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Čís. 85,

Nařízení veškerého ministersva 
s.e do® 18. prosince 1918

o zřízení úřadu spojené správy v obvode 
Ostravskoslezském.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
7,. ř, č. 307, nařizuje se:

■' V § 1.

Aby dostalo se účinné podpory hospodář
skému. životu v obvodě Ostravském a přilehlých 
krajích a odvráceny byly škody firozící z dosa
vadní nejednotnosti správy tohoto obvodu, zři
zuje se pro obce Moravskou Ostravu, Novou Ves, 
Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Zábřeh, Hra
bovou, Hrabůvku, Polskou Ostravu. Hrušov, 
Mudinov, Michálkovice, Heřmanice, Radvanice, 
Malé a Velké Kunčice, Vrbice, Bohumín, Ko- 
pytov, Šumychl, Záblatí, Petřvald, Porembu, 
Rychvald, Lazy, Dombrovou, Orlovou, Ratimov, 
Dolní, Horní a Prostřední Suchou, _ Bártovice, 
Šenov, Šumbark, Karvín a Svinov „Hřad spojené 
správy“ se sídlem v Mor, Ostravě a s kompe
tencí doleji vytčenou.

Ministr vnitra může tomuto úřadu podřídili 
další obce. pokud obvody jejich hraničí,s dosa
vadním ielio územím. #

§ 2.
Úřad Spojené správy skládá se ze zástupců 

veškerých obcí do jeho’ obvodu náležejících, a to 
tak, že každá obec volí jednoho neb více dele
gátů. Počet delegátů stanoví se . tak, aby na 
každých 5000 obyvatel připadl jeden zástupce, 
při čemž zbytky větší než 2500 zaokrouhlují se 
na 5000. Obce mající méně než 5000 obyvatel, 
vysílají po jednom zástupci.

Bližší ustanovení o způsobu volby delegátů 
vydá ministerstvo vnitra.

§ 3.
Shromáždění delegátů volí ze svého středu 

ISčlenný výbor; ministr vnitra jmenuje předsedu 
úřadu a 2 místopředsedy.

Jak rozdělí se působnost úřadu na shro
máždění delegátů, výbor a předsednictvo, bude 
ustanoveno jednacím řádem, na němž usnáší se 
shromáždění delegátů, a který schvaluje se mini
sterstvem vnitra.

§ 4,

Úřadu spojené správy přísluší:
a) obstarávali veškeré záležitosti, které obce 

k obvodu jeho náležející vyřizovaly ve 
vlastním oboru působnosti, vyjma správu 
obecního jmění, záležitosti vztahující se na 
členství v obecním svazku, správu školskou 
a policii stavební.

Pokud to v zájmu stavebního .rozvoje 
jest nutno, zdělává úřad spojené správy spo
lečné plány polohy ve smyslu platných sta
vebních řádů;

b) převzíti správu ústavů a zařízení, které obce 
jeho obvodu při obstarávání úkolů pod aV 
vytčených, vybudovaly.

§ 5.

Nejvyšší úřady státní správy jsou zmocněny, 
aby svěřily úřadu společné správy obstarávání 
dalších záležitostí v přeneseném oboru působ
nosti, jmenovitě vykonávání dozoru nad do
vozem, průvozem a vývozem zboží v obvodu 
úřadu jakož i zřizování smíšených orgánů pro 
jednotlivá odvětví průmyslová, jimž by příslu
šelo urovnávati spory pracovní, řešili otázky 
týkající se nezaměstnanosti a otázky související 
s nerušeným chodem závodů vůbec.

Úřadu společné správy přísluší usnášeli ^ se 
o návrzích, dobrozdáních a podnětech určených 
pro příslušné úřady státní správy; jmenovitě jest 
mu volno obracet! se případ od případu na 
súčastněná ministerstva s návrhy ve smyslu od
stavce 1. tohoto paragrafu.

§ 6.

Místní příslušnost a věcná působnost úřadů 
státních, které svými okrsky zasahují do obvodu
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úřadu spojené správy, zůstává nezměněna.' 
Súčastněným ministerstvům jest zůstaveno uěi-> 
niti opatření za účelem jednotného a rychlého 
postupu ve věcech s působnosti úřadu společné 
správy souvisejících.

§ 7.

Úhradu nákladů spojených se zřízením a 
vydržováním úřadu spojené správy /ponesou 
súčastněné obce dle klíče, o němž se usnese shro
máždění delegátů úřadu.

