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I. Listiny

a) Listiny týkající se města jako celku
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1576, října 16 -Dolní Kounice
Hynek a Jan ze Zástřízl potvrzují městečku Dolním Kounicím
privilegia a svobody společně s horenským právem.
Pečeť ztracena, 2 části rozlepeny
orig.,perg.,čes.,65 x 71 cm
1599, května 16 -Dolní Kounice
Bernard Drnovský z Drnovic uděluje městečku Dolním Kounicím
právo vybírati mostné. (gregoriánský kalendář 16. 11. 1612), 2 listy
opis,papír,něm.,24 x 40 cm
1612, listopadu 13 -Dolní Kounice
Jan Drnovský z Drnovic potvrzuje městečku Dolním Kounicím
dříve udělená privilegia, potvrzuje náboženské svobody a dává
vinohrad na Nové hoře.
Pečeti ztraceny
orig.,perg.,čes.,67 x 36 cm
1644, ledna 8 -Mikulov
Maxmilián z Ditrichštejna potvrzuje městečku Dolním Kounicím
dříve udělená privilegia.
Svazek o 4 listech, pečeť přivěšena
orig.,perg.,něm.,29 x 38 cm
1660, května 15 -Mikulov
Ferdinand z Ditrichštejna uděluje městečku Dolním Kounicím
právo konání výročního trhu na den Všech svatých.
Pečeť přivěšena
orig.,perg.,něm.,64 x 56 cm
1696, dubna 15 -Vídeň
Ferdinand z Ditrichštejna potvrzuje městečku Dolním Kounicím
již dříve udělená privilegia.
Svazek o 4 listech, pečeť ztracena
orig.,perg.,něm.,26 x 33 cm
1696, dubna 26 -Vídeň
Leopold I. uděluje městečku Dolním Kounicím a městečku
Pravlovu právo konání dalšího výročního trhu.
Pečeť ztracena
orig.,perg.,něm.,68 x 56 cm
1709, března 19 -Brno
Valter z Ditrichštejna potvrzuje městečku Dolním Kounicím
privilegia udělena předchůdci.
Svazek o 6 listech, pečeť přivěšena
orig.,perg.,něm.,28 x 36 cm
1737, června 28 -Vídeň
Karel VI. potvrzuje všechna privilegia a obdarování městečka
Dolních Kounic udělena předchůdci.
Svazek o 53 listech, pečeť přivěšena
orig.,perg.,čes., něm.,26 x 35 cm
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10 1747, června 13 -Vídeň
Marie Terezie potvrzuje privilegia a obdarování pro Dolní Kounice
konfirmovaná Karlem VI.
Svazek o 8 listech, pečeť přivěšena
orig.,perg.,něm.,28 x 35 cm
11 1782, ledna 12 -Vídeň
Josef II. potvrzuje privilegia a obdarování konfirmovaná Marií Terezií
pro Dolní Kounice.
Svazek o 12 listech, pečeť přivěšena
orig.,perg.,něm.,27 x 34 cm

ě

Inv. č.

rch
iv

b) Listiny ostatní

av

sk

ýz

em

sk

ýa

12 1611, ledna 14 -Vlčice
Adam Silver ze Silverštejna propouští z poddanství Hanuše Sibra.
Pečeť ztracena
orig.,perg.,něm.,51 x 34 cm
13 1617, prosince 5 -Mikulov
František kardinál z Ditrichštejna se zavazuje , že v případě úmrtí
Jana z Drnovic a na Kounicích zaplatí Bernardovi Prakšickému
ze Zástřízl tři tisíce zlatých.
Pečeť ztracena
orig.,perg.,čes.,38,5 x 23 cm
14 1688, prosince 9 -Praha
Jiří Vojtěch Alexius, člen řádu křížovníků s červenou hvězdou
potvrzuje, že 29. září 1669 byl pokřtěn Václav Procházka,
syn mlynáře z Nového města Pražského.
Pečeť ztracena
orig.,perg.,čes.,50,5 x 36 cm
15 1694, prosince 13 -Dolní Kounice
Purkmistr, rychtář a rada městečka Dolních Kounic vydávají list
zachovalosti Antonínu Procházkovi.
Pečeť přitištěna pod krytem papíru
orig.,papír,něm.,43,5 x 27 cm
16 1845, října 23 -Vídeň
Zvěrolékařský institut vydává Antonínu Fraňovi vysvědčení,
které ho opravňuje k lečení koní.
orig.,perg.,něm.,54,5 x 41 cm

II. Úřední knihy

or

a) Knihy městské správy vedené v zájmu města
1762 - 1787

18 Protokoly ze zasedání městské rady
něm., 25 x 39,5 cm, polokož., poškozené

1787 - 1790

-M

17 Protokoly ze zasedání městské rady
(do 4.4. 1787)
něm., 22 x 33 cm, polokož.

ČR

zásuvka 8
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zásuvka 8

zásuvka 9

zásuvka 9

zásuvka 9

zásuvka 9

Datace

19 Protokoly ze zasedání městské rady
něm., 29 x 43 cm, polokož., poškozené

1850 - 1871

20 Protokoly ze zasedání městské rady
1904 - 1922
(od 17.3. 1904 do 18. 2. 1922)
čes., něm., 22 x 35 cm, polokož., poškozené
1922 - 1924

22 Protokoly ze zasedání městské rady
(do 29. 10. 1927)
čes., 22 x 34 cm, polopl.

1924 - 1927

23 Protokoly ze zasedání městské rady
(do 21. 2. 1930)
čes., 22 x 34 cm, polokož.

1927 - 1930

ýa

rch
iv

21 Protokoly ze zasedání městské rady
(do 19. 5. 1924)
čes., 22 x 34 cm, plátno

1930 - 1932

sk

24 Protokoly ze zasedání městské rady
(do 25. 3. 1932)
čes., 22 x 34 cm, polokož.

1932 - 1934

26 Protokoly ze zasedání městské rady
(do 7. 2 .1938)
čes., 22 x 34 cm, polopl.

1934 - 1938

ýz

em

25 Protokoly ze zasedání městské rady
(do 13. 8. 1934)
čes., 22 x 34 cm, polopl.

sk

27 Protokoly ze zasedání městské rady a MNV 1938-1945 (1946)
(do 6. 3. 1942, od 5. 10. 1945 do 6. 9. 1946)
čes., 22 x 34 cm, polopl.

av

28 Protokoly ze zasedání městského
zastupitelstva
něm., 24 x 35 cm, polokož., poškozené

-M

or

29 Protokoly ze zasedání městského
zastupitelstva (od 22.12. 1918 do 2. 9.
1925) a rozhodnutí vládního komisaře
Adolfa Kupky zastupujícího usnesemí
obecního zastupitelstva
(od 5.10.1925 do 14.5. 1926)
čes., 27 x 42 cm, polokož.
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1786 - 1811

1918 - 1926

Datace

1926-1945 (1949)

31 Radní protokol soudních záležitostí
něm., 21 x 33 cm, kož., poškozené

1717 - 1850

32 Protokoly ze schůzí finanční komise
(od 16.12. 1919)
čes., 22 x 34 cm, polopl.

1919 - 1933

33 Protokoly ze schůzí stavební komise
(od 27.9. 1919 do 11.6. 1941,
od 11.7. 1946)
čes., 22 x 34 cm, polopl.

1919-1945 (1947)

ýa

rch
iv

30 Protokoly ze zasedání městského
zastupitelstva a MNV
(do 22. 12. 1941, od 27. 9. 1945
do 2. 12. 1949)
čes., 26 x 40 cm, polopl., poškozené

34 Protokoly ze schůzí tržní komise
(od 27.9. 1919)
čes., 21 x 33 cm, polopl.

1919 - 1939

1919 - 1938

em

sk

35 Protokoly ze schůzí odhadní komise
(od 28.9. 1919)
čes., 21 x 33 cm, polopl.

1919 - 1938

37 Protokol ze schůzí chudinské komise
(od 27.9. 1919 do 9.4. 1927, od 2.7. 1937)
čes., 21 x 33 cm, polopl.

1919 - 1938

38 Protokoly ze schůzí elektrifikační komise
(od 27.9. 1919 do 31.1. 1927) + finanční
komise
(1934 - 22. 12 . 1941,
21.12. 1945 - 7. 11 . 1946)
čes., 21 x 34 cm, polopl.

1919-1945 (1946)

39 Protokoly ze schůzí zdravotního výboru
čes., něm., 21 x 34 cm, polokož.

1910 - 1924

40 Zápisy ze schůzí aprovisační komise
(od 27.9. 1919)
čes., 22 x 33,5 cm, polopl.

1919 - 1922

-M

or

av

sk

ýz

36 Protokoly ze schůzí hospodářské komise
(od 27.9. 1919)
čes., 21 x 33 cm, polopl.
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Datace

b) Knihy městské správy vedené v zájmu obyvatel
1578 - 1653

42 Rychtářská registra městečka Dolních
Kounic
(st. sign. SOA Brno C - 17 - 7075)
čes., něm., 29 x 45 cm, bílá kůže zdobená
vtlačeným ornamentem

1679 - 1857

rch
iv

41 Rychtářská registra městečka Dolních
Kounic
čes., něm., 30 x 40 cm, kůže zdobená
vtlačeným ornamentem

43 Horenská kniha městečka Dolních Kounic 1734 - 1795
čes., něm., 26 x 40 cm, hnědá kůže zdobená
vtlačeným ornamentem

1795 - 1884

sk

ýa

44 Pozemková kniha svobodných dělitelných
pozemků
I. díl (st. sign. SOA Brno C- 17 - 7152)
čes., něm., 28 x 41,5 cm, kož., poškozené

1795 - 1884

46 Pozemková kniha svobodných dělitelných
pozemků
III. díl (st. sign. SOA Brno C- 17 - 7154)
čes., něm., 28,5 x 41 cm, kož., poškozené

1792 - 1884

ýz

em

45 Pozemková kniha svobodných dělitelných
pozemků
II. díl (st. sign. SOA Brno C- 17 - 7153)
čes., něm., 29 x 41,5 cm, kož., poškozené

sk

47 Pozemková kniha svobodných dělitelných 1790 - 1885
pozemků
IV. díl (st. sign. SOA Brno C- 17 - 7155)
čes., něm., 28,5 x 41,5 cm, kož., poškozené
1796 - 1884

or

av

48 Pozemková kniha svobodných dělitelných
pozemků
V. díl (st. sign. SOA Brno C- 17 - 7156)
čes., něm., 28 x 40,5 cm, kož., poškozené

