
Sbírka zákonů a nařízeni, č. 19.

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 Eigen- 
tume 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.
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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. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Husák v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr. Procházka v. r. 
Dr. Patka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Brdlik v. r. 
Průša 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, Tren- 

čanských 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 TrenČan- 
ských Teplicích vztahuje se na Slovensko.
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Působnost obvodové úřadovny v Užhorodě 
yztahuje se na Podkarpatskou Rus.

§ 3.

Obor působnosti obvodových úřadoven řídí 
se podie nařízení vlády ze dne 6. července 1920, 
č. 451 Sb. z. a n.

Předseda státního pozemkového úřadu:

Dr. Viškovský v. r.

so.
Vyhláška ministra vnitra 

ze dne 12. ledna 1921
p změnách úředních názvů mest, obcí a osad 

povolených v roce 1920.

Podle ustanovení § 5 zákona ze dne 14. dubna 
1920, č. 266 Sb. z. a n., vyhlašuji, že v roce 1920 
povoleny byly ministrem vnitra tyto změny úřed
ních názvů míst:

V Cechách:
*

1. Výnosem ze dne 26. října 1920, č. 32.539, 
bylo ustanoveno, aby název obce a osady Bělé 
(pol. okres Moršův Týn) změněn byl v jazyce 
českém na „Bělá nad Radbuzou11. Dosavadní 
německý název „Weissensulz" zůstává nezměněn,

2. Výnosem ze dne 21. května 1920, 5. 24.992, 
bylo ustanoveno, aby název městské obce a osady 
Benešova (pol. okres Děčín) změněn byl v jazyce 
českém na „Benešov nad Ploučnicí". Dosavadní 
německé jméno této obce ,,Bensen“ zůstává ne
změněno.

3. Výnosem ze dne 27. února 1920, č. 1872, 
byla k žádosti obce Bruchu (pol. okres Most) por- 
volena změna jména této obce a osady v jazyce 
českém na „Lom u Mostu".

4. Výnosem ze dne 2. března 1920, č. 10.454, 
povolena byla k žádosti města Budějovic změna 
jména této obce a osady na „České Budějovice", 
německy „Bóhmisch Budweis".

5. Výnosem ze dne 27. února 1920, č. 64.381 
z r. 1919, povolena byla k žádosti obce Červeného 
Zámku (pol. okres Rakovník) změna jména této 
Obce a osady Červeny Zámek, německy Roth- 
schlofi, na „Krakovec".

6. Výnosem ze dne 21. května 1920, č. 6198, 
bylo ustanoveno, aby název obce a osady Grůn- 
.waldu (pol. okres Kamenice nad Lipou) změněn 
byl na ..Krumvald".

7. Výnosem ze dne 2. března 1920, 5. 1692, 
byla k žádosti obce Jarošova (pol. okres Jindři

chův Hradec) povolena změna jména této obce 
a osady Jarošov, německy Jareschau, na „Jaro- 
šov nad Nežárkou".

8. Výnosem ze diie 27. února 1920, č. 2179, 
byla k žádosti obce Jílové (pol. okres Semily) po
volena změna jména této obce a osady Jílové, 
nemecky Jilow, na „Jílové u Držková".

9 Výnosem ze dne 21. května 1920, č. 20.583, 
byla k žádosti obce Kosíenů (pol. okres Teplice) 
povolena změna jména této obce a osady v ja
zyce českém na „Košfany". Německý název 
Kosten zůstává nezměněn.

10. Výnosem ze dne 1. března 1920, c. 9058, 
bylo ustanoveno, aby název města Krumlova 
změněn byl na „Český Krumlov", německy „Bdh- 
misch Krumau".

11. Výnosem ze dne 6. záři Í920; č. 17.110, 
byla k žádosti obce Kunratic (pol. okres Král. 
Vinohrady) povolena změna jména této obce 
a osady Kunratice, německy Kuriratitž, na „Kun
ratice u Prahy".

12. Výnosem ze dne 2. června 1920, c. 31.507. 
byla k žádosti obce Lužce (pol. okreis Nový 
Bydžov) povolena změna jníčna této obce a osady 
Lužec, německy Lužetž, ná „Lužec nad Cidlinou".

13. Výnosem ze dne 3. března 1920, č. 10.661, 
byla k žádosti obce Maltheyru (pol. okres Most) 
povolena změna jména této obce a osady v ja
zyce českém na „Záluží".

14. Výnosem ze dne 7. července 1920, č. 
36.803, bylo ustanoveno, aby název obce a osady 
Markouše (pol. okres Trutnov) změněn byl v ja
zyce českem na „AJarkoušovice". Dosavadní ně
mecký název Markausch zůstává nezměněn.

15. Výnosem ze dne 27. května 192Ó, č. 4263, 
bylo ustanoveno, aby název části osady zvané 
Neujahrsdorf, která jest částí místní obce a osady 
Chvalovic (pol. okres Poděbrady) změněn byl na 
„Nové Chvalovice".

16. Výnosem ze dne 26. května 1920, č. 29.715, 
bylo ustanoveno, aby název městské obce a osady 
Neustadtu u Taíeifichte (pol. okres Fridland) změ
něn byl v jazyce českém na „Nové Město pod 
Smrkem". Dosavadní německý název Neustadt 
an der Tafelfichte zůstává nezměněn.

17. Výnosem ze dte 26. října 1920, č. 52.636, 
byla k žáčosti obce Nové Vsi (pol. okres Pří
bram) povolena změna názvu této obce a osady 
Nová Ves, němecity Neudorf, na „Nová Ves pod 
Pleší"

18. Výnosem ze dne 8. června 1920, ě.' 23.832, 
bylo k žádosti místní obce Přerova n. L. (pol. 
okres Český Brod) povoleno, aby osady Nový 
Přerov a Přerov nad Labem, jež tuto místní obec 
tvoří a sloučeny byly v jednu osadu, po svém 
sloučení zvaly se „Přerov nad Labem".

♦ 8*


