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Úvod 

I.  Vývoj původce archivního fondu 

Původcem archivního fondu je Obecní úřad Bošířany. První písemná zmínka o 

Bošířanech pochází z roku 1489. Až do zrušení poddanských vztahů patřila ves k panství 

Bečov. V letech 1850-1877 tvořily Bošířany osadu obce Kfely1. Součástí samostatné obce 

Bošířany byla do roku 1920 také osada Cihelny (Ziegelhütten), tehdy došlo výnosem 

ministerstva vnitra z 24. září 1920 č. 51110 k rozdělení na dvě samostatné obce. Obec 

Bošířany v této podobě působila až do roku 1945, kdy byla ustavena místní správní komise 

společná pro obce Bošířany a Kfely pod předsednictvím Františka Novotného. Bošířany 

postupně náležely do politického okresu Karlovy Vary (1850-1855), Loket (1855-1868), 

Sokolov (Falknov, Falkenau; 1868-1913) a konečně Loket (1913-1948) a v letech 1850-1949 

byly součástí soudního okresu Loket.  

Pojmenováni Bošířan je pravděpodobně odvozeno od osobního jména Božec, a vyjadřuje 

tak vlastnický vztah. Kronika obce odkazuje jméno Boširany k odnoži někdejšího hraničního 

slovanského kmene Chodů. K roku 1489 je uváděno označení Possitzau. Český název 

Bossirźany se objevuje v roce 1615, ale až do 19. století prochází pojmenování (české i 

německé) četnými variacemi. Úředními názvy v roce 1854 byly Bošiřany a Poschitzau2. Před 

plným osamostatněním obce v roce 1877 se vyskytovalo pojmenování Gemeinde Poschitzau 

(1861). Razítka obce posléze používají označení Gemeindeamt Poschitzau (1877, 1927) či 

Gemeinde-Vorstehung Poschitzau (1932, 1934), od roku 19263 také spolu s českým tvarem 

(Gemeindeamt Poschitzau, Obecní úřad Bošířany). Spisy z roku 1940 jsou označeny razítkem 

                                                           
1 BERANOVÁ VAICOVÁ, Romana. Zaniklé obce na Sokolovsku. Sokolov : Krajské muzeum Sokolov, 2005, s. 
105. 
Přehled vývoje správního rozdělení okresu Sokolov uvádí Bošířany jako samostatnou obec již od roku 1850 a 
naopak Kfely jako osadu obce Bošířany v letech 1850-1876. Z materiálů ve fondu AO Bošířany (inv. č. 6) je 
zřejmé, že v roce 1861 jménem obce Bošířany (Gemeinde Poschitzau) vystupuje obec Kfely. 
VLASÁK, Vladimír – VLASÁKOVÁ, Eva – DVOŘÁK, Stanislav. Přehled vývoje správního rozdělení okresu 
Sokolov. Sokolov : Okresní národní výbor v Sokolově, 1978, s. 26 a 35. 
2 Jednotlivými variantami jména Bošířany byly podle Antonína Profouse: Pöschitzau, Possitzau (1489), 
Poschiczaw (1504), Possitzaw (1542), Puschizaw (1557), Poschiczau (1598), Bossirźany (1615), Poschenzau 
(1785), Poschitzau (1847) a od roku 1854 úřední názvy Bošiřany, Poschitzau. 
PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny, 3. díl, M-Ř. Praha : Česká 
akademie věd a umění, 1951, s. 439. 
3 Razítka s českým a německým tvarem (Gemeindeamt Poschitzau, Obecní úřad Bošířany) se objevují na 
stránkách kroniky obce, ve spisovém materiálu však až od roku 1930. Torzovitost archivního fondu AO 
Bošířany nedovoluje přesně určit, kdy došlo k zavedení razítek s německým i českým pojmenováním. 
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Bürgermeisteramt Poschitzau, v roce 1945 pak pouze Gemeinde Poschitzau. Otisk razítka 

Obec Bošířany (prosinec 1945) již pravděpodobně pochází z působnosti MSK. 

