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Cis. 451.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 6. července 1920
o obvodových úřadovnách pozemkového úřadu.
Na základě zákona ze dne 11. června 1919,
čís. 330 Sb. z. a n., o pozemkovém úřadě, se na
řizuje:
§ 1.
Pozemkový úřad za souhlasu svého správ
ního výboru zřizuje dle potřeby po dohodě s ministersívem financí obvodové úřadovny, určuje
jejich sídlo a obvod působnosti.
§ 2.
Zřízení obvodové úřadovny vyhlašuje před
seda pozemkového úřadu ve Sbírce zákonů a na
řízení.
.? 3.
Úřednictvo pro obvodovou úřadovnu jme
nuje v rámci povolené systemisace předseda po
zemkového úřadu, pokud jmenování to dle
ústavy nepřísluší presidentu republiky a vládě.
' § 4.
K provedení úkolů obvodové úřadovny mo
hou býti dle potřeby vytvořeny poradní sbory
buď místní, okresní neb obvodové. Složeny jsou
z přiměřeného počtu odborníků a zástupců účast
něných skupin.
Členy poradních sborů jmenuje předseda
pozemkového úřadu.
Úřad členů poradních sborů je čestný.
Pozemkový úřad může pro jednání poradních
sborů za souhlasu svého správního výboru vy
dat! jednací řád.
§ 5.
Obvodovým úřadovnám náleží:
1. prováděti dozor nad hospodařením na za
braném majetku pozemkovém a činiti opatření
k zabezpečení řádného hospodaření dle zákona ze
dne 12. února 1920, čís. 118 Sb. z. a n., s výjimkou
uvalování a rušení ;rvalého dozoru a úřední sprá.
vy, jež zůstává vyhrazeno pozemkovému úřadu;
2. prováděti přípravné práce k převzetí za
braného majetku pozemkového, jakož i další ří
zení dle zákona náhradového, pokud směřuje
k zjištění hospodářských i právních vztahů k pře
jímanému majetku, k zrušení jich výpovědí, doho
dou nebo soudním řízením, podávat! prohlášení a
žádosti ke knihovním soudům za zápisy do knih
veřejných o pozemkovém majetku přejímaném a
přidělovaném, pokud nevyžadují podpisu před
sedy pozemkového úřadu;

3. vyšetřovati náhradu za nemovitosti, jejich
příslušenství a zařízení;

4. přejímati na příkaz pozemkového úřadu
nemovitosti i jejich příslušenství a zařízení;
5. hospodařit} na příkaz pozemkového úřadu
na převzatén), ale nepřiděleném majetku pozem
kovém, prováděti jeho opravy a úpravy za úče
lem přídělu, a uzavírali příslušné smlouvy;
6. sbírat! přihlášky uchazečů o půdu dle §u 2
přídělového zákona, vyšetřovati jejich způsobilost
dle zákona přídělového a úvěrového a určovat!
podmínky přídělu a úvěru;
7. vypracovat! plán přídělu půdy a po jeho
schválení pozemkovým úřadem jej prováděti;
8. prováděti přechodná ustanovení dle §u 63
přídělového zákona o prozatímním vnuceném
pachtu;
9. přijímali a vyšetřovati_ žádosti za zcizení,
směnu, rozdělení, zavazení a pronájem zabra
ného majetku, za propuštění jeho ze záboru dle
§u 11 zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 215
Sb. z. a n., o vyloučení ze záboru dle §u 3,
odst. 1„ lit. a), cit. zák., dále přijímali a vyšetřo
vati žádosti za svolení ke zcizení mezi živými,
k zastavení a k reálnému zatížení smluvnímu a
exekučnímu statků zapsaných do desk zemských
ve smyslu zákona ze dne 9. listopadu 1918, č. 32
Sb. z. a n„ o obstavení velkostatků;
10. vyšetřovati přednostní nároky dle po
sledního odstavce §u 1 zákona ze dne 27. května
1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným
pachtýřňm, a svolovati k vydání ceny přejímací
dle ,vu 24 cit. zákona;

11. dozírati na hospodaření na půdě přidělené
a prováděli pravomoc pozemkového úřadu nad
rolnickými nedíly;
12. vykonávat! rozkazy pozemkového úřadu.
'

\ -

Pozemkový úřad může za souhlasu svého
správního výboru měniti obvody a sídla obvodo
vých úřadoven, slučovat! je a ,rušiti jě. Změny
tyto vyhlašuje předseda pozemkového úřadu způ
sobem uvedeným v §u 2.

