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3 6.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provésti je náleží ministru spra
vedlnosti.

Dr. Moráček v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Heidle- v. r.

Tusar v. r.

Houdek v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Stříbrný v. r.

Hampl v. r„

Čís, 398.

lit. b) zákona ze dne 11. prosince 1890, č. 3 z. z. sl. 
z r. 1891, § 3 zákona ze dne 20. května 1894, č. 51 
z. z. sl. a posléze § 4 zákona ze dne 7. června 1897, 
č. 38 z. z. sl., v nichž zemská správa politická dO'_ 
sud byla povinna vyžádali si souhlasu zemského 
-výboru, přísluší jí nyní, aby rozhodla sama, vy- 
hradíc však před tím zemskému výboru (zemské 
správní komisi) přiměřenou lhůtu k vyjádření.

§ 3.

Na zemskou školní radu ve Slezsku se pře
vádí pravomoc zemského výboru slezského dle 
§ IChzákoua ze dne 6. listopadu 1901, 5. 42 z. z. sl., 
§ 9 zákona ze dne 8. dubna 1914, č. 16 z- z. sl, a 
dle § 18, odst. 2., zákona ze dne 2. května 1883, 
č. 53 ř. z.

Kaříaení vlády republiky Československé 

ze dne 17% července I©19,

jímž část pravomoci zemského výboru slezského 
přejímá správa státní.

Na základě § 4 zákona ze dne 16. dubna 1919, 
č. 212 Sb. z. an., nařizuje se takto:

§ 1.

Zemská správa politická ve Slezsku přejímá 
veškeru pravomoc zemského výboru slezského 
v těchto věcech, obstarávaných obcemi dle 
předpisů § 27 obecního zřízení ze dne 15, listo
padu 1863, č. 17 zemského zákoníka slezského, 
dále § 34 zákona ze dne 20. ledna 1866, č. 10 z. z. 
si., § 27 zákona ze dne 3. prosince 1869, č. 3 z. z. 
sl. z r. 1870, a posléze § 35 zákona zc dne 8. pro
since 1869, č. 4 z. z. sl. z r. 1870:

a) ve věcech pé.če o bezpečnost osob a majetku,
b) ve věcech péče o bezpečnou a snadnou do

pravu na silnicích a vodách a ve věcech polní 
policie,

c) ve věcech potravinové 'policie a dohledu na
prodej na trhu, zejména dozoru na .míry a 
-váhy, , j

d) ve věcech zdravotní policie, kromě zdravotní 
policie související s policii stavební,

e) ve věcech mravnostní policie, kromě povolo
vání tanečních zábav.

§ 2.

V případech § 96, odst. 2., obecního zřízení ze 
dne 15. listopadu 1863, č. 17 z. z. sl. (pokud se týče 
§ 91, odst. 3., zákona ze dne 20. ledna 1866, č. 10 
z. z. sl., § 84, odst. 3., zákona z 3. prosince 1869. 
č. 3 z. z. sl. z r. 1870, a § 92 zákona ze dne 8. pro
since 1869, č. 4 z. z. sl. z r. 1870), dále v případech 
§ 7 zákona ze dne 13. února 1837, č. 15 z. z. sl., § 17,

§ 4.

V případech § 20, odst. 3., ministerského naří
zení z 26. srpna 1878, č. 36 z. z. sl, § 14, odst. 1.. 
zákona ze dne 6. listopadu 1901, č. 41 z. z. sl, § 20 
zákona ze dne 6. listopadu 1901, č. 42 z. z. sl, a 
posléze dle §§ 16, odst. 2., 19, odst. 1. a 2., 26, 
odst. 3., 29, odst 4., 50, odst. 1., a 89, odst. 2. zá
kona ze dne 8. dubna 1914, č. 16 z. z. sl, v nichž 
zemská školní rada dosud byla povinna vyžádat! 
si souhlasu zemského výboru, přísluší jí nyní, aby 
rozhodla sama, vyhradíc však před tím zetnsk ’ : m 
výboru (zemské správní komisi) přiměřenou lhůtu 
k vyjádření.

