodním, a Volfem Reschem, vinařem ve Znojmě, pro zatajování vinného 
tácu 1698 

3720 T 1 1754-1782 Karton 2008 
Vinný a pivní tác – stížnost měšťanů v Olomouci, oprávněných k šenku vína, 
na špatné hospodaření s poplatky z vinného tácu, revize účtů vinného 
bratrstva v Olomouci od roku 1723, stanovení výše platu městskému 
účetnímu za provádění revize těchto účtů, různé stížnosti obchodníků s vínem 
v Olomouci na tamní magistrát, vymáhání dlužného vinného tácu, stížnosti na 
odpírání poplatků za víno ze strany vojenské posádky v Olomouci, repartice 
poplatků za vařené a dovážené pivo v královských městech, zvláště v Brně, 
spor konsistorního sekretáře a archiváře v Olomouci Jana Bavucha o povolení 
k prodeji vína aj. 

3720 T 1 1777-1780 Karton 2009 
Vinný a pivní tác – rozhodnutí o odpuštění poplatků z vinného tácu, 
vybíraných od královských měst na Moravě, prodloužení tohoto osvobození 
na další rok 1779 pro města Olomouc, Jihlavu, Uherské Hradiště, Nové Město 
na Moravě a Kyjov, povolení, aby gubernium nahradilo královským městům již 
zaplacené poplatky aj. 

3721 T 2 1782-1786 Karton 2009 
Tabák – tabákové sklady v zemi, zákaz prodeje cizího tabáku, stanovení cen 
tabáku pro vojsko, pašování tabáku a spolupráce tabákových úřadů s celníky 
při jeho potírání, poskytování vojenské asistence při vybírání tabákových 
poplatků, tarify pro sklady tabáku a trafikanty, obsazování míst úředníků 
tabákových úřadů, přidělování trafik, zrušení pronájmu poplatků z tabáku 
a jejich převedení na tabákové ředitelství 

3721  1748-1749 Karton 2010 
Tabák – zabavení zásoby tabákových výrobků, uložených na Starém Brně, 
které byly omylem považovány za majetek Josefa Trojana, a jejich vydání 
Janu Grimmovi 1748 – 1749 

3721  1750-1751 Karton 2011 
Tabák – zabavení zásob tabáku nájemcům von Haagerovi a von 
Guggenbergovi na uhrazení jejich dluhů, pokyny krajským úřadům pro 
odebírání tabáku z těchto zabavených zásob a hlášení z jednotlivých krajů 
o tom, že zásoba byla vyčerpána 1750 – 1751 

3721  1749-1764 Karton 2011 
Tabák – spor o vybírání transitního mýta, při dovozu uherského listového 
tabáku do Čech 1749 – 1764 

3721  1751-1752 Karton 2011 
Tabák – zatčení poddaných z panství Rožnova pro nezaplacení cla z tabáku 
a pro pašování tabáku a jejich opětné propuštění pro nemajetnost 1751 – 
1752 
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3721  1749-1753 Karton 2011 
Tabák – účetní výtky a jejich vysvětlení k vyúčtování poplatků z tabáku ve 
Slezsku za rok 1748, které předložil Leopold von Schmeltzdorff, tehdejší 
správce tabákových důchodů ve Slezsku a posléze krajský hejtman v Jihlavě 
1749 – 1753 

3721  1749-1767 Karton 2011 
Tabák – pronájem důchodů z výroby a prodeje tabáku v českých zemích a 
v Rakousku židovské společnosti Löwla Höniga od 1.1.1765 na 10 let, její 
žádost o poskytování podpory při zřizování skladů tabáku, opatření bytů, 
publikace zpřísněného tabákového patentu z roku 1764, druhy tabáku 
a stanovení jejich ceny, stíhání pašeráků tabáku a jejich trestání nucenými 
pracemi, dohody s voj. správou o zavírání pašeráků tabáku, nájem domu na 
Cejlu pro potřeby tabákové továrny aj. 1764 – 1767 

3721  1765-1774 Karton 2012 
Tabák – účast tabákových komisařů při soudních jednáních s pašeráky, 
žádosti o propuštění z vězení pro přestupky tabákového patentu, postihování 
pašeráků tabáku, soupisy zásob tabáku v jednotlivých krajích, soupis roční 
potřeby tabáku u duchovenstva, pronájem poplatků z tabáku, snaha nahradit 
židovského trafikanta ve Vyškově křesťanským, odmítnutí žádosti o povolení 
pěstování tabáku v Kunovicích aj. 

3721  1774-1777 Karton 2013 
Tabák – vojenská asistence při vymáhání poplatků z tabáku, námitky proti 
usílení židovského skladníka Bermanna Franckla ve Šternberku, spor 
o náhradu zabaveného tabáku měšťanům ze Skalice v Uhrách, kteří si jej 
vezli pro vlastní potřebu, pokuty za pašování tabáku, publikace nařízení 
o zamýšlené inventuře tabáku v krajích, nové tarify pro prodej tabáku, 
projednávání přestupků tabákového řádu, obava z nebezpečí požáru při 
skladování tabáku v Brně, proces s vrchním na panství Třešť Glückem pro 
nezákonné jednání s tabákovými úředníky, výslech svědků, záležitosti 
nájemců tabákových poplatků aj. 1774 – 1777 

3721  (1748)1763-1777 Karton 2013 
Tabák – pronájem tabákových poplatků od r. 1763 v českých a rakouských 
zemích nájemní společnosti Adama Deckaua, nájemní smlouva, provádění 
inventur a výkazy zásob tabáku v krajích, vyrovnání s dřívějším nájemcem 
poplatů Salomonem Dobruškou, ceník tabáku pro prodej ve velkém a 
v malém, stížnost na židovského nájemce Jakuba Besesche pro požadování 
nespravedlivých pokut za tabákové přestupky, stav zásob tabáku, pokuty za 
pašování tabáku aj. (1748)1763 – 1764 

3721  1764-1775 Karton 2014 
Tabák – nájemní společnost pro vybírání poplatků z tabáku, vyřizování 
stížností, pašeráci tabáku a jejich stíhání, tresty za přestupky tabákového 
patentu, špatné ceny, falšování druhů tabáku, ustanovení šlechtice Antonína 
Piringera správcem tabákových poplatků na Moravě a ve Slezsku, vyúčtování 
a splácení nedoplatků kamerální tabákové administraci, pozůstalostní řízení, 
revize zásob tabáku v krajích aj. 

3721  1779-1783 Karton 2015 
Tabák – nájemní společnost pro vybírání poplatků z tabáku, vyřizování 
stížností, pašeráci tabáku a jejich stíhání, tresty za přestupky tabákového 
patentu, špatné ceny, falšování druhů tabáku, ustanovení šlechtice Antonína 
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Piringera správcem tabákových poplatků na Moravě a ve Slezsku, vyúčtování 
a splácení nedoplatků kamerální tabákové administraci, pozůstalostní řízení, 
revize zásob tabáku v krajích aj. 

3721  1774-1783 Karton 2015 
Tabák – uzavření nové smlouvy s tabákovou nájemní společností od 
1.1.1775, přísahy úředníků tabákové správy, tabákové fase duchovních 
a evidence jejich roční spotřeby tabáku, účast vojenské asistence při potírání 
pašeráctví a při tabákových vizitacích, finanční náhrady úředníkům tabákové 
správy, publikování tabákového patentu v krajích a jeho dodržování, šíření 
falešných pověstí o zrušení tabákových poplatků a volném prodeji tabáku, 
ustanovování trafikantů a správců tabákových skladů, inventury zásob tabáku, 
pokuty za přestupky aj. 1774 – 1782 

3721  1782-1783 Karton 2016 
Tabák – č. 50: záležitosti prodeje tabáku a správy tabákových poplatků, 
úhrada cestovného a dalších výdajů úředníkům tabákové správy, inventury 
zásob tabáku, přestupky tabákových předpisů a jejich stíhání, ustanovení 
nového správce tabákových poplatků na Moravě a ve Slezsku a jeho příchod 
do Brna, tresty pašerákům tabáku aj. 1782 – 1783 

3721  1765 Karton 2016 
Tabák – č. 51: povolování pobytu ve městech židovským rodinám, které měly 
podíl na vybírání tabákových poplatků, po dobu trvání nájemní smlouvy na 
tyto poplatky, nepokoje, které vznikly v Brně při pronájmu domu svobod. pána 
Freienfelse židovským členům nájemní společnosti tabákových poplatků, 
soudní projednávání této záležitosti, nařízení, aby židé vyklidili tento pronajatý 
dům a najali si jiný dům v postranní ulici aj. 1765 

3721  1765-1783 Karton 2016 
Tabák – č. 52: kvitance na pokuty za pašování tabáku a jiné přestupky 
tabákových předpisů, předložené jednotlivými krajskými úřady, nařízení 
o omezení uplatnění židů ve správě tabákových poplatků 1776 – 1783 

3721  1765-1766 Karton 2017 
Tabák – č. 53: věci projednávané dvorskou komisí pro tabákové záležitosti 
v letech 1765 – 1766, hlášení o pašování tabáku a dalších přestupcích 
tabákových předpisů v krajích a o udělených pokutách a trestech, odvolání 
v jednotlivých sporných případech, stížnosti, přestupky zaměstnanců tab. 
správy aj. 

3721  1767-1769 Karton 2018 
TTabák – č. 53: věci projednávané dvorskou komisí pro tabákové záležitosti 
v letech 1765 – 1766, hlášení o pašování tabáku a dalších přestupcích 
tabákových předpisů v krajích a o udělených pokutách a trestech, odvolání 
v jednotlivých sporných případech, stížnosti, přestupky zaměstnanců tab. 
správy aj. 

3721  1770 Karton 2019 
Tabák – č. 53: věci projednávané dvorskou komisí pro tabákové záležitosti 
v letech 1765 – 1766, hlášení o pašování tabáku a dalších přestupcích 
tabákových předpisů v krajích a o udělených pokutách a trestech, odvolání 
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v jednotlivých sporných případech, stížnosti, přestupky zaměstnanců tab. 
správy aj. 

3721  1738, 1752, 1770, 1783 Karton 2019 
Tabák – č. 54: jednání zemského výboru o zajištění práv státu a země při 
prodeji tabáku, neoprávněné dovážení a zpracování tabáku a jeho stíhání, 
továrna na zpracování tabáku v Novém Městě na Moravě, text smlouvy 
s židem Salomonem Dobruškou o pronájmu tabákových poplatků na Moravě, 
rozhodnutí zrušit pronájem tabákových poplatků a spravovat tabákové 
záležitosti prostřednictvím ředitelství 1738, 1752, 1783 

3722 T 3 1748-1749 Karton 2019 
Jednání o žádosti města Moravské Třebové, aby mu bylo z katastru odepsáno 
200 komínů, které nemá a nikdy nemělo a z nichž musí platit daně 

3723 T 4 1756 Karton 2019 
Vyšetřování stížnosti řeckého obchodníka a tureckého poddaného Jana 
Theodorovitsche na městskou radu v Hustopečích, která mu neposkytla 
pomoc a ochranu, když tam byl okraden 

3724 T 5 1746-1748 Karton 2019 
Jednání a návrhy k nové úpravě a zvýšení poplatků, vybíraných za úřední 
výkony u tribunálu a u moravských zemských desk 

3725 T 6 1749-1759 Karton 2019 
Taxy – měsíční a půlroční výkazy poplatkového úřadu o taxách, vybraných 
v zemi 1749 – 1759 

3725 T 6 1750-1754 Karton 2019 
Taxy – č. 1: spor o zaplacení taxy při nástupu Josefa Václava z Lichtenštejna 
do držení fideikomisních panství lichtenštejnské primogenitury na Moravě 
1750 – 1754 

3725 T 6 1749-1774 Karton 2019 
Taxy – č. 2: vybírání tax u bankálních administrací podle vzoru kamerálních 
úřadů, výběrčí poplatků, jejich přísahy a odměňování 1763 – 1774 

3725 T 6 1763-1783 Karton 2020 
Taxy – č. 3: taxy a archy za udělení úřadů, odváděné z platů vyšších a nižších 
stavovských a městských úředníků a úředníků správy silnic a mostů, ukládání 
těchto tax dalším kategoriím úředníků, které byly dříve pro nízké platy od 
jejich placení osvobozeny, výkazy o penězích, které byly takto vybrány, 
pořizování soupisů úředníků v jednotlivých městech a jejiích příjmů, hlášení 
o služebních povýšeních úředníků, vymáhání dlužných nedoplatků tax, aj. 
1763 – 1783 

3725 T 6 1763-1785 Karton 2020 
Taxy – č. 4: příprava a schválení nového taxovního řádu ve sporných 
soudních otázkách, který vstoupil v platnost od 1.5.1782, podávání 
dobrozdání od jednotlivých úřadů, stanovení zásad klasifikace královských 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

919 

měst a třídy, v nichž mohly úřady, sídlící v těchto městech, vybírat soudní 
taxy, přijímání zaměstnanců kamerálního poplatkového úřadu, směrnice, jak 
postupovat podle nového taxovního řádu aj. 1776 – 1785 

3725 T 6 1749-1765 Karton 2021 
Taxy – č. 6: placení dvorních a zemských tax, vymáhání nedoplatků, 
osvobození od placení taxy v jednotlivých případech, přípisy guberniálního 
taxátora Kryštofa Františka Lilienthala v záležitostech vybírání tax, 
předkládání půlročních účtů taxovního úřadu, taxy od židů za povolování 
pobytu a povolování sňatků, vybírání tax židovskými zemskými právníky 
a jejich předávání do státní pokladny, odepsání nedobytných nedoplatků tax, 
různá císařská nařízení v záležitostech vybírání tax aj. 

3725 T 6 1765-1777 Karton 2022 
Taxy – č. 6: placení dvorních a zemských tax, vymáhání nedoplatků, 
osvobození od placení taxy v jednotlivých případech, přípisy guberniálního 
taxátora Kryštofa Františka Lilienthala v záležitostech vybírání tax, 
předkládání půlročních účtů taxovního úřadu, taxy od židů za povolování 
pobytu a povolování sňatků, vybírání tax židovskými zemskými právníky 
a jejich předávání do státní pokladny, odepsání nedobytných nedoplatků tax, 
různá císařská nařízení v záležitostech vybírání tax aj. 

3725 T 6 1777-1782 Karton 2023 
Taxy – č. 6: placení dvorních a zemských tax, vymáhání nedoplatků, 
osvobození od placení taxy v jednotlivých případech, přípisy guberniálního 
taxátora Kryštofa Františka Lilienthala v záležitostech vybírání tax, 
předkládání půlročních účtů taxovního úřadu, taxy od židů za povolování 
pobytu a povolování sňatků, vybírání tax židovskými zemskými právníky 
a jejich předávání do státní pokladny, odepsání nedobytných nedoplatků tax, 
různá císařská nařízení v záležitostech vybírání tax aj. 

3725 T 6 1750-1782 Karton 2023 
Taxy – č. 6: placení tax za různé úřední výkony, za prominutí vandrovních let 
pro získání měšťanského práva, za přiznání studijních stipendií, za vystavení 
legitimačního listu na nemanželské dítě, za přiznání vdovského deputátu 
vdovám po radních a královských městech, za povýšení do rytířského stavu, 
odpuštění dlužných tax, žádosti židovského solicitátora Singra o osvobození 
od daní, přípisy taxátora Kryštofa Františka Lilienthala, potvrzování osob do 
úřadů, taxy od židů, taxy za potvrzení městských privilegií, nedoplatky na 
taxách, soupisy nedoplatků, poukazování tax z krajů, taxy od duchovních 
a klášterů aj. 1750 – 1759 

3725 T 6 1760-1783 Karton 2024 
Taxy – č. 6: placení tax za různé úřední výkony, za prominutí vandrovních let 
pro získání měšťanského práva, za přiznání studijních stipendií, za vystavení 
legitimačního listu na nemanželské dítě, za přiznání vdovského deputátu 
vdovám po radních a královských městech, za povýšení do rytířského stavu, 
odpuštění dlužných tax, žádosti židovského solicitátora Singra o osvobození 
od daní, přípisy taxátora Kryštofa Františka Lilienthala, potvrzování osob do 
úřadů, taxy od židů, taxy za potvrzení městských privilegií, nedoplatky na 
taxách, soupisy nedoplatků, poukazování tax z krajů, taxy od duchovních 
a klášterů aj. 
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3725 T 6 1783-1784 Karton 2025 
Taxy – č. 6: placení tax za různé úřední výkony, za prominutí vandrovních let 
pro získání měšťanského práva, za přiznání studijních stipendií, za vystavení 
legitimačního listu na nemanželské dítě, za přiznání vdovského deputátu 
vdovám po radních a královských městech, za povýšení do rytířského stavu, 
odpuštění dlužných tax, žádosti židovského solicitátora Singra o osvobození 
od daní, přípisy taxátora Kryštofa Frant. Lilienthala, potvrzování osob do 
úřadů, taxy od židů, taxy za potvrzení městských privilegií, nedoplatky na 
taxách, soupisy nedoplatků, poukazování tax z krajů, taxy od duchovních 
a klášterů aj. 

3725 T 6 1784-1785 Karton 2026 
Taxy – č. 6: placení tax za různé úřední výkony, za prominutí vandrovních let 
pro získání měšťanského práva, za přiznání studijních stipendií, za vystavení 
legitimačního listu na nemanželské dítě, za přiznání vdovského deputátu 
vdovám po radních a královských městech, za povýšení do rytířského stavu, 
odpuštění dlužných tax, žádosti židovského solicitátora Singra o osvobození 
od daní, přípisy taxátora Kryštofa Frant. Lilienthala, potvrzování osob do 
úřadů, taxy od židů, taxy za potvrzení městských privilegií, nedoplatky na 
taxách, soupisy nedoplatků, poukazování tax z krajů, taxy od duchovních 
a klášterů aj. 

3725 T 6 1785-1786 Karton 2027 
Taxy – č. 6: placení tax za různé úřední výkony, za prominutí vandrovních let 
pro získání měšťanského práva, za přiznání studijních stipendií, za vystavení 
legitimačního listu na nemanželské dítě, za přiznání vdovského deputátu 
vdovám po radních a královských městech, za povýšení do rytířského stavu, 
odpuštění dlužných tax, žádosti židovského solicitátora Singra o osvobození 
od daní, přípisy taxátora Kryštofa Frant. Lilienthala, potvrzování osob do 
úřadů, taxy od židů, taxy za potvrzení městských privilegií, nedoplatky na 
taxách, soupisy nedoplatků, poukazování tax z krajů, taxy od duchovních 
a klášterů aj. 

3725 T 6 1749-1785 Karton 2028 
Taxy – č. 7: směrnice a pokyny v záležitostech vybírání tax obecně, pokyny, 
jak postupovat při stanovení výše a vybírání tax v různých speciálních 
případech, při ustanovování úředníků, poštmistrů, směrnice pro taxy 
z majetku, z dovozu zboží z ciziny, z královského patronátu nad nekatolickými 
faráři, stanovení výše tax, chod agendy a manipulace u taxovních úřadů 
u gubernia a brněnského magistátu aj. 

3726 T 7 1751-1777 Karton 2029 
Nápojová daň – č. 1: čtvrtletní výkazy o vybírání nápojové daně na Moravě, 
předkládané krajskými úřady a jejich sumáře, pořizované zemským výborem, 
zprávy o nedoplatcích nápojové daně 

3726 T 7 1750-1783 Karton 2030 
Nápojová daň – č. 2: dovážení cizích konzumních vín na Moravu, hlavně 
z Rakouska a jejich zatížení nápojovou daní a pohraničními cly, nařízení, 
stížnosti, stanovení výše poplatků aj. 1750 – 1783 

3726 T 7 1749-1783 Karton 2030 
Nápojová daň – č. 3: přiznání k nápojové dani z jednotlivých krajů, vedení 
nápojových účtů na panstvích, návrhy stavů na úpravu nápojové daně 
a spotřebních daní vůbec, vymáhání daňových přiznání a nedoplatků daní, 
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žádosti o snížení nápojové daně, stížnosti proti vyměření nápojové daně, 
vybírání nápojové daně z vína, dováženého na Moravu z Rakouska, stížnosti 
na faráře, odmítající platit nápojovou daň, hlášení z krajů o splnění povinností 
v nápojové dani, repartice nápojové daně a její publikování v krajích, 
publikování dalších nařízení o taxách z vína, řešení jednotlivých případů aj. 
1749 – 1753 

3726 T 7 1753-1776 Karton 2031 
Nápojová daň – č. 3: přiznání k nápojové dani z jednotlivých krajů, vedení 
nápojových účtů na panstvích, návrhy stavů na úpravu nápojové daně 
a spotřebních daní vůbec, vymáhání daňových přiznání a nedoplatků daní, 
žádosti o snížení nápojové daně, stížnosti proti vyměření nápojové daně, 
vybírání nápojové daně z vína, dováženého na Moravu z Rakouska, stížnosti 
na faráře, odmítající platit nápojovou daň, hlášení z krajů o splnění povinností 
v nápojové dani, repartice nápojové daně a její publikování v krajích, 
publikování dalších nařízení o taxách z vína, řešení jednotlivých případů aj. 

3726 T 7 1776-1785 Karton 2032 
Nápojová daň – č. 4: předpisy pro zavádění nové zjednodušené nápojové 
daně místo dřívějších jednotlivých dávek jako daň z dluhů, masný krejcar, 
spotřební a dobytčí přirážka a dosavadní nápojová daň, stanovení výše nové 
nápojové daně, přijímání zaměstnanců pro vybírání daně – žádosti, hlášení 
o počtu palíren v krajích, publikování patentu o nové nápojové dani, soupisy 
zásob chleba, housek, mouky a masa v krajích, stanovení výše nápojové 
daně klášterům, repartice nápojové daně, stížnosti na vyměření nápojové 
daně, nařízení, jak postupovat při vybírání daňových nedoplatků, pohraniční 
nápojová daň a její vybírání, osvobození některých míst od placení této daně 
aj. 1776 – 1785 

3726  1750-1785 Karton 2032 
Nápojová daň – č. 5: postoupení užitku z šenu na Špilberku tamnímu veliteli 
generálu Philbertovi a stanovení, jakým způsobem z něj má platit běžnou 
nápojovou daň 1750 

3727 T 8 1708-1710 Karton 2033 
Daň z tance – č. 1: daně z tance a z plesů, soupisy jednotlivých hostinců 
v krajích, přípisy Rafaela Pitzona, císařské filiální pokladny na Moravě, 
v záležitostech vybírání daně z tance, poučení pro vrchnosti o odvádění této 
daně, publikování vypsané výše daně z tance na příslušný rok, zprávy z krajů, 
jak je daň vybírána, odvolání proti špatným daňovým výměrům, vyúčtování 
daně z krajů aj. 

3727 T 8 1711-1725 Karton 2034 
Daň z tance – č. 1: daně z tance a z plesů, soupisy jednotlivých hostinců 
v krajích, přípisy Rafaela Pitzona, císařské filiální pokladny na Moravě, 
v záležitostech vybírání daně z tance, poučení pro vrchnosti o odvádění této 
daně, publikování vypsané výše daně z tance na příslušný rok, zprávy z krajů, 
jak je daň vybírána, odvolání proti špatným daňovým výměrům, vyúčtování 
daně z krajů aj. 

3727 T 8 1740-1748, 1750 Karton 2034 
Daň z tance – č. 1: daně z tance a z plesů, soupisy jednotlivých hostinců 
v krajích, přípisy Rafaela Pitzona, císařské filiální pokladny na Moravě, 
v záležitostech vybírání daně z tance, poučení pro vrchnosti o odvádění této 
daně, publikování vypsané výše daně z tance na příslušný rok, zprávy z krajů, 
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jak je daň vybírána, odvolání proti špatným daňovým výměrům, vyúčtování 
daně z krajů aj. 

3727 T 8 1750-1751 Karton 2035 
Daň z tance – č. 2: stížnost Březové, Mírova a Svitav na špatné vyměření 
dávky z tance a další přetěžování 1750 – 1751 

3727 T 8 1735-1736 Karton 2035 
Daň z tance – č. 3: spor hraběte Františka Antonína Lichtenštejna s městy 
Telčí a Slavonicemi o vybírání daně z tance 1735 – 1736 

3727 T 8 1735-1751 Karton 2035 
Daň z tance – č. 4: stížnost města Třebíče na vlastní vrchnost pro nesprávné 
vyměření daně z tance, nepřihlížející k nově vydaným předpisům 1748 – 1749 

3728 T 9 1747-1763 Karton 2036 
Kamerální a mimořádné dvorské taxy – č. 1: nařízení o zavedení nových tax, 
které musely platit jednotlivé cechy ze svých krámů ve prospěch císařské 
dvorské kanceláře, aby byl uhrazen úbytek na dvorských taxách, který se 
projevil po ztrátě většiny Slezska, soupisy cechů a jejich krámů v krajích 
a jednotlivých městech, rozpisy dávek na jednotlivé cechy a jejich vybírání, 
postupně narůstající nedoplatek na cechovních taxách a jednání 
s živnostenským a manufakturním úřadem o možnostech jeho uhrazení aj. 
1747 – 1763 

3728 T 9 1749-1752 Karton 2036 
Kamerální a mimořádné dvorské taxy – č. 2: evidence různých nedoplatků 
dvorských tax a jejich vymáhání 1749 – 1752 

3728 T 9 1750-1751 Karton 2036 
Kamerální a mimořádné dvorské taxy – č. 3: nedoplatky na taxách vůči české 
královské representaci a komoře a jejich vymáhání 1750 – 1751 

3728 T 9 1748-1751 Karton 2036 
Kamerální a mimořádné dvorské taxy – č. 4: nedoplatky kamerálních tax 
a žádosti o jejich snížení nebo odpuštění 1748 – 1751 

3728 T 9 1746-1763 Karton 2036 
Kamerální a mimořádné dvorské taxy – č. 5: nedoplatky tax, které dlužili 
krajští hejtmani české dvorské kanceláři 1746 – 1749 

3729 T 10 1661-1728 Karton 2037 
Soukenické cechy a manufaktury, soukenický řád – č. 1: záležitosti 
soukenických cechů na Moravě, jednání o potvrzování a změny cechovních 
artikulí, spory mezi soukeníky a jinými řemesly, stížnosti, spojení artikulí 
cechu soukeníků a postřihačů, zprávy o práci soukenických manufaktur, 
množství vyrobeného a prodaného sukna v krajích, jeho vývoz ze země aj. 
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3729 T 10 1729-1759 Karton 2038 
Soukenické cechy a manufaktury, soukenický řád – č. 1: zprávy z krajů 
o množství vyrobeného a prodaného sukna od soukenických cechů 
a manufaktur, žádost o osvobození soukeníků od mýta z dovážených surovin, 
ochrana soukenických cechů před manufakturami, stížnost uherských 
řemeslníků, kteří navštěvovali výroční trhy v Trnavě, na soukeníky z Nového 
Jičína, kteří tam přiváželi špatné zboží, žádost soukeníků v Šumperku 
o povolení, aby mohli barvit sukna, která vyrobili na modro a na zeleno a další 
záležitosti barvíren a barvení sukna v různých městech, záletižosti výroby 
sukna, jeho kvality, postihování přestupků, aj. 

3729 T 10 1760-1763 Karton 2039 
Soukenické cechy a manufaktury, soukenický řád – č. 1: zprávy o množství 
vyrobeného sukna v krajích, spory mezi soukeníky a barvíři o nesprávné 
barvení, zvyšování cen a podobně, povolování zřizování barvíren, vybírání 
poplatku za označování suken pečetěmí od soukeníků v Novém Jičíně 
a nárok na polovinu těchto poplatků ze strany jezuitského konviktu 
v Olomouci, obsazení barvírny v Olešnici na panství Kunštátu, různé spory 
soukeníků, pokuty za přestupky cechovního řádu aj. 

3729 T 10 1763-1776 Karton 2040 
Soukenické cechy a manufaktury, soukenický řád – č. 1: vyplňování 
průvodních karet k dodávkám sukna na vojenské uniformy, pokuty za 
přestupky cechovních předpisů, různé stížnosti a spory soukeníků, zkoumání 
kvality barvení a schopností barvířů používat různých druhů barev, revize 
cechovní pokladny soukeníků v Novém Jičíně, udělování dispense od 
nesplnění vandrovních let pro provozování soukenictví a barvířství, usazování 
řemeslníků ve městech aj. 

3729 T 10 1777-1785 Karton 2041 
Soukenické cechy a manufaktury, soukenický řád – č. 1: práce valchařů 
a barvířů z Jihlavska v Rakousku, spor soukeníků v Brtnici s tamním židem 
Lazarem Herzfeldem, přijímání nových mistrů do soukenického cechu a jejich 
usazování ve městeh, udělování dispensí od nesplněných vandrovních let 
tovaryšů a od předložení křestního a výučního litu, zřízení samostatné valchy 
na sukno při soukenickém cechu v Malenovicích, stížnost soukeníků v Opavě 
proti volbě cechovních představených a soukenických inspektorů aj. 

3729 T 10 1748-1758 Karton 2042 
Soukenické cechy a manufaktury, soukenický řád – č. 2: dodávky sukna od 
moravských soukeníků pro rakouskou armádu, způsob jeho nákupu, stížnost 
královského dodavatele Pagatsche na soukeníky z Nového Jičína a dalších 
měst aj. 1748 – 1758 

3729 T 10 1726-1727 Karton 2042 
Soukenické cechy a manufaktury, soukenický řád – č. 3: zavádění slezského 
soukenického regulamentu na Moravu – dobrozdání jihavské soukenické 
společnosti 1726 – 1727 

3729 T 10 1750 Karton 2042 
Soukenické cechy a manufaktury, soukenický řád – č. 4: zavádění 
soukenického regulamentu pro moravské továrny 1750 
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3729 T 10 1750 Karton 2042 
Soukenické cechy a manufaktury, soukenický řád – č. 5: povolení půjčky 
v částce 2000 zl. z pokladny, piae causae et pauperum olomouckému výrobci 
sukna Janu Jindřichu Reichelovi, aby mohl dělat zkoušky s výrobou jemných 
suken 1750 

3729 T 10 1749 Karton 2042 
Soukenické cechy a manufaktury, soukenický řád – č. 6: nařízení výrobcům 
sukna ve Fulneku, aby dělali jemné sukno v požadované délce a šířce, které 
má dobrý odbyt v Turecku 1749 

3729 T 10 1755 Karton 2042 
Soukenické cechy a manufaktury, soukenický řád – č. 7: projednávání 
stížnosti na olomouckého obchodníka se suknem Götze pro neoprávněné 
barvení jemných červených suken 1755 

3729 T 10 1755 Karton 2042 
Soukenické cechy a manufaktury, soukenický řád – č. 8: zavádění nového 
řádu pro přadláky, soukeníky a pro valchy a apretury, návrh nového řádu, 
připomínky k němu, jeho publikování v krajích 1755 

3729 T 10 1752-1754 Karton 2042 
Soukenické cechy a manufaktury, soukenický řád – č. 9: zlepšování výroby 
sukna, zkoušky nových druhů, využití zkušeností benátského soukeníka 
a barvíře Zabea 1752 – 1754 

3729 T 10 1750 Karton 2042 
Soukenické cechy a manufaktury, soukenický řád – č. 10: zprávy z jedotlivých 
krajů o dodávkách sukna na vojenské uniformy a podšívky 1750 

3729 T 10 1751-1785 Karton 2043 
Soukenické cechy a manufaktury, soukenický řád – č. 11: záležitosti 
soukenictví v Jihlavě, snaha o jeho další rozvoj a lepší organizaci, účty 
soukenické výroby, finanční povinnosti soukenického cechu, inventáře 
majetku aj. 1751 – 1785 

3729 T 10 1781-1785 Karton 2043 
Soukenické cechy a manufaktury, soukenický řád – č. 12: žádosti o povolení 
výroby a prodeje dvoubarevného sukna zvaného moltou v Jihlavě (přiloženy 
vzorky látek) 1781 – 1785 

3729 T 10 1751-1785 Karton 2043 
Soukenické cechy a manufaktury, soukenický řád – č. 13: text dodatku k řádu 
jihlavských soukeníků a jeho schválení 1768 

3730 T 11 1749-1750 Karton 2044 
Stížnost poddaných na lenním statku Trnávka, že jim vrchnost odebrala určité 
pozemky, z nichž byli nuceni dále platit kontribuci, a na špatné zacházení 
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3731 T 12 1749-1756 Karton 2044 
Vybírání daní na statku Tavíkovice, rozpis daňových povinností, nedoplatky 
na daních a jejich příčiny, vyšetřování stížnosti poddaných na přetížení 
daněmi 1749 – 1756 

3732 T 13 1749-1750 Karton 2044 
Vyšetřování stížnosti obce Troubky na panství Tovačov pro daňové přetížení 

3733 T 14 1750 Karton 2044 
Udělení dispense Janu Tyllovi, aby mohl být zvolen radním ve Znojmě přes 
své příbuzenství s radním Rösslem 

3734 T 15 1754-1785 Karton 2044 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
1: vybírání příspěvku na platy apelačních zaměstnanců od královských 
a municipálních měst, výkazy o průběhu placení během roku, žádosti o slevu, 
vymáhání nedoplatků, vybírání daní od židů ve městech 

3734 T 15 1763-1783 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
2: obstavení platu zaměstnanců tribunálu pro dluhy 1763 – 1783 

3734 T 15 1754 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
3: projednávání protestu města Olomouce proti vynětí kláštera Hradisko 
z jeho mílového práva a proti požadavku na placení podílu ze sporů v částce 
7145 zl. 1754 

3734 T 15 1748 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
4: nedoplatky platů zaměstnanců tribunálu a možnost použití poplatků za 
povolování vstupu židů do měst k jejich uhrazení 1748 

3734 T 15 1754, 1781 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
5: uhrazení nákladů na pořízení nové pečeti tribunálu 1754, 1781 

3734 T 15 1749 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
6: ustanovení Ignáce Antonína Langera přísedícím král. tribunálu místo 
Jindřicha Xavera Hájka z Waldstättenu, který byl dále povýšen 1749 

3734 T 15 1749 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
7: ustanovení Jindřicha Hájka z Waldstättenu tribunálním kancléřem po 
Jindřichu Kajetánu svobondém pánu Blümegenovi 1749 
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3734 T 15 1754 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
8: udělení místa aktuára při sirotčí komisi Janu Jiřímu Thürkovi a místa 
kancelisty Františka Antonína Franckovi 1754 

3734 T 15 1751 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
9: další potvrzení Karla Kajetána Hotovce v jeho místě přísedícího tribunálu 
1751 

3734 T 15 1750 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
10: udělení místa tribunálního sekretáře s titulem rady Františku Leopoldu 
Sendlerovi 1750 

3734 T 15 1755 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
11: přiznání platu 100 zl. tribunálnímu ingrosistovi Janu Hajkovi po smrti Jana 
Václava Mühlmeyera 1755 

3734 T 15 1751 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
12: soudní obstavení platu protokolisty Franiška Filipa Reysmillera, provedené 
Františkem Schentzlem jménem jeho manželky 1751 

3734 T 15 1749 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
13: obstavení platu asesora Karla Adolfa Hertodta z Todtenfeldtu, provedené 
Janou Halblicakovou pro dluh 800 zl. 1749 

3734 T 15 1750-1753 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
14: obstavení poloviny platu kancelářského sluhy Jana Strohubera pro jeho 
dluh vůči Anně Marii Hallerové 1750 – 1753 

3734 T 15 1750 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
15: uvolnění místa tribunálního přísedícího po smrti Karla Adolfa Hertodta 
z Todtenfeldtu a udělení tohoto místa Josefu Binckovi z Gerstenfeldtu 1750 

3734 T 15 1750 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
16: udělení místa radního viceprotokolisty u tribunálu Janu Jakubu Čermákovi 
1750 

3734 T 15 1749 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
17: poukázání platu Janu Michaelu Wasserreichovi, který se osvědčil jako 
tribunální koncipista 1749 
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3734 T 15 1748-1749 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
18: přidělení platu po zemřelém ingrosistovi Josefu Fellnerovi ingrosistovi 
Františkovi Fürnerovi 1748 – 1749 

3734 T 15 1749 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
19: přidělení starého platu ingrosisty Antonínu Schraubovi po smrti Josefa 
Fellnera 1749 

3734 T 15 1749-1750 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
20: obstavení platu přísedícího Karla Adolfa Hertodta pro dluhy 1749 – 1750 

3734 T 15 1753, 1758 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
21: obstavení platu tribunálního sekretáře Antonína Ferdinanda Appelmanna 
a jeho pozdější uvolnění 1753, 1758 

3734 T 15 1754 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
22: vyrovnání nároků brněnského zlatníka Schentzla vůči pozůstalosti po 
Franišku Filipu Reismüllerovi 1754 

3734 T 15 1749 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
23: postup tribunálního ingrosisty Maxmiliána Továrka do platu po zemřelém 
Františku Taberiovi 1749 

3734 T 15 1752 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
24: udělení místa tribunálního radního protokolisty Janu Jakubu Čermákovi po 
smrti Františka Filipa Reismüllera 1752 

3734 T 15 1752 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
25: udělení rozhodujícího hlasu v panském stavu u tribunálu Danielu Josefu 
svobodnému pánu Krieschovi 1752 

3734 T 15 1750-1760 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
26: udělení místa tribunálního sekretáře koncipistovi Antonínu Appelmannovi 
a záležitosti jeho platu 1750 – 1760 

3734 T 15 1755-1760 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
27: obstavení platu Augustina hraběte Herbersteina jako přísedícího tribunálu 
pro dluhy 1755 – 1760 
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3734 T 15 1748-1783 Karton 2045 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
28: postup tribunálního ingrosisty Arnošta Aloise Hoffmanna do platu po Filipu 
Františku Gotzingerovi 1750 

3734 T 15 1749-1784 Karton 2046 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
29: stanovení počtu úředníků tribunálu a výše jejich platů, obsazování 
a uvolňování jednotlivých míst, platové záležitosti úředníků 1749 – 1784 

3734 T 15 1749-1784 Karton 2046 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
30: obnova věznice v Olomouci, zdůvodnění její potřebnosti 1776 – 1777 

3734 T 15 1753-1757 Karton 2047 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
31: správa soudních záležitostí, svěřená tribunálu, omezení hrdelní soudní 
pramovoci v královských městech a publikace patentu, nařizujícího další 
postup v těchto záležitostech, stavby věznic ve městech, právo měst na 
oplatky z projednávaných soudních sporů (septimae litis) a použití těchto 
peněz na opravy věznic a zlepšení platů soudních zaměstnanců, zaměstnanci 
soudů a věznic a jejich platy aj. 

3734 T 15 1758-1783 Karton 2048 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
31: správa soudních záležitostí, svěřená tribunálu, omezení hrdelní soudní 
pramovoci v královských městech a publikace patentu, nařizujícího další 
postup v těchto záležitostech, stavby věznic ve městech, právo měst na 
oplatky z projednávaných soudních sporů (septimae litis) a použití těchto 
peněz na opravy věznic a zlepšení platů soudních zaměstnanců, zaměstnanci 
soudů a věznic a jejich platy aj. 

