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Sbírka zákonů a nařízení
§i&£u českosl©vensR-éliLO.

Částka 41. Vydána dne 29. dubna 1921.

Objali: (173.—178.) 173. Nařízení, podle kterého se přerušují spory o splnění peněžitých závazku ve
starých korunách v poměru k republice Rakouské. — 174. Nařízení o přejímacích cenách sladov
nického ječmene. — 175. Nařízení o změně hranic slúžnovských okresů sevljušského a hustského. — 
178. Nařízení, jímž se doplňuje nařízení ze dne 7. dubna 1921, č. 161 Sb. z. a n., o zjištění titru před
válečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského.

rs‘3.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 21. dubna 1921,
podle kterého se přerušují spory o splnění peně
žitých závazků ve starých korunách v poměru 

k republice Rakouské.

Podle § 1 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 
337 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.

Exekuce v den účinnosti tohoto nařízení již 
zahájené bucftež z úřední moci nebo na návrh 
odloženy.

§ 4.
Doba, po kterou pohledávky podle tohoto 

nařízení nemohou býti soudně vymáhány nebo 
exekucí dobývány, nezapočítává se do lhůty pro
mlčecí, ani do Ihftt ustanovených ku podání ža
loby.

§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 2. května 

1921 a platí do 31. prosince 1921.

Peněžité závazky na rakousko-uherské ko- 
runý:
a) mezi Československou republikou a Rakou

skou republikou nebo
b) mezi jedním z těchto států a fysickými nebo 

právnickými osobami, které 26. února 1919 
měly řádné bydliště (sídlo) na území druhého 
státu, anebo

c) mezi fysickými nebo právnickými osobami, 
z nichž ledna měla 26. února 1919 řádné by
dliště (sídlo) na území jednoho a druhá řádné 
bydliště (sídlo) na úzítni státu druhého,

nemohou býti po dobu platnosti tohoto nařízení 
soudně vymáhány, pokud závazky tyto vznikly 
před 26. únorem 1919 anebo plynou ze smhtv 
nebo jiných právních jednání z doby před 
26. únorem 1919 a pokud jest sporná měna, ve 
které jest tyto závazky spíniti.

§ 6.
Výkon nařízení tohoto náleží ministru spra

vedlnosti v souhlasu se zúčastněnými ministry.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr Beneš v. r.
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. íiotowetz v. r.

Hanačík v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Husák v. r.

Dr. Fajnor v. r.

t7*.
Nařízeni vlády republiky Československá 

ze dne 21. dubna 1921

§ 2.

Soudní řízení, kterým se nároky v § 1 uve
dené vymáhají, budiž z úřední moci nebo na 
návrh přerušeno.

§ 3.
Exekuce a prozatímní opatření pro pohle

dávky v § 1 uvedené jsou nepřípustný.

o přejímacích cenách sladovnického ječmene.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1.

Státní obilní ústav zaplatí dodavateli za 1 9 
dodaného ječmene hektolitrové váhy nejméně
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66 kg, jakostí dobře se hodícího k sladování a 
k účelu tomu zvláště čištěného, přejímací cenu 
225 Kč.

V této ceně jest zahrnuta jak základní cena, 
ustanovená vládním nařízením ze dne 25. června 
1920, č. 404 Sb. z. a n„ tak i nadkontingentní pří
platek, stanovený vládním nařízením ze dne
3. prosince 1920, č. 632 Sb. z. a n., a příplatek 
rychlostní, stanovený vládními nařízeními ze dne
25. června 1920, č. 404 Sb. z. a n., a ze dne 27. 
ledna 1921, č. 33 Sb. z. a n.

Cena ostatního ječmene zůstává nezměněna.

§ 2.

Tím se pozměňují posud platné předpisy 
o přejímacích cenách ječmene.

§ 3.

Toto nařízení nabude účinnosti dnem vyhlá
šení a pozbude platnosti dnem 30. června 1921.

Provedením jest pověřen ministr pro zásobo
vání lidu.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Kovařík v. r 
Dr. Šusta v. r. 
Husák v. r.
Dr. Beneš v. r.

Dr.

•Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Burger v. r. 
Hanačík v. r.
Dr. Procházka v. r. 

Fajnor v. r.

17.3,

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 21. dubna 1921

o změně hranic slúžnovských okresů sevljušského 

a hustského.

Podle § 1, č. 2., zákona ze dne 22. března 
1920, č. 210 Sb. z. a n„ a § 1 nařízení vlády 
republiky Československé ze dne 27. července 
1920, č. 476 Sb. z. a n„ o prozatímní úpravě 
správy politické v území Podkarpatské Rusi, na
řizuje se toto:

§ 1.

Obec Veljatiny (Velete) se vylučuje ze slúž- 
novského okresu sevljušského a připojuje se 
k slúžnovskému okresu hustskému.

§ 2-

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede je ministr vnitra.

Černý v. r.
Dr, Popelka v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Šusta v. r. 
Husák v. r.
Dr. Beneš v. r.

Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Burger v. r. 
Hanačík v. r.
Dr. Procházka v. r.

Dr. Fajnor v. r.

176.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 27. dubna 1921,
jímž se doplňuje nařízení ze dne 7. dubna 1921, 
č. 151 Sb. z. a n., o zjištění titrů předválečného 
dluhu rakouského, uherského a rakousko-uher- 

ského.

§ 1.
Z úředních schovacích míst, stanovených

v příloze A ke vládnímu nařízení se dne 7. dubna
1921, č. 151 Sb. z. a n., se zrušují:

V Čechách:
V Jablonci n. Nisou . . Živnostenská banka, fil.

Na Moravě:
V Olomouci ...... Olmútzer Kreditbank.

Nově stanoví se úředními schovacími místy:
V Čechách:

pro soudní okres Pelhřimov .... Spořitelna 
Pelhřimovská;

pro soudní okres Skuteč ..... Spořitelna 
města Skutče;

pro soudní okres Slaný ...... Městská
spořitelna ve Slaném.

Na Moravě :
pro Olomouc, město, jako druhé úřední scho-

vací místo.........................Česka banka Union,
filiálka v Olomouci;

pro soudní okres Vyškov (Morava) jako druhé
úřední schovací místo................ První kontri-
bučenská spořitelna ve Vyškově.

§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení; jeho provedením se pověřuje ministr 
financí.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. Dr. Brdlík v. r.
Dr. Kovařík v. r. Dr. Burger v. r.
Dr. Šusta v. r. Hanačík v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Dr. Procházka v. r 

Dr. Gruber v. r.

Sfátní tiskárna V Praze.


