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§ 14.

6. výpočtem obestaveného prostoru-prove
deným detailně tak, aby se dal snadno kontro
lovat!, vyšetřeným násobením zastavené pfochy
půdorysné výškou od podlahy sklepa až k ná
běhu střechy s připočítáním kubatury případných místností podkrovních. Zároveň jest vypo
čítat! cenu 1 krychlového metru obestaveného
prostoru,;
7. průkazem o tom, že žadatel jest vlastní
kem stavebního místa a, jde-li o novostavbu,
také o jeho ceně. Nelze-li cenu prokázali řádnou
kupní smlouvou, musí býti předloženo potvrzeni
obecního úřadu o přiměřenosti udané ceny, po
tvrzené státním stavebním úřadem při okresní
správě politické. Cena tato se při novostavbách
včítá do stavebního nákladu;
8. průkazem o udělení stavebního povolení.

Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Tímto dnem přestává platnost nařízení bý
valého ministerstva obchodu ze dne 25. srpna
1917,’č. 359 ř. z., a vyhlášky téhož ministerstva
ze dne 25. srpna 1917, č. 360 ř. z.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Hotoweíz v. r.
Dr. Engliš v. r.
Johanis v. r.
Habrnian v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Meissner v. r. Soumtág v. r.
Staněk v. r.
'Stříbrný v. r.
Prášek
r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Winter v. r. Dr. Dérer v. r.
Cis. 381.

§ 2.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 4. června 1920

Při nástavbách a při přístavbách na vlast
ním pozemku nevčítá se cena pozemku do sta
vebního nákladu vypočteného pro povolení
státní subvence.

Jí provádění zákona ze dne 30. března 1920,
cis. 2!9 Sb. z. a n., o podpoře soukromého sta
vebního podnikání.
Státní subvence dle § 1 -zákona ze dne
30. března 1920, čís. 219 Sb. z. a n., povoluje se
na žádost stavebníkovu doloženou:
1. stavebními plány ve dvou exemplářích,
provedenými dle předpisů stavebních řadů a
složenými do formátu 21/34 cm;
2. _ podrobným výpočtem plošné výměry
obytných místností (pokojů a kuchyní) domu,
o jehož stavbu jde, po případě místností obchodnídijt živnostenských, dále průkazem, že plošná
výměra těchto není větší nežli 30% celkové
Podlahové plochy, totiž součtu plošných výměr
obytných a obchodních, resp. živnostenských
místností;
3. podrobným iozpočtem stavebního nákladu s detailním výpočtem výměr, kubatur atd.
icdnotlivých prací; výměry uvedené v rozpočtu
musí souhlasifi s kótami v plánu vyznačenými;
4. podrobnými rozbory (analysami) rozpoč
tových Cen. v nichž položka na režii nesmí pře•sahovatí 25% ze mzdy a na zisk nesmí býti
čítáno více než 10%, ceny hmot a mezd nesmí
býti větší nežli ceny směrné (resp. kolektivních
smluv) ;
5. výkazem o. směrných cenách hmo%
mzdách a kolektivních smlouvách platných
v dobg podání žádosti, potvrzených příslušným
státním stavebním úřadem při okresní správě
Politické a úřadeni obecním;

;
!

