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po vnitřním* okraji silnice Kbely—Hloubětín, překíočuje tratě České severní a severozápadní
dráhy a u s l o u p u č. 32 silnici Poděbradsko-Náchodskou. Vede dále ku katastrální hranici Hloubětínsko-Kyjskč, na níž překročuje trať bývalé
společnosti státní dráhy á silnici Česko-Brodskou
u sloupu č. 33. Pokračuje po vnitřním okraji
cesty č. kat. 525 katastrální obce Kyje a dále po
katastrální hranici Maleš.cko-Kyjské a Malešickoštěrboholské, vede po hranicích pozemků č. kat.
310/2, 311/2, 315, pak č. kat. 308, 309, 316, 318,
319, 320 a 321 katastrální obce Štěrboholské a sle
duje dále katastrální hranici Malcšicko-Štěrboholskou až k u sloupu č. 34 na silnici Černokosteiccké. Postupuje po vnějším okraji této sil
nice až ku sloupu č. 35, kde obrací se směrem
jihozápadním po vnějším okraji silnice č. kat. 349
kat. obce Stěrboholy až ku katastrální hranici
Hostivař—Měcholupy, sleduje dále tuto hranici,
překročuje silnici Hostivař—Dolní Měcholupy
u sloupu č. 36 trať státní dráhy Praha'—Tábor
a silnici Hostivař—Horní Měcholupy u sloupu
č. 37. Odtud vede směrem západním po hranicích
pozemků č. kat. 532, 534, 535, 541, 539 a 538, po
západní hranici cesty č. kat. 1520, po hranicích
pozemků č. kat. 485/3, 483, 180/3, 183, 484, 164/2,
165/1, 170/3, 171/1, 172/1, 173/1, 175, 176 a 182,
po vnitřním okraji.cest č. kat. 1490 a 1495 ku
sloupu č. 38, a cest č. kat. 1547, 1545/3, 1542/2,
1543/2 (vesměs v katastrální obci Hostivař) ku
sloupu č. 39 na silnici Hostivař—Litochleby,
kterou překročuje, a po vnitřní hranici cesty č. kat.
1542. Dále sleduje katastrální hranici Záběhlice—
Chodov, pokračuje po vnitn/í hranici cesty č. kat.
29 a č. kat. 495, překročuje pozemek č. kat. 32
v katastrální obci Chodov, překročuje silnici Mi
chle—Chodov u sloup 11,^. 40, vede po vnitřním
okraji cesty č. kap 501 až ku katastrální hranici
Záběhlice—Chodov, po níž obrací se k jihu, vede
po hranicích pozemků č. kat. 76, 77, 78, 79, 80, 81,
503 a 86 katastrální obce Chodov, dále po kata
strální hranici Kunratice—Chodov áž ku slou
pu č. 41 při cestě Chodov—Kunratice. U sloupu
č. 41 obrací se směrem jihozápadním po vnitřním
okraji lesní cestyj vedoucí po pozemku č. kat. 239
katastrální obce Kunratice. Po této cestě dostihuje
katastrální hranice Horní Krč—Kunratice, na níž
překročuje silnici Budějovickou u sloupu č. 42.
Pokračuje po katastrální hranici Horní Krč—Libuš.
překročuje silnice Horní Krč—Libuš u sloupu
č. 43 a cestu Dolní Krč—Libuš u sloupu č. 44.
Dále vede přes pozemek č. kat. 65 v katastrální
obci Lhotka, pokračuje po katastrální hranici
Lhotka—Libuš po hranici lesa č. kat. 50 a po
zemků č. kat. 52 a 47 v_ katastrální obci Lhotka,
vede směrem západním po katastrální, hranici
Lhotka—Modřany, na níž překročuje silnici Lhot
ka—Modřany u sloupu č. 45. Postupuje p°
hranicích pozemků č. kat. 457, 453, 447, 120, 373
a 416, 418, 374 v katastrální obci Modřany, vede

po katastrální hranici Hodkovičky—Modřany a po
hranicích pozemků č. kat. 372, 312, 313 a 370/1,
321/1 a po vmtřním okraji cesty č. kat. 321/4
a 349/1 k u s 1 o u p u č. 46 na silnici Praha—
Modřany. Překročuje tuto silnici, jakož i traf
dráhy Praha—Vrané—Dobříš, vede po hranicích
pozemků č. kat. 323/1, 324, 326, 1517/5 a č. kat.
328/1, 397, 1517/4 k u s loupu č. 47 na pravém
břehu Vltavy, odkud přetíná přímkou řeku Vltavu
a končí u sloupu č. 1 na břehu Chuchelském na
levém břehu Vltavy.
Podstatnou součástí tohoto popisu jest plánek
Prahy a obcí předměstských (příloha 2.), v němž
popsaná čára potravní daně vyznačena jest barvou
zelenou, kdežto katastrální hranice Prahy a obcí
dle § 1 zákona ze dne 6. února 1920, č. 114 Sb. z.
a n„ s ní sloučených vyznačena jest v plánku
tom barvou červenou.
Čís. 675.