-M

49 Pozemková kniha svobodných dělitelných 1796 - 1884
pozemků
VI.díl (st. sign. SOA Brno C- 17 - 7157)
čes., něm., 27,5 x 39,5 cm, kož., poškozené

ČR

50 Rejstřík svobodných dělitelných pozemků
ke knihám I - VI, řazených podle tratí
(st. sign. SOA Brno C- 17 - 7151)
něm., 24 x 38 cm, papír
-5-
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[1884-1885]

Datace

1820

52 Kniha listin
(st. sign. SOA Brno C- 17 - 7163)
něm., 29,5 x 38 cm, vazba zničena

1816 - 1825

53 Kniha listin
(st. sign. SOA Brno C- 17 - 7164)
něm., 24,5 x 39 cm, polokož.

1824 - 1830

54 Kniha listin V.
(st. sign. SOA Brno C- 17 - 7165)
něm., 31 x 45,5 cm, kož., poškozené

1830 - 1838

55 Kniha listin
(st. sign. SOA Brno C- 17 - 7166)
něm., 25 x 40 cm, polokož., poškozené

1838 - 1842

ýa

rch
iv

51 Rejstřík svobodných pozemků
(st. sign. SOA Brno C- 17 - 11245)
něm., 21,5 x 34,5 cm, papír, poškozené

1842 - 1846

sk

56 Kniha listin VII.
(st. sign. SOA Brno C- 17 - 7167)
něm., 25 x 38,5 cm, polokož., poškozené

em

57 Kniha listin VIII.
1846 - 1850
(st. sign. SOA Brno C- 17 - 7168)
č., něm., 24,5 x 38 cm, polokož., poškozené
[1.pol.19.st.]

59 Kniha změn pozemků díl I.
něm., 25 x 38 cm, kož., poškozené

1806

60 Kniha změn pozemků díl II.
něm., 26 x 40 cm, kož., poškozené

1806

61 Rejstřík majitelů domů ke gruntovní knize
něm., 25,5 x 39 cm, papír

[1.pol.19.st.]

62 Rejstřík majitelů domů
něm., 20 x 24 cm, polokož., poškozené

1812 - 1880

63 Rejstřík majitelů domů
něm., 18,5 x 24 cm, papír

[1812-1880]

ČR

-M

or

av

sk

ýz

58 Rejstřík držitelů městských domů, sklepů,
zahrad, stodol, masných krámů a pekařství
k pozemkovým knihám
(st. sign. SOA Brno C- 17 - 7150)
něm., 25,5 x 38,5 cm, vazba zničena

-6-
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Datace

1881

65 Rejstřík nářadí v jednotlivých domech
něm., 18,5 x 24 cm, papír

1844

66 Parcelní protokol
něm., 24 x 38 cm, polokož.

1808 - 1848

67 Parcelní protokol
něm., 26 x 37cm, polokož.

1826

68 Parcelní protokol
něm., 24 x 38 cm, polokož., poškozené

1879

69 Parcelní protokol
něm., 25 x 40 cm, papír

1881

ýa

rch
iv

64 Rejstřík majitelů domů
něm., 17,5 x 21 cm, polopl., poškozené

70 Parcelní protokol
čes., 25,5 x 40,5 cm, vazba zničena

1940

[1.pol.20.st.]

sk

71 Parcelní protokol stavebních míst I.
něm., 37 x 44 cm, polokož.

[1.pol.20.st.]

73 Parcelní protokol stavebních míst III.
něm., 37 x 44 cm, polokož.

[1.pol.20.st.]

74 Sirotčí kniha a kniha sirotčích pohledávek
něm., 20,5 x 33 cm, kož., poškozené

1759 - 1850

75 Soupis půdy k daňovým účelům
něm., 25 x 36 cm, polokož.

1786

76 Kniha odhadu jmění
něm., 25 x 38 cm, polokož.

1789 - 1824

77 Statistický přehled obyvatel podle č.p.
něm., 42 x 64 cm, papír

1857

or

av

sk

ýz

em

72 Parcelní protokol stavebních míst II.
něm., 37 x 44 cm, polokož.

-M

78 Statistický přehled obyvatel podle č.p.
čes., něm., 43 x 54 cm, papír

ČR

79 Abecední přehled majitelů pozemků
něm., 42 x 52 cm, papír

1891
1918

-7-
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1881

81 Stavební protokol
čes., něm., 21 x 25 cm, polopl., poškozené

1900 - 1941

82 Kronika obce
čes., 22,5 x 34,5 cm, polokož.

1919-1945 (1959)

rch
iv

80 Soupis majitelů domů (doplněno do inv. č.
64, č. domu 1-144)
něm., 16 x 20 cm, papír

c) Knihy evidenční

1880 - 1890

84 Sčítání lidu
něm., 27 x 42 cm, polokož.

1901 - 1910

ýa

83 Sčítání lidu
něm., 29,5 x 39 cm, polokož.

1850 - 1864

86 Protokol o vydaných domovských listech
něm., 25 x 39 cm, polopl.

1864 - 1903

87 Protokol o vydaných domovských listech
(do 29. 9. 1922)
čes., 26 x 41 cm, plátno, bez vazby

1904 - 1922

88 Protokol o vydaných domovských listech
(do 29. 5. 1942)
čes., 25 x 40 cm, polopl., bez vazby

1922 - 1942

89 Protokol o vydaných domovských listech
čes., 25 x 40 cm, polopl.

1942-1945 (1949)

sk

ýz

em

sk

85 Protokol o vydaných domovských listech
něm., 21 x 34 cm, polokož., poškozené

1904-1945 (1948)

91 Abecední rejstřík cizinců
něm., 23 x 35 cm, papír

1856 - 1881

or

av

90 Index k protokolům o vydaných
domovských listech
čes., 21,5 x 34 cm, papírový obal

-M

92 Kniha cizinců
čes., něm., 21 x 34 cm, polopl., poškozené

1856 - 1861

93 Kniha cizinců
čes., něm., 21 x 36 cm, vazba zničena

1862 - 1885

94 Kniha vydaných pracovních knížek
něm., 25,5 x 40 cm, papír

1851 - 1856

ČR
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Datace

1856 - 1863

96 Záznamy o podomních obchodnících
něm., 20 x 33 cm, polopl.

1886 - 1899

97 Kniha policejních přihlášek a odhlášek
čes., něm., 29,5 x 41,5 cm, papír

1942 - 1943

98 Trestní protokol
něm., 25 x 39,5 cm, polokož.

1864

99 Záznamy o trestních jednáních
čes., něm., 24 x 40 cm, papír

1864 - 1889

100 Protokoly postrkové komise
něm., 23 x 38 cm, polokož., poškozené

1845 - 1850

ýa

rch
iv

95 Evidence pasů
něm., 25 x 40 cm, polopl.

1859 - 1899

102 Kniha postrků
něm., 23 x 18 cm, polokož.

1845 - 1870

sk

101 Protokoly postrkové komise
něm., 24,5 x 38 cm, polokož., poškozené

em

103 Seznamy domobranců
1845 - 1881
čes., něm., 30 x 45,5 cm, polokož., poškozené
104 Ohlašovací kniha
1872 - 1900
čes., něm., 25 x 37 cm, polokož., poškozené
1879 - 1918

106 Opovědní kniha dovolených a záložníků
něm., 25 x 40 cm, papír

1900 - 1907

107 Evidence vojenských osob
něm., 21 x 34 cm, papír

1907 - 1910

108 Rejstřík dovolenců a rezervistů
něm., 20 x 35 cm, polokož., poškozené

[1886]

or

av

sk

ýz

105 Evidence dovolenců a rezervistů
čes., něm., 25 x 39 cm, polopl., poškozené

-M

109 Rejstřík vyživovacích příspěvků
něm., 20 x 24 cm, polopl., poškozené

1914 - 1918
1917 - 1920

111 Vysvědčení příslušnosti a chudoby
čes., 19 x 24 cm, polokož.

1921 - 1923

ČR

110 Vysvědčení příslušnosti a chudoby
čes., něm., 20 x 24 cm, polopl.

-9-
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Datace

1850 - 1871

113 Úmrtní kniha
čes., něm., 24 x 38 cm, polopl., poškozené

1896 - 1921

114 Hřbitovní kniha
čes., něm., 25 x 40 cm, polopl., poškozené

1911 - 1929

115 Hřbitovní kniha
čes., 21 x 34 cm, polopl.

1930 - 1937

116 Hřbitovní kniha
čes., 21,5 x 30 cm, polopl.

1938-1945 (1951)

rch
iv

112 Úmrtní kniha
čes., něm., 19 x 25 cm, polopl., poškozené

ýa

III. Spisový materiál

1. Registraturní pomůcky
117 Podací protokol

1868 -1869
1872

sk

118 Podací protokol

120 Podací protokol
121 Podací protokol

ýz

122 Podací protokol

1873

em

119 Podací protokol

1875 - 1876
1877
1878
1879

124 Podací protokol

1880 - 1881

sk

123 Podací protokol

1882 - 1883

126 Podací protokol

1884

127 Podací protokol

1885

128 Podací protokol

1887

129 Podací protokol

1888

-M

or

av

125 Podací protokol

130 Podací protokol

1889

131 Podací protokol

1891

132 Podací protokol

1895

ČR
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Datace

1896

134 Podací protokol

1897

135 Podací protokol

1898

136 Podací protokol

1899

137 Podací protokol

1900

138 Podací protokol

1901

139 Podací protokol

1902

140 Podací protokol

1903

141 Podací protokol

1904

ýa

rch
iv

133 Podací protokol

142 Podací protokol

1905 - 1906

143 Podací protokol

1907
1908

sk

144 Podací protokol

147 Podací protokol

ýz

148 Podací protokol

1909

em

145 Podací protokol
146 Podací protokol

1910
1911
1912
1913

150 Podací protokol

1914

sk

149 Podací protokol

1915

152 Podací protokol

1916

av

151 Podací protokol

1917

154 Podací protokol

1918

or

153 Podací protokol

1920 - 1921

-M

155 Podací protokol
(do 23. 5. 1921, č.j. 1040)
156 Podací protokol
(do 16. 2. 1922, č.j. 460)

1921 - 1922

157 Podací protokol

1922

ČR
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Datace

1927 - 1928

159 Podací protokol
(do 17. 7. 1929, č.j. 1450)

1928 - 1929

160 Podací protokol
(do 14. 8. 1930, č.j. 1840)

1929 - 1930

161 Podací protokol

1930 - 1931

162 Podací protokol

1932

163 Podací protokol
(do 24. 5. 1935, č.j. 870)

1933 - 1935

164 Podací protokol
(do 10. 10. 1936, č.j. 4059)

1935 - 1936

ýa

rch
iv

158 Podací protokol
(do 23. 3. 1928, č.j. 680)

165 Podací protokol
(do 17. 2. 1938, č.j. 311)

1942

1942 - 1943

em

167 Podací protokol
(do 19. 6. 1943, č.j. 1730)

1936 - 1938

sk

166 Podací protokol
(do 9. 11. 1942, č.j. 2490)

1943 - 1944

169 Podací protokol

1944 - 1945

ýz

168 Podací protokol
(do 27. 6. 1944, č.j. 2260)

1811

171 Index k podacímu protokolu

1868

172 Index k podacímu protokolu

1877 - 1878

173 Index k podacímu protokolu

1944-1945 (1947)

174 Doručovací kniha

1851 - 1858

175 Doručovací kniha

1863 - 1902

176 Průpisová kniha korespondence

1902

-M

or

av

sk

170 Index k podacímu protokolu

177 Průpisová kniha korespondence

1903 - 1910

178 Průpisová kniha korespondence

1916 - 1918

ČR

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

179 Průpisová kniha korespondence

1918 - 1920
- 12 -

Datace

180 Registraturní klíč

1866

2. Spisy

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

a) Spisy do roku 1900 řazené podle dochovaného registračního klíče
I.

