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2. Ihůta § 5, odst. 2., k žádosti o soudní
úpravu pachtovného do 28. února 1921, jde-li
však o úpravu paěhtů hospodářství a souborů
pozemků větších než 50 ha, do 31. březita 1921,'

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 8. ledna 1921,
Jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus

3. Ihůta § 8, odst. 1., k oznámení nároku na
obnovu pachtu propachtovateli do 31. ledna 1921,

prodlužují Ikůty stanovené v opatření Stálého
výboru Národního shromáždční podle § 54 ústavní
listiny ze dne 8. října 1920, č. 586 Sb.
a n.,
o úpravě pachtovného z polních hospodářství a
zemědělských pozemků a o obnově drobných
zemědělských^ pachtů.

4. Ihůta § 15, odst. 1., k ohlášení námitek
Proti obnově nebo současně požadovanému sní
žení pachtovného soudu do 28. února 1921 a
5. Ihůta ■§ 16 k odstoupení pachtýře od
smlouvy rovněž do 28. února 1921.

Ná základě § 18 opatření Stálého výborní
Národního shromáždění podle !§i 54 ústavní listiny |
ze dne 8. října 1920, 5. 586 Sb. z. a n., se nařizuje :l

§ i.
Nařízení toto působí ode dne, kdy^bude vy
hlášeno;
provede je- ministr
spravedlnosti
v dohodě s ministrem zemědělství a financí.

§ í.
Pro Slovensko a Podkarpatskou Rus pro
dlužují se lhůty stanovené v opatření ^ Stálého
výboru Národního shromáždění podle § 54 ústavní
listiny ze dne 8. října 1920, č. 586 Sb. z. a n„
o úpravě pachtovného z polních hospodářství a
zemědělských pozemků a o obnově drobných
zemědělských pachtů, takto:

Černý v. r.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr,

1. Ihůta § 4, odst. 1., k oznámení nároku na
úpravu pachtovného druhé smluvní straně do
i ledna 1921,
-

Popelka v. r.
Průša v. r.
Engliš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Búrger v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Patka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Kovařík v. r.
Husák v. rDr. Brdlík v. r.
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