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§2.

Cis. 295.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhláScni a provésti jej ukládá se ministru školství a
Bárodni osvčtv.

Zákon ze dne f 7. kv”tna
kterým se upravuje správa obcí, o jejichž siončeuf
nebo rozloučeni se jedná.

T. G. Masaryk v. r.
Švchla v. r.. v zast. min. předsedy.
Habrman v. r.

Cis. 294.

Zákon ze dne 27. kvet la 1019,
|fmž se mění licenční poplatek z h ozeného
tabáku a tabákových tovarů.

Na základě usneseni Národního shromáždění
nařizuje se:

§ 1.
Při dovozu tabáku a tabákových tovarů přes
celní čáru zapraviti jest kromě da licenční popla
tek, který stanoví se takto:
za doutníky .
. . ■ . 225 K | z 1 kg ryzí
za cigarety
.................150 K I váhy, která
za jiné tabákové tovary
í je základem
a suroviny................ 75 K '
vyčlení.
Tím mění se ustanovení § 1 zákona z 23. ledna
1918. z. ř. č. 51.
'
§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
§ 3.
Provedení tohoto zákona ukládá se ministru
financí.
T. G. Masaryk v. r.
Švchla v. r.. v zast. min. předsedy.

Raším v. r.

\

Podle usnesení Národního shromáždění se
nařizuje:
§ 1.
Ministr vnitra se zmocňuje, aby v případech,
kde jedná se o sloučeni nebo rozloučení obcí a
podle výsledků šetření jeví se to potřebným nebo
účelným, před provedením sloučení nebo rozlou
čení jmenoval správní komise pro všecky obce,
které se v tom kterém případě sloučiti aneb části
obce, které rozloučiti se mají. Kónuse tyto pře
vezmou ihned správu dotčených obcí nebo částí
obcí a vykonají přípravy ku provedení obecních
voleb v nové obci sloučením nebo rozloučením
utvořené.

§ 2.
V případecli sloučení obcí sčítá se souvislý
nepřetržitý pobyt v jednotlivých obcích, které se
sloučiti mají. pokud jde o podmínku práva voleb
ního nebo volitelnosti, jako by šlo o pobyt v obci
jediné.
Vláda má právo nandlti, aby volby v obcích
tímto zákonem dotčených sc provedly na základě
sdčlanýeh rž seznamů volebních, pokud se volby
provedou do konce září 1919.
§ 3.
Ustanovení tohoto zákona platí pouze pro pří
pady, kdy se sloučení nebo rozloučení obcí pro
jednává podle § 23. novely k obecním zřízením
(zákma ze dne 7. února 1919, č. 75. Sb. zák.
a nař.).
^ ^
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášky.
Provésti
vnitra,

tento

§ 5.
zákon

ukládá

se

ministru

T. G. Masaryk v. r.
švekía v. r.. v zastoupení ministerského
předsedy a jako ministr vnitra.

Síátnt tiskárna v Praze.