3734 T 15 1644-1783 Karton 2048 
Personální stav a platy moravského tribunálu a úředníků zemských úřadů – č. 
32: zprávy tribunálu pro úřad zemských desk o obsazování míst úředníků 
u zemských úřadů na Moravě a o jejich platech č. 5 – 145 1644 – 1701 

3735 T 16 (1716) 1750-1751 Karton 2049 
Stížnost cechu soukeníků v Moravské Třebové proti tamním přadlákům lnu, 
kteří se neoprávněně zabývali zpracováním vlny 

3736 T 17 1754-1755 Karton 2049 
Žádost pekařského tovaryše Sebastiána Trawnitzka o dispens od 
nesplněných vandrovních let, aby mohl získat mistrovské právo v Litovli 

3737 T 18 1750 Karton 2049 
Změny v konání výročních trhů v Opavě a jejich oznámení v krajích 
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3738 T 19 1750-1755 Karton 2049 
Žádost lazebnického tovaryše Antonína Teltsche, aby se mohl stát 
měšťanským lazebníkem ve Znojmě, a jeho odmítnutí, protože nesložil 
předepsanou zkoušku před zdravotní komisí 

3739 T 20 1751 Karton 2049 
Žádost Josefa Benedikta Trtiny o dispens, aby mohl být zvolen radním 
v Uherském Hradišti, i když tam neměl po tři roky měšťanské právo 

3740 T 21 1751 Karton 2049 
Žádost mydlářského tovaryše Františka Turinského o dispens, aby se mohl 
stát mistrem a měšťanem na otcově mydlářské dílně ve Znojmě i když neměl 
splněna vandrovní léta 

3741 T 22 1747-1751 Karton 2049 
Jednání o potvrzení cechovních privilegií mlynářů v Tovačově 

3742 T 23 1751-1757 Karton 2049 
Spor mezi obcí Troubky na panství Tovačov a její vrchností o les a obecní 
pastviny 

3743 T 24 1751 Karton 2049 
Vyšetřování stížnosti poddaného města Uherského Hradiště Jana Tlucka, 
jemuž měl být odebrán dům a pole, a odmítnutí této stížnosti jako 
neoprávněné 

3744 T 25 1744-1753 Karton 2049 
Jednání o žádosti Leopolda Truczalka z Bystřice, aby mu bylo povoleno vyučit 
se nějakému řemeslu, a o jeho stížnosti na jednání představitelů města 
a cechů vůči němu 

3745 T 26 1751-1752 Karton 2049 
Žádost kominického tovaryše Mořice Taumanna o dispens, aby se mohl stát 
měšťanem a kominickým mistrem v Brně, přestože se narodil v cizině 

3746 T 27 1751-1752 Karton 2049 
Spor mezi dědici po Adalbertu Towarischovi, výběrčím daní, a mezi městskou 
radou v Telči pro pokutu v částce 144 zl., která jim byla vyměřena pro 
neuzavřený kontribuční účet 

3747 T 28 1752-1756 Karton 2049 
Žádost městského syndika v Olomouci Jana Michaela Trávníčka o dispens, 
aby mohl být zvolen radním v Olomouci i když zde neměl po 3 roky 
měšťanské právo a měl tam nemovitý majetek 

3748 T 29 1751-1753 Karton 2049 
Záležitosti důchodů, patřících k prebendě olomouckého kanovníka hr. Víta 
Eusebia Trautsohna z Falckensteinu 
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3749 T 30 1752 Karton 2049 
Žádost JosefaTilla o dispens, aby mohl přes nesplněná vandrovní léta být 
přijat za přadláckého mistra ve Znojmě 

3750 T 31 1756 Karton 2049 
Stížnost třebíčských obuvníků na tamní městskou radu, která jim chtěla vnutit 
k přijetí dalšího mistra do cechu 

3751 T 32 1752-1754 Karton 2049 
Kontribuce předměstí Tovačova; nedoplatky kontribuce a mimořádných daní 
na války proti Turkům a evidence zajatých Turků na Moravě – č. 1: 
vyšetřování stížnosti obyvatel předměstí Tovačova proti tamním měšťanům 
pro přetěžování kontribucí 1752 – 1754 

3751 T 32 1688-1699 Karton 2049 
Kontribuce předměstí Tovačova; nedoplatky kontribuce a mimořádných daní 
na války proti Turkům a evidence zajatých Turků na Moravě – č. 2: evidence 
nedoplatků kontribuce a mimořádných daní na války proti Turkům, výkazy 
podle krajů, zprávy z jednotlivých panství, žádosti o slevu na daních aj. 1688 
– 1699 

3751 T 32 1688-1754 Karton 2049 
Kontribuce předměstí Tovačova; nedoplatky kontribuce a mimořádných daní 
na války proti Turkům a evidence zajatých Turků na Moravě – č. 3: evidence 
zajatých Turků na Moravě, zprávy z krajů (většinou negativní) 

3752 T 35 1752-1754 Karton 2050 
Protest obce Telnice na panství Sokolnice proti zdanění pozemků, kterých 
užíval tamní farář Blažej Honečka 

3753 T 36 1754-1767 Karton 2050 
Zákaz používání trubek a bubnů v kostelích a při církevních slavnostech, 
žádosti o jejich povolení v jednotlivých případech 

3754 T 37 1754-1768 Karton 2050 
Žádosti Josefa Tomaštíka, aby mohl poskytnout finanční výpomoc svému 
bratru Václavu Tomaštíkovi, který byl v pruských službách v Postupimi, z jeho 
dědického podílu, který měl po svém otci v Holešově, a další nároky věřitelů 
na úhradu pohledávek z tohoto dědického podílu 

3755 T 38 1755 Karton 2050 
Oznámení o zavedení jednotného oblečení a vybavení pro posluchače 
Terziánské akademie ve Vídni a o částkách, které za to měli jednotliví 
posluchači platit a publikování tohoto rozhodnutí v zemi 

3756 T 39 1753-1755 Karton 2050 
Řešení sporu mezi opavským obchodníkem se suknem Jakubem Taronem, 
jemuž bylo uděleno privilegium privativum na zkakoupenou barvírnuv Opavě 
a dalšími opavskými obchodníky a soukeníky, kterým tím byla omezována 
vlastní možnost uplatnění 
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3757 T 40 1754-1755 Karton 2050 
Žádost tovaryše při výrobě korduánu Antonína Titze o dispens, aby se mohl 
stát měšťanem a mistrem v Brně, i když se narodil v cizině a nemohl předložit 
rodný ani výuční list 

3758 T 41 1755 Karton 2050 
Stížnost mandatáře hraběte Valdštejna na městskou radu v Třebíči, která 
vyvolávala nepokoje při obnovování městské rady a nečekala na rozhodnutí 
vrchnosti v této věci 

3759 T 42 1754-1755 Karton 2050 
Vyšetřování udání tišnovského syndika Jana Jiřího Dukáta na tamní městskou 
radu pro špatné hospodaření se sirotčím jměním 

3760 T 43 1755 Karton 2050 
Stížnost Kateřiny Thimové, dříve vdovy Clausové, na magistrát v Olomouci, 
který jí odmítl poskytnout náhradu za právo šenku piva na jejím domě 
v Olomouci a zdůvodnění tohoto odmítnutí, tím, že toto právo ztráceli všichni, 
kdo ve svých domech v Olomouci nebydleli a Kateřina Thimová žila v té době 
v Kroměříži 

3761 T 44 1753 Karton 2050 
Stížnost města Moravské Třebové na vrchnost, která mu uložila nový poplatek 
z vodovodu 

3762 T 45 1753 Karton 2050 
Žádost zlatnického tovaryše Liboria Turka o udělení mistrovského práva 
v Brně 

3763 T 46 1753-1755 Karton 2050 
Stížnost města Tišnova na vlastní vrchnost pro její rozhodnutí ve sporu mezi 
městem a obcí Hradčany o sporné pozemky 

3764 T 47 1753 Karton 2050 
Odstranění bratrů Jana a Leopolda Tetzlerových z lenního statku 
olomouckého biskupství Hukovice pro jejich vzpurnost proti lennímu pánu, 
a jejich nahrazení soudně ustanoveným arendátorem Atnonínem Josefem 
Wilschem 

3765 T 48 1752 Karton 2050 
Žádost rady města Tišnova, aby nemusela nahradit peníze z kontribuční 
pokladny, jchž bylo použito k uhrazení soudních výdajů při odsouzení 
delikventa Františka Nemrhy 

3766 T 49 1749-1750 Karton 2050 
Stížnost obce Dyjákovičky na panství Jaroslavice na klášter Louka u Znojma 
pro nesprávně v katastru zaznamenané 104 měřice půdy, z nichž obec 
Dyjákovičky již léta platí kontribuci a užitek z nich bere klášter Louka 
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3767 T 50 1756-1757 Karton 2050 
Pohřbívání mrtvých, hřbitovy – č. 1: nařízení, že mrtví nesmějí být pohřbívání 
dříve než po uplynutí 48 hodin, a jeho oznámení v krajích, pokyny jak 
postupovat v různých výjimečných případech 1756 – 1757 

3767 T 50 1756-1785 Karton 2050 
Pohřbívání mrtvých, hřbitovy – č. 2: pohřbívání mrtvých v rakvích, překládání 
a zřizování hřbitovů mimo města a obce, pohřbívání mrtvých až po uplynutí 48 
hodin od smrti, předpisy pro pohřbívání duchovních aj. 1784 – 1785 

3767 T 50 1785 Karton 2051 
Pohřbívání mrtvých, hřbitovy – č. 2: pohřbívání mrtvých v rakvích, překládání 
a zřizování hřbitovů mimo města a obce, pohřbívání mrtvých až po uplynutí 48 
hodin od smrti, předpisy pro pohřbívání duchovních aj. 

3768 T 51 1755-1756 Karton 2052 
Žádost dvou ranhojičů v Opavě o potvrzení zvláštních cechovních artikulí 

3769 T 52 1756 Karton 2052 
Žádost ranhojičského tovaryše Karla Josefa Thomy o dispens, aby se mohl 
stát měšťanským ranhojičem a chirurgem v Olomouci po vdově Hirschové 

3770 T 53 1756 Karton 2052 
Žádost Josefa Antonína Teublera o povolení, aby mohl provozovat čalounictví 
v Brně 

3771 T 54 1756-1757 Karton 2052 
Žádost Františka Tazolla, aby mohl být přijat za parukářského mistra 
v Olomouci a jeho odkázání na dobu, až se uprázdní místo v rámci 
stanoveného počtu mistrů 

3772 T 55 1756 Karton 2052 
Žádost Doroty Tvarůžkové o dispens od chybějících vandrovních let pro syna 
Františka Tvarůžka, aby se mohl stát krejčovským mistrem v Třebíči 

3773 T 56 1757 Karton 2052 
Jednání o stížnosti Anny Zuzany Trogeniusové na olomoucký magistrát, který 
jí odpíral podíl na právu šenkování piva na jejím domě v Olomouci 

3774 T 57 1755-1757 Karton 2052 
Žádost mydlářského tovaryše Antonína Thumala o dispens, aby přes 
nesplněná vandrovní léta mohl být přijat za mistra v Moravské Třebové 

3775 T 58 1579 Karton 2052 
Žádost kolářského tovaryše Bernarda Trücknera o dispens od nesplněných 
vandrovních let, aby mohl získat mistrovské právo ve Slavonicích 
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3776 T 59 1757 Karton 2052 
Žádost provaznického tovaryše Jana Teutsche o dispens, aby se mohl stát 
měšťanem v Olomouci, i když se narodil v cizině, a neměl rodný a křestní list 

3777 T 60 1758 Karton 2052 
Žádost Josefa Františka Tomasiho, aby mohl být zvolen radním v Kyjově, 
i když zde neměl po tři roky měšťanské právo 

3778 T 61 1758 Karton 2052 
Žádost svobodného pána Františka Josefa Touissainta o souhlas ke zřízení 
mužského fideikomisu na panství Moravec 

3779 T 62 1761-1775 Karton 2052 
Projednávání žádosti vdovy Mariany Tscheinertové o udělení privilegia na 
tištění výučních listů a řemeslnických zpráv v brněnském kraji a později 
o rozšíření tohoto privilegia na celou Moravu 

3780 T 63 1760-1762 Karton 2052 
Stanovení výše poplatků, které směly být vybírány v Třebíči z každé měřice 
obilí, která tam byla prodána na trhu, ve prospěch města 

3781 T 64 1760-1761 Karton 2052 
Odmítnutí stížnosti rukavičkáře Matyáše Josefa Tantzera v Hustopečích na 
tamní městskou radu jako neoprávněné a potrestání stěžovatele pro špatné 
chování 

3782 T 65 1761, 1771-1772 Karton 2052 
Žádost Alexandra Tučapského, aby mu bylo povoleno provozovat ranhojičství 
v Kroměříži 

3783 T 66 1762 Karton 2052 
Žádost hraběte Emanuela Valdštejna – Vartenberka o povolení, aby mohl 
prodat vinice v Pravlově a v Dolních Kounicích, které patřily k seniorátnímu 
panství Třebíč, a aby mohl místo toho připojit k seniorátu dvůr v Horních 
Vilémovicích 

3784 T 67 1760-1771 Karton 2052 
Stížnost telčských obchodníků Jana Konstantina Müllera a Martina Lustiga 
proti židům Jakubu a Herschlovi Izaacovým, kteří provozovali neoprávněně 
obchod s koloniálním zbožím a s barvířskými potřebami 

3785 T 68 1761-1769 Karton 2052 
Vyšetřování stížnosti řeckých obchodníků, působících na Moravě na špatné 
podmínky, které jim byly poskytovány k provozování obchodu 

3786 T 69 1762-1769 Karton 2052 
Zavedení piaristických škol v Moravské Třebové – povolení ke zřízení 
gymnasia, jeho finanční zajištění, fundace 
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3787 T 70 1746-1768 Karton 2053 
Zavedení nového smutečního řádu (Klagordnung) a stanovení oděvů 
k rozlišení jednotlivých stavů obyvatelstva při smutečních aktech 

3788 T 71 1762-1763 Karton 2053 
Žádost Františka Treulinga, soustružnického tovaryše ve Znojmě, aby mohl 
převzít soustružnickou dílnu po svém dědečkovi a zároveň získat měšťanské 
a mistrovské právo 

3789 T 72 1763 Karton 2053 
Žádost Františka Thomase, exulanta ze Slezska, aby se mohl stát 
krejčovským mistrem v Olomouci 

3790 T 73 1708-1764 Karton 2053 
Privilegia trubačů, taxy z chleba a masa – č. 1: jednání o potvrzování 
a obnovování privilegií dvorních, zemských, městských a polních trubačů 
a bubeníků, jejich evidence v krajích 1708 – 1764 

3790 T 73 1708-1764 Karton 2053 
Privilegia trubačů, taxy z chleba a masa – č. 2: hlášení z jednotlivých měst 
o tom, jak byla stanovena taxa z chleba, housek a různých druhů masa 1733, 
1746 

3791 T 74 (1554) 1732, 1748-1782 Karton 2054 
Potvrzování privilegií města Tišnova 

3792 T 75 1763-1764 Karton 2054 
Žádost o povolení pro Jana Michaela Tammu, aby směl provozovat obchod 
se železářským zbožím v Hostěradicích 

3793 T 76 1764 Karton 2054 
Žádost invalidy Jana Tůmy, aby se mohl stát kožešnickým mistrem v Třebíči 

3794 T 77 1760-1771 Karton 2054 
Pozůstalost po Mikuláši Beukertovi, uherském poddaném, který zemřel 
v Tuřanech a zanechal tu nějaké věci a peníze 

3795 T 78 1696-1783 Karton 2054 
Povolování výročních a týdenních trhů v Tovačově 

3796 T 79 1763 Karton 2054 
Žádost Augustina Teltschera, aby mohl být přijat za kožešnického mistra 
v Jihlavě 

3797 T 80 1765-1766 Karton 2054 
Vyrovnání dlužných pohledávek ve výši 780 zlatých mezi Janem Tirkowitzem 
a tureckým poddaným Theodorem Baltowitschem 
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3798 T 81 1765-1769 Karton 2054 
Žádost měšťanů v Huzové, aby jim byl nadále povolen prodej mouky a pečiva 
vedle oprávněných mlynářů a pekařů a protest těchto řemeslníků proti tomu 

3799 T 82 1737-1739 Karton 2054 
Nařízení, jak mají být prováděny veřejné modlitby za zdar války proti Turkům 
a pobožnosti za vojáky, kteří padli v boji 

3800 T 83 1676 Karton 2054 
Nové zatčení luterského kazatele Václava Trojana, který byl dříve vězněn 
v Praze, a odkud uprchl, v okolí Nového Města na Moravě a výslech 

3801 T 84 1766-1772 Karton 2054 
Vyšetřování stížnosti poddaných ze vsi Řepčín na jejich vrchnost v klášteře 
sv. Kláry v Olomouci pro přetěžování robotami 

3802 T 85 1733-1780 Karton 2055 
Jednání o potvrzování privilegií městečka Třeště, řešení sporů mezi 
poddanými a vrchností o hranice lesů, polí a rybníků, o výši robotních 
povinností, protokoly vyšetřovací komise na panství, rozpis kontribuce, spory 
o šenk vína aj. 

3803 T 86 1755 Karton 2056 
Vypsané dražební jednání k pronájmu pivního urbáře v Těšíně (spisy byly 
předány roku 1869 slezské zemské vládě v Opavě) 

3804 T 87 1765-1766 Karton 2056 
Udělení dispensu od nesplněných vandrovních let přadláckému tovaryši 
Donaventurovi Tutschkovi v Dačicích, aby mohl získat mistrovské právo 

3805 T 88 1766 Karton 2056 
Žádost ševcovského tovaryše Lorence Tauschka o udělení mistrovského 
práva ve Znojmě a protest ševcovského cechu proti tomu, neboť by byl 
překročen stanovený počet mistrů ve městě 

3806 T 89 1766-1771 Karton 2056 
Stížnost poddaných na třebíčském panství na vrchnost, zvláště na 
hospodářského inspektora Františka Martina Ruprechta pro utiskování 
a přetěžování poddaných, dobrozdání krajského úřadu, vyšetřování stížnosti, 
protokol o výslechu poddaných, kteří byli hlavními organizátory stížností 
a nepokojů, odmítnutí stížnosti jako neopodstatněné a potrestání hlavních 
organizátorů 

3807 T 90 1766-1776 Karton 2056 
Seznámení všech soudů a advokátů s nově vypracovaným odstavcem 
o zločinu magie, který tvoří součást nově vypracovaného řádu útrpného práva 
pod názvem Tereziánský kodex a podle nějž má být nadále postupováno 
v soudní praxi 
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3808 T 91 1767-1769 Karton 2056 
Prohlášení svobodného pána Filipa Touissasinta za nesvéprávného pro dluhy 
a lehkomyslnost a ustanovení správy jeho majetku (kurately) 

3809 T 92 1767 Karton 2056 
Stížnost královského úřadu ve Slezsku jménem rukavičkářských mistrů 
v Opavě na krejčovského mistra Jiřího Hartmanna v Jaktaři, který 
neoprávněně zasahoval do jejich řemesla 

3810 T 93 1766-1767 Karton 2056 
Spor obce Velkého Týnce, patřící olomoucké kapitule, s vrchností o náhradu 
válečných škod, které obec utrpěla, o přetěžování robotami a o nové 
vyměření obecních pastvin 

3811 T 94 1766-1767 Karton 2056 
Žádost vdovy Anny Rosiny Temerové ze Šumperka o udělení práva 
koželužského mistra jejímu synovi Engelbertovi 

3812 T 95 1767-1768 Karton 2056 
Žádost řeznického tovaryše Jana Táborského o dispens od nesplněných 
vandrovních let, aby mohl získat mistrovské právo ve Valašském Meziříčí 

3813 T 96 1768-1769 Karton 2056 
Vyšetřování stížnosti městské rady v Třebíči na vrchnost pro vymáhání 
velkých nedoplatků na dávkách z masa a dávkách z tanečních zábav a pro 
neoprávněné odebrání pozemků v rozporu se záznamy v katastru 

3814 T 97 1758 Karton 2056 
Neoprávněné uvěznění Františka Tandlera v Brně pro podezření z tuláctví 
a jeho opětné propuštění 

3815 T 98 1759 Karton 2056 
Chystané přijetí vlastního chirurga na panství Třebíči a stanovení jeho ročního 
platu 

3816 T 99 1762 Karton 2056 
Pokyny, jak postupovat při správě pozůstalosti po členu řádu německých 
rytířů, který zemřel na Moravě 

3817 T 100 1763 Karton 2056 
Vyšetřování sporu mezi Františkem Ferdinandem von Trippenbachem 
a Františkem Brunerym, který vznikl po jejich dohodě o dovážení zásob 
z různých panství a statků v olomouckém kraji 

3818 T 101 1765 Karton 2057 
Jednání mezi dědici po Marii Evě Elisabetě z Teufenbachu a mezi hrabětem 
Václavem Vojtěchem Šternberkem jako dědicem fideikomisu Rudolfa 
Teufenbacha o osvobození statku Říčany a Veveří od na nich intabulované 
pohledávky hraběte Valderoda v částce 12 tisích zlatých 
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3819 T 102 1764 Karton 2057 
Požadavek propuštěného vojáka Pavla Thomana, aby mu bylo uhrazeno 
dlužných 200 zlatých z pozůstalosti po Janu Petschovi z Brna 

3820 T 103 1768 Karton 2057 
Žádost Antonína Josefa Thalheima o dispens od cizozemského původu, aby 
mohl získat měšťanské právo v Brně, aby zde mohl vykonávat právo chirurga, 
které si zakoupil 

3821 T 104 1770 Karton 2057 
Žádost městské rady v Moravské Třebové, aby byly ve městě opětně 
zavedeny týdenní trhy a trhy na obilí 

3822 T 105 1770 Karton 2057 
Informace o výši a změnách papežských konfirmačních tax, které měli 
odvádět arcibiskupové a biskupové do Říma 

3823 T 106 1770 Karton 2057 
Jednání o žádosti přadláckého tovaryše Josefa Toyfela o přijetí za 
přadláckého mistra ve Slavonicích 

3824 T 107 1770-1786 Karton 2057 
Žádost poddaného Františka Thonna z obce Zlatý Potok na panství Ruda, aby 
mohl znovu získat svůj selský grunt, prodaný v době jeho nezletilosti 
Ferdinandu Olbrichovi 

3825 T 108 1771 Karton 2057 
Žádost Martina Tertsche, aby byl přijat za sýraře (Kasstecher) v Jihlavě 

3826 T 109 1771-1774 Karton 2057 
Záležitosti rodinného fideikomisu, zřízeného hrabaty Sylva – Taroucca na 
panství Čechy pod Kosířem, Krakovec a Drahanovice 

3827 T 110 1770-1771 Karton 2057 
Žádost vsí Troubek a Majetína na panství Tovačov o provedení revizitace 
jejich pozemků po škodách, které na nich byly způsobeny záplavami z řeky 
Bečvy 

3828 T 111 1770 Karton 2057 
Žádost Maxmiliána Tilla o dispens, aby mohl být zvolen radním v Brně, i když 
tu neměl po tři roky měšťanské právo 

3829 T 112 1771 Karton 2057 
Odmítnutí žádosti krejčovského tovaryše Františka Tita o udělení 
měšťanského a mistrovského práva v Brně 
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3830 T 113 1771 Karton 2057 
Obstavení platu komorního prokurátora Kuglera svobodným pánem Filipem 
Tousaintem pro dluh 600 zlatých 

3831 T 114 1771 Karton 2057 
Žádost Michaela Gottfrieda Trippenseeho, kominíka v Osoblaze, aby jen jemu 
samotnému bylo ponecháno čistění komínů v obvodu Osoblahy, aby byla lépe 
zajištěna jeho obživa 

3832 T 115 1771 Karton 2057 
Odmítnutí stížnosti soukenického cechu v Třebíči na tamního obchodníka se 
suknem Antonína Hochhäusela, který sám vyráběl sukna a zaměstnával 
tovaryše a tím zasahoval do práv soukenického cechu 

3833 T 116 1770-1772 Karton 2057 
Spor mezi panstvím Tavíkovice a statkem Rešice o příjezdovou cestu 
k Zavadilovu mlýnu v Tavíkovicích 

3834 T 117 1772 Karton 2057 
Povolení rozšiřovat publikaci o vlastnostech a účincích lázní v Čejči na 
panství Hodonín 

3835 T 118 1772-1773 Karton 2057 
Návrh na zavedení šesti menších škol v Třebíči, jejich veřejné vedení 
a odebrání otcům kapucínům a zamítnutí tohoto návrhu 

3836 T 120 1773-1776 Karton 2057 
Žádost rychtáře v Příboře Jana Thamma o přijetí jeho syna Gottfrieda za 
třetího mydlářského mistra v Příboře a jeho stížnosti na frenštátskou 
městskou radu pro neoprávněné obsazení místa druhého mydlářského mistra 
ve Frenštátě 

3837 T 121 1774 Karton 2057 
Prohlášení hraběte Štěpána Sylva Tarouccy za nesvéprávného pro 
marnotratnost a ustanovení správy jeho majetku 

3838 T 122 1663-1664 Karton 2057 
Vyslýchání zajatců z válek s Turky, zvláště předpokládaných tureckých 
a tatarských špionů, zápisy z výslechů, počty poddaných, kteří měli nastoupit 
do vojska ze statků olomoucké kapituly a biskupství a jejich vyzbrojování, 
získávání vojáků z jiných panství, průchod francouzského pomocného vojska 
z Uher Moravou a jeho ubytování a zásobování 

3839 T 124 1657-1670 Karton 2058 
Svěřování klíčů od městských bran královských měst a jejich uchovávání, 
zvláště při pobytu vojenských útvarů ve městech 
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3840 T 125 1680-1698 Karton 2058 
Vybírání mimořádné daně na války proti Turkům, výkazy nedoplatků, 
evidence podle krajů 

3841 T 126 1698-1699 Karton 2058 
Evidence jednotlivých tureckých zajatců, kteří zůstali na Moravě 

3842 T 127 1729-1733 Karton 2058 
Jednání o obnovení týdenního trhu v Tišnově, který se konal každé podnělí 
a později byl zrušen 

3843 T 128 1730-1732 Karton 2058 
Zadržení Antonína Tella v Uherském Ostrohu a jeho vyšetřování pro krádež 
ve Znojmě a různá další provinění 

3844 T 130 1733 Karton 2058 
Potvrzení privilegií obce Troskotovice na panství Drnholec 

3845 T 131 1733-1747 Karton 2059 
Jednání o potvrzení privilegií dědičného rychtáře v Libině Karla Josefa 
Tämmla 

3846 T 132 1734-1748 Karton 2059 
Jednání o potvrzení fundačních listů, donací a dalších privilegií jezuitské 
koleje v Telči 

3847 T 133 1734-1735 Karton 2059 
Přijetí Pavla Tolnera za krejčovského mistra v Brně 

3848 T 134 1706-1707 Karton 2059 
Zatčení a vyšetřování studenta Antonína Tomana a dvou poddaných 
z Cvrčovic pro napsání výhružného dopisu a jeho zaslání do Cvrčovic 

3849 T 135 1708-1709 Karton 2059 
Zadržení proviantního obilí a mouky, které nakoupil ve Veselí nad Moravou, 
židu Salomonu Teutschovi, a jednání o jejich vydání 

3850 T 136 1707-1713 Karton 2059 
Vymáhání nedoplatků z částky 12.000 zlatých, kterou poskytl v r. 1705 kurfiřt 
trevírský na vojenskou výpomoc pro Moravu a která u měla být postupně 
vrácena 

3851 T 137 1730 Karton 2059 
Uveřejnění patentu o zřízení výročního trhu v Třešti, výzvy k obchodníkům 
a řemeslníkům v zemi, aby tento trh navštěvovali 
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3851 T 137 1732 Karton 2059 
Vyšetřování okolností vzniku nactiutrhačného dopisu, který byl rozšiřován 
v Jihlavě proti obchodníku Františku Zeboovi, který navštívil výroční trh 
v Třešti 

3852 T 138 1730 Karton 2060 
Zajištění františkánského bratra Basilia, který pod jménem Pater Pavel 
Thomich sbíral neoprávněně almužny na svatou zemi, a jeho vyšetřování 
biskupskou konsistoří v Olomouci 

3853 T 139 1726-1728 Karton 2060 
Narovnání mezi rodinou Tempusů a olomuckým magistrátem, který jim v době 
moru zabral dům a zahradu a určil je za kontumační místo 

3854 T 140 1724-1725 Karton 2060 
Povolení pro řád trinitářů k založení kláštera v Zašové 

3855 T 141 1725-1726 Karton 2060 
Přijetí Jakuba Tallera za mistra ševcovského cechu v Jihlavě 

3856 T 142 1726 Karton 2060 
Vysvobození skupiny křesťanských zajatců z tatarského zajetí Janem 
Bastanským, jejich další přeprava a uhrazení nákladů na ně 

3857 T 143 1722-1723 Karton 2060 
Potvrzení privilegií cechu soukeníků v Moravské Třebové a jejich vyrovnání 
s místním cechem přádláků lnu 

3858 T 144 1719-1724 Karton 2060 
Odmítnutí žádosti městečka Třeště, patřícího Herbersteinům, o udělení práva 
vybírat mýto z vozů 

3859 T 145 1718 Karton 2060 
Vymáhání nedoplatků kontribuce na lichtenštejnských panstvích Moravská 
Třebová a Šumperk 

3860 T 146 1722-1726 Karton 2060 
Uvěznění hraběte Tharoulla na Špilberku a později v Kladsku a zajištění jeho 
výživy během věznění 

3861 T 147 1717-1723 Karton 2060 
Žádost města Moravské Třebové o snížení počtu v katastru zapsaných 
komínů, z nichž mělo platit kontribuci 

3862 T 148 1703-1712 Karton 2060 
Zajištění výživy kláštera kapucínů v Třebíči a vsi Vilémovicích 
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3863 T 149 1706 Karton 2060 
Stížnost na brněnského účetního Mikuláše Turovského, že povzbuzoval 
poddané z Chudobína proti vrchnosti 

3864 T 150 1710-1711 Karton 2060 
Přestoupení předpisů v době moru obchodníky z Opavy, jejich zatčení 
v Moravské Ostavě a zabavení jejich zboží 

3865 T 151 1710-1712 Karton 2061 
Stíhání žida Salomona Teutsche z Mikulova pro údajné falšování dodávek 
proviantní mouky do Trenčína 

3866 T 152 1737-1738 Karton 2061 
Řešení sporu mezi ivančickým pernikářem Jiřím Treglem a pernikáři ze 
Znojma a z Šatova, pro zasahování do jejich práv 

3867 T 153 (1361) 1740-1783 Karton 2061 
Jednání o potvrzení privilegií města Moravské Třebové 

3868 T 154 (1651) 1737-1739 Karton 2061 
Žádost obce Libiny o potvrzení jejích privilegií a o řešení stížnosti na magistrát 
města Uničova jako její vrchnosti pro přetěžování robotami a daněmi 

3869 T 155 (1572) 1738-1748 Karton 2061 
Jednání o potvrzení privilegií obce Troubky na panství Tovačov 

3870 T 156 1781-1782 Karton 2061 
Žádost kláštera cisterciaček v Předklášteří u Tišnova o potvrzení jejich 
privilegií (připojeny opisy listin od 13. stol.) 

3871 T 157 (1681) 1738-1748 Karton 2061 
Žádost města Tovačova a 11 obcí na panství Tovačov o potvrzení jejich 
privilegií 

3872 T 158 1738 Karton 2061 
Žádost hraběte Františka Václava Trautmannsdorffa o povolení, aby mohl 
přijat půjčku 15 tisíc zlatých na fideikomisní panství Drnholec, vyjádření 
dalších členů rodu, souhlas k přijetí půjčky 

3873 T 159 1739-1745 Karton 2061 
Žádost Jana Tita o dispens, aby se mohl stát krejčovským mistrem v Brně nad 
stanovený počet mistrů a mohl později převzít krejčovskou dílnu po svém 
tchánovi 
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3874 T 160 1737-1738 Karton 2061 
Stížnost vídeňského obchodníka s plátnem Františka Taüblera, jemuž bylo 
v Kroměříži zadrženo převážené zboží a vyžadováno od něj zaplacení mýta, 
přesto že měl povolení k volnému průchodu se zbožím 

3875 T 161 1736-1738 Karton 2061 
Žádost o upravení cechovních artikulí řemeslníků v městě Třešti 

3876 T 162 1742-1744 Karton 2061 
Žádost sourozenců Teutschmannových o vyklizení jejich zahradního domku 
na Starém Brně, kde byli delší dobu ubytováni uherští vojáci, a o náhradu za 
utrpěnou škodu 

3877 T 163 1744 Karton 2062 
Žádost mydlářského tovaryše Karla Troschla o dispens od předepsaných 
vandrovních let, aby se mohl stát mydlářským mistrem ve Znojmě 

3878 T 164 1740-1781 Karton 2062 
Potvrzení privilegií řádu německých rytířů 

3879 T 165 1740 Karton 2062 
Potvrzení listiny pro Hanse Tschamlera na držení zahrady a čtvrt lánu ve 
Lhotě na panství Šternberk, které dostali jeho předkové od vrchnosti 10. září 
1652 

3880 T 166 (1335) 1732-1782 Karton 2062 
Potvrzování privilegií města Třebíče (připojeny opisy listin od 1. pol. 14. stol.) 

3881 T 167 1775-1776 Karton 2062 
Vydání nových artikulí pro soukenické a houňařské mistry a tovaryše a jejich 
publikování v krajích, jednání o snížení některých cechovních poplatků, 
přijímání tovaryšů za mistry 

3882 T 168 1779 Karton 2062 
Rozhodnutí o platnosti testamentů, pořízených v jiných dědičných císařských 
zemích, také na Moravě a o možnosti jejich zapsání do zemských desk 

3883 T 169 1779 Karton 2062 
Vyhotovení nových cechovních artikulí pro mistry a tovaryše cechu postřihačů 
sukna, jejich schválení a uveřejnění 

3884 T 170 1781 Karton 2062 
Povolení k emfyteutickému prodeji činžovních polí na seniorátním panství 
Třebíč poddaným 

3885 T 171 1782-1783 Karton 2062 
Potvrzení privilegií Antonína Tamela, dědičného rychtáře v obci Libině 
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3886 T 172 (1668) 1781-1782 Karton 2062 
Potvrzení privilegií města Telče 

3887 T 173 (1223) 1782-1783 Karton 2062 
Potvrzení privilegií města Opavy 

3888 T 174 1776-1783 Karton 2062 
Revize daňového zatížení obce Horní Třanovice na Těšínsku 

3889 T 175 1781-1783 Karton 2062 
Jednání propuštěného vojáka Severina Teliczky o nové získání otcovského 
gruntu v Křenovicích na panství kapituly olomoucké, který byl během jeho 
vojenské služby prodán 

3890 T 176 1783-1784 Karton 2062 
Pozvrzování privilegií svobodných ostrostřelců v Opavě 

3891 T 177 1722 Karton 2063 
Zpráva o cenách obilí, sena a slámy na týdenních trzích v jednotlivých krajích 
na Moravě 

3892 T 178 1743-1744 Karton 2063 
Stížnost městské rady v Třebíči na vrchnost pro uvěznění členů městské rady, 
protože odmítali přijmout za třebíčského měšťana Constantina Gallanta de 
Schapan, jehož přijetí chtěla vrchnost prosadit 

3893 T 180 1737-1746 Karton 2063 
Přeměřování pozemků obce Vémyslic, patřící klášteru cisterciaček 
v Předklášteří u Tišnova, odpor poddaných proti tomu a potrestání hlavních 
účastníků nepokojů vězením na Špilberku 

3894 T 181 1775-1777 Karton 2063 
Výpisy ze směrnic a nařízení v záležitostech normálních škol, stavby a opravy 
škol a jejich finanční zajištění, korespondence, postoupení dvouměsíčního 
užitku interkalárních církevních beneficií ve prospěch normálních škol, výtahy 
z tabel s údaji o učitelích normálních škol, jejich služebním hodnocení a počtu 
žáků, výkazy o návštěvě vyučování a prospěchu žáků hlavní školy v Mikulově 
a triviální školy v Moravské Třebové, žádosti o udělení míst učitelů na školách 
a o penze aj. 

3895 T 182 1764-1776 Karton 2063 
Směrnice a nařízení pro činnost gymnasií na Moravě, záležitosti školy 
premonstrátů v Louce u Znojma 

3896 T 183 1708-1749 Karton 2064 
Zlepšení platů zaměstnanců tribunálu, obnovený taxovní řád, jednotlivé 
úpravy odvádění tax a dalších poplatků při jednáních 
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3897 T 184 1629-1713 Karton 2064 
Tvoření a úpravy taxovního řádu pro tribunál, zemské desky, zemské právo 
a další instituce, vytvoření komise k jeho přípravě, různá dobrozdání, znění 
obnovených taxovních řádů, provádění popisu měšťanských domů a stanovy 
o výši nájemného z bytů, zprávy o tom, jak je vybírání tax prováděno v praxi 
aj. 

3898 T 185 1760-1781 Karton 2064 
Nařízení, které zemské úřady mají mít vlastní pečeť, úprava této pečeti 
a pokyny k jejímu užívání, změny na pečetích při nástupu nového panovníka, 
pořizování pečetí pro úřady a portrétů panovníků do úředních místností 

3899 U 2 1648-1748 Karton 2065 
Dobytčí přirážka – č. 1: patenty o dobytčí přirážce (Viehe – Aufschlags – 
Patenten) 1648 – 1748 

3899 U 2 1642-1716 Karton 2065 
Dobytčí přirážka – č. 2: dobytčí přirážka na Moravě 1642 – 1716 

3899 U 2 1737-1746 Karton 2065 
Dobytčí přirážka – č. 3: záležitosti dobytčí přirážky 1737 – 1746 

3899 U 2 1746-1747 Karton 2065 
Dobytčí přirážka – č. 4: stížnost města Hustopečí proti patentu o dobytčí 
přirážce, publikovanému v zemi 21.5.1746 (přiloženy opisy privilegií města 
Hustopečí) 1746 – 1747 

3899 U 2 1746 Karton 2065 
Dobytčí přirážka – č. 5: jmenování podřízených pracovníků (subalternorum) 
výběrčími (berními) dobytčí přirážky z řad vrchnostenských poddaných 
v jednotlivých místech 1746 

3899 U 2 1746-1748 Karton 2065 
Dobytčí přirážka – č.6: stížnost města Slavonic proti tamnímu pobočnému 
výběrčímu přirážky ze soli, z postříbřování, přirážky celní a dobytčí pro 
vyžadování nepřípustných přirážek 1746 – 1748 

3899 U 2 1642-1749 Karton 2065 
Dobytčí přirážka – č. 7: mýto vyžadované úředníky bankálních dávek (Banco 
– Gefällen) v Dačicích z tuzemských obilních fůr a vyžadování dobytčí 
přirážky při vyměňování dobytka 1746 – 1749 

3899 U 2 1646, 1691-1692 Karton 2066 
Dobytčí přirážka – č. 9: dobytčí přirážka na Moravě, publikace nového patentu 
1646, 1691 – 1692 

3899 U 2 1737-1738 Karton 2066 
Dobytčí přirážka – č. 10: elaboráty komise, týkající se zřízení dobytčí přirážky 
a nového patentu o dobytčí přirážce 1737 – 1738 
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3899 U 2 1750-1785 Karton 2066 
Dobytčí přirážka – č. 11: znovu zavedení tuzemské dobytčí přirážky ve 
prospěch stavů do fondu pro ulehčení řádné kontribuce 1750 – 1785 

3899 U 2 1754-1772 Karton 2066 
Dobytčí přirážka – č. 12: stížnost některých moravských obcí na obchodníky 
dobytkem pro nepřípustné zabavování dobytka a pro peněžní útisk 1754 – 
1772 

3899 U 2 1646-1785 Karton 2066 
Dobytčí přirážka – č. 13: opatření proti defraudacím dobytčí přirážky v zemi 
1751 – 1766 

3899 U 2 1748 Karton 2067 
Dobytčí přirážka – č. 14: suspendování tuzemské dobytčí přirážky v důsledku 
zavedení decenálního recesu 1748 

3899 U 2 1748-1757 Karton 2067 
Dobytčí přirážka – č. 15: patenty o dobytčí přirážce, vyšlé 26.10.1748 
a vypalování značek dobytku 1748 – 1757 

3899 U 2 1755-1772 Karton 2067 
Dobytčí přirážka – č. 16: rozliční přestupníci patentu o dobytčí přirážce 
a rozsudky consessu in causis summi principis et commissorum vyslané proti 
nim 1755 – 1772 

3899 U 2 1751 Karton 2067 
Dobytčí přirážka – č. 17: obvninění Pavla Žůrka, Martina Gregůrka a Jiřího 
Šejdy z přestupku patentu o dobytčí přirážce 1751 

3899 U 2 1751 Karton 2067 
Dobytčí přirážka – č. 18: rozsudek proti slavonickým řezníkům pro odepření 
zaplacení peněz za hnaní hovězího dobytka z Rakouska a Čech na porážku 
(na jatka) a proti tamní městské radě za neposkytnutí asistence v této věci 
1751 

3899 U 2 1755-1757 Karton 2067 
Dobytčí přirážka – č. 19: nález a rozhodnutí o nesrovnalostech v nákupu 
a prodeji dobytka a asistence, jež měla být poskytnuta při vymáhání dobytčí 
přirážky 1755 – 1757 

3899 U 2 1756 Karton 2067 
Dobytčí přirážka – č. 20: násilí spáchané vílaneckým farářem Josefem 
Wolffem na dohlížiteli jihlavského bankálního úřadu Filipovi Neunfingerlovi, při 
příležitosti zatajování dobytčí přirážky tamtéž 1756 

3899 U 2 1751 Karton 2067 
Dobytčí přirážka – č. 21: peněžité tresty vyměřené přestupníkům patentu 
o dobytčí přirážce 1751 
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3899 U 2 1751-1752 Karton 2067 
Dobytčí přirážka – č. 22: řízení s Martinem Znorovským z Kostic, poddaným 
břeclavského panství, pro přestupek patentu o dobytčí přirážce (bez 
zapravení královského třicátku) 1751 – 1752 

3899 U 2 1750-1751 Karton 2067 
Dobytčí přirážka – č. 23: poplatek, vymáhaný proti zvyku za cedulky od 
výběrčích dobytčí prirážky 1750 – 1751 

3899 U 2 1751 Karton 2067 
Dobytčí přirážka – č. 24: vyšetřování bývalého prušáneckého zřízence dobytčí 
přirážky Antonína Terricha (Derricha) pro zatajení páru (nezdaněných) 
uherských volů 1751 

3899 U 2 1751-1752 Karton 2067 
Dobytčí přirážka – č. 25: odmítnutí asitence ve věcech dobytčí přirážky 
třebíčským městským rychtářem Ludvíkem Janem Rilckem 1751 – 1752 

3899 U 2 1751-1752 Karton 2067 
Dobytčí přirážka – č. 26: Karel Ferdinand Tyrtola pro ohrožování 
slavkovského (Opava) dohližitele na dobytčí přirážku klackem (bitím) 1751 – 
1752 

3899 U 2 1750 Karton 2067 
Dobytčí přirážka – č. 27: vymáhání nedoplatku dobytčí přirážky (1746) 1750 

3899 U 2 1750-1751 Karton 2067 
Dobytčí přirážka – č. 28: rozsudek nad bratry Michaelem a Františkem 
hraběte z Žerotína pro nezaplacení dobytčí přirážky z dobytka (krav), 
hnaného mimo zemi (do zahraničí) 1750 – 1751 

3899 U 2 1746-1772 Karton 2067 
Dobytčí přirážka – č. 29: zavedení erárem navrhovaného silničního patentu 
pro sůl, cla a dobytčí přirážku 1746 – 1747 

3900 U 3 1759-1782 Karton 2068 
Remunerace a bonifikace zemských advokátů za zastupování poddaných ex 
oficio 

3901 U 4 1752-1784 Karton 2069 
Mimořádné sbírky poddanských obcí bez svolení vrchností a rozvržení obecní 
peněžní sbírky v roce 1779 

3902 U 5 1748-1752 Karton 2070 
Kontribuce na panstvích Losiny (Velké) a Loučná a stížnosti na rozličné 
přetěžování, tlumočené v zastoupení tamních poddaných královským 
komorním prokurátorem 
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3902 U 5 1752-1773 Karton 2071 
Kontribuce na panstvích Losiny (Velké) a Loučná a stížnosti na rozličné 
přetěžování, tlumočené v zastoupení tamních poddaných královským 
komorním prokurátorem 

3902 U 5 (1591) 1749-1753 Karton 2072 
přílohy komise v záležitosti poddaných panství Losiny a Loučná – výtahy 
z urbářů, důchodních účtů, rozvržení kontribucí atd. 

