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§ 102.
V obytných domech pouze pro jednu rodinu
určených, .přízemních s podkrovím, v němž se
nalézají nejvýše tři obytné místnosti, lze zřizovati schody zcela dřevěné v šířce nejméně 90 cm
bez omítky spodem i tehdá. není-li v budově !
druhého ohnivzdorného schodiště; tyto dřevěné
schody musí však vycházet! z předsíni), neb z ně
které obytné místnosti. Profil stupňů lze připustiti až do 20/já cm.
§ 103.
Pro volně stojící domy rodinné přizemní
s podkrovím, jakož i pro skupiny těchto domů
připouští se kryt šindelový, neb doškový, je-li
proti ohni impregnovaný^ Krytiny barevnými
cementovými taškami lze použiti jen nevzorkované.
.§ 104.
Výška podkrovních místností domů obecně
prospěšných stanovena jest v doplňku § 73.
• Jde-li o domy s jedním podkrovním bytem,
možno ku zřízení téhož použiti dřevěných stěn,
opatřených
po obou
přístupných stranách
omítkou; stropy nemusí býti v něm omítnuty.
§ 105.
U obytných budov, volně stojících, ustano
vuje se vzdálenost jádra zdivá středu' postran
ního průčelí od sousední hranice dvěma třetinami
výšky domu. měřené ve středu postranního prů
čelí od terainu k náběhu střechy; je-li však
v postranním průčelí k sousedu štít, měří se
výška od terainu k srovnané výšce tohoto štítu.
Tato vzdálenost od sousedních hranic nemusí
býti však větší než polovina v § 2 platného sta
vebního řádu ustanovené šířky krátkých ulic
postranních a příčných. V takto stanoveném
isolačním prostoru může stavební úřad poyoliti
malé výstupky, předložené zevnější schody,1
rampy a přízemní terasy.
Obdobná ustanovení platí o krajních domech
při skupinovém zastavení. Na stranách k sou
sedu budtež střechy těchto skupin opatřeny dle
možnosti valbami bud úplnými aneb částečnými.

§108.
Žumpy dle § 81 stavebního řádu zřízené lze
připustiti, kde není veřejné kanalisace a je-li
o jich pravidelné vyprazdňování a čištění řádně
postaráno.
Vnější líc zdivá těchto žump musí býti
vzdálen nejméně 50 cm od zdivá domů, k nimž
přináležejí a nejméně 2’0 m od sousedních hranic.
Prostor mezi zdivém žumpy a domu budiž vy
plněn upěchovaným jílern.
§ 126.
Lhůty pro podání stížností u všech instancí
snižují sc, pokud jde o domy obecně prospěšné,
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na 8 dní; stížnosti ty musí býti vyřízeny co. nej
rychleji, nejpozději v nepřekročitelné čtyřnedělní
lhůtě.
Článek III.
Zákon tento nabývá účinnosti' dnem vy
hlášení.
Článek IV.
Nařízením ministra veřejných prací v do
hodě s ministrem sociální péče bude stanoveno,
kdy tento zákon pozbývá platnosti.
Článek V.
Ministru veřejných prací se ukládá, aby
tento zákon provedl.
T. G. Masaryk v. r.
Švelila v. r„ v zastoupení min. předsedy.
Staněk v. r.
Čís. 212.

Zákon ze dne 1S. čkťbaa ISIS,
jímž se zřizuje zemská správní komise pro
Slezsko.
Na základě usnesení Národního shromážděni
se nařizuje:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby zemský výbor vé
vodství Slezského rozpustila a pro vyřizování
záležitostí, které dosud jemu byly přikázány,
zřídila až na další opatření zemskou správní
komisi.
§2 .
Vládě přísluší jmcnoyati předsedu, místo
předsedu a členy komise.
Předseda, místopředseda i členové komise
požívají platu z prostředků zemských, jehož výši
určí vláda.
§ 3.
Dokud nebudou vydána jiná ustanovení vše
obecná, upraví si jazykovou stránku svého úřa
dování zemská správní komise sama.
Jinak platí pro činnost zemské správní ko
mise veškerá ustanovení, kterými dosud se řídil
zemský výbor vévodství Slezského. Ke změnám
těchto předpisů, na nichž se usnese zemská
správní komise, je třeba souhlasů vlády.
§ 4.
Vláda se zmocňuje převzíti jednotlivá od
větví agendy zemské správní komise v případě
potřeby dio správy státní.
§ 5.
Zemští úředníci ar zřízenci vykonávají svoji
Službu dále na účet zemského fondu a vláda se
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zmocňuje, prevzíti je po případě do služeb česko
slovenského státu za podmínek platných pro při
jímání úředníků bývalého státu předlitavského.
§ 6.
■ Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; výkon jeho přísluší ministru vnitra.
T. G. Masaryk v. r.
Švehia v. r.. v zast. min. předsedy
a jako ministr vnitra.
Čís. 213.'

