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a polní cestou směrem severovýchodním až k železníční trati Znojmo'—Hrušovany, dále
km
podle této trati směrem východním až do petrovického údolí, na východ a sever ke dvoru Hojovu, odtud severovýchodním směrem k Frýšavské stanici železniční a kótě 234 (Fuchsleiten),
odtud kolem Litbbrátřic na .cestu a po této přímo ke
kótě 228 (Haídenberg); odtud po cestě 1 km směrem
východním, pak jihovýchodovýchodním ke kótě
168 u Dyje, pak po toku řeky Dyje k Dolním Vistonicím. Novým Mlýnům, Pulgarovu, Nýdku a Led
nici. Zde přechází na silnici vedoucí do Podivína,
Před Podivínem obrací se přímočárně na východ,
přetíná silnici a železniční trať z Břeclavy do Po
divína, dotýká se dvoru Přechova a dostihuje
kóty 207; odtud zatáčí se směrem jihovýchodním,
přetíná silnici mezi Hruškami a Novou Vsí a tamtéž železniční trať Břeclava—Hodonín, zabírá obec
Týnec do pohraničního pásma a končí u vtoku
ciínínského potoka do řeky Moravy.
II. Seznam obcí ležících v pohraničním pásmu:
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e) v politickém okr e s.u h o d o n í liském: Břeclava, St. Břeclava, Hrušky, Choř.
Nová Ves, Kostice, Lanžhot, Lanšdorf, Poštorná,
Tvrdonice, Týnec.
111. Celní silnice.

Celními silnicemi kromě železničních tratí jsou
silnice:
1. Fratreš—Slavonice k vedlejšímu celnímu úřadu
11. tř. ve Slavonieích,
2. Drosendorf—Vratěnín k vedlejšímu celnímu
úřadu II. tř. ve Vratěníně,
| 3. Langau—Šafov k -vedlejšímu celnímu úřadu
II. tř. v Šaíově,
| 4. Retz—Hnátiice k vedlejšímu celnímu úřadu
j
II. tř. v Mnánieíeh,
j
5. Hangsdorf—Haf-k vedlejšímu celnímu úřadu
I. tř. v Hati,
6. Zvingendorf—Jarosíavice k vedlejšímu cel
nímu úřadu II. tř. v Jaroslayicích,
7. Laa—Hevlín k vedlejšímu celnímu úřadu II. tř.
v Hevlíně,
i 8. Drasenhofen—Mikulov k vedlejšímu celnímu
úřadu I. fř. v Mikulově,
9. Schrattcuberg—Válčíce, Katzelsdorf—Válčíce
a Reinthal—Válčíce k vedlejšímu celnímu
úřadu II. tř. ve Valčících,
j 0. Reinthal—Poštorná a Bernhardsthal—Po
štorná k vedlejšímu celnímu úřadu II. tř.
v Poštorné.
Ministr financí:
Dr. Engliš v. r.

a) v politickém okresu dačickém:
Bolíkov (Bolíkovský důl), Cizkrajov, Nové Dvory,
Nové Hobzí, Staré Hobzí, Holešice, Chválíce, Kadolec, Laskovec, Lesnice, Margareta, Maryš,
Modlava, Mutišov, Mutríá, Norovice, Novosady,
Písečné, Rubášov, Slavětín, Slavonice, St. Sialkov,
N. Stalkov, Stoječin, Václavov, N. Ves;
b) v politickém okresu m o r.-b u d ějoýickém: Bačkovice, Baňo více, Bělčovice,
Danoovice, Dcšná, Flandorf, Hluboká, Chrlopy,
Chvalkovicc, Jiratice, Kosníky, Lovčice, Lubniee,
Měšovice. Mcnharticc, Pálovice, Plačovice, Police,
Radostice, Rancířov, Uherčice, Vratěnín, Zopanovice;
c) v politickém okresu znoje ms k é m: Besko-v. Bítov, Bohumělice, Hor. Břečkov,
Ciíonice, Čížkov, Cule, Derílice, Dyjakovice, Vel.
Dyjákovičky, Freištein, Qnost, Qrafendořf, Hamer,
Hatě (Hald), Hevlín, Hnánice, Hrádek, Hrušovany,
Zákon ze dne 17. února 1031,
Chval atice, Chvalovice (Kallendorf), Jarosíavice,
Ječmeniště, (Górstcnfeld), Jezovčí, Kajdlink, Něm. kterýmž se mění § 54, odst. 1., zákona ze dne
Kounice, Křidlovičky, Lančov, Liliendorf, Lukpv, 23. května 1883, č. 83 ř. z., o evidenci katastru
Vel. M.ašovice, Micnanice, Mlíčovice. Našetice,
daně pozemkové.
Neseehleby, Oblas, Olekseyičky, St. Petřín,
w-N. Petřín, Podmole, Pomýče, Popice, Probice,
Národní shromáždění republiky Českosloven
-Sedlešovice, Stalkov, Sírachotice, Šafov, Šanov,
ské
usneslo
ss na tomto zákoně:
St. Šaldorf, Nový Šaldorf, Šatov, Šreílová, Štííary, Šumvald, Unášov, Vallrubice, Nová Ves,
Článek I.
Ypsnov-ice, Vračovice, Vranov, Vrbovec, Vyso^ai>y. Zblovice;
Odstavec 1. §u 54 zákona ze dne 23. května
1883, č. 83 ř. z., o evidenci katastru daně pozem
d) v politickém okresu mikulov
ském: Bratjbrun, Drnoholce, Dol. Dunajovice, kové, mění se takto:
krelesdori, Garschóntal, Guldenfurt, Gutfeld, HloZa úřední jednání evidence katastru daně po
hovec, Klentniee, Lednice, Mikulov, Milonice, zemkové k účelu provedeni nastalé změny v ope
Nýdek, Pardorf, Perná, Polány, N. Přerov, Pul- rátech katastrálních zaplatí strana státu poplatek,
Sarov, Nové Sídlo, Selce, Válčíce, Dol. Vistonice, který se vyměří podle různých sazeb podle toho',
Hor. Vistonice;
bylo-li při evidenčním úředním jednáni zapotřebí
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měření (sazba II) čili nic (sazba I). Výši sazby
evidenčních poplatků ustanoví čas od času vzhle
dem k nastalým změněným poměrům cestou nařízovací ministerstvo financí. Celkový výnos
těchto poplatků nemá převyšovati úhrnný obnos
manipulačních výloh, vzešlých státu udržováním
katastru daně pozemkové a jeho evidence.

