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(Čís. 80—87.) 80. Zákon o pamětních knihách obecních. — 81. Zákon, kterým se vydávají po rozumu
§u 10 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. zák. a naň, ustanovení o přídělu zabrané půdy
a upravuje se právní poměr ku přidělené půdě. (Zákon přídělový.) — 82. Zákon, kterým se upravují
právní poměry domovníků. — 83. Zákon o prozatímní úpravě advokacie. — 84. Zákon, kterým se
zrušuje § 5 zákona ze dne 28. března 1918, čís. 115 ř. z., jimž se ustanovuje zvýšení nejnižšího příjmu
a odpočinkovýchplatů katolických duchovních správců.— 85. Zákon o prémiové státní půjčce Česko
slovenské republiky.— 86. Zákon o Masarykově Akademii Práce. — 87. Zákon, kterým se povoluje
úvěr a zřizuje stavební fond pro nové stavby parlamentu, budov státních úřadů ústředních, vy
sokých škol a jiných monumentálních státních budov.

Cis. 80.

Cis. 81.

Zákon ze dne 30. ledna 1920

Zákon ze dne 30. ledna 1920,

o Pamětních knihách obecních.
§ i;

. _ Každá politická obec jest povinna založili a
vésti pamětní knihu obecní.

§ 2.
K založení a vedeni pamětní knihy obecní zří
zena budiž v každé obci komise. Zápisy provádí
kronikář, ustanovený obecním zastupitelstvem,
za přiměřenou odměnu.

kterým se vydávají po rozumu §« 10 zákona ze
dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. zák. a nař., usta
novení o přídělu zabrané pfidy a upravuje se
právní poměr ku přidělené půdě. (Zákon pří
dělový.)
Část I.
O přídělu.
§ 1.

Zabranou a převzatou půdu, pokud jí stát sám
nepodrží nebo nepoužije k účelům všeobecně pro
spěšným, přidělí pozemkový úřad:
1. jednotlivcům a to malým zemědělcům, dom§ 3.
kářům, drobným živnostníkům, zaměstnancům
Provésti zákon ukládá se ministru školství a zemědělským i lesnickým a bezzemkům, a to
zvláště legionářům a příslušníkům ozbrojené moci
národní osvěty a ministru vnitra.
československé/jakož i pozůstalým po těch z nich,
kteří padli ve válce za vlast nebo zemřeli násled
§ 4.
kem služby válečné, a válečným invalidům a po
zůstalým po vojínech, kteří padli neb zemřeli ná
Zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení.
sledkem služby válečné;
2. sdružením, která se skládají z osob uvede,
T. G. Masaryk v. r.
ných pod číslem 1;
3. osobám jmenovaným v §u 5 tohoto zákona;
Tusar v. r.
4. sdružením zemědělským a spotřebním
Habrman v. r.
(§§ 6 a 7);
Švehla v. r.
5. obcím a jiným veřejným svazům;
6. jiným osobám právnickým, ústavům a za
řízením k účelům vědeckým, lidumilným a obecně
prospěšným.
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