3903 U 6 1749-1751 Karton 2073 
Žádost Karla hr. Vettera o převzetí dvou c. k. bankovních obligací per 2000 zl. 
na konto kontribučních nedoplatků 

3904 U 7 1749-1751 Karton 2073 
Stížnost vsi Uhřice na ždánickém pantví ohledně lánů, jež jí byly připsány ke 
zdanění 

3905 U 8 1749-1773 Karton 2073 
Rozličné od mandátorů zapsané plné moci 

3906 U 9 1752-1754 Karton 2073 
Návrh na zřízení nových dobytčích trhů v Hradci Králové po uzavření 
neúspěšných trhů v Bílsku k uvedení polského dobytka přes dědičné české 
země do Saska a do římské říše 1752 – 1754 

3906 U 9 1750-1775 Karton 2073 
Návrh na zřízení nových dobytčích trhů – nové (hlavní) dobytčí trhy 
v Olomouci a Bílsku 1750 – 1775 

3906 U 9 1719-1775 Karton 2073 
Návrh na zřízení nových dobytčích trhů – návrh olomouckého magistrátu, aby 
byl dobytek hnán do Olomouce a tamtéž přeložen dobytčí trh ze Vsetína 1719 
– 1720 

3907 U 10 1758-1778 Karton 2074 
Rozsudky vyslovené nad přestupníky generálií o uhynutí (pádu) dobytka 

3907 U 10 1767-1785 Karton 2075 
Rozsudky vyslovené nad přestupníky generálií o uhynutí (pádu) dobytka – 
opatření proti nemocem dobytka, působícím jeho uhynutím 

3907 U 10 1752-1760 Karton 2076 
Rozsudky vyslovené nad přestupníky generálií o uhynutí (pádu) dobytka – 
užívání masa z uhynulého dobytka tovačovským pohodným Janem 
Zieglerem, jenž krmil dobytek masem ze zdechlin 1752 – 1760 
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3907 U 10 1751-1760 Karton 2076 
Rozsudky vyslovené nad přestupníky generálií o uhynutí (pádu) dobytka – 
vyhlášení kontumace v místech ke hnaní dobytka k zabránění dobytčího moru 
1751 – 1755 

3907 U 10 1716 Karton 2077 
Rozsudky vyslovené nad přestupníky generálií o uhynutí (pádu) dobytka – 
uhynutí dobytka v roce 1716 a republikování příslušného patentu a nařízení 
1716 

3907 U 10 1752 Karton 2077 
Rozsudky vyslovené nad přestupníky generálií o uhynutí (pádu) dobytka – 
náhrada za poškození uhynutím dobytka 1752 

3907 U 10 1747-1748 Karton 2077 
Rozsudky vyslovené nad přestupníky generálií o uhynutí (pádu) dobytka – 
zamezení mimořádně velkému uhynutí dobytka při hnaní uherského dobytka 
k armádě do Nizozemí 1747 – 1748 

3907 U 10 1753-1785 Karton 2077 
Rozsudky vyslovené nad přestupníky generálií o uhynutí (pádu) dobytka – 
uhynutí dobytka (dobytčí mor) a kontumace 1753 – 1785 

3907 U 10 1747 Karton 2077 
Rozsudky vyslovené nad přestupníky generálií o uhynutí (pádu) dobytka – 
ustavení uherských dobytčích dozorčích komisařů 1747 

3907 U 10 1751 Karton 2077 
Rozsudky vyslovené nad přestupníky generálií o uhynutí (pádu) dobytka – 
střežení míst infikovaných dobytčím morem 1751 

3907 U 10 1716-1785 Karton 2077 
Rozsudky vyslovené nad přestupníky generálií o uhynutí (pádu) dobytka – 
generalia povolující poddaným stahování, prodej a zpracování koží uhynulého 
dobytka a nařizující jeho zahrabávání 1776 – 1780 

3908 U 11 1712-1780 Karton 2078 
Zákaz, aby vrchnosti vnucovaly poddaným hospodářské užitky a oučinky 
(zboží a hospodářské plodiny) 

3908 U 11 1750-1751 Karton 2078 
Stížnost třebíčské židovské obce na nucené odbírání vrchnostenského zboží 

3909 U 12 1751 Karton 2078 
Žádost Josefa Veitha, hrnčířského tovaryše, o měšťanské a mistrovské právo 
v Olomouci 
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3910 U 13 1752-1784 Karton 2078 
Zastavení práva vidimování (vidimationes) všem představeným klášterů 

3911 U 14 1753 Karton 2078 
Žádost emigrantů z Pruského Slezska Jana Ullmanna, Kryštofa Jordana 
a Martina Preussnera o dispens, aby se směli usadit v Potštátě, Lipníku 
a Dolních Pavlovicích 

3912 U 15 1753-1785 Karton 2078 
Poručenský řád pro panský a rytířský stav 

3913 U 16 1752, 1754 Karton 2078 
Žádost Jana Vorbringera o měšťanské a krejčovské mistrovské právo v Brně 

3914 U 17 1754 Karton 2078 
Kontribuce na statku Cvrčovice 

3915 U 18 1753-1754 Karton 2078 
Žádost drogisty Lucia Engela Vingirottiho o měšťanské právo v Lipníku 

3916 U 19 1755-1784 Karton 2078 
Poručenský řád pro měšťanský stav 

3917 U 20 1755 Karton 2078 
Stížnost brněnského měšťanského provaznického mistra Františka Pavla 
Vorholtzera, že mu byl v Příboře zabaven provaz 

3918 U 21 1749-1759 Karton 2078 
Stížnost vsi Ořechova na zdanění 1 3/4 osmin lánu, užívaných 
dietrichštejnskou vsí Tikovicemi a p. ze Schwalbenfeldu 

3919 U 22 1750 Karton 2078 
Stížnosti vsi Ořechovičky, patřící klášteru sv. Anny, proti tamním poddaným 
von Waldstätta pro zamlčení některých tam držených nemovitostí ke zdanění 

3920 U 23 1749 Karton 2079 
Stížnost neofyta Františka Ungera na Františka Antonína hraběte z Rotálu pro 
na něm vyucené složení 1235 zl. 

3921 U 24 1755-1756 Karton 2079 
Žádost provaznického tovaryše Karla Vorholtzera o svěření měšťanského 
a mistrovského práva v Brně 

3922 U 25 1675-1779 Karton 2079 
Rozličná vítězství a pro ně slavená Te Deum laudamus a pohřební slavnosti 
za hrdinné vojáky 
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3923 U 26 1758-1761 Karton 2079 
Vyšetřování bývalého substituta přerovského krajského úřadu svobodného 
pána von Unruhe pro odcizení 118 zl. 45 kr. z kontribuční pokladny 
hranického panství 

3924 U 27 1762 Karton 2080 
Žádost Antonína Überreithera, aby jeho otec na panství Uherčice nebyl dále 
zkracován na právech, a aby žadatel byl osvobozen od placení poplatku 
(Losgeld) 

3925 U 28 1758-1759 Karton 2080 
Zavedení regulativu v záležitosti tax, požadovaných vrchnostmi od poddaných 
za udělení svolení ke sňatku 

3926 U 29 1763-1764 Karton 2080 
Žádost jirchářského tovaryše Karla Ullricha o měšťanské a mistrovské právo 
v Litovli 

3927 U 30 1764 Karton 2080 
Zavedení judicia universalis k projednávání pozůstalostí 

3928 U 31 1738-1740 Karton 2080 
Zastavení hnaní (Austrieb) uherského dobytka do cizích zemí 

3929 U 32 1664-1665 Karton 2080 
Žádost Přemka (II.) svobodného pána z Žerotína o zřízení městečka pod 
zámkem Losiny a o propůjčení témuž městečku několika výročních, týdenních 
a koňských (Ross – ) trhů, dobytčích trhů a svobod 

3930 U 33 1746 Karton 2080 
Dispens pro Jana Valentina, že při přemístění svého majetku do Olomouce si 
tam může zakoupit dům a kupecký krám a složit měšťanskou přísahu "inter 
parietes privatos" 

3931 U 34 1720-1776 Karton 2080 
Sňatky poddaných na Moravě 

3932 U 35 1680 Karton 2080 
Vzbouření čeští sedláci a opatření učiněná v zemi proti možnému vpádu 

3933 U 36 1766-1773 Karton 2081 
Selské rebelie (stížnosti poddaných) 

3933 U 36 1776-1782 Karton 2082 
selské rebeilie (stížnosti poddaných) 
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3933 U 36 1783 Karton 2083 
selské rebeilie (stížnosti poddaných) 

3933 U 36 1784 Karton 2084 
selské rebeilie (stížnosti poddaných) 

3933 U 36 1785 Karton 2085 
selské rebeilie (stížnosti poddaných) 

3933 U 36 1775-1785 Karton 2086 
Selské rebelie – č. 1: normálie 1775 – 1785 

3933 U 36 1775 Karton 2086 
Selské rebelie – č. 2: selské rebelie, panství Bludov 1775 

3933 U 36 1775 Karton 2086 
Selské rebelie – č. 3: povstání domkařů na panství Úsov 1775 

3933 U 36 1775 Karton 2086 
Selské rebelie – č. 4: panství Budišov 1775 

3933 U 36 1775 Karton 2086 
Selské rebelie – č. 5: panství Dačice, Český Rudolec, Kostelní Vydří 1775 

3933 U 36 1775-1785 Karton 2086 
Selské rebelie – č. 6: anství. Frýdek 1782 – 1784 

3933 U 36 1775 Karton 2087 
Selské rebelie – č. 7: statek Kuřím 1775 

3933 U 36 1775 Karton 2087 
Selské rebelie – č. 8: panství Hukvaldy 1775 

3933 U 36 1775 Karton 2087 
Selské rebelie – č. 9: panství Jaroměřice nad Rokytnou 1775 

3933 U 36 1775 Karton 2087 
Selské rebelie – č. 10: st. Lysice 1775 

3933 U 36 1775 Karton 2087 
Selské rebelie – č. 11: povstání v Čechách, ohlas 1775 
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3933 U 36 1783 Karton 2087 
Selské rebelie – č. 12: město Bzenec 1783 

3933 U 36 1775 Karton 2087 
Selské rebelie – č. 13: přižanov Křižanov 1775 

3933 U 36 1775 Karton 2087 
Selské rebelie – č. 14: městečko Kelč 1775 

3933 U 36 1775, 1783 Karton 2087 
Selské rebelie – č. 15: panství Kunštát 1775 

3933 U 36 1775 Karton 2088 
Selské rebelie – č. 16: panství Lesonice (červen – září) 

3933 U 36 1775 Karton 2089 
Selské rebelie – č. 17: panství Velké Meziříčí 1775 

3933 U 36 1775 Karton 2089 
Selské rebelie – č. 18: panství Náměšť nad Oslavou 1775 

3933 U 36 1775-1776 Karton 2089 
Selské rebelie – č. 19: panství Sádek 1775 – 1776 

3933 U 36 1775 Karton 2089 
Selské rebelie – č. 20: panství Telč 1775 

3933 U 36 1775-1776 Karton 2089 
Selské rebelie – č. 21: panství Bítov 1775 

3933 U 36 1775 (1776) Karton 2090 
Selské rebelie – č. 22: rozličné panství a statky 

3934 U 37 1766-1770 Karton 2091 
Žádost Kašpara Viktorina (Victorina) o svěření uprázdněného místa desátého 
pekařského mistra v Kroměříži 

3935 U 38 1767-1771 Karton 2091 
Poddaní, kteří přijali službu bez vrchnostenského souhlasu mimo své rodiště 
nebo místo pobytu na jiných panstvích nebo ve městech, a tím se snažili 
zbavit se poddanství 
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3936 U 39 1766 Karton 2091 
Žádost Ignáce Františka Urbana o dispens od tříleté držby majetku 
a příbuzenství, aby mohl být zvolen za radního v Kyjově 

3937 U 40 1769-1771 Karton 2091 
č. 1: tabely o rozdělení obecních pastvin na panstvích, statcích a městech 
v krajích 

3937 U 40 1771-1773 Karton 2092 
č. 2: tabely o rozdělení obecních pastvin na panstvích, statcích a městech 
v krajích 

3937 ad U 40 1750-1775 (1782) Karton 2091 
Spor mezi vrchností panství Přerov a přerovskou městskou obcí 
o spolupastvu a obecní pastviny, dále císařské svolení vrchnosti přerovského 
panství, jmenovitě Arnoštu svobodnému pánovi von Petraschovi, užívat na 
dvorci c. k. orla s nápisem uvnitř 

3937 ad U 40 1768-1770 Karton 2092 
Generalia o pastvinách 

3937 ad U 40 1770-1771 Karton 2092 
Generalia o jetelovém semeni 

3937 ad U 40 1769-1775 Karton 2093 
Námitky panství nebo obcí proti rozdělení obecních pastvin, spory o pastviny, 
rozhodnutí o nich 

3937 ad U 40 1775-1785 Karton 2094 
Námitky panství nebo obcí proti rozdělení obecních pastvin, spory o pastviny 
o jejich rozdělení, stížnosti 

3938 U 41 1758-1759 Karton 2095 
Stížnost Františky, ovdovělé Vidamusové na olomoucký magistrát, jmenovitě 
na tamního radního von Nowacka, za potrestání, zraňující čest 

3939 U 42 1769-1770 Karton 2095 
Nařízení publikování generálních zápovědí (prohibitorum generalium), 
vyhlášených v uherském království, také na Moravě vzhledem k rozličnému 
utlačování poddaných 

3940 U 43 1768 Karton 2095 
Žádost invalidy Josefa Victorina o dispens, aby směl bez vyučení mlynářem 
nastoupit do mlýna po matce na kolštejnském panství Branná 
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3941 U 44 1766-1770 Karton 2095 
Žádost Jana Vogela, aby mu bylo dovoleno prodat jeho mydlářské mistrovské 
právo v Olomouci a zakoupit je ve Znojmě a tam se usadit 

3942 U 45 1769-1770 Karton 2095 
Reciprocita rozličných nařízení benátské republiky pro tamní duchovenstvo 
s nařízeními v rakouských zemích 

3943 U 46 1770-1773 Karton 2095 
Žádost propuštěného proviantního pekaře Jana Ullmanna o měšťanské 
a mistrovské právo v některém z královských měst na Moravě 

3944 U 47 1770-1771 Karton 2095 
Žádost Jana Bedřicha Vogla o potvrzení reversu obce Velké Losiny ohledně 
žádaného tituli mensae 

3945 U 48 1771-1772 Karton 2095 
Odsouzení bývalého hospodářského ředitele panství Gayerberg Václava 
Udebana pro trestné jednání, hamižnost, útisk a útlak, zlovolné jednání a bití 
a jiné tělesné trestání poddaných k ročnímu vězení na Špilberku a jeho 
prohlášení za neschopna hospodářských služeb 

3946 U 49 1771-1772 Karton 2095 
Dlužní pohledávka neofyta a bzeneckého krejčovského mistra Jiřího Valentina 
per 257 zl. na pozůstalosti zemřelého tamního děkana Josefa Foltýna 

3947 U 50 1775 Karton 2095 
Zastavení zneužívání svémocných peněžitých, naturálních a pivních (Bier 
Straffen) trestů u poddanských obcí 

3948 U 51 1668-1669 Karton 2095 
Verbování v markrabství moravském pro benátskou republiku 

3949 U 52 1707 Karton 2095 
Voršilky v Olomouci a jejich nadace v král. městě Brně 

3950 U 53 1675 Karton 2095 
Držení svátku Panny Marie Vítězné 

3951 U 54 1670-1680 Karton 2095 
Rebelové 

3952 U 55 1743-1744 Karton 2096 
Poškozování luk (na Moravě) obchodníky s dobytkem 
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3953 U 56 1744-1745 Karton 2096 
Žádosti Matyáše Ullmanna o přijetí za měšťana a pekařského mistra v Brně 

3954 U 57 1727-1729 Karton 2096 
Zabavení herynků v Prostějově slezskému povozníkovi Martinu Uthovi 

3955 U 58 1721-1722 Karton 2096 
Zpracování uherčické juchty některými obuvnickými mistry 

3956 U 60 1781-1783 Karton 2096 
Zřízení a konání hlavních dobytčích trhů v král. haličském v Osvěčimi 
a Zatoru, dále v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 

3957 U 61 1774-1775 Karton 2096 
Císařské nařízení pokladním úředníkům, aby věnovali větší bedlivost přijímání 
poukázek a dokumentů pod pohrůžkou náhrady způsobených škod eráru 

3958 U 62 1781 Karton 2096 
Císařské nařízení o předčítání a podpisování vyšetřovacích protokolů 
krajských úřadů poddanými a stranami a zákaz trestání poddaných bitím holí 
bez předchozího vyšetřování 

3959 U 63 1784 Karton 2096 
Poddanské pohledávky, vyplývající ze služeb, poskytovaných z povinnosti 
poddanství (včetně tištěného patentu Josefa II.) 

3960 U 65 1776-1785 Karton 2096 
Cech hodinářů a hodinkářů (výrobců hodinek) na Moravě, udělování míst 
hodinářských mistrů atd. 

3961 U 66 1748-1769 Karton 2096 
Sbírky k dani z majetku (Vermögenssteuerliche adminicular – Collecta) ve 
prospěch (zu behuff) vrchnostenské kontribuce 

3962 W 1 1746-1775 Karton 2097 
Požáry, živelní pohromy atd. – požár v Líšni, způsobený Preissingovými 
dragouny a požadované odškodnění 1746 – 1775 

3962 W 1 1749-1750 Karton 2097 
Požáry, živelní pohromy atd. – náhrada škody, způsobené požárem židovské 
obci v Uherském Brodě 1749 – 1750 

3962 W 1 1751 Karton 2097 
Požáry, živelní pohromy atd. – udání královského komorního prokurátora na 
strážnického žida Izáka Josefa pro podezření ze založení požáru 1751 
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3962 W 1 1767, 1780 Karton 2097 
Požáry, živelní pohromy atd. – velké škody, způsobené na ozimním obilí 
v roce 1767 velkým výskytem žížal 1767, 1780 

3962 W 1 1751-1778 Karton 2097 
Požáry, živelní pohromy atd. – náhrada škod, způsobených vodou řeky 
Moravy ve vsi Spytihněvi na napajedelském panství 1751 – 1778 

3962 W 1 1697 Karton 2097 
Požáry, živelní pohromy atd. – škody, způsobené požáry, krupobitím a vodou 
na Moravě 1697 

3962 W 1 1751-1783 Karton 2097 
Požáry, živelní pohromy atd. – rozličné škody, způsobené zimou (mrazem) 
1751 – 1783 

3962 W 1 1752-1753 Karton 2097 
Požáry, živelní pohromy atd. – škody požárem, vodou a krupobitím 1752 – 
1753 

3962 W 1 1698-1782 Karton 2097 
Požáry, živelní pohromy atd. – náhrada škod způsobených požárem, vodou 
a krupobitím a památky (sněmovní) 1698 – 1782 

3962 W 1 1752-1753 Karton 2097 
Požáry, živelní pohromy atd. – š kody vzniklé v době žní v roce 1752 
dlouhotrvajícím deštivým počasím na polních plodinách a jejich náhrada 1752 
– 1753 

3962 W 1 1697-1783 Karton 2097 
Požáry, živelní pohromy atd. – zúčtování náhrad za škody, způsobené požáry, 
vodou a krupobitím (sv. 2) 1753 – 1783 

3962 W 1 1750 Karton 2098 
Požáry, živelní pohromy atd. – požár ve městě Slavonicích 1750 

3962 W 1 1783-1785 Karton 2098 
Požáry, živelní pohromy atd. – zrovnoprávnění moravských a slezských 
poddaných v ohledu náhrad škod, způsobených požáry, vodou a krupobitím 
1783 – 1785 

3962 W 1 1750-1785 Karton 2098 
Požáry, živelní pohromy atd. – pozměnění normy o náhradě škod, 
způsobených požáry, vodou a krupobitím 1755 – 1783 

3963 W 2 1748 Karton 2098 
Odpis nadbytečně připsaných lánů panství Veselí ke zdanění 1748 
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3963 W 2 1748,1783 Karton 2098 
Odpis nadbytečně připsaných lánů panství Veselí ke zdanění – č. 1 – 2: 
markantilní a směnečný soud I. instance v Brně 1783 

3964 W 3 1724-1731 Karton 2098 
Silnice, cesty, doprava – č. 1 – 5: oprava cest a vyklučení lesů 1724 – 1731 

3964 W 3 1729-1740 Karton 2098 
Silnice, cesty, doprava – č. 6: mýtní příspěvek na opravu cest 1729 – 1740 

3964 W 3 1724-1740 Karton 2098 
Silnice, cesty, doprava – č. 8: nedoplatky mýta určené na opravu cest 1737 – 
1740 

3964 W 3 1739-1740 Karton 2099 
Silnice, cesty, doprava – č. 10: klasifikace mýt a jejich obsazení výběrčími 
mýta 1739 – 1740 

3964 W 3 1738 Karton 2099 
Silnice, cesty, doprava – č. 18: oprava cest k usnadnění transportů soli 1738 

3964 W 3 1667-1773 Karton 2099 
Silnice, cesty, doprava – č. 20: vymýcení lesů na Moravě pro bezpečnost 
zemských cest (Land – strassen) 1667 – 1773 

3964 W 3 1667-1676 Karton 2099 
Silnice, cesty, doprava – č. 21: zlepšení mostů, cest a chodníků (pěšin) na 
Moravě (přiloženy opisy listiny) 1667 – 1676 

3964 W 3 1667-1773 Karton 2099 
Silnice, cesty, doprava – č. 22: opravování nedostatečných mostů a cest 
vrchnostmi 1684 – 1752 

3964 W 3 1691-1771 Karton 2100 
Silnice, cesty, doprava – č. 24: oprava silnice u vsi Vsisko 1691 – 1771 

3964 W 3 1682-1783 Karton 2100 
Silnice, cesty, doprava – č. 25: opravy cest a silnic u Sv. Anny, Křížového 
dvora a kláštera Králové na Starém Brně (přiložena mapa silnice okolo Brna 
a rkp. plán, rkp. 1782) 1682 – 1783 

3964 W 3 1722-1726 Karton 2100 
Silnice, cesty, doprava – č. 29: oprava silnice u brněnské šibenice směrem 
k Tuřanům (beym Brünner hohen Gericht gegen Turas) 1722 – 1726 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

958 

3964 W 3 1748-1753 Karton 2100 
Silnice, cesty, doprava – č. 31: opravy cest v zemi v letech 1748 – 1750, 1748 
– 1753 

3964 W 3 1682-1783 Karton 2100 
Silnice, cesty, doprava – č. 32: provizorní oprava sporného kusu cesty mezi 
Čechami a Moravou u Jihlavy 1749 

3964 W 3 1747-1757 Karton 2101 
Silnice, cesty, doprava – č. 33: soutěž na vedení a práce k udržování nových 
cest a doprava na založených silnicích mezi Znojmem a Jihlavou a na 
zakládaných silnicích mezi Brnem a Jihlavou 1747 – 1757 

3964 W 3 1750 Karton 2101 
Silnice, cesty, doprava – č. 34: užití zadržených desertérů k pracím na opravě 
cest 1750 

3964 W 3 1750-1779 Karton 2101 
Silnice, cesty, doprava – č. 35: použití c. k. vojska k pracím na opravě cest 
1750 – 1779 

3964 W 3 1721-1774 Karton 2101 
Silnice, cesty, doprava – č. 36: oprava vedlejších silnic a cest 1721 – 1774 

3964 W 3 1721-1779 Karton 2101 
Silnice, cesty, doprava – č. 37: zavedení přirážek k mýtům, šrankovnému 
a mýtu z vína pro účely oprav cest na Moravě (přiloženy tištěné normy) 1745 
– 1758 

3964 W 3 1759-1772 Karton 2102 
Silnice, cesty, doprava – č. 37: zavedení přirážek k mýtům, šrankovnému 
a mýtu z vína pro účely oprav cest na Moravě (přiloženy tištěné normy) 

3964 W 3 1755-1775 Karton 2103 
Silnice, cesty, doprava – č. 37: zavedení přirážek k mýtům, šrankovnému 
a mýtu z vína pro účely oprav cest na Moravě (přiloženy tištěné normy) 

3964 W 3 1775-1778 Karton 2104 
Silnice, cesty, doprava – č. 37: zavedení přirážek k mýtům, šrankovnému 
a mýtu z vína pro účely oprav cest na Moravě (přiloženy tištěné normy) 

3964 W 3 1779-1784 Karton 2105 
Silnice, cesty, doprava – č. 37: zavedení přirážek k mýtům, šrankovnému 
a mýtu z vína pro účely oprav cest na Moravě (přiloženy tištěné normy) 
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3964 W 3 1784-1785 Karton 2106 
Silnice, cesty, doprava – č. 37: zavedení přirážek k mýtům, šrankovnému 
a mýtu z vína pro účely oprav cest na Moravě (přiloženy tištěné normy) 

3964 W 3 1763-1767 Karton 2106 
Silnice, cesty, doprava – ad č. 37: pronájem přirážek k mýtům, šrankovnému 
a přirážky z vína na znojemských komerciálních silnicích královskému rychtáři 
ve Znojmě Janu Jiřímu Geisslerovi 1763 – 1767 

3964 W 3 1751-1785 Karton 2106 
Silnice, cesty, doprava – č. 37: generalia 1751 – 1784 

3964 W 3 1749 Karton 2107 
Silnice, cesty, doprava – č. 38: žádost hraběte Vincinguery Tomáše von 
Collalta a svobodného Salvatora o ponechání starých požitků z mýt 1749 

3964 W 3 1767-1783 Karton 2107 
Silnice, cesty, doprava – č. 39: účty silničních mýt a účty pokladny silničního 
ředitelství pro rok 1782 

3964 W 3 1784-1785 Karton 2107 
Silnice, cesty, doprava – č. 39: předkládání měsíčních výkazů stavu pokladny 
pro silniční dávky 1784 – 1785 

3964 W 3 1784 Karton 2107 
Silnice, cesty, doprava – ad č. 39: účty výběrčích silničního mýta 1784 

3964 W 3 1779, 1784 Karton 2107 
Silnice, cesty, doprava – ad č. 39: formuláře k zasílání výkazů o ročním 
výnosu silničních mýtních dávek 1779, 1784 

3964 W 3 1783-1785 Karton 2107 
Silnice, cesty, doprava – ad č. 39: účty kancelářských výdajů slezského 
silničního ředitelství a jejich náhrada, cestovní výlohy 1783 – 1785 

3964 W 3 1783-1789 Karton 2107 
Silnice, cesty, doprava – ad č. 39: slezské účty o stavbě silnic 1783 – 1789 

3964 W 3 1749-1789 Karton 2107 
Silnice, cesty, doprava – ad č. 39: budoucí revize moravských a slezských 
účtů silničního mýta spojenou kamerální a bankální účtárnou, jakož i účetní 
formuláře 1784 – 1786 

3964 W 3 1784-1766 Karton 2108 
Silnice, cesty, doprava – č. 39: účty na opravu cest a jejich manipulace 
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3964 W 3 1755-1766 Karton 2109 
Silnice, cesty, doprava – č. 39: pokladní účty silniční komise, resp. silničního 
ředitelství 1755 – 1766 

3964 W 3 1749 Karton 2109 
Silnice, cesty, doprava – č. 40: přílohy k hlavní relaci úřadu vrchního ředitele 
opravy silnic z 18.6.1749, které přísluší do hlavního fasciklu 1749 

3964 W 3 1748-1756 Karton 2110 
Silnice, cesty, doprava – č. 41: oprava poštovních a komerciálních silnic na 
Moravskou Ostravu a tamní poštovní doprava 1748 – 1756 

3964 W 3 1726-1727 Karton 2110 
Silnice, cesty, doprava – č. 42: patenty o mýtě z vína, vozů a koní z roku 1727 
ve věci opravy cest 1726 – 1727 

3964 W 3 1752-1769 Karton 2110 
Silnice, cesty, doprava – č. ad 42 pronájem přirážek k mýtům z vína, koní 
a šraňkovné 1752 – 1769 

3964 W 3 1730-1737 Karton 2110 
Silnice, cesty, doprava – č. 44: řád oprav k opravě cest 1730 – 1737 

3964 W 3 1739-1740 Karton 2110 
Silnice, cesty, doprava – č. 45: návrh znojemského magistrátu k uhrazení 
obecních nákladů z jiných zdrojů místo mýta 1739 – 1740 

3964 W 3 1743-1745 Karton 2110 
Silnice, cesty, doprava – č. 46: oprava nevhodné cesty u stavovské cihelny na 
Švábce 1743 – 1745 

3964 W 3 1742 Karton 2110 
Silnice, cesty, doprava – č. 47: žádost města Znojma o přenechání 7 tisíc 
zlatých z mýtních peněz na výpalné, vymáhané od Prusů 1742 

3964 W 3 1726-1769 Karton 2110 
Silnice, cesty, doprava – č. 48 oprava hlavních silnic v instanci brněnského 
magistrátu 1746 – 1747 

3964 W 3 1747-1780 Karton 2111 
Silnice, cesty, doprava – č. 49: chátrání cest a silnic a jejich opravy pomocí 
ruční a tažní roboty 1747 – 1780 

3964 W 3 1747-1785 Karton 2111 
Silnice, cesty, doprava – ad č. 49: průjezdní trati, zvláště města Brna 1776 – 
1785 
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3964 W 3 1767-1785 Karton 2112 
Silnice, cesty, doprava – č. 49: generalia o průjezdních tratích 1767 – 1785 

3964 W 3 1748 Karton 2112 
Silnice, cesty, doprava – č. 51: požadování silničního mýta 1 kr. z každého 
koně od račických poddaných 1748 

3964 W 3 1748 Karton 2112 
Silnice, cesty, doprava – č. 52: pověření Augustina Ferdinanda hraběte 
Herbersteina na místo ředitele úřadu pro opravu silnic (Weeg – Reparation) 
v zemi, uvolněné Františkem Josefem hrabětem von Helisslerem, který se stal 
zemským hejtmanem 1748 

3964 W 3 1746, 1782 Karton 2112 
Silnice, cesty, doprava – č. 54: oprava mostů na řece Moravě 1746, 1782 

3964 W 3 1739-1785 Karton 2112 
Silnice, cesty, doprava – č. 55: potrestání formanů, vstupujících na nové 
zemské silnice s šestu zapřaženými koňmi ve voze, a zákaz užívání tzv. 
zarážek (Hemmschuh) 1739 – 1785 

3964 W 3 1739-1785 Karton 2112 
Silnice, cesty, doprava – č. 56: žádost olomouckého magistrátu o nařízení, 
aby náklady na zřízení ostravského mostu mohly být uhrazeny z fondu na 
opravy silnic 1748 – 1749 

3964 W 3 1748-1765 Karton 2113 
Silnice, cesty, doprava – č. 57: oprava břehu řeky Odry u Moravské Ostravy 

3964 W 3 1767-1785 Karton 2114 
Silnice, cesty, doprava – č. 57: oprava mostu přes Ostravici u Svinova 

3964 W 3 1749-1777 Karton 2115 
Silnice, cesty, doprava – č. 58: klasifikace mýt ohledně příspěvku obcí, 
oprávněných k vybírání mýta, do fondu na opravu cest (přiloženy tištěné 
normy) 

3964 W 3 1752-1754, 1784-1785 Karton 2116 
Silnice, cesty, doprava – č. 59: pronájmy silnic; mj. operační a konservační 
tabely 

3964 W 3 1755-1783 Karton 2117 
Silnice, cesty, doprava – předání a pronájmy uzavřených silnic na Moravě – 
rozpočty na silnice na Moravě atd. 

3964 W 3 1769-1785 Karton 2118 
stavby mostů a silnic, opravy silnic, mýta atd.Silnice, cesty, doprava – 
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3964 W 3 1750-1785 Karton 2119 
Silnice, cesty, doprava – propouštění personálu silničního ředitelství, jeho 
jubilování a odchod na odpočinek (původně "Lit. C") 

3964 W 3 1750-1754 Karton 2120 
Silnice, cesty, doprava – přetržky, přílohy, rozpočty na stavbu silnic a popisy, 
normy o zřízení ředitelství úřadu pro opravu silnic, udržování silnic, silničního 
ředitelství – Silnice: rakouská hranice – Znojmo – Olomouc – Moravský 
Beroun, Brno – Olomouc – Moravský Beroun, Brno – Batelov – česká hranice, 
Brno – Černá Hora – Letovice – Moravská Třebová – česká hranice atd. 

3964 W 3 1728-1732, 1770-1785 Karton 2121 
Silnice, cesty, doprava – stavba silnic na Moravě: mýta 1728 – 1732, stavba 
silnice z Brna do Černé Hory 1770 – 1785; dekrety o stavbě silnic na Moravě 
1781 – 1785; stavby nových silnic z Olomouce na sev. Moravu (Olomouc – 
Frýdek atd.) 1783; stavba silnic na záp. Moravě, prersonální záležitosti 
inženýrů 1784 – 1785; generálie o stavbě silnic na Moravě a ve Slezsku 1783 
– 1784; stavba silnic na Moravě a záležitosti inženýrů, rozpočty, návrhy 1782 
– 1785; přiloženy rkp. plány a návrh moravských zrušených a nově stavěných 
silnic z roku 1782 

3964 W 3 1782-1785 Karton 2122 
Silnice, cesty, doprava – zřízení nové silnice z Olomouce přes Frýdek a Těšín 
do Bílska "Slezská stavba" 

3964 W 3 1782-1783 Karton 2123 
Silnice, cesty, doprava – lit. B zčásti zastavená a zčásti ponechaná soukromá 
mýta; pronájem silničních mýt; prevzetí spisů a poukázek ze zrušeného 
silničního ředitelství a směrnice, jak v budoucnu budou silniční záležitosti 
obstarávány bankálními úřady 1782 – 1783 

3964 W 3 1638-1783 Karton 2123 
Silnice, cesty, doprava – ad 59 mixta: pronájem, udržování osmi silnic 
určených pro Moravu; převedení oprav silnic, vybudovaných v zemi, na 
poštmistry, dominia, města a obce, zřízení mostu u Rohatce; úprava 
soukromých mýt a obstarávání stavby silnic vojskem 1781 – 1783; císařský 
reskript o rozhodnutí provádět opravy cest a silnic podle systému zavedného 
v Čechách a instrukce 1739; zřízení zemských silnic a poplatek z mýta 1638 – 
1668, 1739 – 1783 

3964 W 3 1750-1779 Karton 2124 
Silnice, cesty, doprava – č. 60: ustanovení komisařů pro opravy cest 
a dohližitelů na cesty 1750 – 1779 

3964 W 3 1750-1783 Karton 2125 
Silnice, cesty, doprava – č. 60: ustanovení komisařů pro opravy cest 
a dohližitelů na cesty podle jednotlivců, jmen a míst 

3964 W 3 1750 Karton 2125 
Silnice, cesty, doprava – č. 61: záležitosti opravy cest z r. 1750 
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3964 W 3 1751-1783 Karton 2126 
Silnice, cesty, doprava – č. 62: instrukce pro nově ustanovený personál 
inspekce pro opravu cest a jeho vzetí do přísahy 

3964 W 3 1762-1763 Karton 2127 
Silnice, cesty, doprava – č. 63: vyšetřování o tkalcovně (Pohlwerk),kterou 
zřídil ke škodě komerciálních silnic naproti žabovřesským výšinám kartouzský 
klášter, jakož i o splavu, který zřídil brněnský magistrát poblíž hospody 
u Bílého koníčka 1762 – 1763 

3964 W 3 1747-1785 Karton 2127 
Silnice, cesty, doprava – ad č. 63: vyhledávání, kopání a výroba štěrku pro 
císařské, resp. komeriální silnice 1747 – 1785 

3964 W 3 1747-1785 Karton 2127 
Silnice, cesty, doprava – ad č. 63: zřizování cest na způsob silnic 
(chausséemässige, štěrkovaných) přes Moravu a Slezsko do Haliče (výstavba 
silnic ve Slezsku, mýta, stanice, pošta; oprava silnic přes Slezsko do Haliče; 
zřízení silnic do Polska a Ruska pro účely lipského trhu 1782; oprava cest 
města Moravské Ostravy; stavba komerciálních silnic nas Moravě a ve 
Slezsku) 1751 – 1771 

3964 W 3 1750-1781 Karton 2128 
Silnice, cesty, doprava – č. 63: silnice na Moravě a ve Slezsku (komerciální 
silnice, jejich oprava atd.) 1750 – 1781 

3964 W 3 1747-1750 Karton 2128 
Silnice, cesty, doprava – č. 63: patent o komerciálních silnicích (22.5.1750) 
1747 – 1750 

3964 W 3 1773-1774 Karton 2128 
Silnice, cesty, doprava – ad č. 63: zřízení sypané silnice z Brna a z Hradiště 
do Uher a z Olomouce do Bílska 1773 – 1774 

3964 W 3 1747-1781 Karton 2128 
Silnice, cesty, doprava – č. 64: záležitosti oprav cest z r. 1751 

3964 W 3 1750-1751 Karton 2129 
Silnice, cesty, doprava – č. 67: podání Karla Rudolfa hraběte Aichpichla 
a Jana Adama hraběte Questenberka, aby upravené cesty byly vedeny přes 
Martínkov a nikoli přes Horky a dále, aby byly vedeny přes hospodu 
v Jakubově 1750 – 1751 

3964 W 3 1751-1753 Karton 2129 
Silnice, cesty, doprava – č. 69: odstoupení místa pokladníka u silničních oprav 
(Weeg – Reparation) Janem Beerem synovi Janu Baltazarovi Beerovi 1751 – 
1753 
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3964 W 3 1751-1785 Karton 2129 
Silnice, cesty, doprava – č. 70: škody, způsobené císařským silnicím oráním 
polí a pasením dobytka 1751 – 1785 

3964 W 3 1751-1752 Karton 2129 
Silnice, cesty, doprava – č. 71: žádost rajhradského kláštera o snížení 
příspěvku do fondu na opravu cest (ad fundum viarum) ze soukromého mýta 
1751 – 1752 

3964 W 3 1751-1785 Karton 2129 
Silnice, cesty, doprava – č. 72: stromy na císařských silnicích 1751 – 1785 

3964 W 3 1750-1785 Karton 2129 
Silnice, cesty, doprava – č. 73: opravy moravských a slezských komerciálních 
silnic prostřednictvím míst na vzdálenost 3 mílí a prací poddaných ručními 
a tažnými robotami (přiloženy tabely o rozvržení prací) 1751 – 1754 

3964 W 3 1755-1757 Karton 2130 
Silnice, cesty, doprava – č. 73: opravy moravských a slezských komerciálních 
silnic prostřednictvím míst na vzdálenost 3 mílí a prací poddaných ručními 
a tažnými robotami, osvobozování poddaných od peněžitého příspěvku na 
stavbu silnic 1755 – 1757 

3964 W 3 1751-1773 Karton 2130 
Silnice, cesty, doprava – č. 75: peníze na dodávky oficiantů inspekce opravy 
silnic 1751 – 1773 

3964 W 3 1752 Karton 2130 
Silnice, cesty, doprava – č. 76: záležitosti opravy cest z roku 1752 

3964 W 3 1751-1773 Karton 2130 
Silnice, cesty, doprava – č. 77: propůjčení místa druhého úředníka písaře 
inspekce opravy silnic Antonínu Kaybelovi 1751 – 1752 

3964 W 3 1752-1783 Karton 2131 
Silnice, cesty, doprava – č. 78: odbytné z milosti pro vdovy po zemřelých 
silničních komisařích 1752 – 1783 

3964 W 3 1752 Karton 2131 
Silnice, cesty, doprava – č. 79: ustanovení dvou podinženýrů u opravy cest, 
Ludvíka Richtera a Václava Besolda 1752 

3964 W 3 1753 Karton 2131 
Silnice, cesty, doprava – č. 80: přepravní výlohy silničních úředníků 1753 
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3964 W 3 1752-1753 Karton 2131 
Silnice, cesty, doprava – č. 81: obsazení místa účetního revizora u oprav 
silnic (Weeg Reparation), uvolněného přeložením Jana Michaela Lönharda do 
Čech 1752 – 1753 

3964 W 3 1752-1783 Karton 2131 
Silnice, cesty, doprava – č. 82: rozličné záležitosti oprav silnic z let 1753 – 
1755 

3964 W 3 1753-1754 Karton 2132 
Silnice, cesty, doprava – č. 83: obsazení uvolněného místa kancelisty 
inspekce opravy silnic Františkem Mösselem 

3964 W 3 1753-1784 Karton 2133 
Silnice, cesty, doprava – č. 84: závory a městská silniční mýta 

3964 W 3 1753-1764 Karton 2132 
Silnice, cesty, doprava – č. 85: žádost inženýra (inspekce) oprav silnic Jana 
Antonína Kroupala o zvýšení platu 1753 – 1764 