1850 - 1870

182 2 Porodní asistentky
(mj. jmenování, pozvání k přezkoušení)

1851 - 1856

karton 1

183 3 Sanitární záležitosti, epidemie, dobytčí
mor (mj. vyhlášky o dobytčím moru,
instrukce o obchodu s dobytkem v době
dobytčího moru, cirkulář o vypuknutí
dobytčího moru v Haliči, přehled o
nákaze)

1835 - 1865

karton 1

184 5 Formuláře
(mj. vzory formulářů - např. na pronájem
obecního gruntu, záznam obecního jmení
obce, přehled o konání týdenního trhu)

1862 - 1864

karton 1

185 6 Zajišťovací hlídka, dozor

1866

karton 1

186 7 Lékarna
(mj. oznámení o otevření lékarny, recepty)

[80. až 90. léta 19. století]

karton 1

187 8 Spisy řazené chronologicky

1850 - 1899

karton 1

188 1 Chudobinec

1852 -1865

karton 2

755 Chudinský fond
(doplněk r. 2014)

1841 - 1888

fascikl 2

189 2 Nemocnice, porodnice
1849 - 1869
(mj. poplatky za léčbu, přehled pečovatelů,
žádosti o zaplacení léčby, transportní
poplatek, žádost o vysvědčení chudoby,
žádosti o zjištění majetkových poměrů
pacientů, cirkulář o placení výloh
opatrovacích a tax za přijímání nalezenců)

karton 2

ýa

sk

em

sk

ýz

ČR

-M

or

av

II.

- 13 -

karton 1

rch
iv

181 1 Lékaři
(mj. vyhlášky a nařízení od nadřazených
orgánů, seznamy lékařů, oznámení o
hospitalizaci, vyučtování léčby, přijímací
protokoly, žádost o zaplacení výloh obcí)

Datace

190 3 Spolky, zaopatření prostřednictvím
1853 - 1869
sbírek (mj. výkaz nemocných nemocnice na
Starém Brně)
191 4 Spisy řazené chronologicky

1847 - 1884

191 Spisy řazené chronologicky

1885 - 1899

III.

Ukládací jednotka

ě

Regest

karton 2

vB
rn

Inv. č.

karton 3

karton 4

karton 5

193 2 Přijímání a propouštění ze svazku obce

1851 - 1868

karton 5

194 3 Vyšetřování cizích a domácích
příslušníků

1859 - 1864

karton 5

1815 - 1898

karton 5

196 1 Instrukce, požární řády

1787 - 1855

karton 6

197 2 Požární hlídky

1862 - 1865

karton 6

198 3 Pojištění
(mj. proti požárům, pojistné smlouvy,
přehled o požárech)

1856 - 1865

karton 6

199 4 Škody způsobené ohněm
(mj. vyčíslení škod a jejich zaplacení)

1815,1844-1847,1851 - 1863 karton 6

200 5 Spisy řazené chronologicky

1864 - 1899

karton 6

201 1 Věci stavební
1855 - 1864
(mj. poplatky za zkoušení parních kotlů,
zápis do gruntovní knihy, uzavření domu na
spadnutí, vystěhování nájemníků, revizní
komise, obecní mosty, nařízení, vyhlášky a
povolení ke stavbě, okresní silnice Dolní
Kounice - Trboušany - vyvlastnění
pozemků)

karton 7

ýa

av

sk

ýz

em

IV.

sk

195 4 Spisy řazené chronologicky

rch
iv

1854 - 1868
192 1 Cizinci
(mj. cirkulář k vedení knih evidence
cizinců, ohlášené přenocování cizinců,
pokyny pro registraci cizinců, nařízení k
vypátrání bydliště, zjištění původu nezletilé
pro ustanovení poručnictví)

ČR

-M

or

V.

202 2 Stavební povolení

1844 - 1870
- 14 -

karton 7

Datace

203 3 Stavební spory

1852 - 1864

204 4 Stavební povinnosti, opravy cest
1865
(mj. přejezd přes řeku z Moravských Bránic
do Nových Bránic a zpět, oprava cest po
povodních)
1863 - 1899

206 Nové a přestavěné domy - plány

1875 - 1902

206 Nové a přestavěné domy - plány

1903 - 1910

karton 7

karton 7

karton 7

karton 8

rch
iv

205 5 Spisy řazené chronologicky

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

karton 10

208 2 Žebrání a vyhoštění
(mj. seznamy a informace o žebrácích a
vyhoštěncích, postrkové pasy)

1858, 1861 - 1870

karton 10

1851 - 1870

karton 10

210 4 Trestnice, donucovací pracovna
(mj. oznámení o přelíčení a uložení trestů,
prosba o prominutí trestu, pokuty)

1854 - 1864

karton 11

211 5 Opatrovnictví, nalezené děti,
zaopatřovací ústav

1815-1859

karton 11

212 6 Spisy řazené chronologicky

1858 - 1880

karton 11

212 Spisy řazené chronologicky

1881 - 1899

karton 12

213 1 Pozemkové archy a

1851 - 1852

karton 12

213 Pozemkové archy b, c

1851 - 1852

karton 13

214 2 Popisy domů

1789

karton 14

sk

ýa

207 1 Policejní záležitosti
1854 - 1863
(mj. nařízení kontroly potulujících se osob,
všeobecné zemské prohlídky, výnosy a
nařízení Zemského úřadu, pokuta za
nekonání noční stráže, nežádoucí osoby,
ustavení strážníků)

sk

VI.

karton 9

or

av

ýz

em

209 3 Postrkové záležitosti
(mj. korespondence o postrkovaných
osobách, důvody postrků, instrukce o
vybírání poplatků za postrky, vyučtování
postrků, postrkové pasy)

ČR

-M

VII.

- 15 -

Datace

Ukládací jednotka

ě

Regest

1882

karton 14

216 3 Propouštěcí listiny

1851 - 1859

217 4 Katastrální věci, pozemky, domy
(mj. popis půdy v obci, daně, oběžníky,
změny v držbě, zápisy do katastru)

1851 - 1864

218 5 Prodeje pozemků

1852 - 1861

219 6 Dělení pozemků

1853 - 1859

karton 14

220 7 Oddlužení obcí
(mj. pozemkové záležitosti)

1851 - 1862, 1865, 1868

karton 14

221 8 Spisy řazené chronologicky

1867 - 1894

karton 15

karton 15

vB
rn

215 2 Popis domu č. 96 s kovárnou a k němu
náležejících polí (odhad hodnoty)

ýa

Inv. č.

karton 14

karton 14

rch
iv

karton 14

VIII.

1853 - 1865

sk

222 1 Poplatky a taxy
(mj. informace o zaplacení, přehledy,
nařízení o placení poplatků z kostelního
zboží)

1860 - 1865

karton 15

224 3 Vklady
(mj. výpis z účtů obce, půjčky)

1850 - 1865

karton 15

225 4 Spisy řazené chronologicky

1820 - 1861

karton 15

225 Spisy řazené chronologicky

1862 - 1889

karton 16

1855 - 1899

karton 16

227 2 Služební knížky a přípisy týkající se jich 1861 - 1865

karton 16

228 3 Vandrovní knížky

1851 - 1893

karton 17

229 4 Pasy a legitimace

1850 - 1865

karton 17

230 5 Čelední řád

1868 - 1870

karton 17

231 6 Nájemní protokoly

1866,1891-1894

karton 17

232 7 Spisy řazené chronologicky

1850 - 1879

karton 17

1880 - 1899

karton 18

sk

IX.

ýz

em

223 2 Kontribuční záležitosti, půjčky
(mj. vyučtování, obilní a kontribuční fond)

ČR

-M

or

av

226 1 Domovské listy a Domovská příslušnost

232 Spisy řazené chronologicky
- 16 -

Datace

X. a)

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

233 1 Obecní korespondence
(mj. přípisy a obežníky Okresního úřadu,
provolání co zbožná žádost/příznivci
Milosrdných bratří Staré Brno, majetkové,
finanční, zdravotní, právní záležitosti,
nabídka chemických přípravků)

1850 - 1894

234 2 Žádosti, dotazy, protokoly, exekuce,
soudní záležitosti, movitý a nemovitý
majetek, cesty a chovatelské stanice
(mj. výpis z katastru, oběžník o začátku
vinobraní, prodej výstavních losů na
Zemskou jubilejní výstavu, oznamení o
konání schůze hospodářského spolku)

1687, 1771, 1775, 1787, 1790, karton 20
1850-1899

235 3 Cirkuláře k obecním záležitostem
(mj. pozvání do schůzí)

1866 - 1877

karton 21

1867 - 1898

karton 21

ýa

rch
iv

karton 19

sk

236 4 Protokoly
(mj. žádosti o vysvědčení mravnosti a
zachovalosti a odpovědi na ně, pozemky)

1777,1835,1851,1869

karton 21

238 2 Pachty a Nájmy
(mj. licitační protokoly a pachtovní
smlouvy, poplatky ze stánků ročních trhů,
obežník o honbě, upomínaní dluhů)