První zákonnou úpravu obecních záležitostí představovalo Stadionovo prozatímní obecní 

zřízení z března 1849. Již zde došlo k základnímu rozčlenění obecní působnosti, které v této 

podobě převzaly i pozdější právní úpravy. Vlastní záležitosti obce spadaly do působnosti 

přirozené (později samostatné, to jest správa obecního jmění a obecních záležitostí, dohled na 

bezpečnost majetku, péče o chudé a dobročinné ústavy, účast na správě místních škol, výkon 

policie atd.), povinnosti delegované státem pak do působnosti přenesené (věci soudní, 

politické, vojenské, berní a důchodkové). Obnovení absolutistické formy vlády v 50. letech 

19. století zasáhlo i obecní samosprávu. Namísto nových voleb po uplynutí tříletého 

funkčního období zůstaly obecní orgány nadále ve svém úřadě a odstraněna byla rovněž 

veřejnost většiny jednání. Nové obecní zřízení reflektující tyto změny vyšlo až v roce 1859, 

ale vzhledem ke změněné společenské situaci v souvislosti s pádem neoabsolutismu z něj 

v život vstoupilo prakticky jen ustanovení o domovském právu. 

V návaznosti na vydání Říjnového diplomu byly postupně odstraňovány zásahy do 

obecní samosprávy. V roce 1861 došlo k vypsání voleb do obecních orgánů a obnovena byla i 

veřejnost jednání. Na rámcový říšský obecní zákoník z března 1862 (č. 18/1862 RGBl.) 

navázaly příslušné zemské zákony (pro Čechy č. 7/1864 z. z. z 16. 4. 1864). Mezi občany 

obce (údové, Gemeindemitglieder) náleželi jednak obecní příslušníci, kteří měli v obci 

domovské právo, jednak obecní společníci (Gemeindegenossen) spojení s obcí držbou 

nemovitosti či platbou daní. Ostatní osoby nazývané přespolní (Auswärtige) se nemohly 

účastnit obecního života (volit obecní orgány atd.). Obecní orgány tvořily každé tři roky 

volený obecní výbor (někdy nazývaný i obecní zastupitelstvo) o 8 až 36 členech a obecní 

představenstvo složené z obecního starosty a alespoň dvou obecních radních. Kronika obce 

zmiňuje pouze volby v roce 1904, kdy v Bošířanech vedle starosty působili 3 obecní radní. 

Po první světové válce a vzniku Československé republiky došlo k reformě obecní 

samosprávy v podobě zákonů č. 75/1919 Sb. z. a n. (nový volební řád v obcích) a č. 76/1919 

Sb. z. a n. (novela k obecním zřízením). Volební právo bylo přiznáno všem osobám starším 

21 let majícím alespoň tři měsíce trvalé bydliště v obci. Obecní výbor nahradilo obecní 

zastupitelstvo (v Bošířanech od roku 1921 dvanáct členů), které volilo obecní radu tvořenou 

starostou, jeho náměstkem či náměstky a členy rady. Na rozdíl od někdejšího obecního 

představenstva měla rada právo usnášet se o věcech nevyhrazených zastupitelstvu či 
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starostovi, stala se tak nejdůležitějším orgánem obce4. Volební období nyní trvalo čtyři roky, 

od roku 1933 šest let. Zákon č. 122/1933 Sb. z. a n. o změnách řádu voleb v obcích dále 

stanovil nutnost potvrzení volby starosty státními úřady. 

Po začlenění někdejšího československého pohraničí do Německé říše byly okresy 

nařízením říšského komisaře přejmenovány na venkovské okresy (Landkreise) a z okresních 

hejtmanů se stali landráti, kteří podle zákona o sudetské župě z 14. dubna 1939 vykonávali 

vedle státní správy i úkoly samosprávy. V čele měst a venkovských obcí stáli jmenovaní 

starostové, jimž měli napomáhat tzv. přidělenci (Beigeordnete). Obecní radové nevydávali 

žádná společná rozhodnutí, ale působili jako individuální poradci starosty. Vedle obecních 

radů existovali i tzv. poradci pomáhající starostovi či přidělencům v určitých otázkách. 

Porady obecních radů a poradců svolával starosta. Rozhodující roli na poli místní samosprávy 

převzal zmocněnec NSDAP (zpravidla okresní vedoucí), který mohl navrhovat starosty a 

určovat obecní radní. Samospráva tak byla fakticky likvidována.5 

Na základě vládního nařízení č. 4/1945 Sb. z. a n. ze dne 5. května 1945 nastoupily na 

místo obecních úřadů národní výbory, v oblastech s většinou „státně nespolehlivého 

obyvatelstva“ pak byly ustaveny místní správní komise. 