3964 W 3 1755-1756 Karton 2131 
Silnice, cesty, doprava – č. 87: záležitosti opravy cest (silnic) z roku 1756 

3964 W 3 1753-1771 Karton 2132 
Silnice, cesty, doprava – č. 88: diference (nesrovnalosti) opevnění 
(Fortificatorio) města Olomouce ohledně opravy mostů okolo města a cest 
1753 – 1771 

3964 W 3 1753-1776 Karton 2132 
Silnice, cesty, doprava – č. 89: zavedení lepšího řízení silničních staveb 
v zemi získáním dolnorakouského ředitele silnic Daniela von Mosera, dále 
uchování a manipulace 30 tisíc zlatých anticipovaných c. k. ministerskou 
bankální deputací ke zřízení českých silnic a reluování naturálních silničních 
robot na peníze (přiloženy protokoly komise, obsazení stanic komisaři, 
personální stav atd. 1755 – 1776 

3964 W 3 1757-1769 Karton 2134 
Silnice, cesty, doprava – č. 90: záležitosti opravy cest 

3964 W 3 1769-1783 Karton 2135 
Silnice, cesty, doprava – č. 90: záležitosti opravy cest 

3964 W 3 1784-1785 Karton 2136 
Silnice, cesty, doprava – č. 90: záležitosti opravy cest 
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3964 W 3 1759-1773 Karton 2136 
Silnice, cesty, doprava – č. 91: zajištění lepší schůdnosti komerciální silnice 
v městě a na předměstí Mikulova 1759 – 1773 

3964 W 3 1759-1785 Karton 2136 
Silnice, cesty, doprava – č. 92: místní šetření o škodách na pozemcích, 
způsobených vystoupením řeky Moravy z břehů a o zlepšení mlýnů 1769 – 
1777 

3964 W 3 1778-1784 Karton 2137 
Silnice, cesty, doprava – č. 92: místní šetření o škodách na pozemcích, 
způsobených vystoupením řeky Moravy z břehů a o zlepšení mlýnů 1778 – 
1784 

3964 W 3 1770-1785 Karton 2137 
Silnice, cesty, doprava – č. 93: osvobození vozků vojenských přípřeží ode 
všech silničních a mostních mýt, dále osvobození zemských přípřeží, 
vyžadovaných c. k. vojenskou zásobovací substitucí k dopravě proviantních 
naturálií a mzda vyměřená pro vozky po 4 kr. z centnýře za míli 1770 – 1785 

3964 W 3 1770-1785 Karton 2137 
Silnice, cesty, doprava – č. 94: vyžadování mýta ze závor (u závor) od 
vojenských důstojníků, cestujících v soukromých záležitostech 1773 – 1785 

3964 W 3 1755-1775 Karton 2138 
Silnice, cesty, doprava – č. 95: mýtní privilegium Uničova (exempční) 1755 – 
1775 

3964 W 3 1763-1784 Karton 2138 
Silnice, cesty, doprava – č. 96: mýtní přirážka vybíraná z dováženého 
uherského a rakouského vína 1763 – 1784 

3964 W 3 1751-1781 Karton 2138 
Silnice, cesty, doprava – č. 97: zastavení činnosti a zrušení c. k. silniční 
dvorské komise, rekursy v trestních záležitostech silničního mýta 1751 – 1781 

3964 W 3 1751-1785 Karton 2138 
Silnice, cesty, doprava – č. 98: zřízení vedlejších cest u silnic, náhrady za 
pozemky 1755 – 1785 

3964 W 3 1762-1782 Karton 2139 
Silnice, cesty, doprava – č. 99: poukázky silničního mýta, zakázané přečiny 
mýtních úředníků 1762 – 1782 

3964 W 3 1753-1785 Karton 2139 
Silnice, cesty, doprava – č. 100: oprava mostu ve Starém Šaldorfu, zřízení 
dřevěné stěny na řece Dyji 1753 – 1785 
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3964 W 3 1772-1781 Karton 2139 
Silnice, cesty, doprava – č. 101: opatření závor a soukromé mýto personálu 
stavovské potravní přirážky 1772 – 1781 

3964 W 3 1773-1774 Karton 2139 
Silnice, cesty, doprava – č. 102: potrestání novojičínského poddaného Martina 
Hinnera, který nechal proclít na pohraniční stanici Střelné prirážky vína jen 
jako transitní, zatímco v zemi je prodával pro spotřebu 1773 – 1774 

3964 W 3 1773-1778 Karton 2139 
Silnice, cesty, doprava – č. 103: výstavba mýtního domku u hradní brány 
v Olomouci 1773 – 1778 

3964 W 3 1773-1785 Karton 2139 
Silnice, cesty, doprava – č. 104: uvalení trestní konfiskace na ty, kteří na 
stanici mýta uvádějí víno jako transitní a v zemi je přenechávají pro konsum 
1773 – 1785 

3964 W 3 1753-1785 Karton 2139 
Silnice, cesty, doprava – č. 105: osvobození vrchnostenských hospodářských 
úředníků od odvádění mýta u závor (Schranken Mauth) na vlastním území 
1774 – 1784 

3964 W 3 1773-1776 Karton 2140 
Silnice, cesty, doprava – č. 106: protokoly c. k. silničního ředitelství 
v markrabství moravském od roku 1773 do roku 1776 (protokoly o zasedání 
silničního ředitelství) 

3964 W 3 1777-1783 Karton 2141 
Silnice, cesty, doprava – č. 106: protokoly c. k. silničního ředitelství 
v markrabství moravském od r. 1773 do roku 1776 (protokoly o zasedání 
silničního ředitelství) 

3964 W 3 1774-1775 Karton 2141 
Silnice, cesty, doprava – č. 107: instrukce c. k. silničního ředitelství pro 
úředníky silničního mýta ohledně vybírání soukromého mýta a mýta ze závor 
(Schranken Mauth) od formanů a nejvyšší rozhodnutí o tom 1774 – 1775 

3964 W 3 1767-1783 Karton 2141 
Silnice, cesty, doprava – č. 108: vybírání odvozného z naložených obilních 
vozů městy a městečky o výročních a týdenních trzích 1767 – 1776 

3964 W 3 1774-1778 Karton 2142 
Silnice, cesty, doprava – č. 109: zřízení silnic v Sedmihradsku a odeslání 
silničního personálu tamtéž 1774 – 1778 

3964 W 3 1774-1785 Karton 2142 
Silnice, cesty, doprava – č. 110: zřízení pevných (chausséemässige) silnic 
okolo královského města Brna 1774 – 1785 
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3964 W 3 1773-1783 Karton 2142 
Silnice, cesty, doprava – č. 111: osvobození osob vyššího stavu od mýta ze 
závor (Schranken Mauth – Abgaabe) /přiložen tištěný cirkulář/ 1773 – 1783 

3964 W 3 1769-1776 Karton 2142 
Silnice, cesty, doprava – č. 112: zproštění královského města Uherské 
Hradiště od mýtného a stížnost města na vybírání soukromého mýta 
z domácích fůr, naložených domácími a hospodářskými potřebami 1769 – 
1776 

3964 W 3 1751-1785 Karton 2142 
Silnice, cesty, doprava – č. 113: bezplatné poskytování bytů nájemcům 
silničního mýta 1751 – 1785 

3964 W 3 1775-1780 Karton 2143 
Silnice, cesty, doprava – č. 114: vybudování nové mýtnice ve Znojmě (Mauth 
– Haus) 1775 – 1780 

3964 W 3 1775-1780 Karton 2143 
Silnice, cesty, doprava – č. 115: nejvyšší rozhodnutí o osvobození fůr 
sladového zrní k vrchnostenskému vaření (piva) a robotních a dvorských 
(Mayer Fuhren) a deputátních fůr ode všech silničních mýt a mýt ze závor 
uvnitř teritoria panství Moravská Třebová 1775 – 1780 

3964 W 3 1771-1781 Karton 2143 
Silnice, cesty, doprava – č. 116: povolení zálohy ve výši 36.000 zl. ex 
camerali, aby při stavbě nových silnic v roce 1772 mohly být bidou trpícím 
poddaným poskytnuty prostředky na výživu 1771 – 1781 

3964 W 3 1753-1777 Karton 2143 
Silnice, cesty, doprava – č. 117: nejvyšší rozhodnutí jak postupovat při 
vybírání soukromých mýt, mýt z koní a ze závor od fůr, určených pro 
opevňovací stavby 1753 – 1777 

3964 W 3 1775-1780 Karton 2143 
Silnice, cesty, doprava – č. 118: vyměření a stanovení zařazení (Rang) 
úředníků c. k. silničního ředitelství 1775 – 1780 

3964 W 3 1684-1700 Karton 2143 
Silnice, cesty, doprava – č. 119: vybudování mostu v Rohatci 1684 – 1700 

3964 W 3 1684-1781 Karton 2143 
Silnice, cesty, doprava – č. 120: oprava mostu v Rohatci a hatí 1713 – 1781 

3964 W 3 1722-1729 Karton 2144 
Silnice, cesty, doprava – č. 121: vodní strouhy (Wasserlaufen – vodovody) 
městečka Rohatce 1722 – 1729 
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3964 W 3 1757 Karton 2144 
Silnice, cesty, doprava – č. 122: poškození tarasů a postranních příkopů na 
císsařskou silnici formany, zemskými kočími (Land – Kutschere) a poštovními 
pacholky včetně náhrady shledaných škod a peněžního trestu 10 říšských 
tolarů; nařízení poskytovat asistenci silničním komisařům 1757 

3964 W 3 1775-1785 Karton 2144 
Silnice, cesty, doprava – č. 123: osvobození tabákových fůr od silničního mýta 
a mýta ze závor a zákaz přeplácení rozličného zboží 1775 – 1785 

3964 W 3 1722-1785 Karton 2144 
Silnice, cesty, doprava – č. 124: akta c. k. guberniální komise v záležitosti 
vrchního ředitele silnic Daniela v. Mosera a znojemského rychtáře J. G. 
Geisslera 1764 

3965 W 4 1748-1749 Karton 2144 
Stížnost městečka Vracova na přetěžování kontribucemi 

3966 W 5 1757-1772 Karton 2144 
Kontribuce na statku Veselíčko 

3967 W 6 1749-1750 Karton 2144 
Stížnost panství Višňové a k němu patřících vsí na přetěžování kontribucemi 

3968 W 7 1749-1750 Karton 2144 
Žádost Fr. J. Winklera o dispens od tříleté držby k získání mistra radního 
v Uničově 

3969 W 8 1748-1762 Karton 2144 
Nedoplatek v kontribučních účtech vizovického panství od roku 1732 – 1743 

3970 W 9 1747-1749 Karton 2145 
Žádost kožešnického tovaryše Matyáše Wambela o měšťanské a mistrovské 
právo v Brně 

3971 W 10 1749-1776 Karton 2145 
Kontribuce na statku Valeč 

3972 W 11 1749 Karton 2145 
Kontribuce na statku Česká Olešná 

3973 W 12 1748-1749 Karton 2145 
Stížnost vsi Vilémovice na třebíčském panství, že jí byly připsány navíc lány 
ke zdanění 
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3974 W 13 1749-1750 Karton 2145 
Stížnost poddaných obcí velehradského kláštera na pozemkovou vrchnost pro 
rozličné přetěžování 

3975 W 14 (1740)1750-1752 Karton 2145 
Žádost Jindřicha Jana Františka Wintera o souhlas, aby směl v zemi 
provozovat svobodně okulistické umění 

3976 W 15 1750 Karton 2145 
Žádost Antonína Wernera o dispens od cizího zrození, aby směl být přijat za 
měšťana a kožešnického mistra v Olomouci 

3977 W 16 1644-1702 Karton 2145 
Verbování – č. 1: císařské reskripty o rozličných verbováních, svoleních 
a zastaveních, a o omezení verbování usedlých a sloužících 1644 – 1702 

3977 W 16 1709-1712 Karton 2145 
Verbování – č. 2: odvody Steinwillova a Althannova pluku 1709 – 1712 

3977 W 16 1644-1723 Karton 2145 
Verbování – č. 6: zákaz cízího verbování, lákání a emigrace obyvatel 
a poddaných, zvláště uměleckých pracovníků (Künstler) a řemeslníků na 
Moravě 1721 – 1723 

3977 W 16 1731-1732 Karton 2146 
Verbování – č. 7: pruské verbování velkých lidí (grosser Leuthe) na Moravě 
1731 – 1732 

3977 W 16 1732-1734 Karton 2146 
Verbování – č. 8: naverbování velkých lidí do král. pruských služeb na Moravě 
v roce 1733 – 1732 – 1734 

3977 W 16 1736-1737 Karton 2146 
Verbování – č. 14: císařské svolení, aby pruský král mohl naverbovat pro svůj 
tělesný pluk 20 velkých mužů na Moravě a ve Slezsku 1736 – 1737 

3977 W 16 1736 Karton 2146 
Verbování – č. 15: průchod rozličných velkých rekrutů, naverbovaných do 
královských pruských válečných služeb 1736 

3977 W 16 1737 Karton 2146 
Verbování – č. 16: průchod rozličných velkých rekrutů, naverbovaných do 
královských pruských válečných služeb 1737 

3977 W 16 1737-1740 Karton 2146 
Verbování – č. 17: průchod rozličných velkých rekrutů, naverbovaných do 
královských pruských válečných služeb 1738 – 1737 – 1740 
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3977 W 16 1746-1748 Karton 2146 
Verbování – č. 21: obnovení patentů proti cizím verbířům z roku 1746 – 1748 

3977 W 16 1748 Karton 2146 
Verbování – č. 24: cizí verbování osobalžského měšťana Jindřicha Schmida 
1748 

3977 W 16 1755-1780 Karton 2146 
Verbování – č. 32: přivedení falešných verbířů v zemi k pořádku 1755 – 1780 

3977 W 16 1731-1785 Karton 2146 
Verbování – verbování k c. k. vojsku a verbování cizí 1779 – 1785 

3978 W 17 1750-1754 Karton 2147 
Kontribuce na statku Louka a provedení vyměření polí 

3979 W 18 1750-1784 Karton 2148 
Dřevařský a lesní řád pro Moravu (zavedení dřevařského a lesního řádu 
/Holtz – u. Waldordnung/) – projekt lesního řádu pro Moravu 1750 – 1755 
a dřevařský a lesní řád pro Čechy 1754 – tisk; zřizování potašových hutí 
1784; odstavení dřevěných plotů a zavedení živých plotů 1767 – 1768; hajní 
pro lesy v Bukovině 1784; zřizování potašáren atd. 1783 – 1784; šetření, zda 
navrtávání javorových a březových stromů neškodí lesním kulturám 1768 – 
1770; podání městečka Jundrova ohledně obnovení jeho obecního lesního 
znamení ze strany jeho pozemkové vrchnosti a ohledně užívání obecních 
lesů, dále ohledně neposlušnosti tamního primátora Jana Tománka, obecního 
staršího Matěje Kratochvíla a měšťana Jana Svobody pro vydání třetího klíče 
ke kontrole obecního lesního znamení 1773 – 1782 

3979 W 18 1773-1777 Karton 2149 
Dřevařský a lesní řád pro Moravu (zavedení dřevařského a lesního řádu 
/Holtz – u. Waldordnung/) – spor mezi obcemi Zlechovem a Tupesy na 
panství kláštera velehradského o neomezené dobývání dřeva v lesích 
buchlovského panství na základě privilegia (ex privilegio) a v rozporu s lesním 
řádem) 

3980 W 19 1750 Karton 2150 
Žádost Ch. Waltera o měšťanské a řeznické mistrovské právo v městečku 
Dvorcích 

3981 W 20 1751 Karton 2150 
Žádost Františka Vykoukala o dispens od tříleté (občanské) městské držby, 
aby mohl být zvolen radním v Uherském Hradišti 

3982 W 21 1739 Karton 2150 
Šetření o provádění prodeje sádla a másla židem Damerem 
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3983 W 22 1724-1745 Karton 2152 
Dovoz másla a sádla do Vídně – č. 1: zákaz dovozu a zpracování zahraniční 
vlny na Moravě 1724 – 1745 

3983 W 22 1723-1731 Karton 2152 
Dovoz másla a sádla do Vídně – č. 2: generalia o dovozu cizí vlny 1723 – 
1731 

3983 W 22 1731 Karton 2152 
Dovoz másla a sádla do Vídně – č. 6: dovoz uherské vlny židem Samsonem 
Bachrachem a republikování příslušného zákazu 1731 

3983 W 22 1739-1740 Karton 2152 
Dovoz másla a sádla do Vídně – č. 11: zákaz dovozu vlny z Rakouska na 
Moravu bez zvláštního pasu od c. k. české dvorské kanceláře 1739 – 1740 

3983 W 22 1751 Karton 2152 
Dovoz másla a sádla do Vídně – č. 15: stížnost soukenického cechu 
přerovského kraje na novou celní přirážku na vlnu dováženou z Uher 
a nejvyšší vyměření, jak se má postupovat při předložení průvodního listu 
(Frey – Pässen) 

3983 W 22 1751-1753 Karton 2152 
Dovoz másla a sádla do Vídně – č. 17: žádost jihlavských soukeníků 
o průvodní listy na dovoz uherské vlny 1751 – 1753 

3983 W 22 1752-1753 Karton 2152 
Dovoz másla a sádla do Vídně – č. 18: zásoby vlny u zdejší c. k. půjčovní 
banky (Lehen – Banck) 1752 – 1753 

3983 W 22 1752-1753 Karton 2152 
Dovoz másla a sádla do Vídně – č. 19: soupis ovčí vlny vyrobené 
a zpracované v zemi 1752 – 1753 

3983 W 22 1723-1764 Karton 2152 
Dovoz másla a sádla do Vídně – č. 20: zavedení trhů na vlnu v zemi 1753 – 
1761 

3983 W 22 1751-1760 Karton 2153 
Dovoz másla a sádla do Vídně – dovoz cizí vlny; žádosti rozličných výrobců 
sukna v zemi o průvodní listy k dovozu uherské vlny a vyměřené taxy za 
průvodní listy 

3983 W 22 1760-1763 Karton 2154 
Dovoz másla a sádla do Vídně – dovoz cizí vlny; žádosti rozličných výrobců 
sukna v zemi o průvodní listy k dovozu uherské vlny a vyměřené taxy za 
průvodní listy 
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3983 W 22 1763-1766 Karton 2155 
Dovoz másla a sádla do Vídně – dovoz cizí vlny; žádosti rozličných výrobců 
sukna v zemi o průvodní listy k dovozu uherské vlny a vyměřené taxy za 
průvodní listy 

3984 W 23 1743-1752 Karton 2151 
Žádost Františka Arnošta hraběte Valdštejna o souhlas, aby si směl na 
seniorátní panství Třebíč vypůjčit 30 tisíc zlatých 

3985 W 24 1681-1749 Karton 2156 
Zamezení lichvaření a překupnictví na Moravě 

3985 ad W 24 1750-1751 Karton 2156 
Zamezení lichvaření a překupnictví na Moravě – vyšetřování lichvaření 
některých osob v brněnském kraji, zavedené král. komorním prokurátorem 
1750 – 1751 

3985 ad W 24 1751-1754 Karton 2156 
Zamezení lichvaření a překupnictví na Moravě – spisy královského komorního 
prokurátora proti židovi Marcusovi z Němčiček a Pavlovic (Velké Pavlovice) 
pro rozličné lichvářství 1751 – 1754 

3985 ad W 24 1750-1785 Karton 2156 
Zamezení lichvaření a překupnictví na Moravě – řízení jednání proti lichvě 
podle patentu z roku 1751 – 1754 – 1785 

3986 W 25 1751 Karton 2157 
Žádost koželužského tovaryše Ignáce Weyssera o dispens od vandrovních let 
k dosažení mistrovského práva v Prostějově 

3987 W 27 1751 Karton 2157 
Žádost mydlářského tovaryše Jana Vrány o dispens od nesplněných 
vandrovních let, aby mohl být přijat za mistra v Přerově 

3988 W 28 1751-1752 Karton 2157 
Žádost Jana Wolffa o dispens od cizího původu, aby mohl být přijat za 
měšťana a knihařského mistra ve Znojmě 

3989 W 29 1751 Karton 2157 
Spory mezi poddanými z Bratřejova na vizovickém panství a poddanými 
z Vysokého Pole na brumovském panství, které se přihodily v bratřejovském 
lese (Chassiow), přičemž byl bratřejovským zabaven dobytek 

3990 W 30 1752-1754 Karton 2157 
Žádost obuvníka Ignáce Wiesnera o udělení měšťanského a mistrovského 
práva ve Znojmě 
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3991 W 31 1752-1755 Karton 2157 
Žádost Josefa Winarského o dispens, aby mohl být přijat nad vymezený počet 
za měšťanského krejčovského mistra v Brně 

3992 W 32 1712-1753 Karton 2157 
Propůjčení dobytčích týdenních trhů městečku Vsetínu a hnaní uherského 
dobytka do Vsetína 

3993 W 33 (1751) 1753 Karton 2157 
Žádost města Veselí o konfirmaci vrchnostenských privilegií 

3994 W 34 1753-1754 Karton 2157 
Žádost sklářského tovaryše Jana Weinische, emigranta z Pruského Slezska, 
o dispens k dosažení měšťanského práva v Osoblaze 

3995 W 35 1751-1782 Karton 2157 
Potrestání nestydatých ženštin, které propadly mrzkému životu 

3996 W 36 1754-1759 Karton 2157 
Žádost města Veselí o separaci od panství v kontribučních záležitostech 

3997 W 37 1754 Karton 2157 
Spor o vodovod, vedoucí z račického statku do Vyškova 

3998 W 38 1754 Karton 2157 
Žádost mydlářského tovaryše Jakuba Vybírala o dispens od nesplněných 
vandrovních let k dosažení mistrovského práva v Olomouci nebo Kroměříži 

3999 W 39 1754-1755 Karton 2158 
Žádost Leopolda Weysera, zemského mistra podkováře, o přijetí za 
měšťanského mistra ve Vyškově 

4000 W 40 1755 Karton 2158 
Žádost Jana Jiřího Waltera o dispens od cizího zrození k dosažení 
měšťanského práva v Olomouci 

4001 W 41 1754-1782 Karton 2158 
Propůjčení výročních trhů městečku Louka 

4002 W 42 1753-1755 Karton 2158 
Žádost zámečnického tovarše Karla Veselého o dispens od omezení počtu 
(numero restricto), aby mohl být přijat za mistra v Kroměříži 

4003 W 43 1753-1756 Karton 2158 
Žádost pekařského tovaryše Josefa Vítka o měšťanské a mistrovské právo 
v Kroměříži 
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4004 W 44 1754-1755 Karton 2158 
Stížnost ivanovického měšťana Jana Wallona, že mu mají být pro dluh 
odebrány dva selské grunty 

4005 W 45 1754-1755 Karton 2158 
Návrh Karla Arnošta svobodného pána von den Gröben na zřízení skladu 
sádla (omastku) ve Vídni 

4006 W 46 1755-1756 Karton 2158 
Žádost Marie Eleonory ovdovělé hr. z Vrbna o potvrzení vdovského důchodu, 
poskytnutého jí zemřelým manželům 

4007 W 47 1754 Karton 2158 
Stížnost poddaných na statku Kojátky a Šardičky proti tamnímu správci Janu 
Jakubovi Vybíralovi pro rozličný útisk a přetěžování robotami 

4008 W 48 1753-1754 Karton 2158 
Stížnost svobodníků v Horních Vilémovicích na přetěžování kontribucemi a na 
zvláštní obecní a řemeslnické (Gewerbs – Beytrag) příspěvky 

4009 W 49 1754 Karton 2158 
Žádost krejčovského tovaryše Josefa Wintera o dispens od nesplněných 
vandrovních let, aby mohl být přijat za mistra v Novém Jičíně 

4010 W 50 1752-1753 Karton 2158 
Žádost kloboučnického tovaryše Jakuba Vyškovského o dispens od 
nesplněných vandrovních let, aby mohl být přijat za měšťana a mistra 
v Uh.erském Hradišti 

4011 W 51 1750-1751 Karton 2158 
Žádost měšťanského krejčího (Fisier – Schneider) Josefa Weinerta o přijetí za 
krejčovského mistra v Brně 

4012 W 52 1750 Karton 2158 
Odpor vsi Vlkoše na svatobořickém panství při vybírání kontribuce 

4013 W 53 1750-1755 Karton 2158 
Výkon správy skladu Janem Petrem Wurmem v Uničově a Zábřehu v letech 
1741 a 1745 

4014 W 54 1756 Karton 2158 
Žádost tovaryše při výrobě mezulánu Jana Willerta o dispens od nesplněných 
vandrovních let k dosažení mistrovského práva v Kuníně 
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4015 W 55 1756-1760 Karton 2158 
Žádost Ignáce Josefa Wentzla, aby bylo dovoleno dále provozovat obchod 
šperky v Kroměříži, nastoupený po sňatku s ovdovělou Reginou 
Bockmayerovou 

4016 W 56 1756 Karton 2158 
Stížnost vsi Věžky na magnisovském statku Přestavlky proti obci Říkovice pro 
rozličné násilnosti 

4017 W 57 1718-1724 Karton 2158 
Stavba vsetínského vězení a refundování nákladů 

4018 W 58 1755-1756 Karton 2159 
Žádost ženatého tkalcovského tovaryše Josefa Wippora o dispens od 
nesplněných vandrovních let, aby mohl dosáhnout mistrovského práva ve 
Vyškově 

4019 W 59 1755-1758 Karton 2159 
Žádost vysloužilého vojáka Petra Weningera, aby byl přijat do znojemského 
stolařského cechu za mistra 

4020 W 60 1747 Karton 2159 
Dispens pro Jana Weissenbergera, aby byl připuštěn k městskému 
a mistrovskému sedlářskému právu v Brně 

4021 W 61 1746 Karton 2159 
Dispens pro (Klein – Uhrmacher) hodináře Jana Jiřího Wachtera, aby byl jako 
cizinec připuštěn k měšťanskému právu v Brně 

4022 W 62 1755-1762 Karton 2159 
Dispens soukenického tovaryše Jana Jiřího Wagnera, aby byl pro nedostatek 
rodných a křestních listin připuštěn k dosažení měšťanského a mistrovského 
práva v Novém Jičíně 

4023 W 63 1760 Karton 2159 
Žádost mydlářského tovaryše Josefa Vašátka, aby byl především ve Vyškově 
připuštěn k mistrovskému a měšťanskému právu 

4024 W 64 1759-1760 Karton 2159 
Stížost poddaných z Vrbátek proti vrchnosti, hraběti Maxmiliánu z Hamiltonu, 
pro nově ukládané činže, peněžní dávky a roboty 

4025 W 65 1759-1760 Karton 2159 
Žádost výboru vyškovských předměstí o osvobození od každoroční pšeničné 
dávky a stížnosti proti vyškovské městské radě, že z předměstských domů 
dělá svobodné dvory 
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4026 W 66 1760 Karton 2159 
Žádost znojemské městské porodní báby Anny Marie Willewaldové, aby jí byl 
vyměřen roční deputát 

4027 W 67 1761-1762 Karton 2159 
Žádost Františka Jakuba Wolffa o přijetí za měšťanského lazebníka 
v královském městě Uherském Hradišti 

4028 W 68 1760-1768 Karton 2159 
Žádost Konráda Waltera o dispens od narození v cizině a nedostatku listin 
(dokladů), aby se mohl usadit v Brně jako měšťanský obchodník porcelánem 

4029 W 69 1761 Karton 2159 
Žádost řemenářského tovaryše Gottfrieda Wehnera o mistrovské právo v Brně 

4030 W 70 1761 Karton 2159 
Stížnost Kateřiny Vysloužilové k nejvyšším místům, že nechce být v Olomouci 
trpěna a prosba o příspěvek na výživu 

4031 W 71 1761 Karton 2159 
Žádost Jana Wendy, aby se směl usadit v Brně na Velké Nové ulici jako mistr 
u tamního pekařského cechu nebo byl přivtělen jinam 

4032 W 72 1761 Karton 2159 
Žádost Leopoldiny roz. kněžny z Öttingenu, provd. hr. z Konic – Rittbergu, 
o sjednocení obou panství Kojetína a Viceměřic pod jménem Viceměřice 

4033 W 73 1761-1762 Karton 2159 
Stížnost ivančického neofyta Josefa Wolfganga proti tamní městské radě, že 
mu odňala krávu 

4034 W 74 1762 Karton 2159 
Stížnost Ignáce Weltze, že pro příčinu, že měl dodat velkomeziříčským židům 
200 měřic žita, byla na něho úředně uvalena exekuce a odňato mu 32 zl. 16 
kr. 

4035 W 75 1762 Karton 2159 
Žádost Františka Wagnera o dispens, aby jako cizozemec mohl být přijat za 
brněnského měšťana 

4036 W 76 1761-1762 Karton 2159 
Žádost knihařského tovaryše Filipa Wisingera o místo čtvrtého mistra ve 
Znojmě 
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4037 W 77 1763 Karton 2159 
Stížnost bývalého vojína Mercyho pěšího pluku Pavla Wiessgotta proti správci 
panství Český Rudolec Janu Jiřímu Proschingerovi, že prodal jeho zanechaný 
hovězí dobytek a podržel si získaný peněžní obnos 

4038 W 78 1763 Karton 2159 
Žádost jehlařského tovaryše Bedřicha Arnošta Wildy o dispens od cizího 
zrození, aby mohl dosáhnout měšťanské a mistrovské právo v Brně 

4039 W 79 1756-1779 Karton 2159 
Zmenšení příliš hojně zakládaných vinohradů 

4040 W 80 1763-1767 Karton 2159 
Stížnost kudlovského poddaného Mikuláše Wrly proti vrchnímu hejtmanovi 
zlínského panství pro způsobené onemocnění 

4041 W 81 1762-1763 Karton 2159 
Podání Bernarda Veleckého ve věci projektu, předaného na nejvyšší místa 
a prosba o svěření místa akcesisty u brněnské účtárny 

4042 W 82 1764-1767 Karton 2159 
Žádost městečka Velké na strážnickém panství, aby smělo před každým 
z jemu propůjčených 4 výročních trhů držet o den dříve trh dobytčí 

4043 W 83 1764-1765 Karton 2159 
Zavedení měšťanských erbovních listů 

4044 W 84 1764-1765 Karton 2159 
Žádost krejčovského tovaryše Michaela Vojny o mistrovské právo ve Znojmě 

4045 W 85 1763-1765 Karton 2159 
Stížnost kroměřížské židovské obce proti tamní městské radě, že povolila 
usazení křesťanského obchodníka střižním zbožím a nejvyšší nařízení vyšlé 
v této věci pro budoucí časy 

4046 W 86 1764-1765 Karton 2159 
Stížnost vyškovských měšťanských obchodníků proti tamní městské radě pro 
svémocné přijetí Matyáše Holzeisena na obchodnický krám 

4047 W 87 1684 Karton 2160 
Svolení povolat zákopníky na Moravě na opevňovací práce v císařském 
sídelním městě Vídni v roce 1684 

4048 W 88 1693 Karton 2160 
Zrušení tzv. vlčích jam na Moravě 
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4049 W 89 1765-1770 Karton 2160 
Stížnost obyvatel předměstí Hranic proti hranickým měšťanům a městské 
radě 1765 – 1770 (odstoupeno olomoucké krajské vládě v roce 1852) 

4050 W 90 1765 Karton 2160 
Žádost Josefa Veselého o dispens od nesplněných vandrovních let, aby mohl 
být přijat do řeznického cechu jako řeznický mistr v Brně 

4051 W 91 1764-1784 Karton 2160 
Zákaz výletů a návštěv výčepů a hostinců v obcích na území pruského 
království 

4052 W 92 1758-1771 Karton 2160 
Žádost Jana Votavy, Antonína Rottera a Františka Rinnera atd. o krejčovské 
mistrovské právo v Brně 

4053 W 93 1765-1784 Karton 2160 
Zřízení sirotčince – č. 1: rozličné stavovské památky a jiné soukromé dlužní 
přípisy, věnované fondu na sirotčinec v Brně 1779 – 1784; získávání budov 
pro sirotčinec v jednotlivých krajích, odstoupení dominikálních budov, šetření 
1765 – 1768 

4053 W 93 1768-1781 Karton 2161 
Zřízení sirotčince – jednání komise pro záležitosti sirotčince, sirotčí kapitály 
a fondy, plán komise na stavbu sirotčince u Veselé brány v Brně aj. 1768 – 
1781 

4053 W 93 1768-1785 (1794) Karton 2161 
Zřízení sirotčince – zrušení sirotčince v Brně a rozdělení sirotků a nalezenců 
jejich vlastním rodičům či pěstounům, poučení a předpisy o tom 1784 – 1785 
(1794) 

4053 W 93 1776-1784 Karton 2162 
Zřízení sirotčince – zřízení sirotčince (uchazeči o přijetí do brněnského 
sirotčince) 1776 – 1784 

4053 W 93 1784-1785 Karton 2163 
Zřízení sirotčince – zřízení sirotčince (uchazeči o přijetí do brněnského 
sirotčince) 1776 – 1784 

4053 W 93 1776-1785 Karton 2164 
Zřízení sirotčince – č. 3: rozličné odkazy pro sirotčinec v Brně 1776 – 1785 

4053 W 93 1777-1785 Karton 2164 
Zřízení sirotčince – č. 4: účty brněnského sirotčince 1777 – 1785 
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4053 W 93 1776-1785 Karton 2164 
Zřízení sirotčince – č.: viz č. 6 sirotčince v Opavě a v Ustroni 1783 – 1785 

4053 W 93 1775-1783 Karton 2165 
Zřízení sirotčince – protokoly komise pro zřízení sirotčince 1775 – 1777 – 14 
ks; protokol a repertář 1781, 1782, 1783 (včetně spisů); hlavní inventáře 
(1776) a spisy do r. 1779; protokoly 1775 – 1777 

4053 ad W 93 1773-1777 Karton 2165 
Zřízení sirotčince – žádost města Olomouce o přijetí určitého počtu 
olomouckých sirotků do sirotčince v Brně s odvoláním na peněžité částky, 
stojící v Olomouci k užití brněnskému sirotčinci 

4053 ad W 93 1781-1785 Karton 2166 
Zřízení sirotčince – záležitosti a přípisy personálu sirotčince 1781 – 1785 

4053 ad W 93 1762-1785 Karton 2166 
Zřízení sirotčince – odstoupení spisů a zřízení káznice v Brně 1762 – 1780 

4054 W 94 1754-1755 Karton 2166 
Stížnosti Maxmiliána Antonína Wachtera na královskou kolegiátní kapitulu na 
Petrově pro újmu učiněnou mu na hospodářství v Horních Heršpicích 
v kontribučních záležitostech 

4055 W 95 1754-1755 Karton 2166 
Stížnost Víta Woncka, obecního kováře ve vsi Cizkrajově na dačickém 
panství, proti tamnímu hospodářskému řediteli ve věci odejmutí pustého 
gruntu 

4056 W 96 1676-1768 Karton 2166 
Šetření o úbytku poddanské kontribuce vícemělického statku 

4057 W 97 1766-1767 Karton 2166 
Žádost neofytky Marie Anny Wandralové z Moravské Ostravy o povolení 
výčepu vína, pálenky a rosolky tamtéž 

4058 W 98 1766-1767 Karton 2166 
Žádost Vavřince Šebestiána Weigerta, o zámečnické mistrovské právo 
v brněnském předměstí 

4059 W 99 1767 Karton 2166 
Žádost mydlářského tovaryše Františka Válka o dispens od nedostatku 
vandrovních let, aby mohl být přijat za mistra v Napajedlích 

4060 W 100 1766 Karton 2166 
Žádost znojemského loutnáře a houslaře Josefa Wassermanna, aby byl 
chráněn proti újmě bývalého tamního lazebníka Judmanna při prodeji strun 
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4061 W 101 1767-1779 Karton 2167 
Narovnání mezi panstvími Vizovice, Zlín, Luhačovice a Světlov o hranice lesů, 
stížnosti poddaných a vzpoura podaných (vyšetřování, protokoly atd.) 