1826,1836-1899

karton 21

239 3 Pastevní práva

1833 - 1860

karton 21

240 4 Ceny potravin

1873

karton 21

241 5 Kontribuce

1834,1872-1873

karton 21

242 6 Dluhy, dluhopisy

1866 - 1873

karton 21

243 7 Obligace

1791 - 1854

karton 21

244 1 Inventáře, inventář kmenového jmění
(mj. upisování na stavbu kostela)

1827 - 1864

karton 22

245 2 Koupě a prodeje
(mj. dražby, soudní narovnání, exekuce,
kupní smlouvy)

1749 - 1892

karton 22

or

av

sk

ýz

237 1 Seznamy robot

em

X. b)

ČR

-M

X. c)

- 17 -

Datace

Ukládací jednotka

ě

Regest

1849 - 1869

247 4 Obecní účty, prelimináře

1857 - 1889

248 5 Intabulace obecních peněz

1811 - 1869

249 6 Movitý a nemovitý obecní majetek
(mj. placení mýta na mostě, vyučtování
oprav ve škole)

1833 - 1867

250 7 Majitelé usedlostí

1848

karton 23

251 8 Intabulace obecních peněz

1869 - 1890

karton 23

252 9 Spisy řazené chronologicky

1853 - 1884

karton 23

252 Spisy řazené chronologicky

1885 - 1892

karton 24

252 Spisy řazené chronologicky

1893 - 1898

karton 25

253 1 Záležitosti živnostenské a otázky řemesel 1850 - 1870
(mj. žádosti o povolení živností, vyuční list,
stížnosti, kontroly, pohostinství,
korespodence s obchodní a živnostenskou
komorou v Brně, konstatující protokoly o
živnostech)

karton 25

254 2 Spisy řazené chronologicky

karton 26

karton 22

karton 23

karton 23

rch
iv

1866 - 1898

ýz

em

sk

XI.

XII.

karton 22

vB
rn

246 3 Pronájem pastvin

ýa

Inv. č.

karton 27

256 2 Cirkuláře
(mj. jednání o varhanech, činnost nového
faráře, církevní postní přikazání, odeslání
členů výboru pro stavbu kostela z okolních
obcí)

1797 - 1868

karton 27

257 3 Stavba kostela, oprava věže
(mj. plán, vyučtování, oprava věže)

1832, 1862

karton 27

258 4 Spisy řazené chronologicky

1749 - 1898

karton 27

ČR

-M

or

av

sk

255 1 Církevní záležitosti
1658-1724, 1843-1870
(mj. korespondence, vyučtování prací na
kapli, přesídlení faraře, jmenování nového
faráře, zpráva kvůli doručení upomínky,
pozvání pro představené 4 přifařených obcí,
uzavření zdejšího kostela, obnovení kaple,
konání bohoslužeb v kapli)

- 18 -

Datace

XIII.

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

259 1 Statistika, umění a věda, korespondence
(mj. úřední zpráva o odbytu časopisu
Mährischer Correspondenz, instrukce k
sčítání lidu)

1857 - 1862

751 Renumerace čísel popisných

1848

260 2 Sčítání lidu a domů
(mj. směrnice)

1857

261 3 Spisy řazené chronologicky

1845 - 1889

karton 27

1851 - 1865

karton 28

263 2 Spisy řazené chronologicky

fascikl 1

karton 27

rch
iv

1855 - 1880

sk

XV.

ýa

XIV.

262 1 Knihovní záležitosti
(mj. zápisy do gruntovní knihy, stav
usedlostí, vklady, poplatky, obligace)

karton 27

1838 - 1856

karton 28

1857 - 1869
264 Vojenské záležitosti
(mj. nařízení k nástupu, žádost o spolupráci
obce při odvodu, informace o stavu vojáků,
seznam počtu vojáků, výtah z trestů 6.
kompanie Rusko, vysvědčení chudoby pro
prominutí konání vojenské služby, zajištění
vstupu k finanční stráži, absence vojáka,
poplatky za odvod, vyhlášky a nařízení,
protokoly o přijetí vojínů, sbírka na válečné
potřeby) řazeno chronologicky

karton 29

264 Vojenské záležitosti
1870 - 1877
(mj. vyhlášky, chov koní, donucovací pas,
listy přijímací, informace o vojácích) řazeno
chronologicky

karton 30

-M

or

av

sk

ýz

em

264 1 Vojenské záležitosti
(mj. seznamy rekrutů, odvody, vyjádření
spokojenosti s průběhem odvodu - císař
František Josef I., vyhlášky) řazeno
chronologicky

karton 28

ČR

264 Vojenské záležitosti
1878 - 1885
(mj. korespondence, odvedenci, vysvědčení
chudoby a mravnosti) řazeno chronologicky
264 Vojenské záležitosti
(mj. korespondence) řazeno chronologicky
- 19 -

1886 - 1893

karton 31

karton 32

Datace

264 Vojenské záležitosti
1894 - 1899
(mj. vyhláška o domobraně, korespondence,
předvolání) řazeno chronologicky
XVI.

XVII.

1851 - 1864

karton 33

karton 33

rch
iv

265 1 Cechy, privilegia
(mj. informace o důvěryhodnosti a
majetkových poměrech žadatelů o vstup
do cechů, potvrzení cechovních privilegií,
korespondence)

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

karton 33

266 Školské záležitosti
(mj. průmyslová škola, farní škola seznamy dětí, připisy, přijímání učitelů,
korespondence s vrchností, fase, vyhlášky,
rozdělení hodin ve 3 třídě, učební plán,
výkazy zameškané návštěvy školy,
propouštěcí vysvědčení, osvobození od
školního platu, korespondence, stavební
statistika, brožura - petice k znovuotevření
olomoucké univerzity) řazeno
chronologicky

karton 34

1788, 1863 - 1899

av

XVIII.

sk

ýz

em

sk

ýa

266 1 Školské záležitosti
1792 - 1865
(mj. školní poplatky, program pro
opakovací školy, placení školního platu,
korespondence, udělení dekretu místní
škole, předložení exekučních a licitačních
protokolů, protokol o zřízení 3 třídní školy,
zpráva o zřízení nové průmyslové školy,
jazykové záležitosti, zákaz privátního
vyučtování řemesel, seznam žáků, školní
vizitace, vyhlášky) řazeno chronologicky

karton 35

-M

or

267 1 Daňové záležitosti
1864 - 1876
(mj. platební archy, seznamy, daň domovní,
daň z příjmu, potravní daně, korespodence s
daňovým úřadem, exekuce, vyhlášky,
vkládání peněz do poštovních zásilek,
nedoplatky, dluhy) řazeno chronologicky

ČR

1877 - 1880
267 Daňové záležitosti
(mj. seznamy, dluhy, korespondence,
přehledy příjmů, prosby o prominutí placení
daně, dobytčí pasy, vyhlášky, finanční stráž)
řazeno chronologicky
- 20 -

karton 36

Datace

1882 - 1898
267 Daňové záležitosti
(mj. seznamy, dluhy, korespondence,
přehledy příjmů, prosby o prominutí placení
daně, vyhlášky, finanční stráž) řazeno
chronologicky
XIX.

1843 - 1893

karton 37

karton 37

rch
iv

268 1 Stavby silnic
(mj. údržba silnic, vyhlášky, protokoly,
komise kvůli zřízení cesty, spojení cest,
prohlídky cest, výdaje na opravy cest,
okresní silnice, dražba na dodání štěrku)
řazeno chronologicky

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

XX.

sk

ýa

269 1 Živelné pohromy
1823, 1853 -1894
(mj. vyhlášky, vyúčtování škod, informace o
požárech, popisy požárů, povodně, seznamy
poškozených, pojištění) řazeno
chronologicky

karton 38

1823 - 1865

karton 38

271 3 Ohně
(mj. vyučtování škod, opravy) řazeno
chronologicky

1823 - 1830

karton 38

272 4 Povodně
(mj. seznamy poškozených, hlášení škody,
vylití řeky Jihlavy, poškození polí) řazeno
chronologicky

1833 - 1862

karton 38

1863 - 1909

karton 38

1832 - 1865

karton 38

av

XXI.

sk

ýz

em

270 2 Neštěstí
(mj. v obci i v okolních obcích, pád skály,
žhářství, povětrnostní škody, spor s
Ledkovicemi - rozřezání dřeva mostu)
řazeno chronologicky

-M

or

273 1 Tržní a mlynářský řád
(mj. kvalita a cena dobytka, obnovení
týdenních dobytčích trhů, stížnost na
jednání obchodnice na trhu, tržní a
mlynařský řád)

ČR

274 2 Cenové záležitosti
(mj. vyhlášky, kvalita a cena obilí pro trh,
tarifa o platech výročních trhů, ceny,
hodnocení trhů, zprávy o pekařích, výsady
na chléb, žemličky a hovězí)
- 21 -

Datace

275 3 Týdenní dobytčí trhy
(mj. i obilní trhy, taxy, udělení privilegia
pro konání ročních trhů, řad týdenních
vepřových trhů, poplatky)

1859 - 1901

276 4 Spisy řazené chronologicky

1784 - 1899

XXII.

karton 39

karton 39

karton 39

rch
iv

277 1 Výnosy, oběžníky a jiná sdělení
1866 - 1899
(mj. dražba židovského domu, konání ofert
na dodávku ošacení a látek pro nemocnici,
nabídka ječmene ke skladování od sladovny
Rajhrad, dovoz dobytka, zkoušky na
podkovářských školách) řazeno
chronologicky

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

ýa

XXIII.

1850 - 1867

karton 39

em

sk

278 1 Tresní záležitosti
(mj. oznamení o provinění, rozsudky,
pokuty, žhářství, nezákonný chov dobytka,
krádeže, postrky, urážka dobrovolníka,
zprávy o osobách, zaplacení vězeňských a
soudních poplatků, zprávy o propuštění
vězňů na svobodu, korespondence,
svědectví) řazeno chronologicky

sk

XXIV.

karton 40

ýz

1868 - 1894
278 Trestní záležitosti
(mj. urážky radních, krádež dobytka,
splašení krav, při kterém došlo ke zranění,
noční vytržnost, nezákonné nošení zbraně a
ohrožování s ní ostatních, nezákonný
odchod z práce) řazeno chronologicky

karton 40

or

av

279 1 Volby do zemského sněmu
1860-1861, 1863
(mj. poděkování poslance občanům obce za
zvolení, instrukce k vyhotovení volebních
listů pro židovskou obec, seznamy voličů,
hlasovací seznamy, vyhlášky)
1850 - 1864

karton 41

281 3 Spisy řazené chronologicky

1576 - 1894

karton 41

ČR

-M

280 2 Obecní volby
(mj. informace o volbách, plné moci,
seznamy voličů, hlasovací seznamy)

- 22 -

Datace

XXVI.

