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úřadem peněžitou pokutou do 20.000 Kč nebo
vězením do 6 měsíců. Tyto tresty mohou býti
také současně uloženy. Neprokázala-li osoba,
přestěhovavši se do obce bez úředního povolení,
ani dodatečně nutnosti, aby v obci bydlila, budiž
v trestním nálezu zároveň stanovena lhůta, do
které se musí z obce vystěhovati.
Kdo vědomě pronajal byt osobě, nemající
povolení ku přesídlení nutné podle tohoto zákona,
budiž úřadem označeným v odst. 1. potrestán
peněžitou pokutou do 15.000 Kč nebo vězením
do 4 měsíců.
§ 11.
Ustanovení tohoto zákona o obcích platí též
pro města s právem municipálním s tou od
chylkou,^ že působnost přikázanou obcím vykonává
magistrát; nadřízenou administrativní vrchností
jest župan, v jehož obvodě město leží. Župan
rozhoduje s konečnou platností.
§

12.

Stížnost k nejvysšímu správnímu soudu do
rozhodnuti úřadu podle tohoto zákona podati jest
uo 14dnů po doručení rozhodnutí poslední stolice.
Nejvyšší správní soud rozhoduje o stížnosti
zpravidla v jednání neveřejném podle spisů. Veřejne ústníJíčení ustanoví, žádá-li o to výslovně
urad, ]ehož se stížnost týká, nebo podatel stíž
nosti nebo jiná zúčastněná strana. Vyzval-li nej
vyšší správní soud úřad, aby předložil spisy o provedenem jednání správním, a nepředloží-li jich
urad do 14dnů po vyzvání, může nejvyšší správní
soud rozhodnout! na základě stížnosti.
§ 13.
. , Mmi?tr, s Pln,ou mocí pro správu Slovensl
jest zmocněn pověřiti prováděním tohoto zákoi
v jednotlivých obcích, pro které bylo vydáno n
řízeni podie § 1, na místě obce zvláštní org
/ a ,,5, ™ Pravo vykoná váti trestní pravom
podle § 10 tohoto zákona.
.
Pí'otl rozhodnutí orgánu ustanoveného pod
' ™í' v maže1 Mj podána u něho do 8 dnů stí
nost.^ V rozhodnuti budiž uvedeno výslovně pouče
o právu stížnosti. O ^stížnosti rozhoduje minií
Dlatnosh'm°V iPr°' iS-práTu Slovenska s konečn
kteÍřm^vJ^T1'-'1 stlžnosti Proti rozhodnu
k erym bylo odepřeno povolení ku přesídle
vydá ministr toto povolení. Tam, kdeVl usi
noven organ podle odst. 1., rozhoduje mini'
'Ji™™? Pí° fprávu Slovenska také ve vše
ostatních případech, ve kterých podle tohoto j
ona pnslusi rozhodnutí nadřízenému úřadu r
litickému (§§ 6 a 11).
“iauu p
Všecky veřejné úřady jsou povinny orgá
pomocVenemU P°dle 0dst' h P°skytovati P^v

Osobní náklad spojený s ustanovením, tohoto
orgánu nese stát, věcný náklad obec.
§ 14.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
§ 15.
Vládě se ukládá, aby tento zákon provedla.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hotoweiz v. r.
Dr. Gruber v. r.
Hanačík v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.
Husák v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Brdlfk v. r.
Dr. Popelka v. r„
jako ministr spravedlnosti a v zastouneni nepřítomného
ministra pro sjednocení zákonodárství - a oraanisace správy a nepřítomného ministra s plnou mocí
pro správu Slovenska.

Dr. Patka v. r.,
jako ministr pošt a telegrafů a v zastoupení nepří
tomného ministra železnic.

It®.
Zákon ze dne

18.

březnx 1921,

kterým se mění § 4 zákona ze dne 14. dubna
1920, čís. 331 Sb. z. a n., o zemském správním
výboru pro Čechy.
^ Národní shromáždění republiky českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.
Zákon ze. dne 14. dubna 192.0, čís. 331 Sb.
z. a ii., jímž změněn byl zákon ze dne 13. listo
padu 1918, čís. 38 Sb. z. a n., o zémském správ
ním výboru pro Čechy, mění se takto:
§ 4 zní:
Předseda zemského správního výboru, jeho
náměstek a členové zemského správního výboru
požívají platů z prostředků zemských, jejichž vý
ši určí vláda.
Vláda jest zmocněna, určití výši těchto platů
se zpětnou platností od 1. července 1920.
Článek II.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Článek III.
'
Zákon provede ministr vnitra.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.