Z významnějších objektů v obci před rokem 1945 je třeba zmínit kapličku z 19. století. 

V Bošířanech působila jednotřídní škola, která v roce 1854 získala vlastní dům. Od roku 1893 

pak sídlila v nové školní budově. Na konci 19. století obyvatelstvo pracovalo v zemědělství a 

v blízké porcelánce firmy Haas & Czjzek. Poštovní spojení zajišťovala pošta v Horním 

Slavkově. Postupně se rozvíjel rovněž spolkový život. V obci působili dobrovolní hasiči 

(1886), místní organizace sociálně demokratické strany (1907), zemědělské kasino (1908), 

divadelní spolek (1924), místní skupina Deutscher Kulturverband (1929) a od roku 1936 i 

místní skupina Svazu Němců. Ve stejném roce v obci zahájila činnost také SdP. Pozitivní 

vývoj nastal i v oblasti dopravní infrastruktury, neboť v blízkosti obce byla roku 1901 

otevřena železnice z Lokte do Krásného Jezu (Schönwehr) a od roku 1931 mohlo 

obyvatelstvo využívat autobusovou dopravu na trase Mariánské Lázně-Loket-Karlovy Vary. 

 

 
                                                           
4 Podle kroniky obce byli v roce 1919 zvoleni starosta, jeho náměstek a tři radní. Od roku 1921, po 
osamostatnění osady Cihelny, se rada skládala vedle starosty a jeho náměstka ještě z jednoho radního. 
5 Z říšskoněmeckých právních norem vztahujících se k správním změnám lze uvést: 
Zákon o členění sudetoněmeckého území ze dne 25. března 1939 a zákon o výstavbě správy v říšské župě Sudety 
ze dne 14. dubna 1939. Reichsgesetzblatt. I./1939, částka 70, s. 745 a částka 74, s. 780. 
K přijetí německého obecního řádu: 
Verordnungsblatt für den Reichsgau Sudetenland. 1938, částka 18, s. 180. 
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II.  Vývoj a dějiny archivního fondu 

Materiály fondu Archiv obce Bošířany byly pravděpodobně nejdříve uloženy 

v prostorách Obecního úřadu Bošířany, později Místní správní komise Bošířany. V roce 1949 

převzal správu obce Bošířany MNV v Horním Slavkově. 

Ze spisů ve fondu AO Bošířany vzniklých před rokem 1938 nebylo možné odvodit 

existenci spisového plánu. Spisy jsou pouze opatřeny prezenčním razítkem. Po roce 1938 byl 

pravděpodobně zaveden spisový plán pro obecní úřady říšské župy Sudety (Akten-Plan für 

die Gemeindeverwaltungen des Sudetengaues6), o čemž svědčí u inv č. 8 (přihlášky osob) 

označení původních papírových desek signaturou 123/3. Jedná se však o jediný takový případ 

ve spisech AO Bošířany. 

V EL NAD je pod datem 11. října 1952 označena vnější změna – pravděpodobně předání 

materiálů obce Bošířany okresnímu archivu (upřesněno jako „kronika, zápis parcel, domovské 

právo“). K fondu neexistuje jakákoli dokumentace, bližší údaje k získání současného 

množství materiálu fondu AO Bošířany před zpracováním (3 knihy, 1 karton, 10 map a plánů) 

se proto zjistit nepodařilo. 

Vzhledem k torzovitosti archivního fondu je pravděpodobné, že došlo ke ztrátám nebo 

zničení dokumentů ještě před jejich předáním do archivu. 

 

III.  Archivní charakteristika archivního fondu 

Časový rozsah fondu je vymezen lety 1841-1945 (1947). Zachovalost fondu z hlediska 

časového, organizačního i obsahového je torzovitá. 