Nařízení vlády republiky českos1ovenské
ze dne 22. prosince 1320
o organisaci úřadů potravní daně na čáře.
Na základě § 23 zákona ze dne 14. dubna
1920, č\ 264 Sb. z. a n„ o potravní dani na čáře,
nařizuje se:
§ 1.
Výkonnou službu u úřadů potravní daně ná
čáře konají:
1. úředníci potravní daně na čáře,
2. pohraniční finanční stráž, a přechodně
3. dosavadní úředníci a zřízenci obecní, do
kud nebyli finanční správou na základě § 19 zá
kona o potravní dani na čáře ze dne 14. dubna
1920, č. 264 Sb. z. a n., do státní služby převzati
nebo dosavadní služby zproštěni.
§ 2,
Úředníci potravní daně na čáře přeřaďují se
do skupiny D služební pragmatiky, a platí pro
ně předpisy stejné jako pro důchodkovou kontrolu,
zřízenou zákonem ze dne 12. prosince 1919, č. 28
Sb. z. a n. z r. 1920, pokud se tyto předpisy dají
uvésti v soulad se zvláštním rázem služby u úřadů
potravní daně na čáře.
Doplňování úředníků potravní daně na čáře'
děje se zpravidla úředníky důchodkové kontroly,
při čemž se tito přeřaďují s týmž platem a po
řadím.
§3..
Úřední tituly úředníků potravní daně jsou:
pro XI. hodn. tř. asistent úřadu potravní
daně,
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pro X. hodn. tf. oficiál úřadu potravní daně,
pro IX. hodn. tř. revident úřadu potravní
daně,
pro VIII. hodn. tř. správce úřadu potravní
daně,
pro VIL hodn. tř. vrchní správce úřadu po
travní daně.
§4.
K působnosti úředníků potravní daně náleží
vedle úkolů, uložených důchodkové kontrole a při
způsobených, agendě potravní daně na čáře a spo
jených daní a dávek, hlavně vybírání potravní
daně na čáře a spojených státních a jiných veřej
ných daní a dávek.
§5.
Pro pohraniční finanční stráž, přidělenou
k službě při potravní dani na čáře, platí vládní
nařízení ze dne 17. ledna 1920, č. 40 Sb. z. a n.,
a příslušné předpisy, poj^ud se dají uvésti v sou
lad se zvláštním rázem služby u úřadů potravní
daně na čáře; kromě toho lze příslušníků po
hraniční finanční stráže, zvláště oněch, kteří slo
žili předepsanou odbornou zkoušku úřednickou,
dle potřeby používat! též k vybírání daní a dá
vek. Pro tyto poslednější příslušníky může býti
obdobně použito předpisů o celních výběrčích
(zákon ze dne 30. ledna 1920, č. 77 Sb. z. a n.,
a vládní nařízení ze dne 18. května 1920, č. 360
Sb. z. a n.) a upravují se pro ně úřední tituly
takto:
pro XI. hodn. tř. výběrčí potravní daně,
pro X. hodn. tř. vrchní výběrčí potravní daně,
pro IX. hcyln. tř. kontrolor potravní daně,
pro VIII. hodn. tř. vrchní kontrolor potravní
daně.
§ 6.
Zkoušky úředníků potravní daně a zřízenců
pohraniční finanční stráže zaměstnaných při úřa
dech potravní daně řídí se předpisy, platnými pro
dúchodkovou kontrolu a pohraniční finanční stráž
se zvláštním zřetelem k předpisům o daních
a dávkách, vybíraných při potravní dani na čáře,
a k potřebě praktických znalostí služby účetní
a pokladniční.
Zkoušky dle předpisů pro dúchodkovou kon
trolu a pohraniční finanční stráž již vykonané
nutno pro službu při potravní (Jáni na čáře doplniti praktickými znalostmi služby účetní a po
kladniční.
§ 7.
Ministerstvo financí může ve výjimečných
případech z důvodů zřetele hodných prominouti
složení odborných zkoušek, předepsaných pro dú-

chodkovou kontrolu dle ustanovení vládního na
řízení ze dne 4. března 1920, č. 157 Sb. z. a n., do
savadním úředníkům potravní daně, převzatým
do služby státní na základě !§i 19 zákona o po
travní dani na čáře ze dně 14. dubna 1920, č. 264
Sb. z. a n., pokud ten který úředník má plnou
způsobilost k samostatnému vedení úřadů.
Totéž platí ohledně odborné zkoušky, přede
psané pro dosažení, úřednické hodnosti v pohra
niční finanční stráži, pokud jde o dosavadní zří
zence potravní daně.
§ 8.
Ministerstvo financí stanoví zásady, dle kte
rých se povolují úředníkům dietní a cestovní pau
šály a zřízencům stravné až do výše požitků to
hoto druhu, vyměřených pro dúchodkovou kon
trolu a pohraniční finanční stráž.
§ 9.
Nařízení toto nabývá účinnosti dneml. ledna
1921.
Provedením jeho pověřuje se ministr financí.

Černý v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Bnrger v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Hotoweíz v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Husák v. r.
Dr. Brdíík v. r.
Průša v. r.
Čís. 676.

Zákon ze dne 22. prosince 1910,
jímž se mění způsob zdaňování piva.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Zákon o všeobecné dani nápojové ze dne
25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., doplňuje se takto:
A. V §u 1 připojuje se za bodem č. 5. nový
bod č. 6. a další odstavec následujícího znění:
„6. piva výčepního 24 h, ležáku 32 h, Pjva
speciálního a cizozemského 40 h; z piva do ciziny
vyváženého se daň nevybírá.
Co jest rozumět! nápoji shora jmenovanými,
stanoví vykonávací nařízení."
B. Nadpis hlavy III. se v nynějším znění zru
šuje a bude zníti takto:

