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Sbírka zákonů a nařízení
sláííi CesScoslovensliéfeo.
Částka 7.

Vydána dne 29. ledna 1921,

Obsah! (Čís. 18.—30.) 18. Nařízení, jímž se rozšiřuje působnost knihovního zákona ze dne 25. července 1971,
č. 95 ř. z., a zákonů a nařízení s ním souvisících na Hlučínsko. — 19. Vyhláška o zřízení obvodových
úřadoven v Brně, Treačanakýob Tepboica a UzhorodS. — 3 >. Vyhláška o změnách úředních názvů
měst, obcí a osad povolených v roce 1920. — 31. Nařízení, jímž se vydávají předpisy o ochraně před
morem skotu a doplňují zákon ze due 29. února 1860, é. 37 r. z., o ochraně před morem skotu a tlumení
tohoto moru, a ák. čh VII. z. r. 1888 o úpravě zvěrolékařství. — 33. Nařízení, kterým se mění §§ 3 a 4
zákona ze dne 1. června 1913, ě. 28 zák. a nař. slez., o dávce z výkonu práva honebního ve Slezsku, —
33. Nařízení, kterým se mění § 42 honebního zákon i slezského ze dne 13. ledna 1903, ě. 42 zák.
a nař. slez., a článek 1., § 1, zákona ze dne 4. října 1910, č. 65 zák. a nař. slez. —34. Nařízení, kterým
se zavádí .ve Slezsku dávka ze zábav. — 35. Nařízení, kterým se provádí úsiav.á zákon ze dne
9. dubna 1920, é. 234 Sb. z. a n. o zastoupení sibiřských legionářů v poslanecké sněmovně. —3ii. Na
řízení, kterým se upravují předpisy o nemooe ském pojištění na Slovenska a v Podkarpatské Kusí.
2y. Zákon, jímž se povoluje užiti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité
hodnotě 116,030.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů. — 38. Vyhláška o tom,
které obce v Čechách jsou pověřeny vyměřováním a vybíráním zemské a obecní dávky z přírůstku hod
noty nemovitostí. — S9. Nařízení o úpravě instaněního pořadu v záležitostech zdravotnických a živno
stenských v municipálních městech Bratislavě a Koši.ích. — 30. Nařízení o částečné oiierositě platu
členů vlády.
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1®.
Nařízeni vlády republiky československé
ze dne 15. ledna 1921,
jímž se rozšiřuje působnost knihovního zákona
ze dne 25. července 1871, č. 95 ř. z., a zákonů a
nařízení s ním souvisících na Hlučínsko.

Až do dalšího opatření nenabývají však plat
nosti na území v odst. 1. uvedeném předpisy
0 zakládání a doplnění knih pozemkových, jakož
1 o udržování souhlasu knihy pozemkové s ka
tastrem daně pozemkové kromě ustanovení zá
kona ze dne 23. května 1883, č. 82 ř. z.

§ 2.
Pokud nebudou založeny _ nové knihy po
Dle zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 76 Sb. zemkové, jest používali knih dosavadních k ve
z. a n., a vzhledem k ustanovení § 2 vládního škerým knihovním zápisům, jež se budou díti
nařízení ze dne 11. března 1920, č. 152 Sb. z. a n., podle zákona ze dne 25. července 187L č. 95
ř. z., a příslušných dalších předpisů, při čemž
se nařizuje:
jest dbáti:
§ 1.
a) místo označení „vložka** (§ 2 knih. zák.)
Dnem 1. března 1921 rozšiřuje se na území bude používáno ve vyřízeních a listinách dosa
převzaté Československou republikou' dle zákona
vadního označení ,,list“ (§ 3 něm. knih. ř. ze
ze dne 30. ledna 1920, č. 76 Sb. z. a n., platnost 24. března 1897, č. 25 ř. z.);
knihovního zákona ze dne 25. července 1871,
b) pro pozemky patřící do jiných katastrál
č. 95 ř. z., a zákonů a nařízení s ním souvisících
i(jako zejména nařízení ze dne 12. ledna 1872, ních obcí, které jsou zapsány podle * 4 něm.
č. 5 ř. z., zákdna ze dne 6. února 1869, č. 18 ř. z., knih. ř. společně v některém listu pozemkové
ze dne 11. května 1894, č. 126 ř. z., ze dne knihy jedné katastrální obce, mohou býti z úřední
23. května 1883, č. 82 ř. z., zě dne 28. března moci zřízeny nové knihovní ■ listy příslušných
1875, č. 37 ř. z., ze dne 31. března 1875, č. 52 katastrálních obcí za současného zápisu společ
ř. z., ze dne 6. července 1896. č. 144 ř. z., ze dne ných dluhů a závad s poznámkou společného
7. července 1896, č. 140 ř. z.), se všemi pravidly, závazku, je-li toho třeba ku přesnému vedení
jež byla zachována v platnosti těmi kterými zá knih, a zvláště váznou-li na nich různé závady;
c) dosavadní zápisy v knihách oddělí se ve
kony a nařízeními anebo vydána podle nich a ku
provedení jejich, i se všemi změnami provede- jj všech oddčlenícli knihovního listu od nových zá■ pisů nápadně silnou čarou černým inkoustem
nými na nich do tohoto dne.
8
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přes celou šířku listu učiněnou. List: „1. seznam
pozemků" (I. Verzeichňis der Qrundstůcke
1§ 7—9 prov. nař, z 20. listopadu 1899, list 349
Vest, min. spr.) bude nadále „listem statkové
podstaty A" ('§§ 6—8 zák. pro Horní a Dolní
Slezsko ze 2. června 1874, č. 98 ř. z.) a označí
se tak pod čarou. Sloupce 1 až 10 budou nadále .
oddělením I. tohoto listu A, sloupce pak 11 až 14
oddělením II. listu A.
Listy „II. seznam práv spojených s vlast
nictvím" (II, Verzeichňis der mit dem Eigentume verbundenen Rechte) budou nadále ve
svém „prvním oddělení" (§ 10 něm. prov. nař.)
„listem vlastnictví B" (§! 9 zák. z 2. června
1874, č. 98 ř. z.) a toto bude pod čarou takto
označeno. Do něho budou zapisovány zápisy
uvedené v § 9 cit. zákona, a to přes celou šířku
listu (sloupců I až 5 a 1 až 3) bez ohledu na
sloupce a jich nadpisy. „Druhé oddělení" se
uzavře a může pak na něm pokračováno býti
v zápisech patřících na list B pod tímto ozna
čením, pokud by na dřívějším listě již místa
nebylo.
Ve „třetím oddělení" bude nyní „list závad C"
pod tímto označením. Sloupce 1 a 2 použije se
podle dosavadního způsobu; zápisy pak, nechf
týkají se vkladu nebo záznamu závad nebo vý
mazu nebo změn, vykonají se přes sloupce
3 až 9; ve sloupci 10, který se nadepíše červe
ným inkoustem nebo razítkem označením měny
„Kě‘‘ a „h", budou zapisovány pohledávky vlo
žené nebo zaznamenané číslicemi (§ 10, odst. 3.,
instrukce z 12. ledna 1872, č. 5 ř. z.).
Dosud pozůstávající zápisy zůstávají v plat
nosti a jest třeba při dalších zápisech jich se do
týkajících na ně se odvolati; zejména jest bráti
zřetel na zápisy dosud vykonané v „druhém od
dělení", a to podle jejich povahy bud jako na
součást listu vlastnictví nebo listu závad;
d) dosavadní spisy („Qrundakten" §§ 34—36
něm. prov. nař.) zůstanou až na další nezměněny
a připojí se k nim nová knihovní podání a spisy,
jež budou zakládány podle § 275 jedn. řádu
7-J>- května 1897, č. 112 ř. z„ a jej doplňujících
předpisů. T. zv. „GnmdaktentabcHe" nebude
dále vedena;
e) o sbírce listin platí ustanovení § 17 in
strukce z 12. ledna 1872, č. 5 ř. z., a § 4 nařízení
ministerstva spravedlnosti ze 17. prqsince 1898,
č. 225 ř. z. Podle těchto buďtež zakládány opisy,
pokud se týče prvopisy listin všech knihovních
podání došlých od 1. března 1921. Do té doby
došlé listiny budou uschovávány při knihovních
spisech (§ 30 prov. nař. z 12. ledna 1872, č. 5 ř. z.,
§ 35 něm. prov. nař. z 20. listopadu 1899, věsti
min. sprav., str. 349 a násl.).
Ministerstvo spravedlnosti může výnosem
učinitl jiná vhodná opatřeni pro vedení těchto
knih nebe předchozí účelně změniti.

Podle předpisů v § 1 uvedených postupovat!
jest i pokud jde o nemovitosti a práva, jež jinak
jsou předmětem zápisu do knih železničních neb
horních.
8 3.
v
Knihovní podání došlá do dne účinnosti to
hoto nařízení jest posuzovati a vyřídili podle
předpisů plativších před tím.
§ 4.
Okresní soud v Hlučíně vyhlásí ihned, jak
mile toto nařízení nabude účinnosti, na soudní
desce a v úředním listě okresu Hlučínského, že
a kdy nabývá platnosti pro tamější ok>-es kni
hovní zákon ze dne 25. července 1871, č. 95 ř. z,
s příslušnými dalšími zákony % nařízeními.
§ 5.
.
Toto nařízení nabývá účinnosti vyhlášením.
Provede je ministr spravedlnosti, jenž může
účinnost jeho odsunouti, pokud jde o knihy, po
zemkové, které dne 1. března 1921 nebudou ještě
převzaty soudy Československé republiky.
Černý v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr.
Patka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Brdlik v. r.
Dr. Engliš v. r.
Průša v. r.
Husák v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Hotowetz v. r.

19.
Vyhláška
předsedy státního pozemkového úřadu
v dohodě e ministerstvem financí
ze dne 30. prosince 1920
o zřízení obvodových úřadoven v Brně, Trenčanských Teplicích a Užhorodě.
§ 1.
Na základě zákona ze dne 11. června 1919,
č. 330 Sb. z. a n„ a nařízení vlády ze dne 6. čer
vence 1920,-č. 451 Sb. z. a n., se vyhlašuje, že
státní pozemkový úřad zřídil obvodové úřa
dovny v Brně,
Třenčanských Teplicích a
Užhorodě.
I 2.

Působnost obvodové úřadovny v Brně vzta
huje se na obvod vrchního zemského soudu
v Brně
Působnost obvodové úřadovny v TrenČanských Teplicích vztahuje se na Slovensko.