4062 W 102 1767 Karton 2168 
Stížnost vyškovských městských mydlářů proti rousínovským mydlářům pro 
rozličná omezování 

4063 W 103 1767-1768 Karton 2168 
Žádost obuvnického tovaryše Františka Waniy o mistrovské právo v Lipníku 

4064 W 104 1755-1756 Karton 2168 
Žádost vyškovských kožešnických mistrů o přednost před slavkovskými 
kožešníky na bučovických výročních trzích 

4065 W 105 1755 Karton 2168 
Neshody mezi poddaným městečka Brtnice Ignácem Weltzem a židem 
Abrahamem Nickolspurgerem o židovský dům naposled jmenovaného 

4066 W 106 1757-1758 Karton 2168 
Stížnost vsi Rakové na vizovickém panství proti vsi Slušovice na lukovském 
panství, která zabavila rakovské obci dobytek 

4067 W 107 1758 Karton 2168 
Vyšetřování úbytklu kontribuce u městečka Vlasatic 

4068 W 108 1758 Karton 2168 
Žádost měřínského kolářského tovaryše Jakuba Wollingera o mistrovské 
právo ve Znojmě 

4069 W 109 1758 Karton 2168 
Žádost pekařského tovaryše Matesa Vetzla o mistrovské právo v Brně 

4070 W 110 1758-1759 Karton 2168 
Žádost K. Wittinghoffera o svolení k provozování výroby loutek na Starém 
Brně a o vrácení odebraných nástrojů 

4071 W 111 1759 Karton 2168 
Žádost Jindřicha Waldkircha, sklenářského mistra v Lipníku o zaplacení 
odměny za své věrné služby proti nepříteli při obležení Olomouce, a o svolení 
vykonávat své povolání se svým synem na celé Moravě a Slezsku 

4072 W 112 1760 Karton 2168 
Žádost revírníka (Revier – Jägers) Jakuba Vyletěla, propuštěného z panství 
Jemnice, aby tamní pozemková vrchnost mohla jeho pozemky po odhadu 
směnit 
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4073 W 113 1760 Karton 2168 
Vybídnutí nezaměstnaných tkalcovských tovaryšů v zemi, aby šli na vandr do 
Vídně 

4074 W 114 1760 Karton 2168 
Ustanovení Jana Weinera druhým tiskařem Plátna (Leinwand Drucker) v Brně 

4075 W 115 1760 Karton 2168 
Propůjčení dospělosti Josefu Václavovi hraběti z Vrbna 

4076 W 116 1762 Karton 2168 
Zanechání nezaopatřeného dítěte zemřelým jistým von Wadelem 

4077 W 117 1768 Karton 2168 
Žádost vyškovských výrobců korbelů (Krieglmacheren), aby uchazeč Witta byl 
vybídnut k trpělivosti až do uprázdnění místa mistra 

4078 W 118 1768 Karton 2168 
Žádost holičského tovaryše Antonína Weydeho o povolení převzít holičské 
místo ve Vyškově od Veroniky, ov. Voglové, a tamtéž vykonávat profesi 
(řemeslo) 

4079 W 119 1769 Karton 2168 
Žádost Jakuba Wolffa o propůjčení místa chirurga v Moravské Třebové 

4080 W 120 1768-1769 Karton 2168 
Stížnost vizovických měšťanů, oprávněných k výčepu, proti rozvržení 
vrchnostenské kontribuce 

4081 W 121 1769-1774 Karton 2168 
Žádost obuvníka Františka Wieselburgera o mistrovské právo v Jihlavě 

4082 W 122 1769-1774 Karton 2168 
Stížnost bývalého mlynáře na panství Nový Jičín, Ondřeje (Andres) Wellerta, 
že mu tamní vrchnost chtěla odejmout mlýn a nabytý majetek 

4083 W 123 1769-1782 Karton 2168 
Potvrzení privilegia na týdenní trh městečku Dolním Věstonicím a odnětí 
poplatku z měřice 

4084 W 124 1769-1770 Karton 2168 
Stížnost městečka Vracova na uložené zaplacení starého nedoplatku 
kontribuce 
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4085 W 125 1770 Karton 2168 
Žádost Felixe Velehradského, aby pro svů namáhavý život směl být živen při 
městě Prostějově 

4086 W 126 1770-1772 Karton 2168 
Žádost poddaného šternberského panství Kašpara Wincklera (Vinklera) 
o souhlas ke stavbě domku ve vsi Lhotě (Allhütten) 

4087 W 127 1770- 1773 Karton 2168 
Žádost Evžena hrab. z Vrbna a Bruntálu o souhlas s přijetím kapitálu 30 tis. zl. 
na fideikomis 

4088 W 128 1770 Karton 2168 
Žádost jemnického tkalce Františka Vopelky o dispens od nesplněných 
vandorních let k dosažení mistrovkého práva 

4089 W 129 1770-1783 Karton 2168 
Potvrzení vrchnostenských privilegií a nadání městečku Měřínu 

4090 W 130 1770-1773 Karton 2169 
Prodej volnovského (Wollnischen) svob. dvora od fulneckého fideikomisu 
domkařům ve vsi Trnávce 

4091 W 131 1770 Karton 2169 
Žádost bývalého strážmistra darmštatského (Darmstättischen) pluku Ondřeje 
Wincklera o dovolení k ženitbě s ovdovělou mohelnicku mydlářkou, Pavlínou 
Partschovou, a o ponechání její živnosti 

4092 W 132 1770 Karton 2169 
Žádost Jana Josefa Wunderleho o měšťanské právo v Mohelnici, kde byl 
chirurgem 

4093 W 133 1770 Karton 2169 
Žádost stolařského tovaryše Jana Jiřího Wassermanna o mistrovské právo ve 
Znojmě 

4094 W 134 1771 Karton 2169 
Zamítnutí prusko – slezského emigranta a tovaryše ve výrobě vzorkových 
látek Jana Wolffa šternberskou městskou radou 

4095 W 135 1771 Karton 2169 
Vyšetřování úbytku kontribuce u lenního statku Všechovice 

4096 W 136 1771-1772 Karton 2169 
Žádost brněnského předměstského krejčího Wernera o výsady (Hoffreiheit) 
pro své řemeslo 
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4097 W 137 1771-1772 Karton 2169 
Žádost krejčího Jana Weralta o mistrovské právo v Brně 

4098 W 138 1771-1772 Karton 2169 
Nalezení červů ve sklizeném obilí na statku Židlochovice 

4099 W 139 1773-1780 Karton 2169 
Stížnosti poddaných na panství Hranice na peněžní dávky, na obilní činžovní 
dávky, na trest, předepsaný pro ovce (Schaaf – Laub – Straffe) a na rozvržení 
placení činže z vína, jakož i na roboty 

4100 W 140 1771-1772 Karton 2169 
Žádost znojemského soudního notáře Karla Wotápky o dispens od tříletého 
měšťanského vlastnictví dále od závady pokrevního příbuzenství, aby mohl 
být zvolen za radního 

4101 W 141 1772-1773 Karton 2169 
Jurisdikční žaloba olomoucké konsistoře proti rudoltické pozemkové vrchnosti, 
hraběti z Hodic, ohledně projednávání pozůstalosti rudoltického zámeckého 
kaplana Jana Vodičky 

4102 W 142 1772-1773 Karton 2169 
Řemeslnické artikuly vydané pro jirchářské mistry a tovaryše 

4103 W 144 1774 Karton 2169 
Nejvyšší dispens, že asesor král. tribunálu Karel Schleichart z Wiesenthalu 
může být uveden do zemského sněmu bez ohledu na neprovedený důkaz 
šlechtictví 

4104 W 145 1773-1774 Karton 2169 
Žádost olomouckého měšťanského obchodníka vínem Ondřeje Weigela 
o dovolení, aby směl provozovat výčep vína také v zakoupeném druhém 
domě 

4105 W 147 1774-1784 Karton 2169 
Kuratela Leopolda Karla Wayaye z Waya, držitele statku Věžky 

4106 W 148 1773 Karton 2169 
Žádost Antonína Wagnera o dispens od tříleté měšťanské držby, aby mohl být 
zvolen za radního v královském městě Uherském Hradišti 

4107 W 149 1772-1774 Karton 2169 
Žádost táborského hrnčířského mistra Josefa Vodičky o dovolení, aby směl 
v Jihlavě pracovat jako tovaryš 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

985 

4108 W 150 1774-1780 Karton 2169 
Žádost býv. novojičínského místního představeného řemesla Františka Josefa 
Witkeho o dosazení do místa třetího radního v Novém Jičíně 

4109 W 151 1774-1775 Karton 2169 
Žádost Arnošta z Motschlitz o potrestání neklidných poddaných (statku) 
z České Olešné 

4110 W 152 1776-1777 Karton 2169 
Žádost vsi Ostopovice na panství Troubsko o povolení čepovat jejich sklizené 
víno po celý rok 

4111 W 153 1777 Karton 2169 
Propůjčeí veniae aetatis Marii Anně provdané Wienerové, rozené Schmidové 

4112 W 154 1775-1783 Karton 2170 
Podání pohořelické obyvatelky Barbory Wilhelmové, roz. Schabské, ohledně 
otcovských pozemků 

4113 W 155 1771-1772 Karton 2170 
Žádost jihlavského městského obchodníka Josefa Matyáše Weisse o dovolení 
prodat svůj obchod 

4114 W 156 (1556) 1674-1776 Karton 2170 
Žádost městečka Vémyslic o konfirmaci privilegií 

4115 W 157 1675-1678 Karton 2170 
Žádost Jana Ludvíka Weckhera, měšťana, ranlékaře a lazebníka v Jihlavě, 
aby směl provozovat mlékařské řemeslo 

4116 W 158 1687-1695 Karton 2170 
Stížnost koželuhů na všechno židovstvo na Moravě se žádostí, aby jim nebyl 
dovolen dovoz a zpracování cizích semišových kůží a lícovek 

4117 W 159 1697-1698 Karton 2170 
Žádost Jana Jiřího hraběte z Walderode o dispens od půjčky 10 tis. zlatých 

4118 W 160 1691 Karton 2170 
Zajetí podezřelého Valacha v Židenicích (na p. zábrdovického kláštera) 

4119 W 161 1698-1699 Karton 2170 
Žádost Marie Winklerové o přijetí za městskou porodní bábu v královském 
městě Brně na místo staré a nyní zemřelé tzv. Marie 
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4120 W 162 1708-1711 Karton 2170 
Žádost Václav Františka Karla z Košína (Koschin) o dispens, aby směl prodat 
městu Vyškovu dvě vsi Zvonovice a Nosálovice 

4121 W 163 1706-1711 Karton 2170 
Stížnost města Hustopečí na konání týdenních (obilních) trhů v Dolních 
Dunajovicích 

4122 W 164 1718 Karton 2170 
Zřízení inženýrské akademie ve Vídni a publikování této skutečnosti na 
Moravě 

4123 W 165 1715-1716 Karton 2170 
Založení kláštera servitů ve Veselí 

4124 W 166 1714 Karton 2170 
Dohoda hrabat Berchtoldů a Rodenů s městem Vídní o dodávání obilí 

4125 W 167 1712-1720 Karton 2170 
Císařský souhlas pro hraběte Jana Jiřího z Walderode k zatížení fideikomisu 
6000 zl. 

4126 W 168 1709-1711 Karton 2171 
Žaloba žida Simsona Wertheimera, císařského vrchního faktora, na magistrát 
města Brna pro špatné zacházení s jeho pokladníkem, a na to, že magistrát 
nedovolil jeho lidem přenocovat ve městě 

4127 W 169 1709-1727 Karton 2171 
Vymáhání nedoplatků žida Wertheimera 

4128 W 170 1732-1748 Karton 2172 
Nepokoj vzniklý mezi hranickými poddanými ve věci konfirmace privilegií (o 
kterou žádalo město Hranice) 

4129 W 171 1735-1737 Karton 2172 
Žádost Ferdinanda Waltera o mistrovské právo knoflíkáře a měšťanské právo 
v Brně 

4130 W 172 1736 Karton 2172 
Stížnost Jana Wurtzingera proti jihlavskému magistrátu, že nebyl přijat za 
měšťana a krejčovského mistra tamtéž 

4131 W 173 1744 Karton 2172 
Žádost královská města na Moravě Waltera o přijetí za spolumistra v cechu 
zlatníků v Brně 
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4132 W 174 (1657) 1738-1741 Karton 2172 
Žádost jiříkovského (Gierssig) rychtáře Františka Antonína Wernera 
o konfirmaci privilegií 

4133 W 175 1737-1739 Karton 2172 
Centnýř (1 Centen) oceli z hukvaldského panství pašovaný do Bílovce 

4134 W 176 1744-1747 Karton 2172 
Žádost výrobce paruk Karla Wallise o přijetí za měšťana a privilegovaného 
řemeslníka v Olomouci 

4135 W 177 1744 Karton 2172 
Žádost Ignáce Weyraucha o právo mydlářského mistra v Olomouci 

4136 W 178 (1447) 1739 Karton 2172 
Žádost městečka Měřína o konfirmaci privilegií 

4137 W 179 1743-1745 Karton 2172 
Žádost Jakuba Veydeckha o právo krejčovského mistra v Brně 

4138 W 180 1740 Karton 2172 
Privilegium propůjčené vídeňským obchodníkům na výrobu bavlny a barchetu 
(auf der Schwechet fatricirenden cottons und Parchets) 

4139 W 181 (1220) 1735-1783 Karton 2172 
Konfirmace privilegií velehradského kláštera (přiloženy opisy konfirmovaných 
listin) 

4140 W 182 (1486) 1738-1783 Karton 2172 
Konfirmace privilegií města Vyškova 

4141 W 183 1745-1746 Karton 2172 
Stížnost doktora mediciny Webera na mikulovskou městskou radu ohledně 
dovolení praktikování novému doktorovi jménem Christ a tamnímu lékárníkovi 
na jeho škodu 

4142 W 184 1746-1748 Karton 2173 
Přehmaty c. k. bankální důchodkové administrace (k. k. Banco – Geföhlen 
Administration) při vyžadování mýta z rakouských a jiných vín 

4143 W 185 1747-1749 Karton 2173 
Žádost J. Waltera o mistrovské právo koželuha v městečku Moravském 
Berouně 

4144 W 186 (1511) 1734-1782 Karton 2173 
Žádost vsi Vážany o konfirmaci privilegií 
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4145 W 187 1722-1723 Karton 2173 
Nedoplatky, přisouzené Františku Weissovi ze Stroblovy obchodní společnosti 
v Olomouci v kontra bandu 

4146 W 188 1722 Karton 2173 
Stížnost Františka Antonína Würgera, obchodníka v Jihlavě, že mu nebylo 
povoleno obchodování v jeho dvou domech 

4147 W 189 1726-1727 Karton 2173 
Privilegium Orientální společnosti ve Vídni na továrnu na bavlněné vlákno 
a barchet 

4148 W 190 1724-1729 Karton 2173 
Týdenní trhy ve Vizovicích 

4149 W 191 1728-1732 Karton 2173 
Stížnost svobodného pána Jana Adama z Fünfkirchenu proti brněnskému 
magistrátu na vydání 100 ks desetivěderních vinných sudů 

4150 W 192 1728-1729 Karton 2173 
Vyšetřování rvačky mezi dragounem pluku prince savojského Matyášem 
Wissbacherem a poddaným z Pasohlávek 

4151 W 193 1781 Karton 2173 
Zřízení nadace hr. Marií Antonií z Blümegenu se zeměpanským souhlasem 
pro 4 milosrdné bratry v městečku Vizovicích 

4152 W 194 1780-1786 Karton 2174 
Zřízení hraniční denní stráže na zemských hranicích k udržení všeobecné 
bezpečnosti, její vybavení a stanovení denní mzdy 12 kr.; odměňování stráží 

4153 W 195 1775 Karton 2175 
Žádost potštátského pekařského mistra Šal. Waltera, aby bylo zastaveno 
pečení chleba tamním mlynářským mistrům nebo o zaopatření jeho a jeho 
manželky ve špitále 

4154 W 196 1776-1777 Karton 2175 
Vyšetřování nároků obce Vlčí Doly na stříbrnický obecní les "nad daubravi" 

4155 W 197 1778 Karton 2175 
Přijetí krejčovského tovaryše V. Wochmera za městského mistra v městě 
Jihlavě 

4156 W 198 1782-1783 Karton 2175 
Předložení privilegií městem Veselí k potvrzení 
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4157 W 199 (1764) 1782 Karton 2175 
Žádost městečka Velké na strážnickém panství o potvrzení privilegií 

4158 W 200 (1706) 1780-1782 Karton 2175 
Zamítnutí potvrzení vrchnostenských nadání pro obce Vítonice, Býškovice 
a Horní Újezd na lipnickém panství jako privilegií 

4159 W 201 1782-1783 Karton 2175 
Žádost Jana Wilczecka, hradního lenníka v Jamnicích ve Slezsku, o potvrzení 
privilegií 

4160 W 202 (1629) 1782-1783 Karton 2175 
Žádost města Hranic o potvrzení privilegií 

4161 W 203 1782 Karton 2175 
Zamítnutí žádosti frývaldovského obchodníka Jana Wenckiarottiho o výhradní 
právo na tamní obchod kořením 

4162 W 204 (1566) 1782 Karton 2175 
Potvrzení privilegií města Vrbna, patřícího řádu německých rytířů 

4163 W 205 1782 Karton 2175 
Žádost městečka Vladislavi o konfirmaci privilegií 

4164 W 206 1782-1785 Karton 2175 
Žádost města Vsetína o potvrzení vrchnostenských nadání jako privilegií 

4165 W 207 (1573) 1782-1784 Karton 2175 
Žádost městečka Nového Veselí o konfirmaci privilegií 

4166 W 208 1782-1785 Karton 2175 
Stížnosti poddaných vyškovského panství Františka Müllera a Jakuba 
Závěšického proti vyškovskému vrchnímu úřadu 

4167 W 209 1783-1784 Karton 2175 
Stížnost bývalého c. k. strážmistra Tomáše Welka na město Mohelnici 
ohledně odebrání pozemku a neposkytování palivového dříví, světla 
a svobodného bytu 

4168 W 210 (1586) 1782-1784 Karton 2176 
Všeobecný vinařský řád pro Markrabství moravské (v příloženy horenské 
řády) 

4169 W 211 1784-1785 Karton 2177 
Svobodný výčep vína z vlastní sklizně a nemožnost vnucení potravin a nápojů 
vrchností poddaným 
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4170 W 212 1784-1785 Karton 2177 
Vykonávání ročního slavnostního střílení o titul "krále střelců" ve Vidnavě 

4171 W 213 1784-1785 Karton 2177 
Zabavení dřeva některým vážanským poddaným velehradskou vrchností 
(panství Velehrad) a požadavek vážanského dědičného rychtáře 

4172 W 214 1714-1726 Karton 2178 
Spor kláštera Porta coeli u Tišnova (Předklášteří) s městečkem Vémyslice 
o kontribuci a stížnost vémyslických 

4173 Z 1 1749-1768 Karton 2179 
Adaptace domů ve Znojmě – č. 1: adaptace domů ve Znojmě na kasárny pro 
ubytování vojska a vybírání daní na úhradu úprav, výkup měšťanských domů, 
žádosti rodiny de Blois o osvobození jejich domu od ubytování vojska, spory 
s majiteli domů ve Znojmě o úhradu přspěvků na ubytování vojska, spory 
o ubytování přespočetných důsltojníků, císařská nařízení v záležitostech 
ubytováníí vojska aj. 1749 – 1768 

4173 Z 1 1749-1768 Karton 2179 
Adaptace domů ve Znojmě – č. 2: jednání o vyklizení domu ve Znojmě, 
patřícího Ludovice de Malriat, rozené de Blois, jehož používal znojemskýž 
magistrát delší dobu pro ubytování vojska, a o náhradu škod, které byly 
v domě způsobeny 1756 – 1761 

4174 Z 2 1652-1753 Karton 2180 
Jednání o potvrzování cechovních artikulí mlynářského cechu ve Znojmě 

4175 Z 3 1748-1750 Karton 2180 
Řešení sporu mezi magistrátem ve Znojmě a klášterem Loukou o placení 
kontribuce z vinic, které vlastnili znojemští měšťané na území louckého 
kláštera 

4176 Z 4 1749,1771 Karton 2180 
Nedoplatky kontribuce na statku Želatovicích, výsledky činnosti vyšetřující 
komise, možnost úhrady nedoplatků 

4177 Z 5 (1690) 1752-1767 Karton 2180 
Spor mezi dědici po bývalém faráři v Urbanově Řehoři Žiškovi (Gregor – 
Georg střídavě) a biskupskou konsistoří v Olomouci o výši podílů na 
zanechaném majetku 

4178 Z 6 1717-1781 Karton 2180 
Potvrzování a doplňování cechovních artikulí ševcovského cechu ve Znojmě 

4179 Z 7 1719-1748 Karton 2180 
Potvrzování privilegií a artikulí bratrstva obchodníků ve Znojmě 
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4180 Z 8 1756-1760 Karton 2181 
Stížnost Jiřího Zedníka, čtvrtláníka v Pohořelicích, na tamního purkmistra 
a rychtáře, kteří mu chtěli násilím prodat jeho obytný dům 

4180 Z 8 1784 Karton 2181 
Pobyt salcburského pomocného vojenského regimentu na Moravě, jeho 
zajištění, pokyn k přesunu vojska z Moravy 

4181 Z 9 1749-1765 Karton 2181 
Využití místností kamerálního domu v Brně pro umístění kamerálního 
a vojenského poplatkového úřadu a pro byty úředníků 

4182 Z 10 1701-1769 Karton 2181 
Záležitosti cikánů – č. 1: záležitosti cikánů, volnost jejich pohybu, uveřejnění 
patentu o vykořenění cikánů a jiné lůzy v zemi, vyhánění cikánů z jedné země 
do druhé, předpisy pro sjednocení trestů pro cikány, evidence výskytu cikánů 
v zemi a vojenské zákroky proti nim, zatýkání a souzení jednotlivých cikánů, 
žádosti z krajů o poučení, jak postupovat proti cikánům aj. 

4182 Z 10 1770-1785 Karton 2182 
Záležitosti cikánů – č. 1: záležitosti cikánů, volnost jejich pohybu, uveřejnění 
patentu o vykořenění cikánů a jiné lůzy v zemi, vyhánění cikánů z jedné země 
do druhé, předpisy pro sjednocení trestů pro cikány, evidence výskytu cikánů 
v zemi a vojenské zákroky proti nim, zatýkání a souzení jednotlivých cikánů, 
žádosti z krajů o poučení, jak postupovat proti cikánům aj. 

4182 Z 10 1739-1740 Karton 2182 
Záležitosti cikánů – č. 2: zprávy o výskytu cikánů v různých obcích 
brněnského kraje 1739 – 1740 

4182 Z 10 1739-1740 Karton 2182 
Záležitosti cikánů – č. 3: usazení 29 členné skupiny cikánů, kteří byli údajně 
poddanými z panství Uherského Brodu, v obci Velká Bystřice v Olomouckém 
kraji, evidence a výslech cikánů v Olomouci, Litovli, Šternberku a dalších 
místech Olomouckého kraje 1739 – 1740 

4182 Z 10 1741-1745 Karton 2182 
Záležitosti cikánů – č. 4: vyšetřování skupiny cikánů v Jevíčku, kteří se 
vydávali za poddané hrabat Kouniců, evidence skupiny cikánů na panství 
Dačicích 1742 – 1745 

4182 Z 10 1736-1785 Karton 2182 
Záležitosti cikánů – č. 5: vykázání cikánů z panství Uherského Brodu, jejich 
žádosti o povolení pobytu, vykazování cikánů do Uher, patent o potírání 
cikánů v zemi a jeho uplatnění v Hradišťském kraji, povolení pro cikánskou 
rodinu Danielových, aby mohla zůstat usazena na panství Uherském Brodě 
1736 – 1778 
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4183 Z 11 1748-1770 Karton 2182 
Stížnost obcí Líšnice, Studené Loučky a Újezdu na panství Žádlovicích na 
vrchnost pro vybírání kontribuce z pustých polí a pro spor o držbu obecního 
lesa 

4184 Z 12 1750-1752 Karton 2182 
Stížnost města Slavonic na vrchnost, která vybírala od měšťanů z polí dávky 
ovsa i v penězích, zatím co fara a špitál z některých pozemků daně neplatili 
(dotaz, jak mělo být postupováno u pozemků, patřících k pusté osadě 
Pfaffenschlag), vyšetřování příčin nedoplatku daní ve Slavonicích a možnosti 
jeho odepsání 

4185 Z 13 1750-1785 Karton 2183 
Vybírání obilního desátku od poddaných příslušnými vrchnostmi a faráři, 
cirkuláře a nařízení v záležitostech vybírání desátků, řešení jednotlivých sporů 
a nesrovnalostí při odvádění desátků na panstvích, především stížnosti farářů, 
jimž byly desátky špatně odváděny, zprávy krajských úřadů o vyšetřování 
sporných případů, spor mezi strážnickým farářem, městem Strážnicí a vsí 
Radějovem o desátky, spory o desátky na panství Žďár a dalších místech 

4185 Z 13 1773-1775 Karton 2184 
Projednávání sporu o desátky mezi farářem ve Velké a obcemi Koželovem, 
Hrubou a Malou Vrbkou a Lipovem na panství Uherský Ostroh 

4186 Z 14 1750-1778 Karton 2184 
Nesrovnalosti v placení kontribuce na statcích, patřících klášteru klarisek ve 
Znojmě, revize hospodaření a rozpisu daní v jednotlivých obcích, opravy 
nesprávně zdaněných pozemků aj. 

4187 Z 15 1749-1750 Karton 2184 
Stanovení výměry pozemků a jejich výnosu ve vsích, patřících městu Znojmu, 
a nové rozepsání výše kontribuce v těchto vsích 

4188 Z 16 1732 Karton 2185 
Cechovní záležitosti – č. 1: návrh znění nových cechovních artikulí všech 
cechů, působících na panství Telč (v Telči, Želetavě, Mrákotíně, Studené 
a Slavonicích) 

4188 Z 16 1688-1732 Karton 2185 
Cechovní záležitosti – č. 3: záležitosti cechů na Moravě všeobecně, znění 
cechovních artikulí různých řemesel, císařská nařízení v cechovních 
záležitostech a jejich publikování v jednotlivých městech, potvrzování 
a doplňování cehovních artikulí a různých privilegií, nové patenty o ceších, 
soupisy jednotlivých cechů ve městech aj. 1688 – 1725 

4188 Z 16 1725-1733 Karton 2186 
Cechovní záležitosti – č. 3: záležitosti cechů na Moravě všeobecně, znění 
cechovních artikulí různých řemesel, císařská nařízení v cechovních 
záležitostech a jejich publikování v jednotlivých městech, potvrzování 
a doplňování cehovních artikulí a různých privilegií, nové patenty o ceších, 
soupisy jednotlivých cechů ve městech aj. 1725 – 1733 
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4188 Z 16 1734-1737 Karton 2187 
Cechovní záležitosti – č. 3: záležitosti cechů na Moravě všeobecně, znění 
cechovních artikulí různých řemesel, císařská nařízení v cechovních 
záležitostech a jejich publikování v jednotlivých městech, potvrzování 
a doplňování cehovních artikulí a různých privilegií, nové patenty o ceších, 
soupisy jednotlivých cechů ve městech aj. 1734 – 1737 

4188 Z 16 1738-1752 Karton 2188 
Cechovní záležitosti – č. 3: pokuty, vybírané v ceších a jejich odvádění, 
přijímání nových členů do cechů, rozdíly mezi předpisy v cechovních 
záležitostech v Čechách a v Německu, zřizování řemeslnických cechů 
v místech, kde dosud nebyly ustaveny aj. 

4188 Z 16 1753-1755 Karton 2189 
Cechovní záležitosti – č. 3: povolování zřízení samostatné cechovní pokladny, 
používání cechovních pečetí, zřizování cechů, ochrana cechů proti 
zasahování pokoutních řemeslníků do jejich práv, vybírání poplatků v ceších, 
spory mezi řemeslníky pro vzájemné zasahování do práv aj. 

4188 Z 16 1755-1763 Karton 2190 
Cechovní záležitosti – č. 3: povolování zřízení samostatné cechovní pokladny, 
používání cechovních pečetí, zřizování cechů, ochrana cechů proti 
zasahování pokoutních řemeslníků do jejich práv, vybírání poplatků v ceších, 
spory mezi řemeslníky pro vzájemné zasahování do práv aj. 

4188 Z 16 1764-1780 Karton 2191 
Cechovní záležitosti – č. 3: žádosti o dispens pro získání mistrovského práva, 
přijímání mistrů do cechu, přijímání učňů, vybírání poplatků za přijetí do 
cechu, stížnosti na nesprávnosti aj. 

4188 Z 16 1781-1785 Karton 2192 
Cechovní záležitosti – č. 3: revize cechovních záležitostí, prováděné krajským 
úřadem 

4188 Z 16 1732-1739 Karton 2193 
Cechovní záležitosti – č. 4: císařská nařízení v záležitostech organizace 
cechů, stanovení termínů publikování nových řemeslnických řádů, určení 
postupu trestání delikventů v ceších aj. 1732 – 1739 

4188 Z 16 1732 Karton 2193 
Cechovní záležitosti – č. 5: císařská nařízení v záležitostech nového 
cechovního řádu a péče o jejich uveřejnění a uskutečňování 1732 

4188 Z 16 1672-1674 Karton 2193 
Cechovní záležitosti – č. 6: cechovní řád, schválený říšskými stavy, 
shromážděnými v Řezně, který má přispět k odstranění zlořádů v ceších, 
a jeho uplatnění v českých zemích 1672 – 1674 
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4188 Z 16 1726-1727, 1773-1780 Karton 2193 
Cechovní záležitosti – č. 7: záležitosti řemesel, jejichž tovaryši na cestách 
měli právo na dary od mistrů svého oboru (geschenkte Handwerke) 
a vyšetřování, jakým způsobem bylo tohoto zvyku zneužíváno 1726 – 1727, 
1773 – 1780 

4188 Z 16 1733 Karton 2193 
Cechovní záležitosti – č. 9: jednání o potvrzení privilegií cechů z Uherského 
Brodu, Slavkova a Rousínova, patřících k panstvím hrabat Kouniců (1586) 
1733 

4188 Z 16 1734-1738 Karton 2193 
Cechovní záležitosti – č. 11: povolení ke zřízení dvou samostatných cechů 
pro řemeslníky v Jaroměřicích nad Rokytnou a návrh cechovních artikulí pro 
ně 1734 – 1738 

4188 Z 16 1736-1737 Karton 2193 
Cechovní záležitosti – č. 12: příprava všeobecného cechovního řádu pro 
všechny cechy v českých zemích 1736 – 1737 

4188 Z 16 1737, 1755 Karton 2193 
Cechovní záležitosti – č. 14: postihování tovaryšů, kteří odcházejí do světa 
bez řádných výučních listů a opatření, aby se tištěné formuláře výučních listů 
prodávaly pouze přestavitelům cechů a nepřišly do nepovolaných rukou 1737, 
1755 

4188 Z 16 1738 Karton 2193 
Cechovní záležitosti – č. 17: žádost cechů v Jaroměřicích o potvrzení jejich 
cechovních artikulí a o ochranu jejich práv 1738 

4188 Z 16 1739-1740 Karton 2193 
Cechovní záležitosti – č. 19: vydání nových všeobecných cechovních artikulí 
v české řeči a jejich publikování v krajích na Moravě 1739 – 1740 

4188 Z 16 1739-1744 Karton 2193 
Cechovní záležitosti – č. 20: soupisy cechů ve městech, které hodlaly 
používat všeobecných cechovních artikulí, a těch, které měly nebo žádaly 
svoje speciální artikule 1739 – 1744 

4188 Z 16 1739 Karton 2193 
Cechovní záležitosti – č. 21: vyšetřování důvodů nedovolené korespondence 
mezi ševcovskými cechy v Brně a ve Vídni a poukázání na nepořádky, které 
vznikaly nedodržováním osmidenní výpovědní lhůty tovaryšů u mistra 1739 

4188 Z 16 1739-1746 Karton 2193 
Cechovní záležitosti – č. 22: nepovolené konání schůze ševcovského cechu 
v Hustopečích a dotaz tamní městské rady, jak se postupuje v podobných 
případech v jiných městech 1739 – 1746 
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4188 Z 16 (1586)1672-1780 Karton 2193 
Cechovní záležitosti – č. 23: žádost brněnských krejčích o zásah proti 
podloudným řemeslníkům a jiným narušovatelům práv řemeslníků 1734 – 
1740 

4188 Z 16 1745-1750 Karton 2194 
Cechovní záležitosti – č. 30: stížnost kroměřížského cechu zámečníků, 
hodinářů a dalších řemesel na protiprávní přijetí Jana Sarasche za 
hodinářského mistra a zákaz dalšího vybírání poplatků (Beschaugel) od 
domácích a cizích řemeslníků na výročních trzích 1745 – 1750 

4188 Z 16 1750-1772 Karton 2194 
Cechovní záležitosti – č. 39: pokyny, jak mělo být zacházeno s řemeslnickými 
tovaryši, kteří přicházeli z cizích zemí a nemohli předložit ani rodný ani výuční 
list 1750 – 1772 

4188 Z 16 1750-1778 Karton 2194 
Cechovní záležitosti – č. 41: stanovisko brněnského magistrátu k cizím 
řemeslníkům, kteří se usazovali v blítzkosti Brna a chtěli tu vykonávat 
řemeslo, dotaz, zda měli být ponecháni a přijati do cechů nebo vyhánění 1750 
– 1778 

4188 Z 16 1751-1753 Karton 2194 
Cechovní záležitosti – č. 48: zákaz rozšiřování počtu církví a státem 
stanovených svátků a zákaz držení tzv. modrých pondělků mezi řemeslníky 
1751 – 1753 

4188 Z 16 1752-1753 Karton 2194 
Cechovní záležitosti – č. 51: jednání o připojení moravských koboučnických 
mistrů k vídeňské hlavní cechovní pokladně 1752 – 1753 

4188 Z 16 1751 Karton 2194 
Cechovní záležitosti – č. 54: uveřejnění patentu, jímž mělo být zamezeno 
zneužívání učňů, zvláště v menších městech, a na vsích, k pracem, 
nesouvisejícím a řemeslem, a jejich nedostatečnému vyučení v řemesle 1751 

4188 Z 16 1752-1781 Karton 2194 
Cechovní záležitosti – č. 55: jednání o tom, zda bylo pro další rozvoj řemesel 
výhodnější ponechání cechovní organizace nebo její zrušení a snaha 
o odstranění různých zlozvyků, zavedených v ceších 1752 – 1781 

4188 Z 16 1753 Karton 2194 
Cechovní záležitosti – č. 56: spor olomouckého magistrátu a ševcovského 
cechu v Olomouci a Bottaiským regimentem, jehož švec získával tovaryše od 
místních řemeslníků a zaměstnával je výrobou obuvi pro vojsko 1753 

4188 Z 16 1751-1753 Karton 2194 
Cechovní záležitosti – č. 58: zrušení samostatné tovaryšské cechovní 
pokladny ševcovského cechu na Moravě a převedení tovaryšů k pokladně 
mistrů, oznámení tohoto rozhodnutí v krajích 1751 – 1753 
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4188 Z 16 1745-1778 Karton 2194 
Cechovní záležitosti – č. 60: dluh tovaryšů ševcovského cechu v Brně 
v lékárně U červeného raka za léky pro nemocné tovaryše a žádost 
o povolení vybírat dvojnásobný poplatek do cechovní pokladny, z nějž by byl 
tento dluh uhrazen 1755 

4188 Z 16 1752-1758 Karton 2195 
Cechovní záležitosti – č. 61: začlenění všech řemeslníků na Moravě do 
cechů, návrhy z jednotlivých krajů, jak mělo být začlenění řemeslníků 
provedeno, povolování výjimek ze stanovené cechovní přslušnosti 
řemeslníků, pokyny, jak postupovat u jednotlivě žijících tkalců v horách, 
námitky řemeslníků proti navrhovanému cechovnímu zařazení, žádosti 
o ponechání dosavadních cechovních artikulí a práv, žádosti o povolení ke 
zřízení samostatných cechů ve městech, povolení k zřizování cechovních 
pokladen, různá dobrozdání živnostenského a továrního úřadu, přijímání 
mistrů do cechů aj. 

4188 Z 16 1758-1772 Karton 2196 
Cechovní záležitosti – č. 61: začlenění všech řemeslníků na Moravě do 
cechů, návrhy z jednotlivých krajů, jak mělo být začlenění řemeslníků 
provedeno, povolování výjimek ze stanovené cechovní přslušnosti 
řemeslníků, pokyny, jak postupovat u jednotlivě žijících tkalců v horách, 
námitky řemeslníků proti navrhovanému cechovnímu zařazení, žádosti 
o ponechání dosavadních cechovních artikulí a práv, žádosti o povolení ke 
zřízení samostatných cechů ve městech, povolení k zřizování cechovních 
pokladen, různá dobrozdání živnostenského a továrního úřadu, přijímání 
mistrů do cechů aj. 

4188 Z 16 1774-1785 Karton 2197 
Cechovní záležitosti – č. 61: začlenění všech řemeslníků na Moravě do 
cechů, návrhy z jednotlivých krajů, jak mělo být začlenění řemeslníků 
provedeno, povolování výjimek ze stanovené cechovní přslušnosti 
řemeslníků, pokyny, jak postupovat u jednotlivě žijících tkalců v horách, 
námitky řemeslníků proti navrhovanému cechovnímu zařazení, žádosti 
o ponechání dosavadních cechovních artikulí a práv, žádosti o povolení ke 
zřízení samostatných cechů ve městech, povolení k zřizování cechovních 
pokladen, různá dobrozdání živnostenského a továrního úřadu, přijímání 
mistrů do cechů aj. 

4188 Z 16 1755-1775 Karton 2198 
Cechovní záležitosti – č. 62: omezování sňatků tovaryšů, pokud neměli 
splněna vandrovní léta, jejich povinnost nahradit chybějící dobu tovaryšskou 
prací u nějakého mistra 1755 – 1775 

4188 Z 16 1765-1780 Karton 2198 
Cechovní záležitosti – č. 65: vybírání tax vrchnostmi za udělení souhlasu 
poddaným k vyučení se řemeslu nebo k získání mistrovského práva, vyjádření 
krajských úřadů, zda měly být tyto dávky zachovány nebo zrušeny, výkazy 
z jednotlivých krajů podle panství, kolik se na těchto dávkách vybíralo, žádosti 
řemeslníků o osvobození od poplatků aj. 1765 – 1780 

4188 Z 16 1732-1775 Karton 2198 
Cechovní záležitosti – č. 66: úhrada tisku všeobecných cechovních artikulí 
částkou 500 zl. ze zemské pokladny a postupné navrácení této částky 
zemskému výboru 1732 – 1775 
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4188 Z 16 1732-1780 Karton 2198 
Cechovní záležitosti – č. 67: udělení různých privilegií a cechovních artikulí 
řemeslníkům, žijícím ve městech na slavonských hranicích, v karloveckém 
generalátu a ve Varaždínu 1767 – 1774 

4188 Z 16 1745-1785 Karton 2199 
Cechovní záležitosti – č. 69: možnosti koupě a prodeje řemeslnických 
a obchodních živnostenských oprávnění, normálie, řešení jednotlivých 
případů, žádosti o povolení koupě živnosti, záznamy řemeslnických dílen 
v gruntovních a městských knihách, soupisy vybavení řemeslnických dílen 
a jeho finanční ohodnocení, protokolování živnostenských oprávnění aj. 1745 
– 1785 

4188 Z 16 1745-1785 Karton 2199 
Cechovní záležitosti – č. 69: prodej celých a polovičních masných krámů ve 
městech a na předměstích a stanovení jejich ceny, přepisy, jednotlivé případy 
1755 – 1783 

4188 Z 16 1776-1781 Karton 2200 
Cechovní záležitosti – č. 70: úprava předpisů o vandrování řemeslnických 
tovaryšů, stanovící, že vandrovní léta měla být ponechána jejich svobodnému 
rozhodnutí a že neměli mít kvůli tomu žádné překážky pro získávání 
mistrovského práva 1776 – 1781 

4188 Z 16 1751-1754 Karton 2200 
Cechovní záležitosti – č. 71: spor mezi mydlářským cechem v Brně a mezi 
mydláři z Mikulova, Hustopečí a Slavkova, kteří se svévolně oddělili a vytvořili 
si vlastní cech 1751 – 1754 

4188 Z 16 1783-1784 Karton 2200 
Cechovní záležitosti – č. 72: spory mezi městskými a předměstskými 
řemeslníky v Brně a ustanovení, poskytující předměstským řemeslníkům 
stejná práva v provozování jejich řemesla 1783 – 1784 

4188 Z 16 1784-1785 Karton 2200 
Cechovní záležitosti – č. 73: vizitační protokoly krajských komisí pro 
záležitosti cechů, řemesel a obchodu, zjištěné nedostatky a jejich 
odstraňování 1784 – 1785 

4188 Z 16 1751-1785 Karton 2200 
Cechovní záležitosti – č. 74: žádosti o povolení ke zřízení samostatných 
řemeslnických cechů, zachování práv řemeslníků, žádost Jana Záblatského 
z Tulešic o povolení ke zřízení textilní továrny na panství Tulešice 
s přiloženým inventářem, zařízení a vzorky látek, konfiskování neoprávněně 
dovezených zásob sukna aj. 1766 – 1768 (1770) 

4188 Z 16 1769-1771 Karton 2201 
Cechovní záležitosti – č. 74: zřizování nových cechů ve městech, žádost 
Josefa Zwergera o přijetí mezi obchodníky v Olomouci, zasahování úřadů do 
práv cechů a prosazování určitých řemeslníků k přjetí za mistry, zasahování 
cizích řemeslníků do práv cechů, žádost obuvníků ve Svitavách, aby mohli 
sami vyrábět podrážkovou kůži aj. 1769 – 1771 
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4188 Z 16 1769-1785 Karton 2201 
Cechovní záležitosti – č. 75: záležitosti ševcovských cechů, získávání 
mistrovského práva, žádosti o přijetí do cechů, žádosti o dispens od překážek 
ke vstupu do cechu, povolení k obnovení provozu řemesla, povolení 
k přestěhování řemeslníka, nedoplatky cechovních poplatků aj. 1783 – 1785 

4188 Z 16 1783-1785 Karton 2202 
Cechovní záležitosti – záležitosti krejčovských cechů, žádosti o udělení 
mistrovského práva, žádosti o dispens od překážek ke vstupu do cechů, 
povolení k opravování obuvi v Brně aj. 1783 – 1785 

4188 Z 16 1784 Karton 2202 
Cechovní záležitosti – záležitosti provazníků, možnost vyučení se řemeslu, 
získání mistrovského práva, cechovní poplatky aj. 1784 

4188 Z 16 1784-1785 Karton 2202 
Cechovní záležitosti – záležitosti hrnčířských cechů, přijímání mistrů do 
cechu, oprávnění k prodeji hrnčířského zboží, spor hrnčířů v Odrách a 
v Hlučíně aj. 1784 – 1785 

4188 Z 16 1784-1785 Karton 2202 
Cechovní záležitosti – záležitosti zednických cechů, přijímání do cechu 
a dispense od překážek 1784 – 1785 

4188 Z 16 1783-1785 Karton 2202 
Cechovní záležitosti – záležitosti truhlářských cechů, získávání mistrovského 
práva, spor jednotlivých mistrů s cechem aj. 1784 – 1785 

4188 Z 16 1783-1786 Karton 2203 
Cechovní záležitosti – záležitosti různých řemeslnických cechů, přijímání 
tovaryšů za mistry, dispense od překážek k získání mistrovského práva, 
povolování zřízení nových řemeslnických dílen, řešení sporů mezi řemeslníky, 
žádosti o povolení ke zřízení nových cechů, povolení k vyučení se řemeslu, 
povolení provádět opravářské práce aj. – sedláři, kováři, kožešníci, knihaři, 
zámečnící, knoflíkáři, tesaři, bednáři, kotláři, kameníci, sklenáři, prýmkaři, 
punčocháři, kloboučníci, klempíři, soustružníci, řemenáři, kružidláři, pasíři, 
hřebíkáři, mečíři, rukavičkáři, sítaři, cínaři 

4188 Z 16 1732-1733 Karton 2204 
Cechovní záležitosti – výkazy o počtu cechů a cechovních pokladen 
v jednotlivých městech s uvedením počtu mistrů, publikace nových nařízení 
v cechovních záležitostech, odstraňování nepořádků v ceších aj. podle krajů 

4189 Z 17 1750-1751 Karton 2205 
Žádost města Svitavy, aby bylo v kontribučních záležitostech odděleno od 
panství Mírova 

4190 Z 18 1752 Karton 2205 
Žádost magistrátu ve Znojmě, aby mu bylo povoleno převzít částku 8 tisíc 
zlatých, kterou odkázal farář v Hartkirchu v Horním Rakousku Jiří Windl, jako 
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fundační kapitál na vydržování kněze při nemocnici ve Znojmě, a zajistit ji na 
některém městském statku 

4191 Z 19 1751-1752 Karton 2205 
Nedoplatky kontribuce na statku Želeč, patřícím hrabatům Allfeldům, 
a výsledky činnosti komise, vyšetřující způsob hospodaření na statku 
a zatížení poddaných daněmi 

4192 Z 20 1751 Karton 2205 
Zavraždění vojáka Daunova pěšího regimentu Jiřího Slámy dalším vojákem 
Svídou, útěk vraha do asylu do kláštera františkánů ve Znojmě a jednání 
o jeho vydání 

4193 Z 21 1750-1769 Karton 2205 
Cla a mýta – č. 1: nový celní řád a tarif, jeho publikování a další úpravy v něm, 
jednotlivé celní předpisy a jejich dodržování, pašování zboží a jeho 
zabavování, trestání pašeráků pokutami a vězením, stížnosti a připomínky 
k novému celnímu tarifu, povolování volného průchodu se zbožím, průkazy, 
poskytování asistence při zajišťování pašeráků, různé spory o cla, trestání 
židů pro celní defraudace aj. 

4193 Z 21 1770-1783 Karton 2206 
Cla a mýta – č. 1: nový celní řád a tarif, jeho publikování a další úpravy v něm, 
jednotlivé celní předpisy a jejich dodržování, pašování zboží a jeho 
zabavování, trestání pašeráků pokutami a vězením, stížnosti a připomínky 
k novému celnímu tarifu, povolování volného průchodu se zbožím, průkazy, 
poskytování asistence při zajišťování pašeráků, různé spory o cla, trestání 
židů pro celní defraudace aj. 

4193 Z 21 1783 Karton 2207 
Cla a mýta – č. 1: nový celní řád a tarif, jeho publikování a další úpravy v něm, 
jednotlivé celní předpisy a jejich dodržování, pašování zboží a jeho 
zabavování, trestání pašeráků pokutami a vězením, stížnosti a připomínky 
k novému celnímu tarifu, povolování volného průchodu se zbožím, průkazy, 
poskytování asistence při zajišťování pašeráků, různé spory o cla, trestání 
židů pro celní defraudace aj. 