XXVII.

1823 - 1894

karton 42

rch
iv

282 1 Zápisy o dražbách, nájemní smlouvy,
mýta, vyhlášky
(mj. program lesnického odboru pro
Moravu a Slezsko, vzor formuláře pro
oferty, vyhláška o vybírání daní, prodej
dříví, odhady, prodej pole, prodej lomu,
licitační protokoly a rozhodnutí, pronájem
hostince, ustanovení úředníků, seznam
lékařů, opatření proti postupu cholery,
oznamení o zahájení činnosti advokatní
praxe, nové rozdělení obcí podle
pozemkové knihy) řazeno chronologicky

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

karton 43

ýz

em

sk

ýa

283 1 Chov dobytka, polní plodiny, tabákový
1805 - 1895
monopol, cenové výkazy, protokoly,
majetkové záležitosti, národní garda
(mj. seznam stromů školy v Pohořelicích,
dobytčí pasy, šlechtické zboží Uljanik
(Slavonie), korespondence mezi obcemi,
majetkové spory, odevzdání zbraní,
přednesení žádosti sedláků stavům a
odpověď na ní 1848, ceny dobytka, výskyt
housenek, plány na rozdělení domu,
poštovní spojení mezi Dolními Kounicemi a
Rajhradem, vyhlášky snoubenců v kostele,
církevní záležitosti, žádost o převzetí
pokladny, hračská licence, loterie) řazeno
chronologicky
XXVIII.

karton 44

av

sk

284 1 Periodika
1850 - 1881
(mj. plná moc, rozpočty, výkazy, ceny
stavebního materiálu, obecní účty, desetileté
snesení pachtovních poplatků, přiznávací
list majetnosti, přiznání příjmů) řazeno
chronologicky

or

XXIX.

ČR

-M

285 1 Záležitosti hřbitova, náhlá úmrtí
1796 - 1897
(mj. zpráva o úmrtí, lístek o pohřbení,
registr zemřelých, stanovení poručnictví nad
nezletilými dětmi, finanční záležitosti,
pozůstalosti (oděvy), příspěvky pro
pozůstalé, sebevražda) řazeno
chronologicky
- 23 -

karton 44

Datace

XXX.

286 1 Povolování hudebních zábav, divadelní 1851 - 1894
společnosti
(mj. korespondence, zpráva o divadelním
představení, povolení, zajištění křtu,
sňatková licence, taneční zábava, pozvánky
a plakáty) řazeno chronologicky
1880 - 1889

karton 44

karton 44

rch
iv

287 2 Divadelní plákaty

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

XXXI.

ýa

288 1 Vyšetřování smrtelných případů
1850 - 1868
(mj. oznamení úmrtí, soupis a licence
majetku po zemřelém, seznamy, zřeknutí se
dědictví, poručnictví) řazeno chronologicky

karton 46

em

sk

289 2 Poručenské záležitosti, úmrtní listy,
1709 - 1879
pozůstalosti
(mj. vyšetřovácí akta, kradež šatstva, požár,
smilstvo, výslech, pravidla pro pozůstalosti,
dědické záležitosti., poručnický dekret,
odprodej dědictví, vyhlášky, průvodní
listina porotců) řazeno chronologicky

karton 45

289 Poručenské záležitosti, úmrtní listy,
pozůstalosti
řazeno chronologicky

ýz

XXXII.

karton 47

(1654) 1804-1877

karton 47

av

sk

290 1 Nadace a stipendia
(mj. Chudinský institut, Chmelíčkův
studijní fond - účty, vyhláška o založení
nadace Františka Josefa I. pro staré a
nemocné lidi, knížecí špitál pro chudé,
korespondence se školami, nadační listiny,
inzerát - nabídka stipendií) řazeno
chronologicky

1880 - 1899

or

XXXIII.

ČR

-M

1701 - 1848
291 1 Vyhlášky a nařízení
(mj. trestní, stavební, katastrální a vojenské
záležitosti, provolání k zemským národům
1848, úřední listy, tajná společnost Mladá
Itálie, loterie, daně, pokuty, mlynářské taxy,
clo, řemesla) řazeno chronologicky

- 24 -

karton 48

Datace

1849 - 1898
291 Vyhlášky a nařízení
(mj. zákony a nařízení, vysvědčení,
policejní, vojenské a školské záležitosti,
postrky, obchodní a průmyslová komora,
instrukce pro rasy, vyzvání k archivům měst
ve věci péče o městské písemnosti,
instrukce k zavedení prozatimního zákona
obecního (1849)) řazeno chronologicky

XXXV.

1849 - 1886

karton 50

ýa

292 1 Volební záležitosti
(mj. korespondence s hejtmanstvím,
hlasovací lístky - brněnská obchodní a
průmyslová komora, volby do zemského
sněmu, volební řád, seznam opravněných
voličů, soupis hlasů, vyhlášky) řazeno
chronologicky

karton 49

rch
iv

XXXIV.

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

karton 50

em

sk

293 1 Vinařství
1675,1797-1870
(mj. korespondence, soupis vinařů, vybírání
mýta z piva a vína, vinárny) řazeno
chronologicky
XXXVI.

sk

XXXVII.

karton 50

ýz

1787,1838-1893
294 1 Úřední změny
(mj. zápisy do gruntovní knihy, poručnictví,
dispens, informace o úředních dnech
Okresního hejtmanství Slavkov, vyhlášky,
přeložení soudních úřadů do Dolních
Kounic) řazeno chronologicky

1837 - 1885

karton 51

1886 - 1899

karton 52

or

av

295 1 Vysvědčení, mistrovské listy
(mj. žádosti o vystavení vysvědčení
chudoby, mravnosti a způsobilosti a jejich
vystavení, legitimační a hlasovací lístek)
řazeno chronologicky

ČR

-M

295 Vysvědčení, mistrovské listy
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Datace

XXXVIII.

296 1 Předvolání
1850 - 1898
(mj. doručenky, nařízení, edikty, povolení
prodeje zadržených věcí neplatičů daní,
korespondence, likvidace kontribučenského
fondu - vypořádání pohledávek, dražba
ovoce) řazeno chronologicky

karton 52

297 1 Stížnosti, žaloby
(mj. spory, dluhy, majetkové záležitosti,
neplacení pachtu) řazeno chronologicky

1851 - 1868

karton 53

298 2 Odhady
(mj. předvolání, odhady domů) řazeno
chronologicky

1852 - 1865

karton 53

ýa

rch
iv

XXXIX.

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

karton 53

299 3 Spisy řazené chronologicky

1794 - 1880

sk

XL.

1705 - 1728 (1742)

em

300 1 Záležitosti kriminálního a hrdelního
soudu
(mj. výpovědi, žaloby, rozsudky, popis
provinění) řazeno chronologicky

karton 53

karton 54

300 Záležitosti kriminálního a hrdelního soudu 1750-1753, 1784
(mj. výslechy, rozsudky, udělení milosti,
způsob potrestání, vyhnání z obce, poplatky
za věznění) řazeno chronologicky

karton 55

av

XLI.

sk

ýz

300 Záležitosti kriminálního a hrdelního soudu 1731 - 1749
(mj. výslechy, rozsudky, udělení milosti,
způsob potrestání, vyhnání z obce, poplatky
za věznění) řazeno chronologicky

1858 - 1876

karton 55

1876 - 1878

karton 55

or

301 1 Přísežné soudy, četnická opatření
(mj. překročení hranic, postrky, listina
porotců) řazeno chronologicky

-M

L.

ČR

302 1 Míry a váhy
(mj. vyhlášky a tabulky) řazeno
chronologicky

- 26 -

Datace

b) řazeno věcně
1. Obec a její správa
1.2 Evidence občanů, domovské právo

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

303 Domovské listy

1908 - 1942

304 Svatební smlouvy

1811 - 1850

305 Průvodní list Franze Pokorného

1884

karton 56

306 Seznam osob přijatých do svazku obce
A-M

[1.pol. 20.stol.]

karton 56

306 Seznam osob přijatých do svazku obce
O-Z

[1.pol. 20.stol.]

karton 57

308 Čestná občanství
(mj. obnovení, korespondence)

karton 56

rch
iv

ýa
1912 - 1915

sk

307 Vypovězení z obce
(mj. trestní karty, vzor dokumentu o
vypovězení, odpověď na stížnost)

karton 56

1913

ýz

em

1914-1916, 1919
309 Uprchlíci z Haliče
(mj. seznam předmětů uprchlíků a jejich
vyčíslení, podání vysvětlení k zabavení věcí
uprchlíkům, vyhlášky a nařízení, příspěvky,
pomocná komise)

karton 57

karton 57
karton 57

1.3 Volební záležitosti

1896

karton 57

310 Obecní volby
(mj. soupisy k volbě oprávněných voličů,
volební seznamy)

1900

karton 57

310 Obecní volby
(mj. soupisy k volbě oprávněných voličů,
volební seznamy)

1904

karton 58

310 Obecní volby
(mj. soupisy k volbě oprávněných voličů,
volební seznamy)

1907

karton 59

ČR

-M

or

av

sk

310 Obecní volby
(mj. soupisy k volbě oprávněných voličů,
volební seznamy)
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Datace

310 Obecní volby
(mj. soupisy k volbě oprávněných voličů,
volební seznamy)

1910

310 Obecní volby
(mj. soupisy k volbě oprávněných voličů,
volební seznamy)

1914

karton 59

karton 60

karton 60

rch
iv

310 Obecní volby
1919
(mj. protokoly místní komise, seznamy
voličů, vyhlášky, zápisy o volbě, námitky k
volebním seznamům)

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

karton 60

311 Volby do Zemského sněmu
(mj. seznamy k volbě oprávněných voličů)

karton 61

ýa

310 Obecní volby, volby do Zemského a
1920 - 1928
Okresního zastupitelstva
(mj. zápis o volbě obecního zastupitelstva,
kandidátní listiny jednotlivých politických
stran, jmenování členů volebních komisí,
provolání a letáky stran - 1925)

sk

311 Volby do Zemského sněmu
(mj. vyhlášky užší volby - J. Hybeš)

em

1.4 Obecní funkcionáři a zaměstnanci

1906

ýz

312 Místo obecního sekretáře
(mj. žádosti uchazečů)
313 Seznamy členů komisí

1913

karton 67

1910

karton 61

[30.léta 20.století]

karton 61

1.5 Všeobecná správní činnost obce

karton 61

or

av

sk

314 Normativní výnosy
1875 - 1897
(mj. zdravotní, vojenské, evidenční a
hospodářské záležitosti, stanovení měrných
jednotek, mobilizace, nařízení o zachování
klidu na 1. máje, nařízení k ochraně před
zavlečením cholery z jižní Francie,
mobilizace, podomní obchod)