§ 7.
K úkolům přechodným a místním může po
zemkový úřad za souhlasu svého správního vý
boru zříditi komise. Jejich úkoly a pravomoc bude
vymezena dekretem předsedy pozemkového úřa
du, který bude uveřejněn v úředním liště onoho
obvodu, pro který se komise ustanovuje, jakož
i v úředním věstníku pozemkového úřadu.
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§ 8.
Nařízení toto působí ode dne vyhlášení.
Provéstí je ukládá se všem ministrům.
Tusar v. r.
Švehla v. r„
jako ministr vnitra a v zastoupení nepřítomného
ministra zahraničních věcí.
Dr. Engliš v. r.
Staněk v. r„
jako ministr pošt a telegrafů a v zastoupení ne
přítomného ministra veřejného zdravotnictví a
tělesné výchovy a správce ministerstva pro sjed
nocení zákonodárství a organisace správy
v Československé republice.
Johanis v. r.
Dr. íloíowetz v. r.
Sonntág v. r.,
jako ministr obchodu a správce ministerstva
zemědělství.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Dérer v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Winter Vj r.,
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří
tomného ministra školství a národní osvěty.
Dr. Markovič v. r.
Č s. 452.
Naříseni vlidy republiky Československé
se d.13 27. července 1920
o dobrovolných splátkách na dávku z majetku a
dávku z přírůstku na majetku, jakož i o uvolnění
zadržených vkladů a výplat ze smluv pojišťo
vacích.
/
Po rozumu zákona ze dne 8. dubna 1920, čís.
309 Sb. z. a n., jehož znění pro Slovensko a Pod
karpatskou Rus bylo vyhlášeno nařízením ze dne
25. června 1920, č. 424 Sb. z. a n., a zákona ze
dne 25. února 1919, čís". 84 Sb. z. a n., nařizuje se
toto:
§ 1.
Úrok, kterým se dobrovolné splátky na dáv
ku z majetku a dávku z přírůstku na majetku před
splatností dávky zúročí, činí dle ustanovení §u 55,
°dst. 6., zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309
Sb. z. a n., šest procent.
§ 2.
Úrok tento nahradí se při platbách konaných
prostředky pod č. 1.—4. citovaného §u 55 uvede
nými, tedy. při platbách hotovými, vkladními listy
vydanými při okolkování bankovek, vázanými
zůstatky žirových účtů a vázanými pokladničními
poukázkami, konečně zadrženými vklady u pe

něžních a jiných ústavů a bankovních domů a za
drženými výplatami ze smluv pojišťovacích.
§ 3.
Úrok nevyplatí se hotově, nýbrž súčtuje se ve
prospěch povinnosti poplatníkovy na dávce, až ko
nečný platební rozkaz o dávce v moc práva vejde.
§ 4.
Úrok poskytne se pouze z obnosů dobrovol
ných splátek, pokud nepřevyšují obnosu dávky
pravoplatně předepsané.
■
S 5.
Vkladů u peněžních a jiných ústavů a ban
kovních domů, posud zadržených podle §u 5 zá
kona ze dne 25. února .1919, čís. 84 Sb. z. a n., a
výplat ze smluv pojišťovacích, zadržených podle
§u 10 nařízení vlády ze dne 10. dubna 1919, čís.
184 Sb. z. a n., případně dle § 1 nařízení vlády ze
dne 9. března 1920, čís. 146 Sb. z. a n„ býly-li
k soupisu řádně přihlášeny a přihláška vkladu
oznámena soupisovým úřadem dotyčnému peněž,
nímu ústavu, lze užiti pouze k zapravení dávky,
a to tak, že k poukazu poplatníka, majitele zadrže
ného vkladu nebo zadržené výplaty z pojišťovací
smlouvy doíýčný ústav, nebo pojišťovna přímo za.
platí poukázaný obnos u berního úřadu, který po
platník ve svém poukazu označí, s výslovným
podotknutím, že se platba děje.na účet dávky po
platníkovy ze zadrženého vkladu nebo ze zadrže
né výplaty ze smlouvy pojišťovací.
Za případné škody vzniklé státu tím. že ústav
nebo pojišťovna neoznačí přesně, k jakému účelu
se platba děje a že se děje ze zadržený.'.! vkladů
nebo výplat, ručí dotyčný ústav nebo pojišťovna.
.? 6.
Částky, kterých nebude , takto použito k za
pravení dávky, zůstanou vázány, pokud jejich
majitel neprokáže, že dávku (včetně úroků) úplně
zapravil.
§ 7.
Tím mění se posavadní předpisy o vázanosti
vkladů a zadržených výplat ze smluv pojišťo
vacích.
§ 8.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem _ vy
hlášení.
.$ 9.
Ministru financí se ukládá, aby nařízení toto
provedl.
Švehla v. r..
jako náměstek ministerského předsedy.
Dr. Engliš v. r.
Sonntág v. r.
Dr, Hotowetz v. r. Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Stříbrný v. r.
Johanis v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Markovič v. r.

SlřUní tiskárna v Praze.