Zákon ze dne 16. dubna 1919
o sloučení sousedních obcí s Brnem.
Na základě usnesení Národního shromáždění
nařizuje se:
§ 1.
Katastrální obce Juliánov, Židenicc, Husovice, Maloměřice, Obřany, Královo Pole, Medlánky, Kečkovice, Zabovřesky, Komín, Kamenný
Mlýn, Jundrov, Kohoutovice, Bohonice, Lískovec,
Horní Heršpice, Komárov, Čcrnovice, Slatina,
Dolní Heršpice, Přizrenice, Vejvanovice a Tuřnny
•s celým svým katastrálním obvodem slučují se se
zemským hlavním městem Brnem, přestávají býti
obcemi o sobě a tvoří jedinou obec, pro kterou
platí obecní řád zemského hlavního města Brna.
§ 2.
Městské zastupitelstvo zemského hlavního
města Brna má 90 členů.
§ 3.
Pro volby sčítá se nepřetržitý souvislý po
byt v obcích v § 1 jmenovaných, pokud jde
o podmínku práva volebního a volitelnosti, jako
by šlo o pobyt v obci jediné.
Funkcemi, které dle volebního řádu do obcí
vykonává starosta nebo obecní úřad, pověřuje se
vládní komisař města Brna, pokud se týče obecní
úřad tohoto města, kteří mohou dožadovat! sfc
spolupůsobení obecních úřadu ostatních obcí
v § 1 jmenovaných.
' § 4.
Dohlédacím úřadem pro konání voleb jest
zemská správa politická.

dosavadní výměry tak dlouho, pokud na základě
usnesení zastupitelstva nově zvoleného nebudou
jinak upraveny.
Též přirážky obecní k daním státním mohou
býti dle usneseni, obecního zastupitelstva a za
schválení příslušných vyšších úřadu vybírány
v jednotlivých částech města, jež tvořily dosud
samostatné obce, nadále v nestejné výši.
§ 7.
Okresní silnice v území obcí y § 1 jmenova
ných přecházejí do vlastnictví a správy města
Brna. Za to jest město Brno povinno nahraditi
silničnímu výboru okresu Brněnského část dluhu,
o které se vzájemně dohodnou. Nedoide-li v této
věci ku vzájemné dohodě, rozhodne zemský vý
bor, vezme za základ délku okresních silnjč.
§ 8.
Daň domovní obcí, které se ve smyslu § 1
se zemským hlavním městem Brnem sloučí, bude
až do konce roku 1920 vyměřována dle dosavad
ních předpisů; cíle jakých zásad bude v nich tato
daň vyměřována rokem 1921 počínaje, bude upra
veno zvláštním zákonem.
§9.
Platnost stavebního řádu ze dne 16. června
1894. čís. 63 z. z., pokud se týče ze dne 16.
června 1914, čís. 39 z. z., rozšiřuje se na celý
obvod všech obcí v § 1 jmenovaných.
§ 10.

Dokud nebude jinak nařízeno, pozemkové
knihy pro připojené obce v § 1 jmenované budou
vedeny jako dosud u okresního soudu Brno-okolí.
§11.

Ke sloučení dalších obcí s hlavním městem
Brnem přímo sousedících bude příště potřebí to
liko souhlasného usnesení jejich zastupitelstev,
učiněného za,přítomnosti dvou třetin jejich členů a
usnesení zastupitelstva hlavní!".) města Brna, jež
se stane stejnou většinou.
Provede se nařízením ( ministra vnitra ve
shodě s ministry financí a spravedlnosti.
Úprava obecních dávek, poměr k okresu sil
ničnímu, z něhož se obec vyloučí a úprava daně
domovní, bude se řídili obdobně dle zásad v tomto
zákoně použitých.
§ 12.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

Veškeré jmění a statek, ústavy a fondy,
práva a povinnosti obcí sloučených tímto zákonem, přecházejí na novou obec sloučením
vzniklou.
§ 6.
Obecní dávky a poplatky budou se vybírali
v obcích v § 1 zmíněných i po sloučení nadále dle
*

Provedením jeho pověřuje se ministr vnitra
i v dohodě s piinistrem financí a s ostatními súčast; něnými ministry.
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T. G. Masaryk v. r.
Švehia v. r.,v zastoupení min. předsedy
1
a jako ministr vnitra.
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