-M

315 Organizační statut sjezdu české samosprávy 1906
na Moravě

ČR

1907 - 1909
316 Židovská obec
(mj. přehled voličů, plná moc k zastupování
při volbě, vyhláška o konání volby,
stanovení volební komise, rozpočet a účet)
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karton 61
karton 61

Datace

1918

318 Pozvání do jateční komise

1935

319 Převezení rodinného archivu Herbersteinů
z Dolních Kounic do Libochovic
(mj. protest obce proti tomu a žádost o
zakročení proti tomu, vyjádření obvodní
úřadovny státního pozemkového úřadu na
základě prohlídky archivu, patrimoniální
archiv, zamítnutí převezení do Libochovic,
převezení do Zemského archivu v Brně,
protokol o převezení, prohlídka archivu
obecními představiteli)

1924

karton 61

karton 61

ýa

2. Správa obecního majetku

sk

2.1 Evidence obecního majetku

1870 - 1908

karton 62

321 Odprodej obecních pozemků
1920 - 1944
(mj. povolení Moravského zemského
výboru,
Okresního úřadu a obecního zastupitelstva
k
odprodeji obecních pozemků, odstoupení
pozemků obci k vybudování polní cesty,
geometrické plány)

karton 62

322 Prodej obecních odoraných pozemků
(mj. souhlas se záměnou obecních
pozemků, situační nákresy, seznamy
vlastníků, výkazy ploch)

1921 - 1932

karton 62

323 Ocenění obecního majetku

1863-1864

karton 62

324 Pronájem obecního hostince
(mj. smlouvy, inventář, stanovení výše
nájmu, udělení živnostenských koncesí)

1903 - 1928

karton 62

em

320 Výkazy obecního majetku
(mj. finanční záležitosti,
pozemnostní archy)

karton 61

rch
iv

317 Přípisy národního výboru v Dolních
Kounicích
(mj. vyhlášení republiky, vyhlášení k
dodržování pořádku a klidu, ochrana
uměleckých předmětů)

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

ČR

-M

or

av

sk

ýz

2.2 Jednotlivé části obecního majetku
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Datace

1911 - 1927

326 Pojistka hasičského ambulačního vozu

1924

327 Hřbitov (mj. organizační řád hřbitova,
stanovení hřbitovních poplatků,
upravovací plán hřbitova, péče o válečné
hroby)

1924 - 1938

2.3 Rozpočtové hospodaření obce

328 Tarif odměn poslům

1883

3.2 Bezpečnost silnic a cest, doprava a spoje

1881

em

3.4 Zdravotní a veteriární záležitosti

karton 63

karton 63

karton 63

karton 63

sk

329 Silnice k Tikovicím
(mj. odstoupení pozemku,
financování stavby)

ýa

3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek

karton 62

rch
iv

325 Smlouva o pronájmu budovy četnické
stanice
(mj. žádost a schválení zvýšení pronájmu
četnické stanice, plány)

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

karton 63

331 Červený kříž
(mj. zpráva o činnosti, výtah stanov,
vyhlášky, příspěvky pro vdovy, válečné
oběti, propagační plakát)

karton 63

1900 - 1928

sk

ýz

1883 - 1920
330 Spisy zdravotního výboru
(mj. poplatky za léčení, vyhlášky, protokol
z jednání zdravotního výboru, vypsání místa
lékaře, porodní báby, seznamy dítek k
očkování,
o dezinfekci)

karton 63

333 Cholera a jiné infekční choroby
(mj. instrukce, vyhlášky, skvrnitý tyfus)

1886-1892, 1914-1916

karton 63

334 Hromadné očkování proti záškrtu

1936

karton 63

ČR

-M

or

av

332 Zdravotní záležitosti
1878-1915, 1921
(mj. seznamy, jmenování obvodního lékaře,
protokol ze schůze zdravotního obvodu,
fotografie zachranářských dopravních
prostředků, vyhlášky)

- 30 -

Datace

335 Obecní jatky
(mj. plán na přístavbu a přestavbu jatek,
místo hlídače jatek, Řád jatek, vzorový
řad Pohořelice, stavební účet, poplatky za
porážku, podmínky porážky, vyhlášky
a oběžníky, tarif poplatků)

(1851) 1899 - 1941

3.7 Stavební a požární záležitosti

Ukládací jednotka

ě

Regest

karton 64

vB
rn

Inv. č.

1881

337 Stavba a přístavba školy
(mj. 5 kusů plánů)

1891, 1900

karton 64

338 Stavba opatrovny Matice dolnokounické
(mj. plán stavby české mateřské školky,
povolení, pozemky)

1906-1907

karton 64

ýa

339 Stavba německé obecné školy
(mj. 2 plány)

karton 64

rch
iv

336 Prodej stavebního místa kostelnímu
konkurenčnímu výboru + plánky

1906

karton 64
karton 64

341 Plány a rozpočet přestavby městského
chudobince

karton 64

sk

340 Zřízení telefonu v obci v rámci vybudování 1907 - 1912
tel. sítě z Brna do Znojma

em

1930

karton 64

343 Výměry a přikázání k nuceným pracím na
stavbě zákopů

1944 - 1945

karton 65

344 Stavební spisy
(mj. protokoly, plány, žádost o stavební
místo, stavební povolení - přestavby,
přístavby, kolaudace, udělení č.p.)

1907 - 1910

karton 65

344 Stavební spisy
(mj. protokoly, plány, žádost o stavební
místo, stavební povolení - přestavby,
přístavby, kolaudace, udělení č.p.)

1911 - 1922

karton 66

344 Stavební spisy
(mj. odprodeje pozemků, provozovny,
čerpací stanice)

1923 - 1929

karton 67

ČR

-M

or

av

sk

ýz

1927 - 1937
342 Projekty a plány kanalizace
(mj. vodoprávní povolení, příspěvek na
odvodnění obce, zadání projektu, seznam
poplatků a domů připojených na kanalizaci,
výdělkový výkaz, revizní zpráva, technická
zpráva, podélné profily)

- 31 -

Datace

1930 - 1944
344 Stavební spisy
(mj. obchodní dům, geometrický plán,
protokol o stanovení nájemného u
provozních místností v továrních objektech)
345 Veřejné osvětlení
(mj. protest proti zrušení pouliční lampy,
žádost o přidělení el. osvětlení, informace
o způsobu rozšíření el. osvětlení)

karton 68

karton 69

346 Trestní spisy A - K
(mj. trestní nálezy, karty a listy,
řazeno abecedně)

1906-1945 (1950)

karton 69

346 Trestní spisy L - Ž
(mj. trestní nálezy, karty a listy,
řazeno abecedně)

1906-1945 (1950)

karton 69

ýa

rch
iv

3.8 Tresní a smírčí pravomoc

1924

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

1941 - 1945

karton 70

1941 - 1945

karton 71

1941 - 1945

karton 72

1941 - 1945

karton 73

1941 - 1945

karton 74

1869

karton 74

349 Výzva k podpisu petice ve věci
všeobecného pojištění podepsané
J. Hybešem

1901

karton 74

350 Finační podpory od města
(mj. příspěvky k penzi, chudinská
podpora, ošetřovací útraty pro sirotčince)

1918-1920,1923,1925,1937,
1939,1941-1944

karton 74

351 Chudobinec sv. Alžběty
(mj. předání kaple sv. Barbory do
vlastnictví města, nabídka volných míst
v chudobinci, rozpočet přestavby, plány,
nouzová práce, vyjádření památkového
ústavu ke kulturnímu významu budovy
chudobince)

1904,1925

karton 74

347 Policejní přihlášky He - Kr
347 Policejní přihlášky Kř - P

em

347 Policejní přihlášky R - U

sk

347 Policejní přihlášky A - Ha

347 Policejní přihlášky V - Ž, Němci a Židé

ýz

4. Péče o veřejné ústavy a zařízení
4.1 Chudinství a sociální péče

ČR

-M

or

av

sk

348 Zjištění majetkových poměrů
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Datace

1930

353 Podpory v nezaměstnanosti

1933 - 1937

354 Služné četnictva

1940

355 Sirotčí spolek
(mj. pozvání na ustavující schůzí do
Ivančic, informace o otevření zemské
komise pro ochranu a péči o děti a mládež,
instrukce chudinského katastru, sbírka,
korespondence, poznamenání sirotků a
poručníků, sirotčí kolonie v Rosicích)

1911 - 1913

356 Školní vysvědčení
357 Rekapitulace školního platu

karton 74

karton 75

karton 75

1836 - 1870

karton 75

ýa

4.2 Školství

karton 74

rch
iv

352 Výplatní listina dělníků při nouzové práci

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

karton 75

1883

sk

358 Školní záležitosti
1903 - 1905
(mj. subvence na průmyslovou pokračovací
školu, oznámení o umístění dětské
opatrovny, jednání o sloučení školních
obvodů křesťanské a židovské obce)

karton 75

1907

karton 75

360 Německá a česká školní rada
(mj. vyučtování, zameškané hodiny,
hodnocení školního roku, spor německé
a české školní rady o zápis dítek, podpory
pro chudé děti, jmenování učitele)

1907 - 1918

karton 75

361 Pozemnostní arch - škola

1908

karton 75

362 Povolování divadel a veřejných podniků
(mj. Silvestr, koncerty, oslavy, výstavy,
sbírka na postavení pomníku, komité pro
záchranu památek)

1880 - 1929

karton 75

363 Chmelíčkův podpůrný studentský fond
(mj. korespondence)

1881,1886 - 1944

karton 76

av

sk

ýz

em

359 Česká měšťanská škola
(mj. petice, vyjádření na podporu
vybudování měšťanské školy v obci,
protokol projednání žádosti o zřízení
této školy)

ČR

-M

or

4.4 Záležitosti spolkové a kulturní
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Datace

364 Nadace Matyáše Karbra
(mj. pro chudé, hlavně invalidy, vdovy a
sirotky, kassabuch, nadační list)

1917 - 1919

365 Leták k prvnímu máji

[1.pol. 20.stol.]

