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4.0. IBylo-11 p ,ach'týii 'vIlUceno ,stHdání p,olzerrnku p,~oti jeho vúli:_ 
,: ~ú.Jstává Imu narok .. plyJlOlUcí ' ,Z odnétí . ,dosavadnfho po/ze.:m,ku. Pľ'i 

»odnéti'»· IPolze:rnJklU ,je1st _ITolZhodným duv,old, IIn"oič :byl 'odňat, ni·koJiv· 
účel, It ne'mru,ž' :byl :'d,di1at. l(iR. L 34'2-22.) 

41. Lhoistejno, ze' ;polZem'ek neodň,al pachtýfi 'vl astn ík , ný:br,ž . 
bene:ficiát, jemuŽ /byl dán in pa,rtem ·oongll"1.lae. l(iR: I. 37.0-22, IR. I. 
1.0.04-22.) 

142. Není podsitat~ou .plf~či-nou k ,odlletí, -potf·ebo,v-aJl-'l.i -Dtbiro:Čník . 

vzhledem k hospodár,slli.:.'érmu dnv,~ntái'í eo rpočtu 'os·ob; jež niel uživiti, . 
vetší v)'Tlillery !po,zemku,' 'po:krud výmera ,ta IPr~.s.aho·v,ala '8 Iha. 1(IČl. :UV.-1. 
Zlák. Čís. "sb. 166-1921). I(R. l. 1603~21.) 

43. ' NEmí 'podJstatnoup.fíičínou k ,odnetí, nevyhovel-li p-ac,htýf 
,žád-OISti :v:lla's't'Il1/kiQIve, iby mu Ipif,odlal 'na'imrá,ue. '(IR. II. l46'5-m.) 

l (lP'Q,kTa'č o,v anie.) 
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