Vzhledem k torzovitosti byl archivní fond uspořádán podle Metodického návodu na 

pořádání a inventarizaci fondů Archiv obce, který vydala Archivní správa Ministerstva vnitra 

v Praze dne 31. ledna 2000 (čj. AS/1-284/00), zařazení kroniky obce (K 3, inv. č. 3) 

vycházelo z doporučení komise pro metodiku zpracování archiválií na základě analýzy 

konceptů a posudků AP k datu 9. 6. 2011. S přihlédnutím k malému rozsahu dochovaného 

materiálu nebyla v inventárním seznamu vyčleněna část před rokem 1850, kam by náležel jen 

parcelní protokol z roku 1841 (inv. č. 2, K 2). Součástí fondu zůstal i spis z doby před úplným 

                                                           
6 PORTELE, Theodor. Akten-Plan für die Gemeindeverwaltungen des Sudetengaues. Stuttgart : R. Boorberg 
Verlag, 1939. 
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osamostatněním obce (inv. č. 6), kronika obce na něj výslovně upozorňuje jako na nejstarší 

listinný materiál v majetku obce. Záznamy v inventárním seznamu zahrnují v závorce 

většinou také původní německý název (případně klíčová slova). Od tvorby rejstříku bylo 

upuštěno. 

V průběhu inventárního zpracování fondu nebyl vyskartován žádný materiál, nedošlo 

rovněž k žádným restaurátorským či konzervačním zásahům. Vyřazeno bylo 0,01 bm 

jednotlivin nearchivní povahy – především prázdných desek, nepopsaných papírů a 

formulářů. Původní počet 14 evidenčních jednotek (3 knihy, 1 karton, 10 map a plánů) se 

snížil na 13 (3 úřední knihy, 1 karton, 2 mapy a 7 plánů). Změna počtu evidenčních jednotek 

vychází z předpokladu, že dva exempláře mapy M 2 (inv. č 20) byly původně evidovány jako 

dvě evidenční jednotky. Rozsah fondu v bm – před inventarizací 0,19 bm (0,06 bm úřední 

knihy; 0,12 bm kartony; 0,01 bm mapy a plány) – se po přemanipulování spisů do nového 

kartonu snížil na 0,18 bm (0,06 bm úřední knihy; 0,11 bm kartony; 0,01 bm mapy a plány).  

Kniha inv. č. 1 (K 1) zahrnuje vedle protokolu o pozbytí domovského práva z let 1912-

1932 také rozdělení orné půdy z roku 1947 a seznam prasat z téhož roku. Původní časový 

rozsah fondu AO Bošířany – 1841-1945 – byl změněn na 1841-1945 (1947). Již zmíněná 

kniha inv. č. 1 (K 1) obsahuje agendy MSK Bošířany z roku 1947. Přihlášky a odhlášky osob 

(inv. č. 8 a 9) jsou dovedeny až do září (respektive prosince) 1945. Katastrální mapa obce 

Bošířany inv. č. 19 (M 1) obsahuje čtyři listy, z nichž některé pravděpodobně pocházejí 

z jiných sad téže mapy, časový rozsah byl proto určen přibližně na základě formálních znaků 

a historických souvislostí. Součást fondu MSK Bošířany tvoří kniha příjmů a výdajů z let 

1945-1947 (inv. č. 3) původně vedená u Obecního úřadu Bošířany v letech 1943-1945 (hlavní 

kniha, pokladní deník) a podací protokol z let 1945-1948 (inv. č. 6) používaný v letech 1941-

1942 již Obecním úřadem Bošířany. 

Kronika obce (K 3, inv č. 3) náleží podle Přílohy č. 3 k zákonu č. 499/2004 Sb. do 

kategorie I ostatní archiválie jsou zařazeny do II. kategorie. Po jazykové stránce je fond 

německý, v ojedinělých případech se vyskytuje i český jazyk (nadpis formuláře klasifikační 

výkaz koní – inv č. 16). Fyzický stav archiválií lze označit za uspokojivý, kniha inv. č. 2 (K 2) 

má poškozenou vazbu, restaurátorský zásah není vyžadován. 

 

IV.  Stručný rozbor obsahu archivního fondu 

Torzovitý stav archivního fondu dovoluje jen omezené možnosti badatelského využití. 

Základní pohled do dění v obci poskytuje kronika obce z let 1926-1939 (K 3, inv. č. 3);  
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kronika existuje rovněž v digitální formě. Ze spisového materiálu zůstaly v nejcelistvější 

podobě zachovány přihlášky a odhlášky osob z roku 1945 (inv. č. 8 a 9). 

 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a zpracování archivní pomůcky 

Archivní fond Archiv obce Bošířany uspořádal, zinventarizoval a úvod k inventáři napsal 

v září 2011 ve Státním okresním archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Mgr. Pavel 

Dohnal. 