5. Spolupůsobení ve státních záležitostech
5.1 Vojenské záležitosti

karton 76

karton 76

karton 76

rch
iv

366 Místní osvětová komise
1920 - 1930
(mj. zápis o schůzi, jmenování zástupce do
Okresního osvětového svazu,
korespondence, stanovení počtu členů,
přehled činnosti, inventář veřejné knihovny)

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

karton 77

368 Mobilizační předpisy
(mj. brožury)

1896,1903-1904

karton 77

1919

karton 77

1941 - 1943

karton 77

em

369 Vojenské operace na Slovensku
(mj. vyhlášky)

sk

ýa

367 Průchody francouzských vojsk s
1805-1810
vyučtováním
(mj. vojenské zprávy, denní rozkaz
francouzského maršálka, financování
vojska, válečné daně, ubytování a rekvizice)

ýz

370 Odevzdání zvonů pro válečné účely
(mj. zákaz užívání železných zvonů jako
náhrady, pokyny a vyhlášky k předání,
hlášení zvonů)
5.2 Záležitosti daňové a katastrální

karton 78

372 Dluhopisy (obligace na jména)

1797 - 1893

karton 78

373 Kupní smlouvy

1816 - 1850

karton 78

374 Knížečka placení při odpisu gruntu

1855 - 1866

karton 78

375 Daňové záležitosti
(mj. výkazy daní, nedoplatky)

1871,1891-1897,1899,
1902-1907,1910-1922

karton 78

376 Popis hranic

1862

karton 78

377 Gruntovní změny

1884

karton 78

ČR

-M

or

av

sk

371 Soupis zaslaných naturálií hraběcímu dvoru 1682
Dietrichsteinskému

- 34 -

Datace

378 Cesta do tratí v katastru Šidlák
(mj. protokol o výsledku jednání)

1921

379 Stanovení hranic pozemků

1929 - 1942

5.3 Soudní záležitosti

Ukládací jednotka

ě

Regest

karton 78

vB
rn

Inv. č.

karton 78

380 Seznamy porotců

1900 - 1923

381 Spor obce s Františkem Langrem
(mj. nesrovnalosti ve věci vyměření a
vyznačení hranic pozemků a vyhotovení
plánů, průběh soudního procesu,
korespondence obce s jejím advokátem,
výpovědi svědků, odvolání obžalovaného,
vyučtování soudních poplatků)

1910 - 1914

382 Žádosti o nucené zřízení práva zástávního

1934,1941

karton 79

1883-1884, 1898

karton 79

sk

383 Podomní obchod
(mj. vyhlášky a seznam podomních
obchodníků)

1895 - 1899

karton 79

385 Soupis dobytka

1850

karton 79

386 Žádost občanů o zrušení povinnosti platit
poplatek na udržování býka

1877

karton 79

387 Vinařské záležitosti
1921
(mj. dotaz města v otázce víchů a odpověď)

karton 79

388 Pozemková reforma
(mj. usnesení o přídělech půdy)

1924

karton 79

389 Dobytčí trhy
(mj. žádost o ponechání vážení dobytka
strážníkům váhy)

1925, 1928

karton 79

ýz

em

384 Kaber Antonín - konkurs
(mj. kloboučník, žaloba za neplacení
půjček, soupis dluhů, oznamení o
prodeji pohledávek konkurzní podstaty
dražbou, vyhlášky, korespondence)

karton 79

rch
iv

ýa

5.4 Živnostenské záležitosti

karton 79

ČR

-M

or

av

sk

5.5 Zemědělství, lesnictví, myslivost a rybolov
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Datace

c) Korespondence po roce 1900 řazená chronologicky
1900 - 1914

ýz

391 Obecní účty širotčí

em

1. Účetní knihy

sk

ýa

1915 - 1929
390 Korespondence
(mj. kandidátní lístek der deutsch demokratischen Freiheitspartei, výtisk
Vinařského obzoru, zřízení soukromé
autobusové linky od nádraží do města,
pozvání na odhalení pamětní desky
dělníkovi Fr. Pavlíkovi v Brně, opatření
proti šíření nemocí od vojáků, nový penzijní
zákon, přípravy ke zřízení
Moravskoslezského komunálního archivu)

IV. Účetní materiál

1661
1662

393 Obecní účty širotčí

1663

sk

392 Obecní účty širotčí

1663

395 Obecní účty širotčí

1664

av

394 Obecní účty sirotčí

1665

397 Obecní účty širotčí

1666

or

396 Obecní účty širotčí

1667

399 Obecní účty širotčí

1669

400 Obecní účty širotčí

1680

401 Obecní účty širotčí

1683

ČR

-M

398 Obecní účty širotčí
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karton 80

rch
iv

390 Korespondence
(mj. provolání k německým rolníkům, aby
nevolili sociální demokracii, žádost spolku
Komenský o příspěvek na české školy ve
Vídni, žádost o podporu dostavby muzea v
Turčianském Sv. Martine, pozvání na
schůzi ku podpoře zřízení druhé české
vysoké školy na Moravě, informace o
pěstování vinné révy, cholera v Rusku opatření, maximální tarif kominíků v
markrabství moravském)

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

karton 81

Datace

1685

403 Obecní účty širotčí

1690

404 Obecní účty širotčí

1691

405 Obecní účty širotčí

1692

406 Obecní účty širotčí

1693

407 Obecní účty širotčí

1697

408 Obecní účty širotčí

1698

409 Obecní účty širotčí

1699

410 Obecní účty širotčí

1700

ýa

rch
iv

402 Obecní účty širotčí

411 Obecní účty

1701

412 Obecní účty

1702
1703

sk

413 Obecní účty
414 Obecní účty

1704

em

415 Obecní účty
416 Obecní účty

418 Obecní účty

sk

419 Obecní účty

ýz

417 Obecní účty

1705
1706

1707-1708
1708-1709
1709
1710-1711

421 Obecní účty
(24. července 1712)

1711-1712

422 Obecní účty
(do konce června 1713)

1712-1713

423 Obecní účty
(do 17. března 1714)

1713-1714

424 Obecní účty

1714

425 Obecní účty

1716

-M

or

av

420 Obecní účty
(do 16. května 1711)

ČR

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.
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Datace

1717

427 Obecní účty

1718

428 Obecní účty

1719

429 Obecní účty

1720

430 Obecní účty

1721

431 Obecní účty

1727

432 Obecní účty

1728

433 Obecní účty

1729

434 Obecní účty

1732

ýa

rch
iv

426 Obecní účty

435 Obecní účty

1734

436 Obecní účty

1735
1736

sk

437 Obecní účty
438 Obecní účty

1737

em

439 Obecní účty
440 Obecní účty

sk

443 Obecní účty

ýz

441 Obecní účty
442 Obecní účty

1738
1739
1740
1741
1742
1743

445 Obecní účty

1745

av

444 Obecní účty

1746

447 Obecní účty

1747

or

446 Obecní účty

1748

449 Obecní účty

1749

450 Obecní účty

1750

451 Obecní účty

1751

-M

448 Obecní účty

ČR

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.
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Datace

1752

453 Obecní účty

1753

454 Obecní účty

1754

455 Obecní účty

1755

456 Obecní účty

1756

457 Obecní účty

1757

458 Obecní účty

1758

459 Obecní účty

1759

460 Obecní účty

1760

ýa

rch
iv

452 Obecní účty

461 Obecní účty

1762

462 Obecní účty

1763
1764

sk

463 Obecní účty
464 Obecní účty

1765

em

465 Obecní účty
466 Obecní účty

sk

469 Obecní účty

ýz

467 Obecní účty
468 Obecní účty

1766
1767
1768
1769
1770
1771

471 Obecní účty

1772

av

470 Obecní účty

1773

473 Obecní účty

1774

or

472 Obecní účty

1775

475 Obecní účty

1776

476 Obecní účty

1777

477 Obecní účty

1778

-M

474 Obecní účty

ČR

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.
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Datace

1779

479 Obecní účty

1780

480 Obecní účty

1781

481 Obecní účty

1782

482 Obecní účty

1783

483 Obecní účty

1784

484 Obecní účty

1785

485 Obecní účty

1786

486 Obecní účty

1787

ýa

rch
iv

478 Obecní účty

487 Obecní účty

1788

488 Obecní účty

1789
1790

sk

489 Obecní účty

491 Obecní účty
(do konce října 1792)

ýz

492 Obecní účty
(do konce října 1793)

1791

em

490 Obecní účty
(do konce října 1791)

sk

493 Obecní účty
(do konce října 1794)

1791-1792
1792-1793
1793-1794
1794-1795

495 Obecní účty
(do konce října 1796)

1795-1796

496 Obecní účty
(do konce října 1797)

1796-1797

497 Obecní účty
(do konce října 1798)

1797-1798

498 Obecní účty
(do konce října 1799)

1798-1799

-M

or

av

494 Obecní účty
(do konce října 1795)

ČR

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.
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Datace

1799-1800

500 Obecní účty

1800-1801

501 Obecní účty

1802

502 Obecní účty

1804

503 Obecní účty

1805

504 Obecní účty

1806

505 Obecní účty

1807

506 Obecní účty

1808

507 Obecní účty

1809

ýa

rch
iv

499 Obecní účty
(do konce října 1800)

508 Obecní účty

1810
1811

sk

509 Obecní účty
510 Obecní účty

1812
1813

em

511 Obecní účty
512 Obecní účty

515 Obecní účty

sk

516 Obecní účty

ýz

513 Obecní účty
514 Obecní účty

1814
1815
1816
1817
1818
1819

518 Obecní účty

1820

519 Obecní účty

1822

520 Obecní účty

1823

521 Obecní účty

1824

-M

or

av

517 Obecní účty

522 Obecní účty

1825

523 Obecní účty

1826

ČR

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

524 Obecní účty

1827
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Datace

1828

526 Obecní účty

1829

527 Obecní účty

1830

528 Obecní účty

1831

529 Obecní účty

1832

530 Obecní účty

1833

531 Obecní účty

1834

532 Obecní účty

1835

533 Obecní účty

1836

ýa

rch
iv

525 Obecní účty

534 Obecní účty

1837

535 Obecní účty

1838
1839

sk

536 Obecní účty
537 Obecní účty

1840

em

538 Obecní účty
539 Obecní účty

sk

542 Obecní účty

ýz

540 Obecní účty
541 Obecní účty

1841
1842
1843
1844
1845
1846

544 Obecní účty

1847

av

543 Obecní účty

1848

546 Obecní účty

1849

or

545 Obecní účty

1850

-M

547 Obecní účty
(do konce října 1850)
548 Obecní účty
(do konce října 1851)

1850-1851

549 Obecní účty

1851-1852

ČR

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.
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Datace

1853

551 Obecní účty

1854

552 Obecní účty

1855

553 Obecní účty

1856

554 Obecní účty

1858

555 Obecní účty

1859

556 Obecní účty

1860

557 Obecní účty

1861

558 Obecní účty

1862

ýa

rch
iv

550 Obecní účty

559 Obecní účty

1863

sk

560 Kniha záznamů Františka Aloise Chmelíčka 1789 - 1814
o půjčkách a jejich splátkách
561 Kniha jmění

1825

1865

563 Kniha městských dluhů

ýz

564 Výkaz daní

em

562 Kniha jmění

565 Výkaz daní

1852
1822
1849
1857

567 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1858

568 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1859

569 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1860

570 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1861

571 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1862

572 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1863

-M

or

av

sk

566 Hlavní účetní kniha městského důchodu

573 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1864

574 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1865

ČR

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.

