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Částka XXXVIII. Vydána dne 9. dubna 1919.

Obstán s (čís. 180.—183.) 180. Zákon o fakultativním pohřbívání ohném. — 181. Zákon o omezení práva stálio- 
vaoíbo. — 182. Zákon o změnách a doplněních některých ustanovení o zdanění lihu. — 183. Nařízení, 
kterým se zrušuje nařízení ze dne 8. ledna 1919, č. 9 Sb. z. a n„ o nejvyšších cenách vepřů 
a vepřového masa.

Čís. 180.

Zákon ze dne 1. dubna 1919

o fakultativním pohřbívání ohněm.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
se nařizuje:

§ 1.

Pohřbívání ohněm jest dovoleno.

.§2.

Provedením zákona jest pověřen ministr ve
řejného zdravotnictví ve srozumění s ministrem 
vnitra a spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.

Dr. Vrbenský v. r., v zast. ministra veřejného 
zdravotnictví.

Čís. 181.

Zákon ze dne 1. dubna 1919 

o omezení práva stěhovacího.

Podle usnesení Národního shromáždění na
řizuje se takto:

§ 1.

Kdo míní přesídliti do obvodu některé obce, 
která byla zmocněna k zabírání bytů podle na
řízení ze dne 22. ledna 1919, č. 38 Sb. zák. a 
naříz. státu československého, nebo do bytového 
obvodu, zřízeného podle téhož nařízení, af do 
vlastního domu, aí do bytu, opatřeného smlouvou 
nájemní nebo podnájemní, oznam to aspoň měsíc 
napřed obecnímu úřadu (společnému bytovému 
úřadu).

§ 2.
Přesídlení není dovoleno, pokud obecní úřad 

(společný bytový úřad) nedodal žadateli písem
ného povolení.

§ 3.

Obecní úřad (společný bytový úřad) může 
povolení odepříti, je-li v obci (bytovém obvodě) 
nedostatek bytů a neprokáže-li žadatel nutnost 
přesídliti do obce (bytového obvodu). Nerozhod- 
ne-íi obec (společný bytový úřad) do rří týdnů 
ode dne podání, je míti za to, že žádosti nebylo 
vyhověno, a žadateli přísluší právo stížnosti (§ 5).

§ 4.
Obec (společný bytový úřad) může nařídili, 

aby z obvodu vystěhovala se osoba, která po
nechavši si dřívější byt přistěhovala se do tohoto 
obvodu po 1. listopadu 1918, avšak dříve nežli 
zákon tento nabyl účinnosti, neprokáže-li osoba 
ta, že. její pobyt v obci (bytovém obvodě) jest 
nutný- Pro vystěhování jest určití Ihňtu aspoň 
jednoho měsíce,

§ 5-
Proti rozhodnutí obce (společného bytového 

úřadu), kterým bylo zakázáno přesídliti, nebo 
kterým bylo nařízeno vystěhování, je dovolena 
stížnost k politickému úřadu I. stolice, v jehož 
obvodě jest obec (společný bytový úřad). .

Z rozhodnutí městského úřadu obce se zvlášt
ním statutem a z rozhodnutí společného bytového 
úřadu, v jehož obvodě jest město se zvláštním 
statutem, jde stížnost k politickému úřadu druhé 
stolice.

Stížnost jest podat! u obecního úřadu (spo
lečného bytového úřadu) v 8 dnech, kdy bylo do
dáno zamítavé rozhodnutí. Stížnost má účinek 
odkládací.

§ 6.
Rozhodnuti politického úřadu, k němuž stíž

nost byla podána (> 5). je konečné.
Nebude-li o stížnosti rozhodnuto do tří neděl, 

jest míti za to, že jí bylo vyhověno.
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