ky podpisů správce ministerstva financí a před
sedy nejvyššího účetního kontrolního úřadu.

Článek II.

Poukázky budou vyplaceny při dospění
v hotovosti s připočtením 6% úroků ročně za
dobu ode dine nabytí poukázky do dne její splat
nosti u ústřední státní pokladny v Praze.

Zákon tento platí pro Cechy, Moravu a Slez
sko a sice v nynějším jich územním rozsahu, na
bývá účinnosti dnem vyhlášení a provedení jeho
ukládá se ministru financí.
T. G. Masaryk v. r.

Černý v. r.
Dr. Engliš v. r.

88.
VyhláSka ministerstva fin&aoí
ze dne 28. února 1921
o vydání 6% státních pokladničních poukázek
republiky Československé, splatných 15. pro
since 1921.

Poukázky lze koupiti v ceně nominální
u hlavního ústavu a veškerých filiálek bankovního
úřadu ministerstva financí, případně u jiných
prodejen, jež budou později stanoveny, až do
14. prosince 1921.

Dnem nabytí poukázky rozuměti dlužno den,
kdy tato byla u Bankovního úřadu nebo jiné mi
nisterstvem financí určené prodejny koupena.
Prodejna poznamená tento den na poukázce.
Tyto pokladniční poukázky požívají sirotčí
jistoty. O promlčení pohledávky z kapitálu i úro
ků platí všeobecná zákonná ustanovení.
Poukázek lze použiti kdykoliv, nejpozději
do 15. prosince 1921 ku placení všech státních
daní a poplatků s příslušenstvím. Nelze jimi však
platiti dávku z majetku a dávku z přírůstku na
majetku. Přijímají se u všech státních a měst
ských berních úřadů, u ústřední státní pokladny
v Praze, u všech (zemských) finančních pokla
den, u generální finanční pokladny v Bratislavě,
u hlavní finanční pokladny v Užhorodě, ti důchodkového úřadu v Praze a u hlavního celního
úřadu v Brně.
Poukázka se přijímá a zaúčtuje jako plat na
daně a poplatky s příslušenstvím v hodnotě jmersovité. Úroky za dobu ode dne nabytí poukázky
až včetně do dne platby zaúčtují se straně jako
platba na daně a poplatky s příslušenstvím.

Článek IV., odst. 3., finančního zákona nri
rok 1921 zmocňuje ministra financí, aby za úče
lem úhrady pokladničních schodků plynoucích
z časové neshody mezi příjmy a výdaji dle to
hoto zákona si opatřil peněžité'prostředky pře
chodnými úvěrními opbracemi, jež riiusí býti do
konce roku 1921 splaceny.
Posí!á-'li se poukázka poštou, platí za den
Dle tohoto zmocnění vydává finanční správa
platby den, kdy poukázka byla dána na poštu.
6% státní pokladniční poukázky republik;; Če
skoslovenské, splatné dne 15. prosince 1921.
Ministr financí:
Poukázky znějí na doručitele a vydávájí se
Dr. Engliš v. r.
v kusech po Kč 500—, 5000’— a 50.000*—, s datem 19. února 1921. Každý kus jest opatřen sním-"T

Státní tiskárna v Praze.
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