575 Hlavní účetní kniha městského důchodu
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1866

Datace

1867

577 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1868

578 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1869

579 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1870

580 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1871

581 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1872

582 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1873

583 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1874

584 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1875

586 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1876
1877
1878

sk

587 Hlavní účetní kniha městského důchodu

ýa

585 Hlavní účetní kniha městského důchodu

rch
iv

576 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1879

589 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1880

590 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1881

591 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1883

ýz

em

588 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1884

593 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1885

594 Hlavní účetní kniha městského důchodu
595 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1887

1886

596 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1888

597 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1889

or

av

sk

592 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1890

599 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1891

600 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1892

601 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1893

-M

598 Hlavní účetní kniha městského důchodu

ČR

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.
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Datace

1894

603 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1895

604 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1896

605 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1897

606 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1898

607 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1899

608 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1900

609 Hlavní účetní kniha

1901

610 Hlavní účetní kniha

1902

ýa

611 Hlavní účetní kniha

1903

612 Hlavní účetní kniha

1904
1905

sk

613 Hlavní účetní kniha

616 Hlavní účetní kniha

ýz

617 Hlavní účetní kniha

1906

em

614 Hlavní účetní kniha
615 Hlavní účetní kniha

rch
iv

602 Hlavní účetní kniha městského důchodu

1907
1908
1909
1910

619 Hlavní účetní kniha

1911

sk

618 Hlavní účetní kniha

1912

621 Hlavní účetní kniha

1913

av

620 Hlavní účetní kniha

1914

623 Hlavní účetní kniha

1915

or

622 Hlavní účetní kniha

1916

625 Hlavní účetní kniha

1917

626 Hlavní účetní kniha

1923

627 Hlavní účetní kniha

1924

-M

624 Hlavní účetní kniha

ČR

Ukládací jednotka

ě

Regest

vB
rn

Inv. č.
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Datace

1925

629 Hlavní účetní kniha

1929

630 Hlavní účetní kniha

1934

631 Hlavní účetní kniha

1935

632 Hlavní účetní kniha

1936

633 Hlavní účetní kniha

1937

634 Hlavní účetní kniha

1938

635 Hlavní účetní kniha

1939

636 Hlavní účetní kniha

1941-1942

ýa

rch
iv

628 Hlavní účetní kniha

637 Hlavní účetní kniha

1943

638 Hlavní účetní kniha

1944
1945

sk

639 Hlavní účetní kniha

640 Hlavní účetní kniha viničného hospodaření 1762 - 1790

ýz

643 Pokladní deník

em

641 Hlavní účetní kniha viničného hospodaření 1791 - 1833
642 Pokladní deník

1821-1849
1850
1851

645 Pokladní deník

1852

sk

644 Pokladní deník

1853

647 Pokladní deník

1854

av

646 Pokladní deník

1855

649 Pokladní deník

1856

or

648 Pokladní deník

1862 - 1874

651 Pokladní deník

1877

652 Pokladní deník

1879

653 Pokladní deník

1881

-M

650 Pokladní deník

ČR
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Datace

1882

655 Pokladní deník

1909

656 Pokladní deník

1910

657 Pokladní deník

1911

658 Pokladní deník

1912

659 Pokladní deník

1913

660 Pokladní deník

1914-1915

661 Pokladní deník

1916-1917

662 Pokladní deník

1918-1921

ýa

rch
iv

654 Pokladní deník

663 Pokladní deník

1921-1922

664 Pokladní deník

1923-1924
1926-1927

sk

665 Pokladní deník

668 Pokladní deník

ýz

669 Pokladní deník

1928

em

666 Pokladní deník
667 Pokladní deník

1929-1932
1933-1937
1937-1942

1910-1943

671 Výkaz školních platů

1858

sk

670 Deník Chmelíčkovy nadace

1859

673 Výkaz školních platů

1860

av

672 Výkaz školních platů

1861

675 Výkaz školních platů

1862

or

674 Výkaz školních platů

1863

677 Výkaz školních platů

1864

678 Výkaz školních platů

1871-1872

679 Výkaz školních platů

1872-1873

-M

676 Výkaz školních platů

ČR
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Datace

1873-1883

681 Výkaz školních platů

1883-1895

752 Kniha účtů chudinského fondu

1789-1864

753 Kniha účtů chudinského fondu

1865-1922

754 Kniha příjmů a vydání chudinského fondu

1908-1934

682 Přehled vyplacených chudinských podpor

1911-1922

683 Hlavní účetní kniha chudinského fondu

1922-1924

684 Hlavní účetní kniha chudinského fondu

1925

685 Hlavní účetní kniha chudinského fondu

1937-1944

ýa

686 Účetní deník chudinského fondu

1911

687 Účetní deník chudinského fondu

1912-1914
1915-1925

sk

688 Účetní deník chudinského fondu

rch
iv

680 Výkaz školních platů

1904-1928

690 Hlavní pokladní kniha hřbitovního fondu

1929-1934

691 Hlavní pokladní kniha hřbitovního fondu

1935-1939

692 Hlavní pokladní kniha hřbitovního fondu

1940-1944

ýz

em

689 Hlavní pokladní kniha hřbitovního fondu

1921-1929

694 Hlavní pokladní kniha pro kanalisaci

1929-1931

695 Hlavní pokladní kniha zdravotní výboru

1911-1912

696 Pokladní deník zdravotního výboru

1911-1924

697 Pokladní deník obecních jatek

1920-1928

698 Pokladní deník jatečního fondu

1929-1945 (1947)

699 Hlavní kniha daně pozemkové a domovní

1871

-M

or

av

sk

693 Hlavní pokladní kniha pro elekrifikaci
města

1878

701 Hlavní kniha daně pozemkové a domovní

1879

ČR

700 Hlavní kniha daně pozemkové a domovní

702 Hlavní kniha daně pozemkové a domovní
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1880, 1882

Datace

1884-1885

704 Hlavní kniha daně pozemkové a domovní

1888-1889

705 Hlavní kniha daně pozemkové a domovní

1891

706 Hlavní kniha daně pozemkové a domovní

1892

707 Hlavní kniha daně pozemkové a domovní

1893

708 Hlavní kniha daně pozemkové a domovní

1894

709 Hlavní kniha daně pozemkové a domovní

1899

710 Hlavní kniha daně pozemkové a domovní

1900

711 Hlavní kniha daně pozemkové a domovní

1903-1904

ýa

rch
iv

703 Hlavní kniha daně pozemkové a domovní

712 Deník daní

1884

713 Deník daní

1892
1895

sk

714 Deník daní
715 Deník daní

1897

em

716 Deník daní

1899
1850

718 Přiznání k dani domovní

1851

ýz

717 Přiznání k dani domovní

1852

720 Přiznání k dani domovní

1853

sk

719 Přiznání k dani domovní

1854

722 Přiznání k dani domovní

1855

av

721 Přiznání k dani domovní

1856

724 Přiznání k dani domovní

1857

or

723 Přiznání k dani domovní

1858

726 Přiznání k dani domovní

1859

727 Přiznání k dani domovní

1860

728 Přiznání k dani domovní

1861

ČR

-M

725 Přiznání k dani domovní
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Datace

1862

730 Přiznání k dani domovní

1863

731 Přiznání k dani domovní

1864

732 Přiznání k dani domovní

1865

733 Přiznání k dani domovní

1866

734 Přiznání k dani domovní

1867

735 Přiznání k dani domovní

1900

736 Přiznání k dani domovní

1901

737 Přiznání k dani domovní

1903

ýa

rch
iv

729 Přiznání k dani domovní

738 Přiznání k dani domovní

1904

2. Účetní aktový materiál

1870-1882,
1886-1891,1895,1898-1899

karton 82

1900 - 1919

karton 82

1920 - 1924

karton 83

1925 - 1930

karton 83

739 Hlavní obecní rozpočty

1940 - 1945

karton 84

740 Výroční účty obecní

1857-1918

karton 84

740 Výroční účty obecní

1930-1936, 1939-1945

karton 85

741 Vyučtování postrků

1876 - 1896

karton 85

742 Účty Chmelíčkovy nadace

1904 - 1924

karton 85

743 Sumarizační účet za rok 1911

1911

karton 85

744 Rozpočet chudinského fondu

1923,1937

karton 86

745 Obecní inventáře

1927-1931, 1938-1945

karton 86

746 Propuštění ze zástavy pro zapůjčky

1934

karton 86

747 Vyučtování vydláždění ulice Sadové

1941

karton 86

1942

karton 86

739 Hlavní obecní rozpočty

ČR

-M

or

av

sk

ýz

739 Hlavní obecní rozpočty

em

739 Hlavní obecní rozpočty

sk

739 Hlavní obecní rozpočty
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748 Seznam jmění po zemřelé Marii Schwenk
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Datace

V. Mapy a plány
749 Situační plán části katastru Dolních Kounic 1908 -1910
(12 kusů)

VI. Typáře

inv. č. 751-754
(regest inv. č. 751 za inv. č. 259; regesty
inv. č. 752, 753 a 754 za inv. č. 681)

ČR

-M

or

av

sk

ýz

em

sk

inv. č. 755 (fasc. č. 2, za inv. č. 188
Chudobinec)

ýa

VII. Doplňky

1856

rch
iv

750 Mosazný kotouč o průměru 30 mm, v
pečetním poli na štítě vpravo hledící
rozkřídlený krahujec. Po bocích štítu
letopočet 1856. Opis majuskulou *
BURGER MEISTERAMT DER STADT
KANITZ *
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