Sbírka zákonů a nařízení, č. 20,
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) porvolena 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 Rothschlofi, 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
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chův Hradec) povolena změna jména této obce
a osady Jarošov, německy Jareschau, na „Jarošov 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 „Bdhmisch 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*
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19. Výnosem ze dne 21.' února 1920, č. 64.120,
zrušeno bylo jméno obce a osady Příchovic (pol.
okres Jablonec nad Nisou) v jazyce' německém
„Stephansruh“ a obnoven byl dřívější název v ja
zyce německém „Přichowitz". Dosavadní český
název Příchovice zůstává nezměněn.
20. Výnosem ze dne 21. května 1920, č. 18.319,
bylo ustanoveno, aby název obce a osady
„Schonfeldu" (pol. okres Ústí n. L.) zněl v ja
zyce českém „Tuchomyšl“. Dosavadní německý
název Schdnfeld zůstává nezměněn.

30. Výnosem ze dne 26. října 1920, č. 1351,
byla k žádosti obce Malých Lazník (pol. okres
Hranice) povolena změna názvu této obce a
osady Malé Lazníky, německy Klein Lasnik, na
„Lažnícky".
31. Výnosem ze dne 26. října 1920, č. 23.495,
bylo ustanoveno, aby název osady Malé Oslayice, německy Klein Woslawitz, jež tvoří část
místní obce Rudikova (pol. okres Velké Meziříčí)
změněn byl na „Oslavička".

32. Výnosem ze dne 8. listopadu 1920,
21. Výnosem ze dne 2. března 1920, č. 10.362, č. 21.453. byla k žádosti obce Německých Malkobyla k žádosti obce Starého Tábora (pol. okres vic (pol. okres Vyškov) povolena změna názvu
Tábor) povolena změna jména této obce a osady této obce a osady Německé Malkovice, německy
Starý Tábor, německy Alttabor, na „Sezimovo Deutsch Malkowitz, na „Bohaté Malkovice".
Ústí".
33. Výnosem ze dne 26. října 1920, č. 27.326,
22. Výnosem ze dne 27. května 1920, č. 11.678, I byla k žádosti obce Ostrova (pol. okres Nové
byla k žádosti městské obce Stráže (pol. okres i Město na Moravě) povolena změna názvu této
Jindřichův Hradec) povolena změna jména této ; obce a osady Ostrov, německy Ostrau, na
obce a osady Stráž, německy Platz, na „Stráž „Ostrov nad Oslavou".
nad Nežárkou".:
•
34. Výnosem ze dne 19. června 1920, č. 35.717,
2.3. Výnosem ze dne 10. června 1920, č. 33.332, bylo k žádosti městské obce Přívozu (pol. okr. Mobylo ustanoveno, aby název obce a osady Stu : ravská Ostrava) povaleno, aby jméno této obce
dénky (pol. okres Nová Paka), Studénka, německy a osady Přívoz, německy Oderfurt, znělo „Pří
Studinka, změněn byl r.a „Studýnka".
voz".
35. Výnosem ze dne 2. března 1920, č. 49.341,
24. Výnosem ze dne 2. března 1920, č. 64.382,
byla k žádosti obce Suchých Vrbén (pol. okres | byla k žádosti obce Roketnice (pol. okres Třebíč)
České Budějovice) povolena změna jména této i povolena změna jména této obce a osady Roketobce a osady v jazyce českém na „Suché ' nice, německy Roketnitz, na „Roketnice nad RoVrbné".
! kytnou".
36. Výnosem ze dne 26. října 1920, č. 28.939,
25. Výnosem ze dne 26. října 1920, č. 54.281, j
byla k žádosti obce Třešovic (pol. okres Smí- ’ byla k žádosti obce Staré Vsi (pol. okres Morav
chov) povolena změna jména této obce a osady ská Ostrava) povolena změna jména této obce
Třešovice, německy Třešovic, též Třeschowitz, a osady Stará Ves, německy Altendorf, na „Stará
na „Střešovice".
Ves nad Ondřejnicí".
37. Výnosem ze áne 2. března 1920, č. 58.951,
Na Moravě:
povolena byla k žádosti místní obce Sušice (pol.
26. Výnosem ze dne 3. listopadu 1920, č. okres Přerov) změna jména osadv Ulrichova, ně48.998, byla k žádosti obce Božího Požehnání 1 mecky Ulrichowitz, náležející do svazku této
(pol. okres Brno) povolena změna názvu této místní obce, na „Oldřichov na Moravě",
obce a osady Boží Požehnání, německy Segen
38. Výnosem ze dne 26. října 1920, č. 1351,
Gdttes, na „Zástavka".
bylo ustanoveno, aby název obce a osady Vel
27. Výnosem ze dne 2. listopadu 1920, č. kých Lazník, německy GroB-Lasnik (pol. okres
17.879, bylo k žádosti místní obce Brušperku- Hranice), změněn byl na „Lazníky".
Ántonínova (pol. okres Místek) povoleno, aby
39. Výnosem ze dne 2. listopadu 1920,
osady Brušperk a Antonínov, jež tuto místní obec č. 28.947. bylo k žádosti místní obce Velké Mo
tvoři a sloučeny byly v jednu osadu, po svém ravy (pol. okres Šumperk), povoleno, aby osady
sloučení zvaly se „Brušperk".
i Velká Morava a Horní Morava, jež tuto místní
28. Výnosem ze dne 21, května 1920, č. 9029, ! obec tvoří a sloučeny byly v jednu osadu, po
byl název osady Hotzendorfu u Olomouce, ně I svém sloučení zvaly se „Velká Morava", německy
mecky Hotzpndorf bei Olmiitz, změněn na „Po ! „GroB-Mohrau“.
vel".
40. Výnosem ze dne 26. říjiia 1920, č. 23.495,
29. Výnosem ze dne 29. května 1920, č. 20.227, byla k žádosti obce Velké Oslavice (pol. okres
byla k žádosti obce Chropíně (pol. okres Kromě Velké Meziříčí), povolena změna názvu této obce
říž) povolena změna jména této obce a osady a osady Velká Oslavice, německy GroB-WošlaChropíň, německy Ckropin, na „Chropyně",
I vitz, na „Oslavice".
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41. Výnosem ze dne 27. března 1920,
č. 57.897, bylo k žádosti obce Zdětína (pol. okres
Prostějov) povoleno, aby osady Zdčtín a Nechu
tní, jež tuto místní obec tvoři a sloučeny byly
v jednu osadu, po svém sloučení zvaly se
„Zdětín“.