Totéž platí všude tam, kde dle zákonů ve 
Slezsku platných státní vyučovací správa byla 
dosud povinna vyslechnout! zemský výbor před 
konečným rozhodnutím.

§ 5.
Okresním úřadům politickým (po př. státním 

úřadům policejním, kde iv u y.i ízeny) přísluší na
dále veškerá práva, která dosud příslušela zem
skému výboru dle zákona z 25. března 1867, č. 12 
z. z. sl ve zněni zákona-ze dne 22. září 1899, č. 59 
z. z. sl.

V městech se samostatným statutem přísluší 
tato pravomoc zemské správě politické!

§ 6.
Pravomoc podle §§ 1—5 tohoto nařízení pře

chází na státní orgány tam vytčené také co do 
oněch věcí, jež na počátku účinnosti tohoto naří
zení byly již projednávány, v nichž však zemský 
výbor (zemská správní komise) dosud n Trzbodl, 
po případě souhlas neprojevil nebo vyjádřění ne
podal.

§ 7.

Nařízení toto nabývá moci osm dní po vy
hlášení, a výkon jeho přísluší ministerstvu vnitra
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v dohodě s ministerstvem školství a národní 
osvěty.

Tusar v. r.
Švehia v. r. Prášek v. r.
Dr. Horáček v. r. Stříbrný v. r.
říabrman v. r. Dr. Heidler v. r.
Dr. Veseíý v. r. Hampl v. r.
Staněk v. r. Houdek v. r.

Čís. 399.

Mařízení vlády republiky Československé 

ze dne 17. července 1319,

jimž se provádí zákon ze dne 27. května 1919, 
č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným 

pachtýřům.

Podle §§ 16 a 26 zákona ze dne 27. května 
1919, č. 318 Sb. z. a n., se nařizuje:

Důvěrníci povinni Jsou vyúčfovati požadova
nou náhradu řádně do 14 dnů soudu, od něhož 
byli ustanoveni. Soud náhradu upraví a poukáže; 
do určení náhrady lze si stěžovat! do 14 dnů 
u okresního soudu. O stížnosti rozhodne platně 
sborový soud I. stolice. Pozemkovému úřadu, po 
případě ministerstvu zemědělství oznámí soud, 
kolik vyplaceno bylo celkem na náhradách jed
notlivým důvěrníkům.

článek JI.

Soud, u něhož bvda složena přejímací cena, 
buď celá nebo její část, odpočte nejprve z celé 
přejímací ceny soudním usnesením stanovené 5% 
ve prospěch státu, než složené částky vydá 
vlastníku neb na jeho místo nastupujícímu (§ 24 
zák.), nebo než rozvrhne přejímací ceny 
(§ 26 zák.).

Z odpočtené 5% částky nahradí nejprve 
okresním soudům náklady spojené s činností dů
věrníků, zbytek pak odvede zemské finanční 
pokladně. Ministerstvo financí určí výnosem, pod 
jakou příjmovou položkou bude zapsán.

C1 á n c k I.

Důvěrníci, kteří Ludou ustanoveni podle 
§ 16 zákona, aby vyšetřili rozhodné poměry pro 
soudní usnesení na místě saméni, mohou jako 
náhradu požadovati:
a) cestovné a stravné podle sazeb pro státní 

úředníky VIII. hodnostní třídy, jsou-ii tu 
podmínky, za kterých státní úředníci na je
jich náhradu mají nárok;

b) za ztrátu času a svou námahu: za celý den 
50 K, za půl dne 30 K. Počaté půl dne po
čítá se za celt.

Článek III.

Provésti toto nařízení, jež působí ode dne 
vyhlášení, přísluší ministru spravedlnosti, země
dělství a financí.

Tusar v. r.
Švehia v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Heidler v. r. 
Houdek v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r. 
Hampl v. r.

Z* státní tiskárny v Praze.