4193 Z 21 1771-1783 Karton 2208 
Cla a mýta – č. 2: záležitosti cla a mýta při dovozu cizího zboží do rakouských 
zemí a při vývozu domácího zboží do zahraničí – dovoz surových kůží, dovoz 
knih, obrazů a papírových výrobků, tureckého zboží, uherského vína, výše cla 
při vývozu zlatého a sříbrného drátu, vývoz českých a moravských suken do 
Bavorska, úpravy výše cla při výměně zboží mezi různými zeměmi, omezení 
dovozu hrnčířského zboží z Pruského Slezska jen na výroční trhy, zakázaný 
dovoz cizího cukru a jeho zabavování aj. 

4193 Z 21 1752-1777 Karton 2209 
Cla a mýta – č. 3: úprava výše cla na vývoz potaše do ciziny, povolení 
k vývozu potaše, předpisy pro vývoz skleněných výrobků ze země, zápisy 
o publikování příslušných předpisů v krajích 
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4193 Z 21 1736-1737 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 4: nařízení o placení přirážky z cukru, sirupu, oleje a vosku na 
Moravě a oznámení o publikování tohoto nařízení v jednotlivých krajích 1736 
– 1737 

4193 Z 21 1735-1736 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 5: ustanovení nové přirážky na uzené, sušené a solené ryby 
a publikování tohoto nařízení v krajích 1735 – 1736 

4193 Z 21 1713-1724 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 6: zprávy z jednotlivých krajů o stavu silnic a cest na jeich 
území a případných úpravách pro zlepšení jejich sjízdnosti a jednání o úpravě 
transitních cel na Moravě 1713 – 1724 

4193 Z 21 1752-1753 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 7: žádost města Osoblahy o osvobození od nově zavedeného 
spotřebního cla a o stanovení, jakým celním řádem se měly řídit moravské 
enklávy kolem Osoblahy a Opavy 1752 – 1753 

4193 Z 21 1751-1753 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 8: celní defraudace, spáchaná židem Hirschlem Löblem 
z Jevíčka a jeho neschoponost, aby jako nemajetný zaplatil stanovenou 
pokutu 1751 – 1753 

4193 Z 21 1751-1752 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 9: spor mezi celním výběrčím v Hrozenkově Františkem 
Antonínem Montagem a mlynářem Baltazarem Blažákem z příluckého mlýna 
na panství Zlín pro špatné zacházení, kterého se mlynáři dostalo, když byl 
přistižen při celním přestupku 1751 – 1752 

4193 Z 21 1746-1747 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 10: snížení cla u některých druhů cizího zboží, které bylo 
stanoveno příliš vysoko a omezovalo prodejnost tohoto zboží 1746 – 1747 

4193 Z 21 1753 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 11: potrestání židů z Mikulova pro celní derfaudaci a falšování 
pečeti celního úřadu 1753 

4193 Z 21 1753 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 12: žádost cechu přadláků lnu v Litomyšli o snížení příliš 
vysokého cla z konopné příze, která se dovážela z Moravy do Čech 1753 

4193 Z 21 1754 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 13: předávání soudních rozsudků v záležitostech celních 
přestupků a pašování celním úřadům k dalšímu jednání 1754 
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4193 Z 21 1740-1745 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 14: stížnost tabákové administrace a brněnského magistrátu 
na administrátora Neffrema, který zaváděl škodlivé novoty do celních 
záležitostí 1740 – 1745 

4193 Z 21 1753 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 15: nařízení, aby kláštera, špitály a další instituce a osoby, 
které byly osvobozeny od placení cla a přirážek, podaly do 3 měsíců zprávy 
o rozsahu svých svobod a o tom, od kdy jich užívali a připojeny zprávy 
některých klášterů a brněnského magistrátu 1753 

4193 Z 21 1750-1762 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 16: zajišťování vhodných bytů pro celní úředníky v různých 
místech 1750 – 1762 

4193 Z 21 1763-1766 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 17: evidence zásob cukru, sirupu a kandovaného cukroví 
a zvýšení celních poplatků z těchto výrobků 1763 – 1766 

4193 Z 21 1752-1757 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 18: zjišťování množství uherského vína, které bylo dovezeno 
na Moravu ke zdejší spotřebě nebo které bylo přes Moravu dodáváno do 
Pruska, Slezska, Kladska, do Čech a do dalších zemí, a výše celních 
poplatků, které z něj byly vybírány 1752 – 1757 

4193 Z 21 1768-1770 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 19: zápisy z komisí, při nichž byl vydražován pronájem 
vybírání chudinské přirážky uložené na kakao, čokoládu, čaj a kávu 1768 – 
1770 

4193 Z 21 1764-1770 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 20: osvobození vozů, dovážejících materiál do ditrichštejnské 
továrny na kamenec v Boskovicích a odvážejících hotový kamenec, ode 
všech mýtních poplatků na cestách a zákaz dovozu všech druhů kamence 
z ciziny do rakouských i uherských zemí s výjimkou kamence románského 
(romanisch) 1764 – 1770 

4193 Z 21 1713-1775 Karton 2210 
Cla a mýta – č. 21: postavení pohraniční celnice a skladu na pozemku, 
získaném od panství Dívčí Hrad (Maydelberg) a Slezské Pavlovice 1775 

4193 Z 21 1751-1778 Karton 2211 
Cla a mýta – č. 22: rozhodnutí konsessu in causis summi principis et 
commissorum v záležitostech celních přestupků a jejich postupování 
k dalšímu řízení 1751 – 1778 

4193 Z 21 1751-1778 Karton 2211 
Cla a mýta – č. 23: ustanovení nové přirážky na čokoládu, kakao a kávu 
a pořizování soupisů zásob tohoto zboží u obchodníků za účasti úředníků 
důchodkových a celních úřadů a využití takto získané chudinské přirážky pro 
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stavbu sirotčince, zůstatek peněz z poslední bonifikace rekrutů a jejich využití 
k témuž účelu, výkazy o výnosu chudinské přirážky, oznámení o pronájmu 
jejího vybírání aj. 1762 – 1773 

4193 Z 21 1765-1785 Karton 2212 
Cla a mýta – č. 24: vybírání chudinské přirážky na Moravě, její pronájem na 
pět let Karlu Köffillerovi,dodatečné nahrazení chudinské dávky za kávu, kakao 
a čokoládu, které byly v určité době dováženy do Čech bez jejího placení, 
pravidelné odvádění peněz Karlem Köffillerem a jejich využití, schválení, aby 
peníze z chudinské dávky byly využity na stavbu sirotčince, užívání části 
chudinské přirážky pro potřeby kriminálního fondu a později její převedení pro 
potřeby sirotčince aj. 1765 – 1785 

4193 Z 21 1766-1776 Karton 2212 
Cla a mýta – č. 25: celní řád a tarif pro vlastní rakouské země, patent 
o stanovení obchodních cest, po nichž mělo být v Rakousku převáženo zboží, 
zjišťování zásob dřeva v moravských krajích, které by mohly být prodány do 
ciziny, kompetence úředníků při regulaci cel a určování obcodních cest, 
změny a úpravy celního řádu a tarifu, úpravy celních stanic na hranicích aj. 
1766 – 1776 

4193 Z 21 1771-1774 Karton 2212 
Cla a mýta – č. 26: spor mezi uherskými poddanými Janem Kowaczem 
a Vášou Stojanem a tureckým poddaným Matyášem Popowitzem o 281 kusů 
vepřového dobytka, které Popowitz koupil a nezaplatil a které u byly 
zabaveny, protože je chěl v zemi prodávat v rozporu s platnými předpisy 1771 
– 1774 

4193 Z 21 1765-1785 Karton 2212 
Cla a mýta – č. 27: povolení, aby na panstvích, která měla území jak 
v pruském tak v rakouském Slezsku, mohlo být z vesnic na těchto panstvích 
bezcelně převáženo pivo a jiné potraviny 1782 – 1783 

4193 Z 21 1782-1784 Karton 2213 
Cla a mýta – č. 28: povolování náhrad za celní poplatky a daně z vína ve 
Slezsku, jednotlivé žádosti, směrnice o vybírání poplatků z těchto žádostí, cla 
spotřební a transitní vyplácení náhrad slezskou kamerální pokladnou, 
poplatky z vína v moravských enklávách ve Slezsku aj. 

4193 Z 21 1784-1785 Karton 2214 
Cla a mýta – č. 28: povolování náhrad za celní poplatky a daně z vína ve 
Slezsku, jednotlivé žádosti, směrnice o vybírání poplatků z těchto žádostí, cla 
spotřební a transitní vyplácení náhrad slezskou kamerální pokladnou, 
poplatky z vína v moravských enklávách ve Slezsku aj. 

4193 Z 21 1785-1786 Karton 2215 
Cla a mýta – č. 29: udělování dovozních povolení na některé druhy zboží, 
s kterým nebylo běžně obchodováno (některé druhy ryb, vína aj.) 1785 – 1786 

4193 Z 21 1761 Karton 2215 
Cla a mýta – č. 30. zprávy z jednotlivých obcí a panství v Přerovském kraji 
o výrobě troudového popela – negativní 1761 
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4193 Z 21 1761-1786 Karton 2215 
Cla a mýta – č. 31: celní záležitosti, stanovení cla pro jednotlivé druhy zboží, 
vydávání přepisů pro celní orgány, různá celní privilegia, pašování zboží 
a postih pašeráků, předávání spisů celní administraci aj. 1784 – 1785 

4193 Z 21 1785 Karton 2216 
Cla a mýta – č. 31: celní záležitosti, stanovení cla pro jednotlivé druhy zboží, 
vydávání přepisů pro celní orgány, různá celní privilegia, pašování zboží 
a postih pašeráků, předávání spisů celní administraci aj. říjen-prosinec 1785 

4194 Z 22 1751 Karton 2217 
Vymáhání navrácení loveckého vozíku a koně, které si svévolně vzal poručík 
Lobkovicova pluku Sanches von Ortigora ze soudně uzavřené pozůstalosti 
Karla Antonína Zenoa ve Vícemilicích 

4195 Z 23 1751 Karton 2217 
Žádost Kryštofa Zelinky o dispens, aby mohl být zvolen radním v Kyjově, 
i když zde neměl po tři roky měšťanské právo 

4196 Z 24 1751 Karton 2217 
Stížnost magistrátu ve Znojmě na substituta krajského úřadu von Haagena 
pro bezpráví, způsobené svobodníkovi, sloužícímu u dolní městské brány 

4197 Z 25 1717-1748 Karton 2217 
Jednání o potvrzení artikulí cechu pekařů ve Znojmě a zajištění práv cechu 
proti pokoutním řemeslníkům 1717 – 1748 

4197 Z 25 1726-1727 Karton 2217 
Jednání o potvrzení artikulí cechu pekařů ve Znojmě a zajištění práv cechu 
proti pokoutním řemeslníkům – žádost Ondřeje Jesky z Olbramkostela 
o přijetí za mistra pekařského cechu ve Znojmě 1726 – 1727 

4197 Z 25 1723-1726 Karton 2217 
Jednání o potvrzení artikulí cechu pekařů ve Znojmě a zajištění práv cechu 
proti pokoutním řemeslníkům – žádost Leopolda Weicharda o přijetí za 
pekařského mistra ve Znojmě a stížnost znojemských pekařů na magistrát, 
který prosazoval přijímání nadpočetných pekařských mistrů do města 1723 – 
1726 

4197 Z 25 1717-1748 Karton 2217 
Jednání o potvrzení artikulí cechu pekařů ve Znojmě a zajištění práv cechu 
proti pokoutním řemeslníkům – žádost Antonína Schmidla o přijetí za 
pekařského mistra ve Znojmě 1726 – 1727 

4198 Z 26 1753,1781-1782 Karton 2217 
Žádost vsi Želechovic na panství Šternberk o potvrzení privilegií 
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4199 Z 27 1751-1776 Karton 2218 
Věznice na Cejlu – fasc. I. – II.: rozhodnutí o zřízení a stavbě brněnské 
věznice na Cejlu, protokoly z jednání komise, určené ke zřízení věznice, 
poskytnutí finančních prostředků na stavbu, nákup a vyúčtování stvebního 
materiálu, vyúčtování řemeslnických prací, dovoz stavebního materiálu, 
osvobození trestnice od dávek, žádosti o udělení zaměstnání v trestnici; 
přiloženy popisy káznic z jiných měst, řády chudobinců, sirotčinců a robotáren 
z jiných měst (např. Frankfurt nad Mohanem) aj. 

4199 Z 27 1776-1779 Karton 2219 
Věznice na Cejlu – fasc. I. – II.: rozhodnutí o zřízení a stavbě brněnské 
věznice na Cejlu, protokoly z jednání komise, určené ke zřízení věznice, 
poskytnutí finančních prostředků na stavbu, nákup a vyúčtování stvebního 
materiálu, vyúčtování řemeslnických prací, dovoz stavebního materiálu, 
osvobození trestnice od dávek, žádosti o udělení zaměstnání v trestnici; 
přiloženy popisy káznic z jiných měst, řády chudobinců, sirotčinců a robotáren 
z jiných měst (např. Frankfurt nad Mohanem) aj. 

4199 Z 27 1779-1785 Karton 2220 
Věznice na Cejlu – fasc. I. – II.: rozhodnutí o zřízení a stavbě brněnské 
věznice na Cejlu, protokoly z jednání komise, určené ke zřízení věznice, 
poskytnutí finančních prostředků na stavbu, nákup a vyúčtování stvebního 
materiálu, vyúčtování řemeslnických prací, dovoz stavebního materiálu, 
osvobození trestnice od dávek, žádosti o udělení zaměstnání v trestnici; 
přiloženy popisy káznic z jiných měst, řády chudobinců, sirotčinců a robotáren 
z jiných měst (např. Frankfurt nad Mohanem) aj. 

4199 Z 27 1771-1775 Karton 2220 
Věznice na Cejlu – fasc. III.: nabídky řemeslníků na převzetí řemeslných prací 
na stavbě věznice na Cejlu 1771 – 1775 

4199 Z 27 1771-1776 Karton 2200 
Věznice na Cejlu – fasc. IV:: smlouvy s řemeslníky na práce při budování 
věznice na Cejlu 1771 – 1776 

4199 Z 27 1771-1776 Karton 2200 
Věznice na Cejlu – fasc. V.: dovoz stavebního materiálu na stavbu brněnské 
věznice, měsíční výkazy zásob cihel, krytiny a kamene z lomů 1771 – 1776 

4199 Z 27 1755-1785 Karton 2200 
Věznice na Cejlu – č. 2: soupisy chudáků a žebráků na panstvích 
v Jihlavském kraji s uvedením, jak se o ně příslušné obce staraly 1755 

4200 Z 28 1754 Karton 2221 
Stížnost přadláků lnu ve Znojmě na přadláky z Retzu v Rakousku, kteří 
nechtěli dovolit, aby znojemští přadláci mohli prodávat své zboží na tamních 
výročních trzích 

4201 Z 29 1755-1756 Karton 2221 
Přijetí Floriana Zdražila do špitálu v Olomouci, žádost zda by mohl být pro své 
záchvaty šílenství přemístěn do Vídně a hrozba, že bude z ústavu vyloučen, 
nepřestane–li se oddávat pití 
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4202 Z 30 1754 Karton 2221 
Žádost lázeňského Josefa Zahna o dispens od cizozemského původu, aby 
mohl získat měšťanské právo ve Znojmě 

4203 Z 32 1751 Karton 2221 
Spor Josefa Zeihlika, poddaného na statku Skalička, s vrchností pro 
neoprávněné zavření a o náhradu soudních výloh 

4204 Z 33 1750 Karton 2221 
Odpor poddaných na panství Zdounky proti podepsání kontribučních rejstříků, 
vyměřujícch jejich daňové povinnosti a uvěznění jejich zástupců na Špilberku 

4205 Z 34 1755 Karton 2221 
Žádost kotlářského tovaryše Františka Zacha o vydání jeho majetku 
a výučního listu, protože přestoupil k luterství a hodlal se usadit v Drážďanech 

4206 Z 35 1755-1756 Karton 2221 
Stížnost města Svitavy pro zatěžování města obětními penězi (Opfer Gängen) 
a nepřiměřenou spotřební přirážkou 

4207 Z 36 1756 Karton 2221 
Propuštění poddaného Jana Zuckerrigla z Derflic na panství kláštera Louka 
do poddanství do Tasovic na panství kláštera klarisek ve Znojmě 

4208 Z 37 1755-1756 Karton 2221 
Jednání o stížnosti pekařských mistrů ve Znojmě na pekaře Martina Hengla, 
který se usadil na předměstí těsně před městskou branou a prodejem černého 
chleba zasahoval do jejich práv 

4209 Z 38 1756 Karton 2221 
Stížnost cechu hrnčířů ve Znojmě na hrnčířského tovaryše Karla Thollera, 
který se chtěl usadit jako hrnčířský mistr v Sedlešovicích 

4210 Z 39 1756 Karton 2221 
Stížnost kočích ve Znojmě na jednoho z nich, Kristiána Fouska, který měl více 
koní než bylo dovoleno a odváděl jim cestující 

4211 Z 40 1719-1758 Karton 2221 
Jednání o potvrzení cechovních artikulí cechu podkovářů a kolářů ve Znojmě, 
publikování potvrzených cechovních artikulí v kraji, vztahy k mistrům téhož 
oboru v kraji, snaha o obnovení potvrzení artikulí 

4212 Z 42 1758-1759 Karton 2221 
Jednání o vydání zločince Jakuba Czacha z asylu v klášteře kapucínů ve 
Znojmě a jeho další stíhání v zemi po útěku z tohoto asylu 
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4213 Z 43 1752-1759 Karton 2221 
Jednání o žádosti města Svitavy, aby toho město a ves Čtyřicet Lánů byly 
odděleny v kontribučních věcech od panství Mírova 

4214 Z 44 1759-1760 Karton 2221 
Jednání o žádosti kominického tovaryše Jana Zenottiho o přijetí za 
kominického mistra ve Vyškově 

4215 Z 45 1724-1779 Karton 2221 
Spory mezi pláteníky a obchodníky ve Znojmě pro vzájemné narušování práv, 
zvláště práv k prodeji plátna a barchetu 

4216 Z 46 1760-1761 Karton 2222 
Stížnost vlásenkářů ve Znojmě proti přijetí vlásenkářského tovaryše za 
dalšího mistra na živnost vdovy Härtinkové 

4217 Z 47 1760-1761 Karton 2222 
Jednání o povolení pro mydlářského mistra Zikmunda Zacha, aby mohl dále 
vést i obchod s koloniálním zbožím v Dačicích 

4218 Z 48 1761 Karton 2222 
Řešení sporu mezi královským rychtářem, jeho zástupcem a purkmistrem ve 
Znojmě o uchovávání klíčů od městských bran 

4219 Z 49 1761 Karton 2222 
Protest kovářů a kolářů ve Znojmě proti přijetí kolářského tovaryše Jakuba 
Hollinského za mistra 

4220 Z 50 1763-1764 Karton 2222 
Spory mezi městskou radou ve Slavonicích a tamními měšťanskými střelci pro 
zasahování do jejich práv, zabavení střelnice a terčů a uvěznění některých 
měšťanů (přiložen plán střelnice) 

4221 Z 51 1692-1694 Karton 2222 
Povolení k přeložení dosavadních trhů ve Znojmě na jiné dny a udělení práva 
dvou dalších dobytčích a koňských trhů 

4222 Z 52 1699 Karton 2222 
Nařízení o omezení počtu vojenských zbrojnic na Moravě 

4223 Z 53 1707-1718 Karton 2222 
Opatření proti potulným cizím cínařským tovaryšům, protesty cechů proti nim 

4224 Z 54 1765 Karton 2222 
Protest hostinských ve Znojmě k tamnímu magistrátu proti tomu, aby dědicům 
Antonína Hohnhausera bylo uděleno právo provozu veřejné kuchyně 
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4225 Z 55 1740-1744 Karton 2222 
Žádost města Znojma o prominutí dlužné daně z komínů za minulá léta 

4226 Z 56 1765-1766 Karton 2222 
Žádost obchodníka s rybami Vavřince Zeitlera, aby mohl provozovat koloniální 
obchod v drobném na Starém Brně 

4227 Z 57 1766 Karton 2222 
Protest cechu bednářů ve Znojmě proti magistrátu, který je chtěl přinutit, aby 
přijali za sedmého mistra bednářského tovaryše Jana Michala Pulsatora 

4228 Z 58 1768-1769 Karton 2222 
Vyšetřování stížnosti magistrátu a měšťanů ve Znojmě na bezpráví, která jim 
byla způsobena při požáru města a výbuchu prašné věže 

4229 Z 59 1757 Karton 2222 
Stížnost zedníků ve Znojmě na magistrát, který jim chtěl upřít prodej 
stavebního dřeva a chtěl jej přenechat v dražbě neoprávněnému obchodníku 

4230 Z 60 1755 Karton 2222 
Žádost Josefa Žalkovského ze Žalkovic o zákrok proti vlastní dceři Alžbětě, 
která špatně spravovala svůj majetek 

4231 Z 61 1757-1758 Karton 2222 
Žádost vyučeného lázeňského Jiřího Zvěřiny, aby se mohl stát městským 
chirurgem v Olomouci 

4232 Z 62 1758-1759 Karton 2222 
Jednání o dispens pro řezníka Martina Zandla, aby se mohl stát mistrem 
v Dyjákovicích u Znojma, i když nebyl vyučen a neměl splněna vandorní léta 

4233 Z 63 1759 Karton 2222 
Žádost pekařů ve Slavonicích, aby tamnímu punčochářskému mistru Janu 
Steinelovi bylo zakázáno provozovat nadále prodej mouky a krupice 

4234 Z 64 1760 Karton 2222 
Jednání o pozůstalosti po lékařském praktikovi Václavu Zunfftovi, který zemřel 
bez poslední vůle v Radiměři na panství Kunštát 

4235 Z 65 1763 Karton 2222 
Žádost bývalého proviantního pekaře Filipa Zacha, aby mohl získat 
měšťanské a mistrovské právo ve Slavonicích 

4236 Z 66 1764 Karton 2222 
Jednání o stížnosti Sebastiana Zenona z Danhauseu jako vrchnosti ve 
Strarém Jičíně na tamního faráře, který při vybírání koledy zatěžoval poddané 
příliš vysokými dávkami 
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4237 Z 67 1770 Karton 2222 
Stížnost majitele Červeného mlýna Jana Zlabingera na sládky v Jihlavě, kteří 
mu chtěli zabránit, aby nepoužíval pro vlastní potřebu cizí pivo 

4238 Z 68 1770 Karton 2223 
Odmítnutí žádosti Jana Michaela Zecha, aby se mohl stát knoflíkářským 
mistrem v Brně 

4239 Z 69 1770-1771 Karton 2223 
Žádost kláštera dominikánů ve Znojmě o poskytnutí mědi na pokrytí dvou věží 
jejich kostela 

4240 Z 70 1770-1771 Karton 2223 
Spojení čtyř statků hraběte Mitrovského, Újezda u Mohelnice, poloviny 
Vranové, Veselí, StudenéLoučky a městečka Líšnice v kontribučních 
záležitostech v jeden celek s označením Žádlovické statky 

4241 Z 71 1771 Karton 2223 
Spory mezi městskou radou v Přerově a tamním mlynářem Františkem 
Zawieschitzkým o výši placení kontribuce 

4242 Z 72 1770-1777 Karton 2223 
Spory mezi městem Svitavy a jeho vrchností o městská privilegia, nepokoje 
a pobouření mezi měšťany, vyšetřování sporů 

4243 Z 73 1770-1774 Karton 2223 
Vyšetřování stížnosti obce Žerotína, patřící klášteru ve Šternberku, na 
přetěžování robotními povinnostmi 

4244 Z 74 1771 Karton 2223 
Žádost Petra Zlabingera o přijetí za pekařského mistra v Jihlavě 

4245 Z 75 1771 Karton 2223 
Žádost krejčovského tovaryše Jana Zvoníčka o přijetí za krejčovského mistra 
v Brně 

4246 Z 76 1771-1772 Karton 2223 
Žádost měšťanů ve Znojmě, aby těžké vozy nejezdily k tamnímu mýtu přes 
město, protože tím působí škodu na jejich sklepích, sahajících pod cestu 

4247 Z 77 1771-1773 Karton 2223 
Snížení kontribuční povinnosti poddaných z Černé Hory, Rájce a Blanska, 
kteří byli poškozeni záplavami z řeky Svitavy a jednání o nutnosti úpravy 
koryta řeky, aby k dalším záplavám nechocházelo 
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4248 Z 78 1774-1775 Karton 2223 
Ustanovení kurately nad Josefem Žalkovským ze Žalkovic, který nepořádným 
životem promrhával svůj majetek 

4249 Z 79 1784 Karton 2223 
Pálení cihlel – č. 1: povolení pro měšťany v Hranicích, aby si mohli sami 
připravovat a pálit cihly a vápno pro své stavby 1784 

4249 Z 79 1782-1784 Karton 2223 
Pálení cihlel – č. 2: povolení pálení cihel pro vlastní potřebu pro dědičného 
rychtáře Jiřího Heřmanského ze vsi Tošovic na panství Odry a navrácení 
peněžní pokuty 1782 – 1783 

4250 Z 80 1773 Karton 2223 
Zřízení základní školy němčiny, latiny a francouzštiny Janem Ignácem 
Ekhelem ve Znojmě a zjišťování nesprávného postupu, jímž bylo otevření této 
školy povoleno 

4251 Z 81 (1581) 1770-1778 Karton 2224 
Spor poddaných vesnic svitavského panství s vrchností a jejich privilegia – č. 
1: řešení sporu o robotní povinnosti mezi olomouckým biskupstvím jako 
vrchností a osmi vesnicemi na panství Svitavy (1581) 1770 – 1778 

4251 Z 81 (1581) 1770-1781 Karton 2224 
Spor poddaných vesnic svitavského panství s vrchností a jejich privilegia – č. 
2: potvrzení privilegií 8 obcí na panství Svitavy, které patřily olomouckému 
arcibiskupství 1781 

4252 Z 82 1775 Karton 2224 
Artikule cínařských mistrů a tovaryšů na Moravě 

4253 Z 83 1688-1695 Karton 2224 
Zatčení a věznění Eliáše Zechmeistra a Aloise Scholtze, falšovatelů stříbra 
v Olomouci 

4254 Z 84 1694-1713 Karton 2224 
Stížnosti magistrátu ve Znojmě na výběrčí mýta v Rakousku, kteří zvyšovali 
požadavky na mýtní poplatky při dovozu zboží z Moravy do Rakouska 

4255 Z 85 1689 Karton 2224 
Vyšetřování a uvěznění dvou židů ve Znojmě, kteří byli jako podezřelí zatčeni 
v Moravském Krumlově 

4256 Z 86 1693 Karton 2224 
Stížnosti cechu koželuhů ve Znojmě pro narušování jejich privilegií 
a cechovních artikulí 
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4257 Z 87 1704-1705 Karton 2224 
Povolení pro kolej jezuitů ve Znojmě, aby mohla vlastnit tak zvanou 
Hildebrandskou zahradu, která jí byla odkázána a aby si ji mohla dát zapsat 
do městských knih 

4258 Z 88 1710-1711 Karton 2224 
Řešení stížností poddaných ze Želechovic na panství Šternberk pro 
zasahování do držby jejich polí a pro dělení poddaných na velké a malé 
sedláky 

4259 Z 89 1714-1738 Karton 2224 
Založení a vybudování kláštera a kostela karmelitánů ve Znojmě Jakubem 
Kristianem Corandou a uvedení řádových kněží do něho 

4260 Z 90 1715-1716 Karton 2225 
Povolení k přeložení tří dosavadních výročních trhů v Žeravicích na jiné dny 
a zavedení dalšího dobytčího trhu 

4261 Z 91 1712-1714 Karton 2225 
Přidělování platů a nedoplatků zbrojmistrům a sluhům zbrojního úřadu 

4262 Z 92 1709-1714 Karton 2225 
Potvrzení privilegií cechu puškařů a hodinářů ve Znojmě 

4263 Z 93 1716-1718 Karton 2225 
Potvrzení privilegií cechu přadláků lnu ve Slavonicích 

4264 Z 94 1713-1719 Karton 2225 
Oprávnění k vybírání městského a hradního mýta ve Znojmě, stanovení jeho 
výše, vyšetřování stížností 

4265 Z 95 1717-1749 Karton 2225 
Potvrzení cechovních artikulí kameníků a zedníků ve Znojemském kraji, spory 
s magistrátem ve Znojmě pro zasahování do cechovních práv 

4266 Z 96 1717-1725 Karton 2225 
Jednání o přijetí ševcovského tovaryše Jana Schmaltze do ševcovského 
cechu ve Znojmě 

4267 Z 97 1716-1722,1748 Karton 2225 
Potvrzení cechovních privilegií lázeňských a ranhojičů ve Znojmě, skládání 
přísahy členů cechu, žádost Antonína Illimüllera, aby byl ponechán jako 
lazebník v Hranicích 

4268 Z 98 1734-1735 Karton 2225 
Jednání o žádosti pekařského tovaryše Jana Wagnera o přijetí za pekařského 
mistra ve Znojmě 
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4269 Z 99 1719-1728 Karton 2225 
Potvrzování privilegií cechu kožešníků ve Znojmě, jejich spory s kožešníky 
v okolních městech 

4270 Z 100 1722-1723 Karton 2226 
Spor o právo soukeníků a obchodníků se suknem ze Znojma a z jiných míst 
na Moravě prodávat sukna na výročních trzích v Rakousku a rakouských 
soukeníků, kteří prodávali sukna v pohraničních oblastech na Moravě 

4271 Z 101 1723 Karton 2226 
Potvrzení cechovních artikulí cechu bednářů ve Znojmě 

4272 Z 102 1729-1730 Karton 2226 
Přijetí Jana Dreylinga za soustružnického mistra ve Znojmě 

4273 Z 103 1728-1729 Karton 2226 
Žádost mydlářů ve Znojmě o stanovení taxy na mýdlo a svíčky, podobně jako 
v Brně, a jejich spory s ostatními mydláři o kvalitu výrobků 

4274 Z 104 1734 Karton 2226 
Žádost purkmistra a rady ve Znojmě, aby výroční trhy ve městě o sv. Jiří a sv. 
Janu mohly být pro rok 1734 přeloženy každý na následující neděli 

4275 Z 105 1732-1734 Karton 2226 
Jednání o potvrzení privilegií kláštera sv. Kláry ve Znojmě 

4276 Z 106 1721-1723 Karton 2226 
Jednání o potvrzení privilegií sklenářů, pasířů, cínařů a soustružníků ve 
Znojmě 

4276 Z 106 1734 Karton 2226 
Jednání o přijetí sklenářského tovaryše Martina Gratze za sklenářského 
mistra ve Znojmě 

4277 Z 107 1724 Karton 2226 
Jednání o přijetí stolařského tovaryše Františka Lohra za stolařského mistra 
ve Znojmě 

4278 Z 108 1718 Karton 2226 
Náhrada peněz na stavbu farní budovy ve Zlíně, které byly vzaty 
z kontribučního fondu 

4279 Z 109 1736-1739 Karton 2226 
Povstání poddaných v Zubří na panství Valašské Meziříčí proti vrchnosti 
a potrestání dvou jejich vůdců vězením na Špilberku 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

1012 

4280 Z 110 (1520) 1732-1737 Karton 2226 
Žádost města Zlína, patřícího svobodným pánům Rottalům, o potvrzení 
privilegií 

4281 Z 111 1737-1738 Karton 2226 
Ustanovení o dědické posloupnosti práva presentace na fundační místo 
v olomouckém semináři, založené rodem Zaczkovských 

4282 Z 112 1725-1726 Karton 2226 
Spor dvou obyvatel znojemského předměstí s magistrátem ve Znojmě 
o povinnost platit novou dávku na noční hlídače 

4283 Z 113 (1436) 1726-1730, 1748, 1782-1784 Karton 2226 
Jednání o potvrzení privilegií města Slavonic 

4284 Z 114 1738 Karton 2226 
Žádost města a panství Zlína, aby byla zrušena exekuce na jeho daňové 
nedoplatky a aby mu bylo povoleno splácet 500 zlatých ročně 

4285 Z 115 1727-1730 Karton 2226 
Jednání o žádosti města Slavonic o udělení práva dalšího výročního trhu 

4286 Z 116 1739-1740 Karton 2226 
Návrh na zavedení nové daně z komínů ve Znojmě a v Jihlavě na úhradu 
peněz na opravu cest, které byly vzaty z vybraného mýta 

4287 Z 117 1728 Karton 2226 
Žádost Františka Zeboa, obchodníka v Jihlavě o udělení privilegia na barvírnu 
červeného sukna a dobrozdání jednotlivých krajských hejtmanů na Moravě 
k této otázce 1728 

4288 Z 118 1727-1729 Karton 2227 
Žádost Sebastiana Pauera o přijetí za krejčovského mistra ve Znojmě a odpor 
tamního krejčovského cechu proti tomu 

4289 Z 119 1744 Karton 2227 
Žádost vlády v Bamberku o zprávy o šlechtici Filipu Adamu Janu Zollnerovi 
von Brand, který utekl od své ženy a dětí a byl v podezření, že se zdržuje na 
Moravě se ženou Václava Banky z Olomouce 

4290 Z 120 1713-1714 Karton 2227 
Žádost parukáře Jana Jiřího Kamüllera, aby se mohl stát měšťanem 
a mistrem ve Znojmě 

4291 Z 121 1742-1743 Karton 2227 
Spor cechu kloboučníků ve Znojmě s tamním magistrátem, který je chtěl 
přinutit, aby přijali za dalšího mistra kloboučnického tovaryše Josefa Schmida 
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4292 Z 122 1721 Karton 2227 
Žádost pasáků dobytka v Znojemském kraji, aby jim byly potvrzeny vlastní 
cechovní artikuly, jejichž text je přiložen 

4293 Z 123 (1509) 1751 Karton 2227 
Potvrzení privilegií městečka Želetavy na panství Telč 

4294 Z 124 (1292) 1751, 1781-1783 Karton 2227 
Potvrzení privilegií města Znojma (2. pol. 13. stol.) 

4295 Z 125 (1330) 1782-1783 Karton 2227 
Potvrzení privilegií města Svitav 

4296 Z 126 (1672) 1781-1782 Karton 2227 
Žádost města Zlína o potvrzení jeho privilegií 

4297 Z 127 (1583)1782 Karton 2227 
Žádost městečka Sviítávky o potvrzení privilegií a udělení dvou nových 
výročních trhů 

4298 Z 128 1783 Karton 2227 
Povolení pro měšťany v Cukmantlu (Zlaté Hory) ke zřízení uzavřené střelecké 
společnosti 

4299 Z 129 1782-1785 Karton 2227 
Regulace cejchování na Moravě, zřízení vrchních a filiálních cejchovních 
úřadů, instrukce pro úředníky 

4300 Z 130 1718-1733 Karton 2227 
Spory mezi Dyjským předměstím Znojma a znojemským magistrátem o roboty 
a další práva a povinnosti obyvatel předměstí 

4301 Z 131 1714-1768 Karton 2228 
Vyšetřování stížností města Svitav a vesnic na svitavském panství proti 
vrchnosti, olomouckému biskupství, pro přetěžování robotami a dávkami 
vrchnosti, na výstavbu palírny a koželužny ve Čtyřiceti Lánech, trestání vůdců 
odporu vězením, zvláště dědičného rychtáře z Horní Hynčiny Jana Hykada, 
protokoly o jednání komise tribunálu, dosažení vyrovnání mezi stranami, 
přiloženy obecní účty z vesnic na panství, korespondence rychtáře Hykada aj. 

4301 Z 131 1769-1775 Karton 2229 
Vyšetřování stížností města Svitav a vesnic na svitavském panství proti 
vrchnosti, olomouckému biskupství, pro přetěžování robotami a dávkami 
vrchnosti, na výstavbu palírny a koželužny ve Čtyřiceti Lánech, trestání vůdců 
odporu vězením, zvláště dědičného rychtáře z Horní Hynčiny Jana Hykada, 
protokoly o jednání komise tribunálu, dosažení vyrovnání mezi stranami, 
přiloženy obecní účty z vesnic na panství, korespondence rychtáře Hykada aj. 
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4302 Z 132 1784 Karton 2230 
Nařízení o evidenci a označování pečetěmi všech zásob zboží v továrnách, 
manufakturách a u jednotlivých řemeslníků, hlášení z jednotlivých měst, obcí 
a panství v krajích o počtu řemeslníků, o zásobách zboží, podléhajícího 
evidenci, o privilegiích řemeslníků, zajištění akce označování zboží pečetěmi, 
dodávání pečetního vosku aj. 

4302 Z 132 1785 Karton 2231 
Vyšetřování stížností města Svitav a vesnic na svitavském panství proti 
vrchnosti, olomouckému biskupství, pro přetěžování robotami a dávkami 
vrchnosti, na výstavbu palírny a koželužny ve Čtyřiceti Lánech, trestání vůdců 
odporu vězením, zvláště dědičného rychtáře z Horní Hynčiny Jana Hykada, 
protokoly o jednání komise tribunálu, dosažení vyrovnání mezi stranami, 
přiloženy obecní účty z vesnic na panství, korespondence rychtáře Hykada aj. 