15. října 1888, č. 40.000. Ministerstvo zemědělství
může však toto nařízení cestou správní přimě
řeně změní ti.
Náklady těmito opatřeními vznikající jdou na
řád státní pokladny, pokud nejde o úřední úkony
obcím příslušející.

Ve Slezsku:

§ 2.

42. Výnosem ze dne 27. října 1920, č. 15.876,
bylo ustanovéno, aby název obce a osady Kar
viná (pol. okres Fryštát) změněn byl v jazyce če
ském na „Karvinná“.

V § 37 zákona ze dne 29. února 1880, č. 37
ř. z., zařazuje se do prvého odstavce za oddíl f)
nový oddíl tohoto znění: ,,g) za desinfekci kromě
ručních a tažních prací11.
Čtvrtý odstavec tohoto paragrafu sc mší.

43. Výnosem ze dne 26. října 1920, č. 25.790,
byla k žádosti obce Vendovic (pol. okres Frý
dek), povolena změna názvu této obce a osady
Vencloviee, polský Waclawowice, německy
Wenzlowitz, na „Václavovice u Frýdku11.
Ministr vnitra:
Černý v. r.

3 i.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 20. ledna 1921,
se vydávají předpisy o ochraně před morem
skotu a doplňují zákon ze dne 29. února 1880,
č. 37 ř. z., o ochraně před. morem skotu a tlumení
tohoto moru, a zák. čí. VII. z r. 1888 o úpravě
zvěrolékařství.

jímž

Podle zákona ze dne 15. dubna 1920, 5. 337
Sb. z. a n„ se nařizuje:
§ L
Aby bylo zajištěno ,v územích Slovenska
a Podkarpatské Rusi zachovávání platných obmezení nebo, zákazů dovozu a průvozu dobytka,
zvířecích surovin a předmětů, jimiž možno ná
kazu moru skotu zavléci, může býti dle okolnosti
zařízen v těchto územích zvláštní zvěrolékařskopolicejni dozor pohraniční, a to, třeba-li toho,
i vojskem, a může býti obchod zvířaty a jich,
chování v tamních obvodech až 30 km od hranic
upraveno účelným způsobem, při čemž jest dbát!
odůvodněných zájmů obyvatelstva.
Zejména může býti zařízena a prováděna
v těchto pohraničních obvodech také revise a evi
dence všech zvířat, patřících k oněm druhům' do
bytka, jež mohou býti nákazou moru skotu po
stiženy, jakož i 'zdravotního stavu .jejich, a to
způsobem, předepsaným v nařízeni, uherského
ministra orby, průmyslu a obchodu ze dne

§3.
Do § 116 zák. čl. VII. z r. 1888 připojuje se
jakožto druhá jeho věta dodatek tohoto znění:
„Při moru dobytčím hradí však tyto výlohy
kromě ručních a tažních prací státní pokladna."
§ 4.
V území Slovenska a Podkarpatské Rusi
může žúpní úřad vyměřit! těm, kteří, nejsouce
povinni oznámení o moru skotu učiniti (§ 23 zák.
čl. VII. z r. 1888), učiní první oznámení veřej
nému úřadu, že v některé osadě, která posud byla
prosta moru skotu, skutéčně mor ten vypukl,
odměnu až do 40Q Kč a rovněž může týž úřad
za oznámení, že někdo přestoupil předpisy vy
dané o moru skotu zapovězeným dovozem skotu
v případech, v nichž jest nařízeno jako trest pro
padnutí dovezeného skotu, vyměřiti odměnu až
do výše oné částky, která se strží po srážce ná
kladů za propadlý skot. Rovněž může týž úřad
za oznámení, že někdo jiným způsobeni skutečně
přestoupil předpis?- o moru skotu, vyměřiti od
měnu až do 200 Kč.
Předpisem tímto mění se ustanovení posiedního odstavce S 155 zák. čl. VII. z r. 1888, pokud
jest s ním v rozporu.
§ 5.' '
Osoby, které následkem svého povolání
nebo způsoby života přicházejí ve styk s cizím'
dobytkem nebo zvířecími surovinami (na př. řez
níci, obchodníci dobytkem, sběratelé koži, hadrů
atd.), nebo které byly v zamořených místech,
anebo o nichž možno sc toho domnívat!, smějí
do-státního území vstempiti jen na místech, která
budou určena správním opatřením, a i tam jen
tehdy, podrobi-li se desinfekci.
V úboč mohou býti cestou správní osoby, při
kterých jest. obava, že mohly, by mor skotu za
vléci, podrobeny zvláštním obmezenírh čo do
volnosti pohybu a mohou býti dány případně rod
dozor. Gíkáni a ostátní potulné osoby, jež by