§ 3.
'Žádost o povolení subvence, s přílohami podati jest příslušné okresní politické správě, která
vyšetří, zda žádost a projekt vyhovují ustano
vením zákona a tohoto nařízení, a v kladném pří
padě ji předloží do 10 dnů se zprávou příslušné
zemské politické správě. Zemská politická správa
přezkouší žádost i projekt, hlavně úplnou přes
nost a přiměřenost rozpočtu a rozboru cen, a
předloží je nejdéle do 4 neděl s návrhem mini
sterstvu sociální péče, aby? připojilo prohlášení
podle § 2 zákona a sdělilo návrh dále minister
stvu veřejných prací, které po dohodě s mini
sterstvem financí rozhodne, zda subvence a
v jaké výši se udělí. Při stavbách v obvodu
Velké Prahy a Brna předkládá zemská politická
správa žádosti přímo ministerstvu veřejných
prací.
§ 4.
Žádosti doložené rozpočty nesprávnými nebo
přehnanými af v kubaturách, výměrách atd., neb
v cenách a pod., odmítne okresní správa
politická.
§ 5.
Subvence stanovená ministerstvem veřej
ných prací se nemění, ani kdyby se později
ceny hmot neb Trací, neb kterékoliv jiné před
poklady stavebního nakladu změnily. O výši
subvence rozhoduje
ministerstvo veřejných.,
prací v dohodě s ministerstvem financí podle
volného uvážení.
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.? 6.
Výpkríu první poloviny povolené subvence
poukáže příslušná zemská správa politická, když
státní stavební úřad při okresní politické správě
zjistí, že stavba byla dle schválených piánu á
rozpočtu solidním a odborným způsobeni až
včetně řádného zakrytí budovy provedena. Od
chylky od schválených stavebních plánů a roz
počtu připustiíi možno, jen v zcela podřízených t
podrobnostech; zejména nesmí býti zmenšen'
objem stavby a celková užitečná plocha podla
hová. Stavebník, žádaje zá poukaz první polo
vice subvence, musí úřadu vykázati, že dal vlo
žit! na stavební parcelu, o niž jde, předkupní
právo pro stát neb obec podle prohlášéní jím
vydaného.
O poukazu první polovice subvence uvědomiti jest ministerstvo financí a ministerstvo ve
řejných prací, jimž zašle sc po opisu protokolu
o zjištěném zakrytí stavby. Oběma minister
stvům předloží se současně knihovní výměr
o vkladu předkupního práva.
• § 7.
Aby se mohla vyplatiti druhá polovina sub
vence, zjistiti jest obdobně jako v předchozím
paragrafu, příslušným státním stavebním úřa
dem,. že celá stavba jest dle schválených plánů
a rozpočtů způsobem solidním a odborným úplně
provedena a dokončena a že povolení k obý
vání bylo dle ustanovení stavebineh „řádů vy
dáno. Pro odchylky od stavebních plánů a roz
počtů platí totéž, co bylo řečeno v § 6.
Zemská politická správa předloží odůvod
něný návrh na vyplacení druhé poloviny sub
vence s opisem protokolu, povolení k obývání
budovy, plánů schválených dle skutečného pro
vedení ministerstvu veřejných prací, které, nebude-li závad, zmocní po dohodě s minister
stvem financí zemskou správu politickou k vy
placení druhé poloviny subvence.

vensku a v území Podkarpatské Rusi státní sta
vební úřady, zřízené ve smyslu uherského zák.
čl. XXIV: 1874 a nařízení čís. 3204 z r. 18S7.
§ 10.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provedením jeho se pověřují /minisíři
veřejných prací, sociální péče a financí.
v-

Tusar v. r.
Švelila v. r.
johanis v. r.
Dr. EngHš v. r.
Dr. Meissner v. r.
Habnnan v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Moíoweíz v. r. Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
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Dr. Vrbenskv v. r.

Cis. 382.
iffařízení v.ády republiky československé
ze dne 4. června 192©
o žádostech za poskytnutí výhody dle zákona ze
dne 7. dubna 1920, čís. 230 Sb. z. a n., jímž se vy
dávají zvláštní ustanovení pro civilní státní za
městnance, kteří válkou byli zdrženi ve výkonu
nebo nastoupení civilní služby státní.
Na základě § 21 zákona ze dne 7. dubna 1920,
č. 230 Sb. z. a n.} jímž se vydávají zvláštní usta
novení pro civilní státní zaměstnance, kteří vál
kou byli zdrženi vc výkonu nebo nastoupení ci
vilní služby státní, nařizuje se toto:

§ 1.
O výhodu prováděného zákona žádati jest
těm, kteří jsou, ve státní službě ustanoveni anebo
kteří do ní přijati budou do dne účinnosti tohoto
nařízení, do 60 dnů počítajíc ode dne této účin
§ 8.
nosti.
Nastala-li však účinnost v době, kdy žadatel
Poukázané částky subvence vypluli se po byl ještě ve svazku vojenském nebo pokud trvala
srážce kolkovného.
jiná v § 2, odst. 1., prováděn^io zákona vytčená
§ 9.
skutečnost, počíná lhůta dnem, jímž žadatel pře
ložen byl do neaktivního stavu, případně, kdy
Pokud v nařízení mluví se o okresní správě
cna jiná skutečnost pominula. V posléz uvedených
politické, vyrozumívá ~se tím na Slovensku případech
může ústřední úřad svoliti, aby lhůta
a v území Podkarpatské Rusi administrativní počala teprve dnem, kdy žadatel se vrátil do úze
vrchnost í. stolice. Působnost, jež podle tohoto
nařízeni přísluší zemské správě politické, vyko mí republiky Československé.
Těm, kteří vstoupí do státní služby teprve po
nává na Slovensku a v území Podkarpatské ;
dmu účinnosti tohoto nařízení, jest o výhody pro^
Rusi župní úřad. 2upni úřad v Bratislavě před váděného
zákona žádati do 6T dnů od nastoupení
kládá žádosti týkající se staveb v obvodu to
služby.
hoto města přímo ministerstvu veřejných prací
§ 2.
(§ 3, poslední věta).
O žádostech rozhoduje ústřední úřad v c'0‘
Působnost státních stavebních úřadů při
okresní správě politické obstarávají na Slo hodě s ministerstvem financí a vnitra.
y
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