Gubernium – dodatky 

4303 B 64 – dod. 2 1749-1750 Karton 2232 
Odmítnutí žádosti brněnského magistrátu, aby bylo cizím obchodníkům 
zakázáno šenkovat v Brně během zasedání zemského sněmu cizí vína 

4304 B 77 – dod. 3 1699-1701 Karton 2232 
Žádost Františka Kröndla a Davida Bartha, soukenických tovaryšů, o přidělení 
soukenické dílny po zemřelých manželech Raabových v Jihlavě 

4305 B 117 1713, 1722 Karton 2232 
Stížnost Eliáše Bartla na brněnské povozníky, kteří mu bránili provozovat 
povoznickou živnost; stanovení cen nájemních povozů v Brně 

4306 B 147 – dod. 6 1718-1719 Karton 2232 
Uprázdnění fary v Bučovicích a ustanovení Jindřicha Arnošta Halamy z Jičína 
farářem 

4307 B 154 – dod. 7 1740 Karton 2232 
Udělení povolení pro obchodníka Josefa Muffata, aby se mohl stát měšťanem 
v Brně 

4308 B 184 – dod. 8 1725-1726 Karton 2232 
Povolení pro klášter Louka u Znojma, aby mohl směnit řádové beneficium 
v Rokytnici za světské beneficium v České Vsi (Pendorf) u Moravského 
Krumlova 

4309 B 188 – dod. 5. 1726-1727 Karton 2232 
Návrh na zavedení lepší organizace a dohledu v hospodářských záležitostech 
města Boskovic, aby mohlo lépe vyrovnávat své nedoplatky kontribuce 
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4310 B 220 – dod. 12 1730-1731 Karton 2232 
Stížnost faráře v Tvarožné na obyvatele z přifařených vsí Horákova, Sokolnic 
a Mokré, kteří se nechtěli podílet na nařízeném nočním hlídání kostela 
v Tvarožné 

4311 B 235 – dod. 16 1720 Karton 2232 
Uvěznění domovníka z domu Kaschnitz Weinbergů, Martina Prokopa, 
a domovníka z domu Schwalbenfeldů pro neoprávněný výčep piva 

4312 B 236 – dod. 13 1731-1734 Karton 2232 
Rozšiřování kláštera sv. Tomáše v Brně, jednání s brněnským magistrátem 

4313 B 254 – dod. 14 1734-1735 Karton 2232 
Povolení pro klášter sv. Anny v Brně ke stavbě pivovaru 

4314 B 267 – dod. 18 (1696) 1733 Karton 2232 
Žádost o konfirmaci kupních smluv řádu německých rytířů na panství Bouzov 
a Červená Lhota 

4315 B 300 – dod. 21 1737-1739 Karton 2232 
Spory mezi chalupníky na statku Loštice a jejich vrchností – jezuitskou kolejí 
ve Znojmě – pro přetěžování robotami 

4316 B 333 – dod. 22 1741-1747 Karton 2233 
Spor mezi Václavem Josefem Příhodou, kontribučním výběrčím na panství 
Buchlov, a poddanými pro přetěžování kontribučními dávkami a pro 
nesprávnosti při jejich vybírání 

4317 B 334 – dod. 23 (1697) 1739 Karton 2234 
Jednání brněnských měšťanů a magistrátu o zásadách pro prodej vína 
v Brně, sklizeného z vlastních vinic měšťanů, a vína dováženého z Rakouska 
a z Uher 

4318 B 336 – dod. 24 1750-1751 Karton 2234 
Ubytování vojska v církevních budovách – č. 1: jednání před královským 
tribunálem o žádosti kapituly na Petrově v Brně, aby byla osvobozena od 
placení příspěvku na ubytování vojska 1750 – 1751 

4318 B 336 – dod. 24 1750-1751 Karton 2234 
Ubytování vojska v církevních budovách – č. 2: protest kláštera augustiniánů 
u sv. Tomáše v Brně k magistrátu proti vybírání příspěvku na ubytování 
vojska od kláštera 1750 

4319 B 342 – dod. 25 1741-1745 Karton 2234 
Povolení k vybírání zvláštní dávky v Brně na zaplacení dluhů, které učinili 
brněnští měšťané jako celek 
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4320 B 351 – dod. 26 1747-1751 Karton 2234 
Spor mezi brněnským magistrátem a ústavem šlechtičen Mariánská škola 
o povolení provozu ústavního pivovaru v Medlánkách, který je v rozporu 
s brněnským mílovým právem 

4321 B 354 – dod. 27 1733-1734 Karton 2234 
Žádost purkmistra a rady na Starém Brně, aby Starému Brnu byly dávány 
samostatně na vědomí patenty, které mají být publikovány v zemi, protože 
prostřednictvím vrchnosti nejsou měšťané dostatečně informováni 

4322 C 5 1785 Karton 2234 
Kontribuční subrepartiční tabely panství Louka, Miroslav, Lechovice, Budeč, 
Hodonice a statku Svaté Kláry ve Znojmě 

4323 C 6 1765 Karton 2234 
Skládání povinných přísah zaměstnanci komorního platebního úřadu 

4324 C 7/77 1784-1785 Karton 2234 
Zprávy o stavu jednotlivých panství, pořízené jako výsledek revizí, konaných 
v letech 1784 – 1785 

4325 C 25 1749-1752 Karton 2234 
Morový kordon č. 16 – dod. 215: jednání o žádosti hraběnky Karoliny St. 
Julienové, rozené Serényiové, o prominutí nedoplatků kontribuce na panství 
Světlov a o náhradu škod, které tam byly způsobeny morovým kordonem 
1749 – 1752 

4325 C 25 1739-1752 Karton 2234 
Morový kordon č. 19 – 1 – dod. 218: zřízení kordonu proti moru na Moravě 
a ve Slezsku, zprávy z jednotlivých krajů 1739 

4325 C 25 1739-1740 Karton 2235 
Morový kordon č. 19 – 2 – dod. 219: morový kordon mezi Moravou a Uhrami, 
hraniční spory, pronikání uherských poddaných na Moravu a působení škod 
v pohraničních oblastech, přechody poddaných z Moravy do Uher 

4326 F 42 1752-1786 Karton 2235 
Vybírání poplatků z plesů a tanečních zábav a další uplatnění těchto peněz – 
normálie 

4327 F 58 1764-1774 Karton 2236 
Žádost hraběte Františka Jana Walderoda o zrušení správy jeho 
fideikomisních statků v Čechách a na Moravě, kterou dosud vedla jeho 
manželka, dobrozdání o jeho finanční situaci, vyjádření věřitelů, postupné 
uhrazování duhů, odmítnutí dalších půjček a jejich zajištění na panstvích 
Potštát a Dřínov aj., předkládání tabel o správě fideikomisních statků dalších 
majitelů za rok 1773 
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4328 G 18 1780-1786 Karton 2236 
Hraniční spory – I. dod. 199: spory o stanovení hranic moravských panství 
Světlova a Hrozenkova a sousedících panství v Uhrách 1780 – 1786 

4328 G 18 1794 Karton 2236 
Hraniční spory – III. dod. 200: zpráva o stanovení hranic panství Strážnice 
1794 

4328 G 18 (1676) 1754 Karton 2236 
Hraniční spory – IV. dod. 201: spory mezi městem Skalicí v Uhrách 
a panstvím Strážnicí na Moravě o zpustošení tzv. Dubového lesa (Dubovy 
dyler Waldes) (1676) 1754 

4328 G 18 1709-1710 Karton 2236 
Hraniční spory – V. dod. 202: hraniční spory mezi obcemi Drietoma, Kostolná 
a Chocholná v Uhrách a panstvími Světlov a Hrozenkov na Moravě 1709 – 
1710 

4328 G 18 1724-1727 Karton 2236 
Hraniční spory – VI. dod. 203: spory mezi panstvími Horní Súča, Světlov 
a Hrozenkov o hranice, o různé násilnosti, působené poddanými na 
sousedním panství, protokol o vyšetřování záležitostí 1724 – 1727 

4328 G 18 (1676) 1693-1786 Karton 2236 
Hraniční spory – VII. dod. 204: akta pohraniční komise z vyšetřování sporů 
mezi panstvím Drietoma a Súča v Uhrách a panstvím Světlov na Moravě 
1693 – 1694 

4328 G 18 1755-1769 Karton 2237 
Hraniční spory – VIII. dod. 205: ustanovení komise pro řešení pohraničních 
sporů mezi Moravou a Uhrami, právy komisaře Josefa Antonína Astfelda 
o sporech mezi městem Skalicí v Uhrách a panstvím Srážnicí na Moravě 
o stížnostech paství Lichtenštejnů Uherského Ostrohu, protokoly 
o projednávání sporů, nařízení obyvatelům krajů, hraničících s Uhrami, aby se 
vyhýbali všem přestupkům v hraničních záležitostech, úhrada kameníkům 
v Holiči za pořízení hraničních kamenů, práce při vyměřování moravsko-
uherských hranic a jejich úhrada, umísťování hraničních kamenů aj. 1755 – 
1769 

4328 G 18 1754-1755 Karton 2237 
Hraniční spory – IX. dod. 206: spisy hlavní komise pro regulaci hranic mezi 
Moravou a Uhrami, mapování sporných hranic, jmenování členů komise pro 
pohraniční spory, výslechy svědků o sporných hranicích mezi panstvími Holič 
a Hodonín, platy a úhrada dalších výloh při vyměřování hranic aj. 1754 – 1755 

4328 G 18 1754-1769 Karton 2237 
Hraniční spory – X. – XI. dod. 207: záležitosti hlavní komise pro revizi hranic 
mezi Moravou a Uhrami, protokoly komise pro mapování hranic, 
korespondence komise s král. representací a komorou aj. (přiloženy opisy 
starších listin o moravsko-uherských hraničních sporech) (1676)1754 
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4328 G 18 (1716)1755-1756 Karton 2238 
Hraniční spory – XII. dod. 209: protokoly ze zasedání komise pro revizi 
moravsko-uherských hranic, zprávy o jednání J. A. Astfelda s uherskými 
úřady, zprávy pro král. representaci a komoru, úřední korespondence 
v záležitostech jednotlivých sporů v povodí řeky Moravy, výpovědi svědků 
o hranicích panství a obcí, vysazování hraničních kamenů aj. 

4328 G 18 1750-1755 Karton 2238 
Hraniční spory – XIII. dod. 211: stále se opakující pronikání uherských 
Slováků z panství hrabat Königssegů Pruskova na panství Brumov na Moravě 
a projednávání škod, které tyto výpady působí (odhánění dobytka, škody na 
polích aj.) jednání pohraniční komise o stanovení hranic a o náhradu škod, 
sázení hraničních kamenů, hraniční spory na sousedních panstvích (Senica) 
aj. 

4328 G 18 1756-1762 Karton 2239 
Hraniční spory – XIII. dod. 211: stále se opakující pronikání uherských 
Slováků z panství hrabat Königssegů Pruskova na panství Brumov na Moravě 
a projednávání škod, které tyto výpady působí (odhánění dobytka, škody na 
polích aj.) jednání pohraniční komise o stanovení hranic a o náhradu škod, 
sázení hraničních kamenů, hraniční spory na sousedních panstvích (Senica) 
aj. 

4328 G 18 1756-1770 Karton 2239 
Hraniční spory – XIV. dod. 212: hraniční spory mezi panstvími Senica 
a Brumov o vypásání pastvin a odhánění dobytka, stížnosti Teresie 
Madoczanyi, vdovy Mathiašovské, majitelky Senic, spory mezi Brumovem 
a dalšími sousedícími panstvími v Uhrách zvl. panstvím Lednica, náhrady 
odehnaného dobytka, vymezování hranic, stanoviska krajského úřadu aj. 
1761 – 1770 

4328 G 18 1751-1752 Karton 2240 
Hraniční spory – XV. dod. 213: hraniční spory mezi panstvími Holič 
a Hodonín, protokoly pohraniční komise 1751 – 1752 

4328 G 18 1702-1703 Karton 2240 
Hraniční spory – XV. dod. 214: stížnost hraběnky Marie Barbory Breunerové, 
majitelky panství Orozlankeö v Uhrách na násilnosti, hraniční spory a zabití 
dvou osob, způsobené poddanými sousedního panství Brumov 1702 – 1703 

4328 G 18 1740 Karton 2240 
Hraniční spory – XVII. dod. 216: císařské reskripty v záležitosti pohraničních 
sporů mezi uherskými panstvími Mathiašovských, Czapariů a Ballassiů 
a moravskými obcemi Francova Lhota a Střelná, žádost o dobrozdání 
pohraniční komise, vyjádření zástupců trenčínského komitátu 1740 

4328 G 18 1735-1737 Karton 2240 
Hraniční spory – XVIII. dod. 217: řešení hraničních sporů mezi panstvími 
Brumov a Pruskov a Povážská Bystrica a Vsetín 1735 – 1737 
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4328 G 18 1750-1752 Karton 2240 
Hraniční spory – XVIII. dod. 217: hraniční spory a z toho plynoucí násilnosti 
mezi panstvím Vsetín a statkem Loučka, patřícím bratřím z Deblína 1750 – 
1752 

4328 G 18 1743-1747 Karton 2240 
Hraniční spory – XX. dod. 220: stížnost na poddané z Hrozenkova na panství 
Světlov, kteří vnikali do Uher, dělali násilnosti a odváděli spoutané lidi, řešení 
hraničních sporů 1743 – 1747 

4328 G 18 1794-1701 Karton 2240 
Hraniční spory – XXI. dod. 221: zřízení komise pro řešení moravsko-
uherských hraničních sporů, ustanovení jejích jednotlivých členů, 
zaměstnávání dalších úředníků pro vyřizování písemností komise, pokyny pro 
práci komise, stanovisko k některým pohraničním sporům 1694 – 1701 

4328 G 18 1694 Karton 2240 
Hraniční spory – XXII. dod. 222: relace ustanovených komisařů a řešení 
hraničních sporů mezi uherským městem Skalicí a moravským panstvím 
Strážnicí a mezi uherskými statky Drietoma a Horní Súča a moravským 
panstvím Světlov 1694 

4328 G 18 1701-1703 Karton 2240 
Hraniční spory – XXIII. dod. 223: pokyny pro činnost komise pro řešení 
moravsko-uherských hraničních sporů, ustanovení Valtera Xavera 
Ditrichštejna do čela komise, nařízení hejtmanům krajů, hraničících s Uhrami, 
aby zakázali poddaným jakékoliv výpady přes hranice, zprávy o řešení sporů 
mezi panstvími Lednice a Brumov, stanovení termínů k zasedání pohraniční 
komise, zprávy krajských hejtmanů o útocích uherských poddaných na 
Moravu aj. 1701 – 1703 

4328 G 18 (1617)1 694-1752 Karton 2240 
Hraniční spory – XXIV. a dod. 223a: protokoly moravsko – uherské komise 
pro řešení pohraničních sporů s přiloženými výpověďmi svědků a listinami 
mezi uherskými panstvími Oroslankö neboli Vršatec a Lednice a moravským 
panstvím Brumov (1617), 1701 

4328 G 18 1703-1712 Karton 2241 
Hraniční spory – XXIV. b: různé spisy komise pro řešení moravsko-
uherskýzch hraničních sporů, řešení jedotlivých případů, mapování hranic aj. 
1703 – 1712 

4328 G 18 1733-1761 Karton 2241 
Hraniční spory – XXIV. b: zápisy o řešení sporu mezi panstvím Oroslankö 
v Uhrách a panstvím Brumov na Moravě 1733 – 1761 

4328 G 18 1681-1694 Karton 2241 
Hraniční spory – XXV. dod. 224: spisy komise pro řešení moravsko-uherských 
hraničních sporů, účast jednotlivých členů na práci komise, zprávy krajských 
hejtmanů o situaci na moravsko-uherských hranicích, cís. nařízení pro práci 
komise, zápisy v zemských deskách o moravsko-uherských hranicích, jednání 
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komise o jednotlivých hraničních sporech, zvláště na Magnisovském panství 
Strážnici aj. 1681 – 1694 

4328 G 18 1672-1675 Karton 2241 
Hraniční spory – XXVI. dod. 225: zprávy o opakovaných výpadech Slováků 
z panství Lednica v Uhrách na panství Brumov a o škodách, které tam 
způsobili, zprávy hejtmana hradišťského kraje, jednání pohraniční komise 
a cís. nařízení k vyřešení sporů a zamezení násilností 1672 – 1675 

4328 G 18 1672-1761 Karton 2241 
Hraniční spory – XXVII. dod. 226: škody, způsobené poddanými z panství 
Mathiášovských Lednica v Uhrách v obcích Francova Lhota, Ščudlov 
a Střelná a Smolná na Moravě, opatření k řešení sporů (přiloženy soupisy 
škod, různé listiny aj.) 1743 – 1745 

4328 G 18 1750-1752 Karton 2242 
Hraniční spory – XXVIII. dod. 227: hraniční spory mezi panstvími Holič 
a Hodonín, vzájemné násilné pronikání přes hranice panství, náhrady škod, 
zjišťování a revize hrani obou panství, zápisy o šetření sporu a jeho řešení, 
císařská nařízení aj. 1750 – 1752 

4328 G 18 1717-1719 Karton 2242 
Hraniční spory – XXIX. dod. 228: vyšetřování sporu mezi panstvím Vršatec 
v Uhrách a panstvím Brumov na Moravě pro škody, které měli poddaní 
z panství Brumov způsobit na sousedním panství 1717 – 1719 

4328 G 18 1723-1724 Karton 2242 
Hraniční spory – XXX. dod. 229: hraniční spory mezi Moravou a Uhrami 
všeobecně, zprávy krajských hejtmanů o situaci, zákaz násilného pronikání 
poddaných na cizí území, kontrola zápisů o sporných územích v zemských 
deskách aj. 1723 – 1724 

4328 G 18 1711 Karton 2242 
Hraniční spory – XXXI. dod. 230: spor mezi panstvími Valašské Meziříčí 
a Vsetín a sousedními panstvími v Uhrách o území za řekou Bečvou mezi 
Malým a Velkým Jarovníkem 1711 

4328 G 18 1711-1752 Karton 2242 
Hraniční spory – XXXII. dod. 231: hraniční spory mezi panstvím Strážnice 
a sousedními panstvími v Uhrách, vzájemné násilnosti, působené poddanými, 
odhánění dobytka, zajímání lidí, zprávy kraj. hejtmana, výslechy poddaných, 
vyšetřování situace komisí aj. 1717 – 1736 

4328 G 18 1741-1744 Karton 2243 
Hraniční spory – XXXIV. dod. 232: moravsko–uherské hraniční spory 
všeobecně, zprávy o vyšetřování násilností na hranicích a o celkové situaci, 
zvláště řešení sporů mezi panstvími Lednicí v Uhrách a Brumovem na Moravě 
aj. 1741 – 1744 
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4328 G 18 1734-1739 Karton 2243 
Hraniční spory – XXXV. dod. 233: řešení sporů mezi uherským panstvím 
Lednica a mezi moravským panstvím Brumov, a to mezi vesnicemi Senica, 
Francova Lhota, Střelná a Šcudlov, dále panstvími Rožnov a Povážská 
Bystřica, vyšetřování situace, korespondence, zprávy komise aj. 1734 – 1739 

4328 G 18 1724-1734 Karton 2243 
Hraniční spory – XXXVI. dod. 234: výtah ze spisů o řešení hraničních sporů 
mezi poddanými z Karlovic na panství Rožnov a Uherskými Slováky 
z Marikové a Štiavniku 1724 – 1734 

4328 G 18 1717-1733 Karton 2243 
Hraniční spory – XXXVII. dod. 235: výtah ze spisů o řešení hraničních sporů 
mezi panstvím Strážnice a jeho uherskými sousedy, projednávaných v letech 
1717 – 1733 

4328 G 18 1736-1737 Karton 2243 
Hraniční spory – XXXVIII. dod. 237: zprávy komise o řešení sporů mezi 
panstvím Vsetín a mezi obyvateli vsí H. Marikové a Štiavniku, patřících 
k panství Povážská Bystřica 1736 – 1737 

4328 G 18 1650-1659 Karton 2243 
Hraniční spory – XXXIX. dod. 238: různé hraniční spory mezi Moravou 
a Uhrami, zvláště mezi panstvími Hodonín a Holič 1650 – 1659 

4328 G 18 1650-1744 Karton 2243 
Hraniční spory – XL. dod. 239: práce moravsko – uherské pohraniční komise 
všeobecně, termíny zasedání, pokyny pro práci, spory mezi městem Skalicí 
a panstvím Strážnice 1675 

4328 G 18 1675-1677 Karton 2244 
Hraniční spory – XLI. dod. 240: jednání o moravsko-uherských hraničních 
sporech všeobecně 1675 – 1677 

4328 G 18 1694 Karton 2244 
Hraniční spory – XLII. dod. 241: řešení hraničních sporů mezi městem Skalicí 
a panstvím Strážnice 1694 

4328 G 18 1724-1738 Karton 2244 
Hraniční spory – XLIV. dod. 242: hraniční spory mezi panstvím Rožnov pod 
Radhoštěm a obcemi H. Marikovou a Štiavnikem v Uhrách na panství 
Povážská Bystrica, vpády a násilnosti Slováků na rožnovském panství, 
jednání o náhrady, zprávy kraj. hejtmana a gubernia, jednání a zpráva pohr. 
komise, cís. nařízení aj. 1724 – 1738; připojena zpráva komise o řešení 
hraničních sporů mezi panstvím Strážnice a jeho uherskými sousedy z roku 
1734 

4328 G 18 1737-1741 Karton 2244 
Hraniční spory – XLV. dod. 243: hraniční spory mezi uherskými statky 
Povážská Bystrica, Oroszlanskö a Lednica a moravskými panstvími Brumov 
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a Vsetín, protokol o jednání komise v této záležitosti, zprávy pro panovníka aj. 
1737 – 1741 

4328 G 18 1744-1750 Karton 2244 
Hraniční spory – XLVI. dod. 244: násilnosti poddaných z uherské obce 
Marikové v Karlovicích na Moravě, odhánění dobytka, zabití poddaného 
z Karlovic, připojeny obecné pokyny k řešení hraničních sporů a k zabránění 
násilnostem 1744 – 1750 

4328 G 18 1701-1767 Karton 2244 
Hraniční spory – XLVIII. dod. 246: různé jednotlivé spisy v záležitostech 
hraničních sporů mezi Moravou a Uhrami a majetkových záležitostech 
hraničících panství vůbec (zčásti neúplné) 1701 – 1767 

4328 G 18 1675-1767 Karton 2244 
Hraniční spory – XLIX. dod. 247: hraniční spory panství Strážnice se 
sousedními obcemi v Uhrách 1732 – 1733 

4328 G 18 1734-1795 Karton 2245 
Hraniční spory – L. dod. 248: souhrnná zpráva moravské representace 
a komory o průběhu řešení hraničních sporů mezi Moravou a Uhrami v letech 
1650 – 1734, protokoly ze zasedání moravsko – uherské pohraniční komise, 
votum komise ve sporech mezi Skalicí a Strážnicí, Skalicí a Hodonínem, 
Holičí a Hodonínem, stanovisko uherské strany ke sporům mezi Skalicí 
a Strážnicí, stanovisko panství Strážnice, vyjádření zemským advokátem 
Tadeášem Fesselem aj. 1734 – 1795 

4328 G 18 1775-1780 Karton 2245 
Hraniční spory – dod. 249: provádění kontroly hraničních kamenů mezi 
Moravou a Uhrami v povodí řeky Moravy, které byly odplaveny povodní, 
finanční zajištění akce, mapování hranic, zprávy o akci aj. 1775 – 1780 

4328 G 18 1694-1740, 1767-1783 Karton 2245 
Hraniční spory – dod. 250: různé dvorské reskripty a dekrety v záležitostech 
hranic mezi Moravou a Uhrami, obsahující stanoviska k jednotlivým hraničním 
sporům, obsaženým v předchozích fasciklech 1694 – 1740,1767 – 1783 

4328 G 18 1786 Karton 2245 
Hraniční spory – přiložen protokol o kladení hraničních kamenů mezi Moravou 
a Uhrami a mapa lopenického lesa na panství Světlov, použitá při jednání 
pohraniční komise v r. 1703 a situační plán sporných hranic mezi uherským 
městem Bossacz a moravským Hrozenkovem z r. 1786 

4328 G 18 1754 Karton 2245 
Hraniční spory – výtah z protokolů o jednání moravsko – uherské pohraniční 
komise za rok 1754 

4328 G 18 (1615) 1792-1793 Karton 2245 
Hraniční spory – zápis o úpravách moravsko–uherských hranic na panství 
Nový Světlov (přiloženy starší protokoly, výslechy poddaných z panství Nový 
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Světlov, soupis škod, způsobených uherskými poddanými na panství Světlov 
aj. (1615) 1792 – 1793 

4328 G 18 1794-1795 Karton 2245 
Hraniční spory – přílohy k jednání o hraničním sporu mezi panstvím Strážnicí 
a Skalicí 1794 – 1795 

4328 G 18 (1615) 1694-1795 Karton 2245 
Hraniční spory – dodatky k moravsko–uherským hraničním sporům 

4328 G 18 (1676) 1754-1794 Karton 2246 
Hraniční spory – A. dod. 252: instrukce pro komisaře pro hraniční spory, 
soupisy spisů k hraničním sporům, přílohy (1676)1754 – 1794 

4328 G 18 1613-1794 Karton 2246 
Hraniční spory – B. dod. 253: výtahy ze spisů o hraničních sporech, opisy 
listin, přílohy z let 1613 – 1794 

4328 G 18 1754-1794 Karton 2246 
Hraniční spory – C. dod. 254: různé výtahy a přílohy k moravsko-uherským 
hraničním sporům 1754 – 1794 

4328 G 18 1754-1794 Karton 2246 
Hraniční spory – D. dod. 255: přílohy a dodatky k moravsko-uherským 
hraničním sporům 1754 – 1794 

4328 G 18 1754-1794 Karton 2246 
Hraniční spory – E. dod. 256: fiskální přílohy k moravsko-uherským hraničním 
sporům 1754 – 1794 

4328 G 18 1754-1794 Karton 2246 
Hraniční spory – F. dod. 257: fiskální přílohy k moravsko-uherským hraničním 
sporům 1754 – 1794 

4328 G 18 1794 Karton 2246 
Hraniční spory – G. dod. 258: seznamy spisů podle jednotlivých fasciklů po 
rok 1794 

4328 G 18 1794 Karton 2246 
Hraniční spory – H. dod. 259: seznamy příloh po r. 1794 

4328 G 18 1785-1786 Karton 2246 
Hraniční spory – dod. 251: zpráva daňové komise o sporech mezi panstvími 
Beckov a Světlov o horu a les Lopeník 1785 – 1786 
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4328 G 18 (1676) 1613-1794 Karton 2246 
Hraniční spory – dodatky k moravsko–uherským hraničním sporům 

4328 G 18 1761-1772 Karton 2247 
Hraniční spory – různé spisy v záležitostech moravsko-uherských 
pohraničních sporů 

4329 G 95/54 1782-1783 Karton 2247 
Určení budovy kláštera u sv. Tomáše v Brně pro umístění kanceláří gubernia, 
archivu, registratury, pokladny a účtárny, adaptační práce v budově a jejich 
finanční úhrada, zařízení sálu pro stavovská shromáždění v dikasteriálním 
domě v Brně, spojení král. úřadu pro Slezsko s moravským guberniem 
a pokyny pro vyřizování jeho agendy, změny hranic jednotlivých krajů na 
Moravě 

4330 G 98 1733-1735 Karton 2247 
Zakoupení domu hrabat Gelhornů pro potřeby moravské bankální 
důchodkové administrace v Brně a žádost o schválení této koupě brněnským 
magistrátem 

4331 H 87 – dod. 37 1749 Karton 2247 
Spor proviantního komisaře Šebestiána Kollocha s panstvím Pozořice, které 
mu nechtělo dovolit plavení dřeva, které nakoupil pro vojsko na panství 
Blansko, po řece Svitavě do Brna 

4332 H 113 – dod. 38 1720-1721 Karton 2247 
Spor rektora jezuitské koleje v Uherském Hradišti s olomouckou biskupskou 
administrací o vybírání mýta ve Vyškově od poddaných z Habrovan a Lulče 

4333 H 162 – dod. 39 1732-1733 Karton 2247 
Vyšetřování stížností vasalů olomouckého biskupství na statcích Hukovice, 
Odry a Starý Jičín a jejich poddaných pro přetěžování robotami a kontribucí 

4334 H 163 – dod. 40 (1710) 1735-1736 Karton 2247 
Stížnosti poddaných z lenních statků olomouckého biskupství Jindřichov 
a Arnultovice na přetěžování kontribucemi, nedoplatky kontribuce na statku 
Jindřichov a vyšetřování jejich příčin (přiloženy soupisy dlužných dávek, 
kontribuční účty, protokol komise o vyšetřování záležitostí, různé majetko – 
právní písemnosti aj.) 

4335 H 202 – dod. 41 1739-1748 Karton 2247 
Odmítnutí žádosti měšťanů v Uherském Hradišti, aby byli nadále osvobození 
od ročního platu 30 uherských dukátů (Losungen), které odváděli do městské 
pokladny 

4336 H 236 – dod. 42 1745-1746 Karton 2247 
Povolení pro krejčího Jana Hegera v Olomouci, aby mohl zanechat krejčovství 
a věnovat se obchodu s papírem 
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4337 J 2 – dod. 43 1748 Karton 2248 
Stížnost židovského zemského staršího na městskou radu v Prostějově, která 
zakázala židům prodej kůže na výročních trzích 

4338 J 45 – dod. 44 1703-1705 Karton 2248 
Stížnost židů na Moravě k panovníkovi pro odsouzení dvou židů z Velkého 
Meziříčí apelační komorou v Praze a jejich popravení, aniž jim byla 
poskytnuta náležitá lhůta k podání žádosti o milost k císaři 

4339 J 125 – dod. 45 1717-1725 Karton 2248 
Žádost Jana Ignáce Jungmayera, aby mu byla nahrazena škoda ve výši 
22.705 zlatých, kterou utrpěl při pronájmu barvírny soukenického cechu 
v Jihlavě 

4340 J 208 – dod. 46 1749 Karton 2248 
Spor mezi obchodníky se železem Matyášem Pfeifferem a Ferdinandem 
Riedlem v Jihlavě a tamním magistrátem, který těmto obchodníkům zakázal 
provozovat současně i obchod s koloniálním zbožím, aby mohla být příležitost 
k obživě poskytnuta většímu počtu měšťanů 

4341 J 215 – dod. 47 1748 Karton 2248 
Vymáhání nedoplatků dávek z prodeje rajských jablek a palmových větviček 
od židů na Moravě a řešení otázky dalšího placení těchto dávek 

4342 K 1 – dod. 48 1655-1658 Karton 2248 
Legatum hraběte Lva Viléma Kounice ve výši 16.000 zlatých na vybudování 
kostela sv. Michala u kláštera dominikánů Brně 

4343 K 24 – dod. 50 1692 Karton 2248 
Patronátní právo kláštera cisterciaček na Starém Brně ke kostelu a faře 
v Medlově 

4344 K 33 – dod. 51 1689-1755 Karton 2248 
Vydávání a potvrzování různých pasů a vysvědčení, opravňujících k cestám 
uvnitř země i v cizině pro duchovní i světské osoby, vysvědčení o právu 
poručnictví nad nezletilými dětmi, plné moci k převzetí majetku aj. 

4345 K 70 – dod. 53 1708-1714 Karton 2248 
Spor mezi svobodným pánem Jiřím Ladislavem Korditschem a biskupskou 
konsistoří v Olomouci o patronátní právo kostela v Letovicích 

4346 K 122 – 123 – dod. 52 1751 Karton 2248 
Žádost císařsko-královské representace a komory o předložení duplikátu 
zprávy k žádosti města Podivína o potvrzení jeho privilegií a výročních trhů, 
podané v letech 1734 a 1735 
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4347 K 217 – dod. 54 1742-1743 Karton 2248 
Spory mezi vsí Kyselovice a její vrchností klášterem ve Šternberku 
o pozemky, pastviny, rybolov aj. výslechy svědků, zpráva o jednání komise 
pro vyšetření sporu 

4347 K 217 – dod. 54 1744-1760 Karton 2249 
Spory mezi vsí Kyselovice a její vrchností klášterem ve Šternberku 
o pozemky, pastviny, rybolov aj. výslechy svědků, zpráva o jednání komise 
pro vyšetření sporu 

4348 L 80 – dod. 56 1726 Karton 2249 
Obnovení a potvrzení smlouvy mezi městem Brnem a poddanými v Líšni 
o vybírání mýta 

4349 L 84 – dod. 57 1714-1719 Karton 2249 
Žádost svobodné paní Barbory Kateřiny Lvové z Rožmitálu a Blatné, aby jí byl 
povolen dovoz cizího piva pro vlastní spotřebu do Olomouce 

4350 L 89 – dod. 58 1734-1756 Karton 2249 
Potvrzování privilegií města Lipníka 

4351 L 93 – dod. 59 1711-1760 Karton 2249 
Nedoplatky a nesrovnalosti v placení kontribuce v Letovicích, vyšetřování 
sporů mezi poddanými z Letovic a jejich bývalou vrchností hrabětem 
Roggendorfem 

4352 L 160 1763 Karton 2249 
Vyšetřování stížnosti na nesprávné projednávání (Krida) záležitosti 
invančického žida Michala před soudem v Mikulově 

4352 L 160 1755-1756 Karton 2249 
Vyšetřování stížnosti na nesprávné projednávání (Krida) – dod. 62: uznání 
a vyrovnání dluhu dědiců sv. p. Tallmannů vůči majetku hrabat Collaltů 1755 – 
1756 

4352 L 160 1755 Karton 2249 
Vyšetřování stížnosti na nesprávné projednávání (Krida) – dod. č. 61: zřízení 
zpravodajského úřadu při c. k. půjčovní bance a pokyny k předkládání 
tištěných patentů, ediktů a dalších tiskovin tomuto úřadu ke kontrole 1755 

4352 L 160 1751 Karton 2249 
Vyšetřování stížnosti na nesprávné projednávání (Krida) – dod. 60: zřízení 
půjčovní banky pro Moravu v Brně 1751 

4352 L 160 1751-1771 Karton 2249 
Vyšetřování stížnosti na nesprávné projednávání (Krida) – vymáhání dluhu ve 
výši 1500 zl. brněnskou půjčovní bankou od znojemského měšťana Valentina 
Constantina 1754 – 1771 
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4353 M 1 – dod. 63 1682-1717 Karton 2250 
Městská práva na Moravě a jejich nejednotnost, zavádění českého 
(pražského) městského práva do moravských měst, zprávy o situaci 
z jednotlivých měst aj. 

4354 M 2 – dod. 64 1725-1730 Karton 2250 
Úřad vrchního zemského maršálka na Moravě a zjišťování náplně jeho 
činnosti 

4355 M 3 – dod. 65 1749 Karton 2250 
Stavění mílníků podél silnic na Moravě 

4356 M 5 1665-1713 Karton 2250 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 1 – dod. 67: zákaz vyvážení zlatých a stříbrných 
mincí ze země a opatření k provedení tohoto nařízení 1665 – 1713 

4356 M 5 1735-1747 Karton 2250 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 2 – dod. 68: další nařízení v mincovních 
záležitostech, zvláště další rozšíření zákazu vývozu mincí, zrušení platnosti 
cizích mincí v zemi, kontroly mincí aj. 1735 – 1747 

4356 M 5 1715-1716 Karton 2250 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 3 – dod. 69: zavlékání cizích mincí na Moravu 
a do Slezska, výzva k obyvatelům, aby se jim vyhýbali, rozšiřování 
bavorských a pruských mincí na Moravě a zákaz jejich oběhu 1715 – 1716 

4356 M 5 1665-1747 Karton 2250 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 4 – dod. 69: opatření proti pronikání 
francouzských a jiných cizích znehodnocených mincí do země 1732 

4356 M 5 1732-1737 Karton 2251 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 5 – dod. 69: zpřísněné patenty, zakazující 
používání cizích neplatných mincí v zemi a publikování těchto nařízení 
v krajích 1732 – 1737 

4356 M 5 1746 Karton 2251 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 6 – dod. 70: publikování patentů o pohybu 
drobných mincí v zemi, nařízení, aby cizí neoprávněné dovezené mince byly 
co nejrychleji odevzdány, při placení drobnými mincemi ve větším množství 
u státních úřadů nutnost prokázat, jak byly nabyty aj. 1746 

4356 M 5 1747 Karton 2251 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 7 – dod. 71: nařízení zkoušek patnáctilotového 
stříbra v zemi a stanovení modalit, za nichž to bylo prováděno 1747 

4356 M 5 1732-1747 Karton 2251 
Mincovnictví, oběh mincí – č. 8 – dod. 72: oznámení judicia delegata in causis 
commissorum moravskému guberniu o zamýšleném stažení 
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sedmnáctikrejcarových mincí z oběhu a o povinnosti předložit je zemskému 
prubíři k vyměnění 1747 

4357 M 8 – dod. 66 1748 Karton 2251 
Předání dohledu nad opravami cest na Moravě moravskému tribunálu 

4358 M 10 1750-1754 Karton 2251 
Patenty a nařízení v mincovních záležitostech, mincovnictví – č. 1 – dod. 73: 
patenty a nařízení v mincovních záležitostech vůbec, zvláště v otázce obrany 
proti užívání a rozšiřování znehodnocených mincí z ciziny 1750 – 1754 

4358 M 10 1710-1726 Karton 2251 
Patenty a nařízení v mincovních záležitostech, mincovnictví – č. 2 – dod. 73: 
patenty o vyvážení zlatých a stříbrných mincí do ciziny a jejich oznámení 
v krajích 1710 – 1726 

4358 M 10 1748 Karton 2251 
Patenty a nařízení v mincovních záležitostech, mincovnictví – č. 3 – dod. 74: 
předání mincovnictví a dolování do správy nově zřízené deputace pro věci 
kontribuční, kamerální a vojenské 1748 

4358 M 10 1746-1754 Karton 2251 
Patenty a nařízení v mincovních záležitostech, mincovnictví – č. 4 – dod. 75: 
odstraňování cizích znehodnocených mincí z oběhu a pokyny pro jejich 
výměnu 1746 

4359 M 19 – dod. 77 1747-1756 Karton 2252 
Uplatnění předpisů o placení mýta, řešení nesrovnalostí na jednotlivých 
panstvích 

4360 M 27 – dod. 76 1677-1755 Karton 2252 
Hraniční spory mezi Moravou a Uhrami, pojednání inženýra Theofila Henela 
o hraničních přechodech mezi Moravou a Uhrami a o jejich obraně (přiložena 
mapa) 

4361 M 58 1742-1747 Karton 2252 
Soupisy škod, způsobených pruskými vojsky na jednotlivých panstvích a další 
záležitosti pobytu pruských vojsk na Moravě 

4362 M 81 – dod. 78 1676-1712 Karton 2252 
Povolení týdenních trhů na obilí v Hnánicích, právo obchodu s obilím ve 
Znojemském kraji a spory o zabavování neoprávněně nakoupeného obilí 

4363 M 82 – dod. 80 1693-1694 Karton 2252 
Vyšetřování stížnosti židů na Moravě pro nepokoje a násilnosti vůči nim, 
vyvolané sluhy různých šlechticů na trhu v Brně 
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4364 M 112 – dod. 81 1746-1750 Karton 2252 
Vybírání vinného a pivního tácu na Moravě, zjišťování nedoplatků, placení 
tácu v předměstích královských měst, zprávy o situaci v jednotlivých krajích, 
soupis deputátního piva, které se odebíralo v královských městech aj. 

4365 M 150 – dod. 82 1746-1750 Karton 2252 
Povstání sedláků na panstvích Rožnov pod Radhoštěm a Krásno, patřících 
Žerotínům, pro roboty, činže a další vrchnostenské povinnosti a jeho potlačení 

4366 M 184 – dod. 131 1712-1713, 1746 Karton 2253 
Zavádění směnečného práva na Moravě 

4367 M 217 – dod. 83 1715-1718 Karton 2253 
Zavádění nového řádu pro oceňování zemskodeskovýh statků a jiného 
majetku, zvláště v případě jejich prodeje pro dluhy 

4368 M 223 – dod. 84 1717-1742 Karton 2253 
Stanovení soudní příslušnosti svobodných osob, které neměly v zemi řádné 
stálé bydliště 

4369 M 266/1 – dod. 85 1746-1747 Karton 2253 
Nařízení o poskytování soudní asistence kamerálním úředníkům při výkonu 
jejich služby a o odstranění rušivých zásahů hospodářských úředníků na 
panstvích 

4369 M 266/2 – dod. 86 1747-1781 Karton 2253 
Judicium delegatum in causis summi principis et comissorum, náplň jeho 
činnosti, pravomoc, obsazování míst přísedících aj. 

4370 M 282 – dod. 79 1730-1731 Karton 2253 
Záležitosti lázeňských a lazebníků ve městech, zprávy o jejich přijímání 
v jednotlivých krajích 

4371 M 337 – dod. 87 1736-1737 Karton 2253 
Opatření proti cizím verbířům, získávajícím poddané do vojenské služby 
v jiných zemích 

4372 M 358 – dod. 88 1724 Karton 2253 
Vyřízení stížností poddaných z vesnic, patřících městu Znojmu, klášteru 
klarisek ve Znojmě a klášteru Hradiště u Znojma a potrestání těch, kdo je 
v odporu proti vrchnosti podněcovali 

4373 M 365 – dod. 90 1747-1758 Karton 2253 
Některé papežské fundace na Moravě, jejich dočasné zrušení a snaha o jejich 
opětné obnovení 
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4374 M 369 – dod. 89 1749 Karton 2253 
Úhrada mzdy poslů při publikování patenůt v záležitostech jednotlivých stran 

4375 M 402 – dod. 91 1749 Karton 2253 
Žádost cechu přadláků lnu v Místku, aby na ně byla rozšířena platnost 
cechovních artikulí cechu přadláků lnu v Kroměříži 

4376 M 433 – dod. 92 1775 Karton 2253 
Překládání úředníků z Moravy ke státním úřadům v Haliči a stanovení výše 
jejich platu 

4377 N 38 – dod. 96 1715-1719,1752-1757,1757 Karton 2253 
Vyplacení dohodnuté dávky 400 měřic ovsa farářům v Mohleně a v Náměšti 
nad Oslavou jako podílu z nedoplatku kupní ceny náměšťského panství 

4378 N 40 1721-1726 Karton 2253 
Spory města Mikulova s vrchností – č. 1 – dod. 99: zápisy o jednání komise 
o sporu města Mikulova s vrchností o výši jeho poddanských povinností, 
změny v městské radě aj. 1721 – 1726 

4378 N 40 1717 Karton 2254 
Spory města Mikulova s vrchností – č. 2: výslech svědků ve sporu města 
Mikulova s vrchností 1717 

4378 N 40 1720-1725 Karton 2254 
Spory města Mikulova s vrchností – č. 3: spory města Mikulova s vrchností 
o vobu městského rychtáře a o hospodářské záležitosti 1720 – 725 

4378 N 40 1715-1749 Karton 2254 
Spory města Mikulova s vrchností – č. 4: spory města Mikulova s vrchností 
o potvrzení jeho privilegií, o ustanovení městského rychtáře, o falšování 
zápisů o robotních povinnostech města, o zasahování vrchnosti do 
ustanovování městského písaře a kancelisty, ustanovení komise pro 
vyšetřování sporu, její složení aj. 1715 – 1749 

4378 N 40 1719-1729 Karton 2255 
Spory města Mikulova s vrchností – č. 5: protokoly komise pro vyšetřování 
sporu města Mikulova s vrchností pro přetěžování robotami, zápisy 
o výsleších svědků 1719 – 1729 

4378 N 40 (1664) 1720-1727 Karton 2255 
Spory města Mikulova s vrchností – č. 6: revize účtů města Mikulova, účetní 
výtky, spory s vrchností (1664), 1720 – 1727 

4378 N 40 (1664) 1719-1751 Karton 2255 
Spory města Mikulova s vrchností – č. 7: spor města Mikulova s vrchností 
o ustanovení městského rychtáře, o míru robotních povinností města, 
o uvěznění purkmistra a syndika, o právo obnovování městské rady aj. 1731 – 
1751 
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4378 N 40 1716-1744 Karton 2256 
Spory města Mikulova s vrchností – č. 8: různé spisy k uvedeným sporům 
města Mikulova s vrchností o roboty, o volbu rychtáře v Mikulově, 
o obnovování městské rady, jednání komise pro vyšetřování sporů, různé 
přílohy, doklady, vyúčtování aj. 1716 – 1744 

4378 N 40 1720 Karton 2256 
Spory města Mikulova s vrchností – č. 9: spor města Mikulova s vrchností pro 
uvěznění městského rychtáře Gabriela Mesoly 1720 

4378 N 40 1716-1744 Karton 2256 
Spory města Mikulova s vrchností – č. 10: žádost purkmistra Josefa Zeitlera, 
radního Matyáše Kleina a městského písaře Jana Viléma Piera v Mikulově 
o ochranu před vyhrožováním od vrchnosti 1718 – 1720 

4379 N 46 – dod. 94 1700-1703 Karton 2256 
Spor městečka Nosislavi na panství Židlochovice s vrchností pro přetěžování 
robotami 

4380 N 47 – dod. 95 1703-1706 Karton 2257 
Spor poddaných v Náměšti na Hané s vrchností pro přetěžování robotami 

4381 N 275 – dod. 100 1751 Karton 2257 
Stížnost cechu kožešníků v Mikulově proti tamním židům, kteří je poškozovali 
prodejem kožešnického zboží 

4382 O 24 1691 Karton 2257 
Upozornění hraběte Julia Hoditze na sirotčí depozita, uložená v Olomouci, 
jichž by bylo možno zatím využít k veřejně prospěšným účelům 

4383 O 79 – dod. 101 1684-1686 Karton 2257 
Žádost přísežných a všech mistrů cechu řezníků v Olomouci o zrušení 
přirážky z dobytka, která jim byla uložena na úhradu městských dluhů 

4384 O 82 – dod. 103 1709-1711 Karton 2257 
Spor mezi olomouckým biskupem a komendou maltézského řádu Dívčí Hrad 
(Maidelberg) o právo vizitace a farní a biskupská jurisdikce v Pitárném 

4385 O 104 1712-1723 Karton 2257 
Kontribuční záležitosti na panství Dalešice a statku Valeč, uhrazení 
nedoplatků kontribuce při konkursním řízení baronů Odkolků 

4386 O 127 – dod. 28 1718-1723 Karton 2257 
Spory mezi kartouzským klášterem v Olomouci a vsí Moravičany o výši 
robotních povinností 
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4387 O 170 – dod. 105 1730 Karton 2257 
Žádost kláštera voršilek v Olomouci o udělení inkolátu, aby jim mohl být jejich 
fundační majetek zapsán do zemských desk 

4388 O 171 – dod. 106 1667-1730 Karton 2257 
Listy olomouckých biskupů, určené moravskému tribunálu v různých 
záležitostech, jež souvisely s pravomocí olomouckého biskupa a vyžadovaly 
jeho stanovisko (přenechání kostela v Tuřanech jezuitům, spor o pohřeb 
faráře v Jaroslavicích, spory o mýta v Brodku, bohoslužby na oslavu vítězství 
nad Turky v Uhrách, stipendia pro studující teologie v Olomouci, podepisování 
listů (depeší) olom. biskuápa sekretářem aj.) 