Dohled nad úřadem spojené správy vykonává 
ministerstvo vnitra prostřednictvím příslušných 
zemských vlád. ■ • -

: . .N ■ ■§• & í ' : ’ ■ ‘::

Provedením tohoto nařízení, , jež nabývá 
účinností dnem vyhlášení..jsóu pověřena súčast- 
něná ministerstva.

místě, které zbývá mezi hořejší stuhou a okrajem 
hořením, jsou versálky „C. R.“ (Československá 
republika), v dolení části, která jest místem, kde 
má býti kolek přepsán, je český lev a letopočet 
vydání kolku rok 1'919, a to tak, že ne polovina 
letopočtu na levé a druhá část na pravé straně.

Hořejší část spojena je^s dolní ornamentální 
’ obrubou. Celek má ještě čárkované orámování, 
které ie tištěno s podtiskern.

Barva kolků: Při korunových kolcích je zá
kladní barva červená. Pod tisk, který vzorkem 
probíhá celý kolek, jest v barvě modro a obsahuje 
nápis: „Československá republika". V téže barvě 
jest i půda střední elipsy, jakož i'orámování.

Při. haléřoyýchr kolcích jest úprava jako při 
; korunových s tím rozdílem, že základní půda je 
modrá, pod tisk červený.

Všechny známky jsou stejné velikosti, a to: 
36 mm vysoké a 27 mm široké.

Dr, Kramář v. r.
Staněk v. r. 
ŠvehSa v. n 
Dr. Hruban v.' r. 
'Dr. AI. Rašín v. r. 
Dr. Soukup v. r.

Habermanti v. r. 
Stříbrný v, r. 

Dr. Zahradník v. r. 
Dr, Bok Vrbenský v. r„ 

Dr. Winter v. r.
Prášek v. r.

Čís. 86,

KTařízení miaisters"va financí
z! 2 A prosince 1918,

o Placení -kolkovného.

§ 1.

Počátkem ledna 1919 budou dány do pro
deje kolkové známky republiky československé, 
jejichž hodnota jest vyznačena v korunové 
měně.

Známky ty vydány budou v 19 druzích, a to 
v 10 druzích haléřových, po 1 h,. 2 h, 4 h, 10 h, 
20 h, 30 h, 40 h, 50 h, 60 h a 80 h, pak v 9 
druzích korunových po 1 K, 2 K, 3 K, 4 K. 5 K, 
6 K, 8 K, 10 K a 20 K.

Známky dány budou do prodeje postupní.

§ 2.
Nové kolky jsou technicky zařízeny, jak 

následuje:
Plocha kolku rozdělena je na dvě části, 

na hoření a spodní. Ve středu hoření je elipsa, 
ve které jest vytištěn obnos, na nějž kolek zní. 
Elipsu rámuje nápis: „Československá repu
blika". V této elipse druží se nahoře i dole oblá 
stuha, nahoře s nápisem „Kolek", dole „Koruna" 
resp. „koruny", „haléř", resp, „haléře". V prázdném

§ 3.

Poplatek z podání, příloh, úředních jednání, 
vyhotovení, spisů a listin podléhajících kolku, 
možno tam, kde pro nedostatek kolkových 
známek nelze vyhoyěti kolkové povinnosti nale
pením kolků, zapravovati též hotovými penězi až 
do dne, který pozdějším nařízením bude vyhlášen.

-i 4.

Při podáních, přílohách, úředních jednáních, 
vyhotoveních, spiseth a listinách vyskytujících se 
u soudů, veřejných nebo samosprávných úřadů, 
děje,*se zapravení kolkového poplatku placením 
u těchto úřadů, jinak ,u berních úřadů.

. § 5.

Úřady zapíší obnosy složené jménem kolkov
ného do měsíčních seznamů, které mají obsa
hovat: Pořadové Číslo označené listiny poplatné, 
případně značku spisovou, jméno a bydliště po
platníkovo, složený obnos a rubriku pro po
známky. Příjem obnosu složeného potvrdí úřady 
na listině poplatné s udáním pořadového čísla 
seznamu.

§ 6.
Po uplynutí každého kalendářního měsíce 

odvedou soudy, veřejné nebo samosprávné úřady 
v deseti dnech složené obnosy i se seznamy pří
slušným berním úřadům v Praze, pokladně dů- 
chodkového úřadu a v Brně hlavní celní po1- 
kladně. Berní úřady a jmenované pokladny 
súčtují obnosy seznamem vykázané v podřadném 
deníku pro přímé poplatky.

§ 7.
J

Poplatníku, jenž by kolkovné nezaplatil, ani 
kolky, ani hotově, budou předepsány zvýšené 
poplatky dle zákonných nařízení poplatkových.