 

V Jindřichovicích dne 11. 6. 2012     Mgr. Pavel Dohnal 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek 

AO   archiv obce 

AP   archivní pomůcka 

atd.   a tak dále 

č.   číslo 

čj.   číslo jednací 

č. p.   číslo popisné 

EL NAD  evidenční list národního archivního dědictví 

MNV   místní národní výbor 

MSK   místní správní komise 

NSDAP  Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei 

RGBl.   Zákoník říšský  

s.   strana 

Sb. z. a n.  Sbírka zákonů a nařízení státu československého 

SdP   Sudetendeutsche Partei 

SOkA Sokolov Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích 

tzv.   tak zvaný 

z. z.   Zákoník zemský království Českého 
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Příloha č. 2: Vývoj počtu obyvatel a domů 

  domů  obyvatel 

1869  47  327  

1900  65  427 

1930  52  328 

1945 (prosinec)  291 

 

Příloha č. 3: Seznam starostů obce 

Josef Horner    1904 

Karl Breitfelder   1919-1921 

Richard Schindler   1921-1930 

Andreas Lang    1930-1938 

Anton Kempf    1938
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Inventární seznam



Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. 
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I.  Knihy 

 

A. Knihy všeobecné správy obce 

1 Protokol o pozbytí domovského práva (Erlassenes 
Heimatrecht Protokoll) 1912-1932 

Rozdělení orné půdy (1947) 

Seznam prasat, domácí porážky (1947) 

1912-1932 (1947) K 1 

 

B. Knihy evidence ve věcech spolupůsobení ve státních záležitostech 

2 Parcelní protokol (Grundparcellenprotokoll); německy; 
23 x 36 cm; poškozená vazba 

1841-1881 K 2 

 

C. Ostatní knihy 

3 Kronika obce (Gedenkbuch der Gemeinde Poschitzau) 1926-1939 K 3 

 

II.  Spisový materiál 

 

A. Spisy 

1. Obec a její správa 

1.1 Evidence občanů, domovské právo 

4 Oznámení okresního úřadu o ztrátě československého 
občanství a domovského práva (Heimatszuständigkeit-
Verlor) 

1932 N 1 

 

 

 

 



Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. 

 

15 

 

 

1.2 Všeobecná správní činnost obce 

5 Landrát Loket – určení policejní hodiny; odebrání a 
vrácení rozhlasových přijímačů; zajištěné vozy 
(Neuregelung der Polizeistunde; Sichergestellte 
Kraftfahrzeuge; Sicherstellung und Rückgabe von 
Rundfunkgeräten deutscher Eigentümer) 

1940 N 1 

 

2. Správa obecního majetku 

2.1 Jednotlivé části obecního majetku 

6 Změny pozemkové držby obce (Vertrag; An die 
Gemeinde Poschitzau abgetretene Waldparzelle) 

1861-1869 N 1 

7 Oznámení obecního úřadu o dražbě pronájmu parcel 
(Gemeindegrundstücke; Neuverpachtung) 

1927 N 1 

 

3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek 

3.1 Bezpečnost osob a majetku 

8 Přihlášky osob (Anmeldungen); původní signatura 
123/3 

1945 N 1 

9 Odhlášky osob (Abmeldungen) 1945 N 1 

10 Seznam osob někdejší polské a gdaňské státní 
příslušnosti (Erfassung der ehemals polnischen und 
Danziger Staatsangehörigen) 

1940 N 1 

 

3.2 Zdravotní a veterinární záležitosti 

11 Opatření okresního hejtmanství v Lokti proti dobytčímu 
moru v Kynšperku nad Ohří (Kundmachung; 
Rinderpest) 

1877 N 1 

12 Landrát Loket – hlášení o slintavce a kulhavce (Maul- 
und Klauenseuche) 

1940 N 1 

 



Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. 
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4. Péče o veřejné ústavy a zařízení 

4.1 Chudinství a sociální péče 

13 Landrát Loket – varování před lidmi zneužívajícími 
podporu (Warnung; Unterstützungsschwindler) 

1940 N 1 

14 Nedoplatky Josefa Haslbauera vůči firmě Emanuel 
Klier 

1940 N 1 

 

4.2 Záležitosti spolkové a kulturní 

15 Stanovy spolků (Statuten; Landwirtschaftliche Kasino 
in Poschitzau, Poschitzauer Theater Verein, Deutcher 
Kulturverband, Verband der jugendlichen Arbeiter 
Oesterreichs) 