4388 O 171 – dod. 106 1738-1780 Karton 2258 
Listy olomouckých biskupů, určené moravskému tribunálu v různých 
záležitostech, jež souvisely s pravomocí olomouckého biskupa a vyžadovaly 
jeho stanovisko (přenechání kostela v Tuřanech jezuitům, spor o pohřeb 
faráře v Jaroslavicích, spory o mýta v Brodku, bohoslužby na oslavu vítězství 
nad Turky v Uhrách, stipendia pro studující teologie v Olomouci, podepisování 
listů (depeší) olom. biskuápa sekretářem aj.) 

4389 O 202 – dod. 107 1744 Karton 2258 
Jednání o náhradě kostelních peněz olomouckým biskupem, bývalým 
biskupem v Sekově, kterých použil bez souhlasu vrchnosti 

4390 O 210 – dod. 108 1743-1745 Karton 2258 
Spor mezi obuvníky a obchodníky v Olomouci o právo prodávat boty zdobené 
zlatem a stříbrem 

4391 O 231 – dod. 109 1751 Karton 2258 
Spory mezi majiteli domů z vyšších stavů a magistrátem v Olomouci 
o povinnost ubytování vojska 

4392 O 257 – dod. 110 1767 Karton 2258 
Spory mezi pastvím olomouckého biskupství Kelč a statkem Hustopeče nad 
Bečvou o škody, zůsobené záplavou po protržení hráze na řece Bečvě 

4393 O 262 – dod. 111 1773-1774 Karton 2258 
Publikace patentu o sirotčích penězích, jejichž majitelé byli buď neznámí nebo 
neznámého pobytu a možnost užití těchto peněz ve prospěch sirotčince 
v Olomouci 

4394 O 275 – dod. 112 1750 Karton 2258 
Stížnost magistrátu v Olomouci na klášter Hradisko, který dovolil usazení 18 
řemeslníků ve vsi Pavlovičkách u Olomouce ke škodě olomouckých měšťanů 

4395 dod. 113 1748-1752 Karton 2258 
Povolení pro olomouckého kanovníka a probošta hraběte Gianiniho, aby mu 
mohl být připsán měšťanský dům, který si koupil v Olomouci 
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4396 P 7 (1690) 1704-1705 Karton 2258 
Uhrazení mzdy za 7 měsíců služby válečnému komisaři Sommerovi, 
zaplacení 40 zlatých lékárníku Pontzovi za léky dodané pro vojsko aj. 

4397 P 99 – dod. 114 1710-1711, 1717-1736 Karton 2258 
Spory města Přerova s vrchností pro omezování městských práv, vzbouření 
ve městě proti zřízení bažantnice vrchností v městském lese, řešení sporů 

4398 P 126 – dod. 115 1751-1761 Karton 2258 
Stanovení poštovní taxy v rakouských zemích a povolení pro hraběte Paara 
k přijetí 220 tisíc zlatých, zajištěných na poštovní půjčce, k uhrazení jeho 
dluhů 

4399 P 147 – dod. 116 (1660) 1701-1705 Karton 2258 
Spory poddaných z Brodku u Prostějova s vrchností svob. pánem Sedlnickým 
z Choltic pro zvyšování poddanských povinností, zprávy komise o vyšetřování 
sporů, přiloženy obecní účty 

4400 P 214 – dod. 117 1708 Karton 2258 
Zjišťování příslušnosti vsi Petráveč k majetku děkanství ve Velkém Meziříčí 

4401 P 222 – dod. 118 1740 Karton 2258 
Pořízení autentického opisu pragmatické sankce z r. 1713 pro potřeby 
moravského gubernia 

4402 P 262 – dod. 119 1761 Karton 2258 
Zjišťování oběhu tuzemských a zahraničních cenných papírů na Moravě 
a zajištění jejich bezpečnosti 

4403 R 1749-1750 Karton 2258 
Pokyny pro podávání žádostí o potvrzování privilegií 

4404 R 3/2 1748-1754 Karton 2258 
Instrukce pro komisaře, určené k vizitaci poddanských pozemků při 
všeobecné zemské daňové rektifikaci 

4405 R 11/45 1749-1756 Karton 2259 
Odpadání poddaných od katolické víry a jejich útěky do Uher, činnost 
misionářů na Moravě, boj proti kacířům a různým emisařům z ciziny, patenty 
stanovící tresty za kacířství a odpadnutí od katolické víry, jednotlivé případy 

4405 R 11/92 1778-1782 Karton 2259 
Výskyt bludařů z Nosislavi a v Nikolčicích na panství Židlochovice a jejich 
stíhání, stanovisko kraj. úřadu v Brně, nález bludařské knížky "Perlička" 
u Jiřího Brychty v Nikolčicích, opatření proti zavlékání kacířských knih do 
země, útěky poddaných do Uher pro nekatolickou víru, povolení 
reformovaného náboženství poddaným v Nosislavi a v Olešnici na panství 
Kunštát po vydání tolerančního patentu aj. 
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4406 R 22 1665-1698 Karton 2259 
Spor Rančířova a jeho vrchnosti jerušských klášterem pro nedodržování jeho 
smlouvy s dřívější vrchností z r. 1582 o výši poddanských povinností 

4407 R 127 1750 Karton 2260 
Potvrzení starších privilegií a udělení dvou nových výročních trhů pro Rožnov 
pod Radhoštěm – žádost císařsko – královské representace a komory 
o dobrozdání od gubernia 

4408 R 136 1777 Karton 2260 
Vyšetřování stížnosti poddaných na panství Moravský Krumlov a statku 
Vémyslice na vrchnost pro přetěžování poddanskými povinnostmi – přiloženy 
výtahy z účtů, protokoly o jednání vyšetřovací komise, výpisy z matrik aj. 1777 

4408 R 136 1777-1785 Karton 2260 
Vyšetřování stížnosti poddaných – dod. 63: soupisy robotních povinností na 
panství Řečkovice a statku Diváky a jejich adjustace, vyšetřování stížností 
poddaných, abolice roboty na státních statcích, žádost čtvrtlánice Barbory 
Procházkové z Boleradic, aby jí bylo ponecháno osvobození do roboty, které 
jí bylo udělené na dobu jejího života aj. 1777 – 1785 

4408 R 136 1785 Karton 2260 
Vyšetřování stížnosti poddaných – zprávy o vizitacích na jednotlivých 
panstvích (Districktsbereisung) v záležitostech abolice roboty a urbariálních, 
prováděných krajským komisařem Ziskou 1785 

4408 R 136 1776-1785 Karton 2260 
Vyšetřování stížnosti poddaných – Soupis výnosů a poddanských povinností 
a reluice roboty na panství Drnholec 1776 – 1782 

4409 S 7 (1529) 1714-1779 Karton 2260 
Záležitosti moravských měst – hospodářské záležitosti měst na Moravě 
všeobecně, výtahy z účtů, spory o různé poplatky, užívání majetku měst, 
spory měšťanů s magistrátem aj. (1529) 1714 – 1779 

4409 S 7 1754-1762 Karton 2260 
Záležitosti moravských měst – majetkové záležitosti města Jemnice, škody, 
způsobené městu nájemcem městského lesa a jejich úhrada, kontribuční 
nedoplatky města aj. 1754 – 1762 

4409 S 7 (1529) 1714-1779 Karton 2260 
Záležitosti moravských měst – č. 11: zvolení nadpočetných radních Ignáce 
Františka Wiesnera a Františka Schwarze magistrátem v Uherském Hradišti 
1761 – 1762 

4409 S 7 1763-1782 Karton 2261 
Záležitosti moravských měst – placení příspěvku na ubytování vojska 
měšťany v Olomouci 1763 – 1782 
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4409 S 7 1767-1768 Karton 2261 
Záležitosti moravských měst – č. 19: odstoupení dosavadního královského 
rychtáře v Uherském Hradišti Jana Adamce a předání jeho úřadu radnímu 
Františku Schwartzovi 1767 – 1768 

4409 S 7 1771-1778 Karton 2261 
Záležitosti moravských měst – č. 21: zamýšlený prodej městských zbraní 
v Uherském Hradišti a použití získaných peněz na úhradu dlužného kapitálu 
3000 zlatých 1771 – 1778 

4409 S 7 1772 Karton 2261 
Záležitosti moravských měst – č. 23: zvolení městského syndika Františka 
Donata Brugmanna radním v Uherském Hradišti 1772 

4409 S 7 1773 Karton 2261 
Záležitosti moravských měst – č. 24: zvolení městského vicesyndika Erasma 
Kmocha radním v Uherském Hradišti v doplňovací volbě po smrti Františka 
Donata Brugmanna 1773 

4409 S 7 1770-1773 Karton 2261 
Záležitosti moravských měst – č. 25: zvolení Jana Schencka, obchodníka se 
sukem, radním v Uherském Hradišti, za zemřelého radního Františka 
Vykoukala 1770 – 1773 

4409 S 7 1752 Karton 2261 
Záležitosti moravských měst – č. 27: povolení pro Františka Sebastianského, 
radního a obchodníka v Olomouci, aby se mohl dvakrát ročně vzdálit z místa 
svého úřadu a zúčastnit se výročních trhů v Linci 1752 

4409 S 7 1783 Karton 2261 
Záležitosti moravských měst – č. 32: stížnost vsi Mařatice, patřící městu 
Uherskému Hradišti, na neoprávněné odebrání louky Tunia vrchností 1783 

4409 S 7 1784 Karton 2261 
Záležitosti moravských měst – č. 33: zvolení Jana Entla radním v Uherském 
Hradišti po smrti radního Františka Lerchenschwunga 1784 

4409 S 7 1752-1784 Karton 2261 
Záležitosti moravských měst – č. 52: zvolení Augustina Wiesnera a Josefa 
Jonatíka za radní v Olomouci 1759 – 1760 

4410 S 12 1650-1672 Karton 2261 
Udělování nových práv inkolátu na Moravě a zápisy majetku, jejich držitelů do 
zemských desk – předpisy, jednotlivé případy 

4411 S 20 1698 Karton 2261 
Blahopřání královského rychtáře, purkmistra a rady v Olomouci zemskému 
hejtmanu a královskému tribunálu k vánocům a novému roku 1698 
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4412 S 111 1765 Karton 2261 
Řešení otázky, zda dlužní úpisy všeobecně a zvláště stavovské památky 
a obligace mají být považovány za movitý nebo nemovitý majetek 

4413 S 112 1766-1767 Karton 2261 
Směrnice pro uzavírání sňatků vojáků s poddanými ženami a pro bezplatné 
propouštění těchto žen z poddanství 

4414 S 296 – dod. 123 1734-1738 Karton 2261 
Spor města Šumperka s vrchností knížaty Lichtenštejny o to, zda má být 
Šumperk považován za královské komorní město nebo ne a o placení 
kontribuce 

4415 T 7 1777 Karton 2261 
Moravský stavovský reces, upravující a zjednodušující odvádění 
mimořádných daní na Moravě 

4416 T 32 1691-1694 Karton 2261 
Odvádění daně na válku proti Turkům, vymáhání nedoplatků 

4417 T 123 1656-1666 Karton 2261 
Výdaje na válku proti Turkům a jejich úhrada, sumární výkazy 

4418 U 40 – dod. 124 1761 Karton 2262 
Stanovení trestu smrti pro lidi, kteří kupovali a prodávali pošlá zvířata nebo 
poráželi na prodej nemocná zvířata 

4419 W 54 1755-1756 Karton 2262 
Spor mezi dědici Joachima Spanovského a městy Znojmem, Jihlavou, 
Uničovem, Kyjovem a Novým Jičínem o dluh 19.142 zlatých 

4420 W 58 1764-1765 Karton 2262 
Jednání komise o žádosti hraběte Františka Jana Walderodeho o zrušení 
administrace jeho fideikomisních statků v Čechách a na Moravě, kterou 
doposud vedla jeho žena 

4421 W 93 1773-1776 Karton 2262 
Zřízení sirotčince v Brně z jesuitské koleje pro 400 chovanců, náklady na 
vydržování ústavu, zajištění jeho provozu, revize účtů aj. 

4422 W 148 – dod. 125 (1565) 1731-1751 Karton 2262 
Spory městečka Vracova na bzeneckém panství s vrchností o potvrzení 
privilegií Vracova a o výši jeho robotních povinností 

4423 W 239 – dod. 126 1734-1740 Karton 2263 
Spory o výši kontribučních dávek na panství Vizovice, vyšetřování situace 
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4424 W 277 – dod. 127 1737 Karton 2263 
Spor právovárečných měšťanů z města Vizovic s vrchností pro přetěžování 
dávkami z vaření a šenkování piva 

4425 Z 16/2 1732 Karton 2263 
Nařízení císaře Karla VI. k upřesnění a doplnění starších předpisů a 
k odstranění nepořádků v cechovních záležitostech 

4426 Z 90 (1671) 1716 Karton 2263 
Řešení územních a majetkových sporů mezi městem Znojmem 
a premonstrátským klášterem Louka u Znojma 

4427 Z 107 – dod. 129 1736 Karton 2263 
Zjišťování daňových nedoplatků poddaných města Znojma a stanovení 
termínů k jejich zaplacení 

4428 Z 112 – dod. 130 1737-1745 Karton 2263 
Dotaz městské rady ve Znojmě, zda členové císařské tělesné stráže, kteří se 
zdržovali ve Znojmě, podléhali městské jurisdikci nebo z ní byli vyňati 

4429 1. – dod. 138 1716-1769 Karton 2263 
Tribunální civilní spisy – předkládání rejstříků poslů z jednotlivých krajů, 
potvrzujících publikování důležitých pantentů a nařízení v jednotlivých krajích 
na Moravě 

4430 2. – dod. 139 1705-1756 Karton 2263 
Stíhání desertérů od vojska a jejich trestání vězením na Špilberku 

4431 3. – dod. 140 1712-1748 Karton 2263 
Povinnost ubytování vojska v královských městech, spory mezi měšťany 
a vojskem 

4432 4. – dod. 141 1680-1781 Karton 2264 
Zápisy o dědičném holdování a skládání přísah věrnosti šlechticů panovníkovi 

4433 5. – dod. 142 1737-1747 Karton 2264 
Ferdinandův konvikt v Olomouci, žádosti o přidělení míst 

4434 6. – dod. 143 1716-1749 Karton 2264 
Vybírání masného krejcaru od řezníků, zjišťování nedoplatků z minulých let 
a komisionální vyšetřování jejich příčin v Lipníku nad Bečvou, v Místku, 
v Olomouci a jinde, ustanovování komisařů k zjišťování nedoplatků masného 
krejcaru, exekuční vymáhání nedoplatků aj. 

4435 7. – dod. 144 1703-1743 Karton 2264 
Budování a udržování opevnění královských měst na Moravě, získávání dřeva 
na palisády aj. 
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4436 8. – dod. 145 1727-1746 Karton 2264 
Výše cen obilí na trzích v jednotlivých městech, předkládání tabulek s údaji 
o cenách jednotlivých druhů obilí 

4437 9. – dod. 146 1719-1782 Karton 2264 
Záležitosti obchodu a manufaktur, povolení k vývozu obilí z Moravy do Čech 
a do Kladska; přestupky zákazu vývozu obilí, povolení pro dovoz a vývoz 
dalších druhů zboží aj. 

4438 10. – dod. 147 1716-1756 Karton 2264 
Povolování a obnovování týdenních a výročních trhů a speciálních trhů na 
dobytek nebo vlnu, žádosti o povolení, přiloženy opisy privilegií 

4439 11. – dod. 148 1703-1744 Karton 2265 
Péče o invalidy, jejich přidělování do jednotlivých krajů a zajištění jejich 
zaopatření 

4440 12. – dod. 149 1644-1782 Karton 2265 
Záležitosti židů ve městech, spory mezi magistrátem a židovskou obcí 
v Kyjově, záležitosti židů v Mikulově a dalších městech, uplatňování jejich 
práv, spory, opisy císařských privilegií, vybírání soudních poplatků od židů aj. 

4441 13. – dod. 150 1727-1745 Karton 2265 
Vybírání poplatků za povolení vstupu židů do královských měst a odvádění 
poplatků tribunálu 

4442 14. – dod. 151 1685-1747 Karton 2265 
Církevní záležitosti, konání slavnostních bohoslužeb při významných státních 
událostech, žádosti o povolení konání procesí s mariánským obrazem od sv. 
Tomáše v Brně, poskytování asylu vojenským desetérům v klášteřích, 
rozdělení rozlehlých farností v Náměšti nad Oslavou a v Mohelně aj. 

4443 16. – dod. 153 1707-1746 Karton 2265 
Vybírání mýta na Moravě, různé spory a nesrovnalosti, výkazy o vybírání 
mýta, omezujícího vliv mýt při transportu skladu pro pivovary aj. 

4444 17. – dod. 154 1675-1759 Karton 2265 
Zaopatření, ubytování a výplaty důstojníků a vojáků a jejich zajištění 
v jednotlivých krajích 

4445 18. – dod. 155 1690-1786 Karton 2265 
Udělování pasů, opravňujících k dovozu a vývozu obilí, vlny a dalšího zboží, 
předpisy pro stíhání nedovoleného překračování hranic aj. 

4446 19. – dod. 156 1713-1739 Karton 2265 
Vytváření a zajišťování hraničního kordonu proti šíření moru z Uher do dalších 
zemí, zvláště na Moravu 
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4447 20. – dod. 157 1734 Karton 2266 
Hlášení o ubytování cizích nebo podezřelých osob v hostincích v Brně a na 
předměstích 

4448 21. – dod. 158 1744 Karton 2266 
Evidence cizích a podezřelých osob, ubytovaných v hospodách v Brně, 
zvláště žebráků a vagabundů, jejich výslechy aj. 

4449 22. – dod. 159 1724-1748 Karton 2266 
Policejní záležitosti všeobecně: placení tax z prodeje potravin, zvláště 
z housek, chleba, preclíků, taxy řezníků a mydlářů, nákup potravin a krmiva 
pro vojsko aj. 

4450 23. – dod. 160 1720-1748 Karton 2266 
Policejní záležitosti v Brněnském kraji: taxy z prodeje ryb a dalších potravin, 
postihování přestupků, úpravy výše taxy z potravin, stanovení cen 
dováženého zboží, přehled cen potravin v jednotlivých městech, zásobování 
vojska aj. 

4451 24. – dod. 161 1722-1747 Karton 2266 
Policejní záležitosti v Hradišťském kraji: ceny potravin v různých místech, 
zvláště v Kyjově 

4452 25. – dod. 162 1722-1737 Karton 2266 
Policejní záležitosti v Jihlavském kraji: hlášení o cenách potravin 
v jednotlivých městech 

4453 26. – dod. 163 1725-1743 Karton 2266 
Policejní záležitosti v Olomouckém kraji: ceny potravin a dalšího zboží 

4454 27. – dod. 164 1721-1747 Karton 2266 
Policejní záležitosti v Znojemském kraji: stanovení cen potravin a dalšího 
zboží 

4455 28. – dod. 165 (1629) 1675-1766 Karton 2266 
Udělování a potvrzování různých privilegií panovníkem (přiloženy opisy), 
opisy dekretů tribunálu, žádosti o potvrzení privilegií aj. 

4456 29. – dod. 166 1731-1774 Karton 2266 
Získávání proviantu a krmiva pro vojsko, jeho zajištění v krajích, uzavření 
smlouvy s židem Jakubem Moysesem z Dobrušky, nákupy krmiva od dalších 
židů aj. 

4457 30. – dod. 167 1708-1779 Karton 2267 
Získávání rekrutů, trasa pochodu rekrutů z Čech do Uher k Pálffyovu 
regimentu, násilné odvádění poddaných k vojsku a odvolání vrchností proti 
tomu, výkazy počtu rekrutů podle krajů, náhrady v penězích za nesplnění 
počtu odvedenců aj. 
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4458 31. – dod. 168 1713-1743 Karton 2267 
Dovoz a prodej soli na Moravě, stanovení cen soli a daní z jejího prodeje, 
nedoplatky daní ze soli, roční přiznání daní ze soli, zpráva o smrti solního 
úředníka v Jihlavě aj. 

4459 32. – dod. 169 1713-1777 Karton 2267 
Zdravotní záležitosti – ustanovování komisařů na ochranu hranic proti šíření 
moru z Uher na Moravu, jejich financování, dohled na hraniční přechody, 
zprávy o výskytu nakažlivých nemocí, zvláště v Hartmanicích na panství 
Bystré v Čechách, předpisy pro dovoz potravin z Uher na Moravu, procesí 
proti moru v Brně, zdravotní kontroly v lékárnách aj. 

4460 33. – dod. 170 1725-1743 Karton 2267 
Městská stráž v Brně, její povinnosti a náplň činnosti 

4461 34. – dod. 171 1729-1776 Karton 2267 
Vyučování náboženství o nedělích a svátcích, finanční zajištění normálního 
školství 

4462 35. – dod. 172 1724-1776 Karton 2267 
Směrnice pro dopravu žebráků a vysloužilých vojáků postrkem a jeho finanční 
zajištění 

4463 36. – dod. 174 1722, 1776, 1780 Karton 2267 
Věznění poddaných na Špilberku a jejich výživa, odmítání civilních vězňů na 
Špilberku 

4464 37. – dod. 174 1742 Karton 2267 
Výkazy o dodávání potravin na Špilberk 

4465 38. – dod. 175 1712-1755 Karton 2267 
Půjčka 10 tisíc zlatých, vyzvednutá stavy v roce 1683 na potřeby země od 
úřadu zem. desk a její další ponechání v rukou stavů, vypsání státní půjčky od 
majetnějších osob na podporu války proti Turkům, půjčka z deposita 
u tribunálu a její výpověď zemským výborem 

4466 39. – dod. 176 1697-1746 Karton 2267 
Hospodářské záležitosti královských měst – volba direktoria pivovarského 
urbáře (Bier Bräu Urbars) v Olomouci, vybírání daně z komínů, plat účetního 
Poppa za revidování ročních účtů z Bučovic a z Pozořic, vymáhání 
nedoplatků daně z komínů na majetku hradišťských jezuitů ve Starém Městě 
u Uherského Hradiště, kontrola městského hospodaření v Uherském Hradišti 
a ve Znojmě aj. 

4467 40. – dod. 177 1694-1769 Karton 2268 
Daňové a kontribuční záležitosti všeobecně, publikování patentu o vybírání 
daní z majetku, nedoplatky daní, odmítnutí snížení daní pro křížovníky 
s červenou hvězdou a jezuity, válečné daně, doplňování daňových reparticí, 
daňové nedoplatky v jednotlivých krajích, nedoplatky dědických daní 
a soudních tax aj. 
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4468 41. – dod. 178 1680-1746 Karton 2268 
Daňové a kontribuční záležitosti v Brněnském kraji – kvitance na dávky pro 
vojsko, nedoplatky daní z majetku, odvádění kamerálních dávek, seznamy 
panství, měst a obcí, které nesplnily daňové povinnosti v jednotlivých letech 

4469 42. – dod. 179 1693-1739 Karton 2268 
Daňové a kontribuční záležitosti v Hradišťském kraji – vybírání kamerálních 
dávek zemskými výběrčími, exekuční vymáhání nedoplatků, hlášení 
o nedoplatcích kamerálních dávek v kraji v jednotlivých letech, měsíční 
výkazy o evidenci odvedených kamerálních dávkách, nedoplatků řádných 
a mimořádných daní aj. 

4470 43. – dod. 180 1703-1743 Karton 2268 
Daňové a kontribuční záležitosti v Jihlavském kraji – čtrnáctidenní zprávy 
o vybírání kamerálních dávek v Jihlavském kraji, soupisy panství, měst a obcí 
v kraji, které dlužily nedoplatky daní, výpisy z výběrčího úřadu pro Jihlavský 
kraj aj. 

4471 44. – dod. 181 1704-1775 Karton 2269 
Daňové a kontribuční záležitosti v Olomouckém kraji – vyšetřování daňového 
přetížení města Mohelnice, výkazy o nedoplatcích kamerálních dávek 
v Olomouckém kraji v jednotlivých letech, soupis panství, statků a míst, která 
měla daňové nedoplatky v jednotlivých letech aj. 

4472 45. – dod. 182 1714-1746 Karton 2269 
Daňové a kontribuční záležitosti v Přerovském kraji – pokyny pro odvádění 
kamerálních dávek zemským výběrčím, vymáhání nedoplatků exekucí, 
soupisy panství, statků a míst, která měla daňové nedoplatky, aj. 

4473 46. – dod. 183 1713-1771 Karton 2269 
Daňové a kontribuční záležitosti ve Znojemském kraji – publikování pokynů 
pro odvádění kamerálních dávek výběrčím, soupisy nedoplatků na daních, 
soupisy panství, statků a míst, která měla daňové nedoplatky, zpráva o revizi 
vybírání kontribuce ve Znojmě a stanovení nápravných opatření magistrátu 

4474 47. – dod. 184 1728-1762 Karton 2269 
Záležitosti poplatků z tabáku, ustanovení jejich výběrčích v jednotlivých 
zemích, revize tabákových licencí pro jednotlivé obchodníky, předpisy pro 
vybírání tabákových dávek aj. 

4475 48. – dod. 185 1723-1746 Karton 2269 
Zajišťování přípřeží pro vojsko, pokyny, jednotlivé případy 

4476 49. – dod. 186 1739,1748 Karton 2269 
Udržování silnic a cest, jejich vyklizení k příjezdu ruského pomocného vojska, 
poškozování silnic přílišnými náklady na vozech 

4477 50. – dod. 187 1725-1741 Karton 2269 
Verbování vojáků na Moravě do různých vojenských útvarů 



ČR
-M

or
av

sk
ý z

em
sk

ý a
rc

hiv
 v 

Br
ně

 
 Signatura 
Inv.č. Obsah  Časový rozsah Ukl.j. 

 

1042 

4478 51. – dod. 188 1728,1740 Karton 2269 
Zprávy o povětrnostních škodách na Moravě 

4479 52. – dod. 189 1739 Karton 2269 
Patent o zřízení komise pro vybudování káznice a robotárny na Moravě 

4480 53. – dod. 130 (1694) 1708-1736 Karton 2269 
Záležitosti cechů a řemesel, pokyny pro komisi pro cechovní záležitosti, návrh 
všeobecného cechovního řádu pro české země, úprava vybírání pivního tácu 
na Moravě aj. 

4481 54. – dod. 191 1702-1749 Karton 2270 
Záležitosti cechů a řemesel v Brněnském kraji, úpravy cechovních artikulí 
různých cechů, potvrzování cechovních privilegií, přijímání tovaryšů za mistry, 
odvolání, žádosti o osamostatnění lázeňských v Mikulově, stížnosti na 
zasahování práv cechů, spory řemeslníků, aj. 

4482 55. – dod. 192 1725-1748 Karton 2270 
Záležitosti cechů a řemesel v Hradišťském kraji – potvrzování a úpravy 
cechovních artikulí, směrnice aj. 

4483 56. – dod. 193 1675-1746 Karton 2270 
Záležitosti cechů a řemesel v Jihlavském kraji – povolování živností, dávky 
z provozování hudby a tance v Třebíči, potvrzování cechovních privilegií 
různých cechů, záležitosti soukenictví v Jihlavě, udělování mistrovského 
práva řemeslníkům, spory tovaryšů s cechy aj. 

4484 57. – dod. 194 1698-1749 Karton 2270 
Záležitosti cechů a řemesel v Olomouckém kraji – návrh artikulí soukenického 
cechu v Uničově, potvrzování cechovních artikulí z různých měst, opisy listin, 
právo kontroly lékáren v Olomouci jen jednou za tři roky, spory o práva 
řemeslníků, vyšetřovánís stížností aj. 

4485 58. – dod. 195 1714-1768 Karton 2271 
Záležitosti cechů a řemesel v Přerovském kraji potvrzování cechovních 
artikulí, spory řemeslníků s cechy aj. 

4486 59. – dod. 196 1712-1768 Karton 2271 
Záležitosti cechů a řemesel v Opavském kraji – revize cechovních artikulí, 
jejich potvrzování, udělování mistrovského práva řemeslníkům aj. 

4487 60. – dod. 197 1705-1747 Karton 2271 
Záležitosti cechů a řemesel ve Znojemském kraji – cechovní privilegia, 
ochrana práv řemeslníků, městští a předměstští řemeslníci, jejich přijímání do 
cechů aj. 

4488 dod. 93 1716 Karton 2271 
Seznamy panství a míst v jednotlivých krajích na Moravě s uvedením počtu 
domů a místní rejstříky k těmto seznamům 
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4489 dod. 29 1629-1687 Karton 2271 
Záležitosti majetku kláštera premonstrátů na Strahově na jižní Moravě, koupě 
statku Horní Dunajovice a jeho připojení k majetku strahovského kláštera, 
výroční účet statku Horní Dunajovice, zápisy o komisionálním řešení sporů 
o pole a pastviny mezi vesnicemi Horní Dunajovice a Mikulovice, ocenění 
statku Horní Dunajovice aj. 

4490  1713-1715 Karton 2271 
Spisy zdravotní deputace a výtahy z jejích zasedacích protokolů, předkládané 
guberniu 

4491 dod. 135 1707 Karton 2272 
Vpády rebelů z Uher na Moravu, zajištění moravských hranic a pohraničních 
hradů zbraněmi a vojskem, zásobování vojska, zprávy o škodách, 
způsobených v jednotlivých místech, zprávy krajských hejtmanů o vpádech 
a zásazích proti nim aj. 

4492 dod. 136 1672-1686 Karton 2272 
Povstání v Uhrách, pronikání povstalců na Moravu a boj proti nim, ubytování 
vojska, opevňování průsmyků na moravsko-uherských hranicích, relace 
o nepokojích v pohraničních oblastech, zajištění vojska, užívání Valachů na 
výpomoc vojsku, spory ubytovaných vojáků s obyvatelstvem aj. 

4493 dod. 132 1724-1725 Karton 2273 
Nepokoje poddaných ve vsi Vrbovec na panství louckého kláštera, jejich 
žádosti o potvrzení údajných privilegií a udělení dalších, vyšetřování této 
záležitosti komisí, potrestání podněcovatelů nepokojů vězením na Špilberku 
a nucenými pracemi aj. 

4494  1688-1712, 1741 Karton 2273 
Stíhání poddaných z moravských panství a jejich útěky do Uher nebo do 
Rakouska, výslechy, pokyny pro krajské hejtmany, stíhání útěků poddaných 
a jejich trestání vězením na Špilberku, zvláště stíhání Mikuláše Steinera pro 
převádění poddaných z Moravy do Uher aj. 

4495  1732 Karton 2273 
Povolení k volnému průchodu židů městy 

4496 dod. 137 1646-1649 Karton 2273 
Zničení kláštera františkánů, zvaných bernardini, před brněnskými hradbami 
za švédského obléhání, přidělení kostela sv. Máří Magdaleny a domu pro 
jejich potřebu, a umožnění vybudování nového kláštera 

4497 dod. 265 1731-1733 Karton 2273 
Stanovení titulatury, jíž mohou užívat říšská knížata a říšská města, a platnost 
tohoto nařízení pro knížata, sídlící na Moravě (Ditrichštejnové, 
Lichtenštejnové) 
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4498 dod. 210 1755-1756 Karton 2274 
Moravsko – uherské hraniční spory (Altfeldovy spisy) – protokoly o jednání 
komisí, výpovědi o užívání hraničních pozemků, výslechy svědků, 
korespondece aj. 

4499 dod. 260 1676-1682 Karton 2274 
Prodej panství Kunštát klášterem sv. Josefa v Brně hraběti Lamberkovi, 
souhlas císaře s prodejem, jednání o kupní smlouvě, zápis do zemských 
desk, stanovisko knížete Ditrichštejna jako patrona kláštera sv. Josefa 
k prodeji, další majetkové záležitosti kláštera sv. Josefa aj. 

4500  1650-1730 Karton 2275 
Finanční záležitosti královských měst na Moravě, povolení moratoria na dluhy, 
splácení dluhů královských měst, různé stížnosti, nařízení aj. 

4501  1763-1772 Karton 2275 
Záležitosti cechu soukeníků v Jihlavě, barvení sukna, vyšetřování 
nesrovnalostí aj. 

4502  b. d. Karton 2275 
Seznam ovčínů v Hradišťském kraji podle jednotlivých panství 

4503  1735-1737 Karton 2275 
Obnovování městské rady a správa purkmistrovského úřadu v Brně, 
ustanovení, aby purkmistr před převzetím úřadu aspoň 3 – 4 týdny 
navštěvoval sezení městské rady a seznámil se s chodem úřadování aj. 

4504 dod. 261 1719-1754 Karton 2275 
Pokyny pro placení poplatků krajským hejtmanům a dalším úředníkům při 
různých komisionálních jednáních 

4505 dod. 262 (1378) 1659-1664 Karton 2275 
Instrukce pro činnost královských rychtářů v královských městech na Moravě, 
jejich spory s městy aj. (přiloženy opisy starších listin) 

4506 dod. 263 1712,1747 Karton 2275 
Pokyny pro konání chvalozpěvu Te Deum laudemus na Moravě 

4507 dod. 134 1734-1740 Karton 2275 
Vydání nového řádu pro vojenské pochody a pochodové stanice, jeho 
publikování ve vojsku i v jednotlivých krajích, stanovisko krajských hejtmanů, 
přestupování pochodového řádu a zdůvodnění jeho nedodržení aj. 

4508 MP (1) 1784 Karton 2276 
Jednání o pozůstalosti vodvy Terezie Senzingerové, sítařky v Olomouci 
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4509 MP (2) 1784-1785 Karton 2276 
Spor města Třebíče s vrchností o placení dávky z dováženého vína 

4510 MP (3) 1784-1785 Karton 2276 
Žádost Jana Ignáce Rhonnera, emigranta z Pruska, o místo hospodářského 
úředníka na Moravě 

4511 MP (4) 1784-1786 Karton 2276 
Požadavek Marie Anny Bayerové, aby jí byl poskytnut příspěvek na vychování 
nalezeného chlapce 

4512 MP (5) 1785 Karton 2276 
Udělení privilegia na konání dobytčího trhu pro město Slavkov u Brna 

4513 MP (6) 1785-1786 Karton 2277 
Potvrzení privilegia městečka Horních Dunajovic 

4514 MP (7) 1785 Karton 2277 
Zajištění pomoci poddaným, postiženým záplavami 

4515 MP (8) 1785 Karton 2277 
Žádost Ignáce Františka Kratochvíla lesního správce v Tišnově o ochranu 
před tamní městskou radou, která ho chtěla vyhnat z města, protože 
obžaloval Jakuba Drábka z lesní krádeže 

4516 MP (9) 1785 Karton 2277 
Žádost Martina Truchy o ochranu před městskou radou ve Znojmě, která mu 
chtěla prodat jeho dům 

4517 MP (10) 1785 Karton 2277 
Stížnost Jindřicha Horného na násilné zasahování do držby jeho soukromého 
domu, který koupil v Brně 

4518 MP (11) 1785 Karton 2277 
Žádost žida Šimona Horžetzkého, aby mu bylo prodlouženo povolení k pobytu 
v Cukmantlu (Zlaté Hory) 

4519 MP (12) 1785-1786 Karton 2277 
Stížnost čtvrtláníka z Vrbovce na panství Louka na vrchnost pro neoprávněné 
odebrání pozemků 

4520 MP (13) 1785 Karton 2277 
Vyšetřování neštěstí v domě stolaře Bellmanna v Brně, kde se zřítil strop a 2 
osoby byly zabity 
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4521 MP (14) 1785-1786 Karton 2277 
Vojenské hlídky na pruských hranicích, kontrola dovozu a vývozu obilí 
a dalších produktů přes hranice 

4522 MP (15) 1785 Karton 2277 
Stížnost obce Valtéřovic na hospodářského správce pro přestupování 
akcidenčního patentu 

4523 MP (16) 1785 Karton 2277 
Zřízení nové hospody v Litovli 

4524 MP (17) 1785 Karton 2277 
Stížnost bývalého bohdalického ovčáka Haiduczka na vrchnost a žádost, aby 
mu byl přidělen pozemek 

4525 MP (18) 1785 Karton 2277 
Stížnost na Josefa Augustina Asta, hospodářského ředitele v Rájci, který si 
postavil ve svém domě v Brně nevhodným způsobem komíny a ohrožoval tím 
sousední budovu poštovního úřadu 

4526 MP (19) 1785 Karton 2277 
Žádost Jana Portze o povolení k provozování taneční školy v Brně 

4527 MP (20) 1785 Karton 2277 
Žádost Jana Pedita o povolení k provozování taneční školy v Brně 

4528 MP (21) 1785 Karton 2277 
Stížnost Jana Skoupila z Heroltic na panství Vyškov, bývalého nájemce dvora 
v Bohdalicích, na bohdalického správce pro neoprávněné vymáhání 
nedoplatků 

4529 MP (22) 1785 Karton 2277 
Hledání dvou hříbat, která se ztratila poddaným ze vsi Kotlasů na panství 
Žďár nad Sázavou 

4530 MP (23) 1785 Karton 2277 
Žádost vdovy Anny Kriegsauerové, aby byl z veřejných prostředků pořízen 
chodník před jejím domem na Pekařské ulici 

4531 MP (24) 1785 Karton 2277 
Vyšetřování dvou poddaných z panství Litomyšl, kteří byli zatčeni 
s nedostatečnými doklady na cestě z Vídně, kde předložili žádost o vyšetření 
výše jejich vrchostenských dávek 
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4532  1757-1759 Karton 2278 
Korespondence, zasílaná moravským zemským hejtmanům nejvyšším 
kancléřem hrabětem Haugvicem a dalšími v záležitostech zajištění dávek pro 
vojsko, ubytování a průchodů vojska aj. 

4532  1760-1764 Karton 2279 
Korespondence, zasílaná moravským zemským hejtmanům nejvyšším 
kancléřem hrabětem Haugvicem a dalšími v záležitostech zajištění dávek pro 
vojsko, ubytování a průchodů vojska aj. 

4533  1749-1750 Karton 2280 
Císařské reskripty, adresované královské representaci a komoře na Moravě – 
chronologická řada 

4533  1751 Karton 2281 
Císařské reskripty, adresované královské representaci a komoře na Moravě – 
chronologická řada 

4533  1752 Karton 2282 
Císařské reskripty, adresované královské representaci a komoře na Moravě – 
chronologická řada 

4533  1753 Karton 2283 
Císařské reskripty, adresované královské representaci a komoře na Moravě – 
chronologická řada, leden – září 

4533  1754 Karton 2284 
Císařské reskripty, adresované královské representaci a komoře na Moravě – 
chronologická řada, říjen 1753 – červenec 1754 

4533  1754 Karton 2285 
Císařské reskripty, adresované královské representaci a komoře na Moravě – 
chronologická řada, červenec – prosinec 

4533  1755 Karton 2286 
Císařské reskripty, adresované královské representaci a komoře na Moravě – 
chronologická řada 

4533  1756 Karton 2287 
Císařské reskripty, adresované královské representaci a komoře na Moravě – 
chronologická řada 

4533  1757 Karton 2288 
Císařské reskripty, adresované královské representaci a komoře na Moravě – 
chronologická řada 
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4533  1758 Karton 2289 
Císařské reskripty, adresované královské representaci a komoře na Moravě – 
chronologická řada 

4533  1759 Karton 2290 
Císařské reskripty, adresované královské representaci a komoře na Moravě – 
chronologická řada 

4533  1760 Karton 2291 
Císařské reskripty, adresované královské representaci a komoře na Moravě – 
chronologická řada 

4533  1761 Karton 2292 
Císařské reskripty, adresované královské representaci a komoře na Moravě – 
chronologická řada, leden – říjen 

4533  1761-1762 Karton 2293 
Císařské reskripty, adresované královské representaci a komoře na Moravě – 
chronologická řada, listopad 

4533  1763 Karton 2294 
Císařské reskripty, adresované královské representaci a komoře na Moravě – 
chronologická řada 

4534  (1638) 1680-1784 Karton 2295 
Různé rozptýlené přílohy ze spisů gubernia (mj. opisy listin v záležitostech 
hraničních sporů mezi Moravou a Uhrami, instrukce pro vedení zemských 
desk na Moravě, bilance a konta textilní továrny v Uničově, záležitosti 
nápojové daně, soupis procesí z děkanátů a far na Moravě aj.) 
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