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Ročník 1919.

Sbírka zákonů a nařízení
státu.

Částka XLII.

česiiLOSlo^eusIceS^oVydána dne 23. dubna 1919.

Obsah: (Cis. 209.—214.) 209. Zákon, kterým se povoluje státní subvence tří pětin skutečného nákladu až do výše
9,080.000 K na provádění nouzových prací v Praze. — 210. Zákon o úpravě poměrů družstev na Slo
vensku. — 211. Zákon o stavebních úlevách, kterým se doplňují, případně mění ustanovení některých
paragrafů nynějšího stavebního řádu pro hlavní město Prahu a okolí, daného zákonem ze dne 10. dubna
1886, č. 40 z. z. — 212. 'Zákon, jímž se zřizuje zemská správní komise pro Slezsko. — 213. Zákon
o sloučení sousedních obcí s Brnem. — 214. Zákon o sloučení sousedních obcí s Olomoucem. ■

Cis. 210.
Cis. 209.
Zákon ze dne 15. dubna 1919,
Zákon ze dne 15. dubna 1919
kterým se povoluje státní subvence tří pětin sku
o úpravě poměrů družstev na Slovensku.
tečného nákladu, až do výše 9,080.000 K na pro
Podle usnesení Národního shromáždění se
vádění nouzových prací v Praze.
nařizuje:
Na základě usnesení Národního shromáždění
§ 1.
nařizuje se:
XXIII. uherský zákonný článek z r. 1898
§ L
Ke krytí nákladů na provádění nouzových pozbývá platnosti pro území Slovenska pouze,
pokud upravuje styky se zemským úvěrním
prací v Praze povoluje se:
a) na zemní práce a zahradní úpravu na pozem ústředním sdružením (Országos kozponti hitelcích bývalých lomů Strahovských tři pětiny szovetkezet).
š 2.
skutečného nákladu, nejvýše 1,200.000 korun;
b) na stavbu silnice z Holešovic do Bubenče tři
• Družstva na Slovensku, založená podle
pětiny skutečného nákladu, nejvýše však XXIII. uherského zákonného článku z r. 1898,
1,500.000 K;
pokud jsou členy „Országos kozponti hitelszovetc) na dlažební práce tři pětiny skutečného ná kezeť‘-u v Budapešti, povinna jsou vypovědět
kladu, nejvýše však 600.000 K;
toto členstvo před koncem července 1919 usne
d) na práce kanalisační, a to rušení staré sítě sením valného shromáždění.
stokové, vystavěni výpusti ě. 28, stavbu sbě
Právě tak povinna jsou všechna družstva
rače č. 2 a stoky v ulici Nádražní tři pětiny na Slovensku, af jsou založena podle XXIII.
skutečného nákladu, nejvýše však 791.400 K; uherského zákonného článku z r. 1898 nebo podle
e) na stavbu malostranského nábřeží tři pětiny XXXVII. uherského zákonného článku z r. 1875,
nákladu, nejvýše však 87.000 K;
usnesením valného shromáždění před koncem
í) na práce vodárenské, a to stavbu přečerpací července roku 1919 vypovědět svoje členství v kte
stanice u Brusky a dvou vodojemů na Anděl rékoliv jiné družstevní centrále, pokud tato sídlí
ce tři pětiny nákladu, nejvýše však 4,901.600 mimo hranice státu Československého.
korun.
Neučiní-li tak do označené lhůty (před kon
§2 .
cem července 1919), jest 'Ústřední družstvo
Veškeré tyto stavby buďtež neodkladně za oprávněno přičlenit je k sobě a jejich jménem
dány veřejným nabídkovým řízením.
vypovědět členstvo k bývalému ústředí do jed
§ 3.
noho měsíce.
Ministru veřejných prací se ukládá, aby pro
Bez ohledu na to, byla-li výpovčc! tato už
vedl tento zákon.
dána, čili nic, zakazuje se družstvům na Slo
§ 4.
vensku podrobovat se revisi cizozemských
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. centrál, obchodovat s nimi, přebytky svoje
u nich ukládat anebo půjčky u nich uzavírat.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r., v zastoupení minist. předsedy.
Současně s výpovědí členstva u centrály
i
cizozemské
stávají se členy pstredného družstva
•Stapěk v. r.
í v Bratislavě, není-li družstvo ještě jeho členem.
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