1903-1924 N 1 

 

5. Spolupůsobení ve státních záležitostech 

5.1 Vojenské záležitosti 

16 Klasifikační výkaz koní (Pferdeklassifikationsausweis); 
na zadní straně plán bez bližší identifikace 

1930 N 1 

 

5.2 Záležitosti daňové a katastrální 

17 Zanesení do pozemkových knih (Tabularhandlungen in 
der Poschitzauer Grundbuchseinlage) 

1904-1905 N 1 

18 Oznámení od okresního soudu v Lokti o spojení 
pozemků (Vereinigung der Teilflächen) 

1934 N 1 

  

 

 

 

 



Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. 
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III.  Ostatní materiál 

 

 A. Mapy 

19 Katastrální mapa obce Bošířany (Poschitzau in Böhmen 
Elbogener Kreis Bezirk Petschau 1841); Lith. Wölls; 1 : 
2880; rukopis, papír, kolorováno, neúplná řada 
(původně 5 listů), 4 listy 

1. list (I) 62 x 39 cm 

2. list (II) 60 x 35 cm 

3. list (3) 75 x 58 cm 

4. list (V) 79 x 63 cm; razítko Obecná škola 
s českoslov. jaz. vyučovacím v Lokti 

1842-[1938] M 1 

20 Katastrální mapa obce Bošířany (Poschitzau); autor 
neuveden; 1 : 2880; tisk, papír, neúplná řada (původně 5 
listů), 1 list, dva exempláře; 75 x 64 cm 

1940 M 2 

 

 B. Plány 

21 Plán stavby sálu hostince č. p. 34 (Plan zum Saalbau an 
das Gasthaus N. 34 Poschitzau für Herrn Karl Hubl); 
autor neuveden; Loket; 1 : 100; rukopis, průhledný 
papír, tužkou označeno číslem 468; 55 x 39 cm 

1925 M 3 

22 Plán přístavby k domu č. p. 36 (Plan zu einen Anbau an 
das Wohnhaus N. 36 für Herrn Anton Breitfelder, in 
Poschitzau); autor neuveden; Loket; 1 : 100; rukopis, 
průhledný papír, tužkou označeno číslem 461; 41 x 39 
cm 

1931 M 4 

23 Plán stavby kůlny na parcele č. 38/4 (Plan zum Baue 
einer Schupfe auf Parz. 38/4 für Herrn Kempf Wenzel 
in Poschitzau); autor neuveden; Loket; 1 : 100; rukopis, 
průhledný papír, tužkou označeno číslem 463; 42 x 34 
cm 

1932 M 5 



Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. 
jedn. 
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24 Plán stavby stodoly u domu č. p. 43 (Plan zur Erbauung 
einer Scheuer in Poschitzau auf Grdp. 6/2 (Haus Nr 43) 
für Eheleute Alois und Marie Reibl in Poschitzau); 
autor neuveden; Loket; 1 : 50, situace 1 : 2880; rukopis, 
průhledný papír, tužkou označeno číslem 198; 49 x 43 
cm 

1934 M 6 

25 Plán vestavby dvou podkrovních místností pro Karla 
Langa (Plan zum Ausbau von 2 Dachkammern im 
Hause Nr. für Herrn Karl Lang in Poschitzau); autor 
neuveden; Loket; 1 : 100, situace 1 : 2880; rukopis, 
průhledný papír, výpočty na okraji, tužkou označeno 
číslem 440; 31 x 31 cm 

1943 M 7 

26 Plán rozšíření hospodářské budovy při domu č. p. 24 
(Plan zur Vergröβerung des Wirtschaftsgebäudes beim 
Hause Poschitzau Nr. 24, Besitzer Herr Karl 
Stohwasser); autor neuveden; Loket; 1 : 100, situace     
1 : 2880; rukopis, průhledný papír, tužkou označeno 
číslem 260; 68 x 55 cm 

1943 M 8 

27 Plán rozšíření hospodářské budovy při domu č. p. 24 
(Plan zur Vergrösserung des Wirtschaftsgebäudes beim 
Hause Poschitzau Nr. 24, Besitzer Herr Karl 
Stowasser); autor neuveden; Loket; 1 : 100, situace       
1 : 2880; rukopis, průhledný papír, tužkou označeno 
číslem 260/1; 62 x 51 cm 

1944 M 9 
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