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cházejíčí zaručenou zápůjčku a zbytek po ode
čtení 570 úroku a 1% úmoru vlastních prostředků, 
kterými přispěl k úhradě celkového skutečného 
stavebního nákladu, zaplatit! státu jako náhradu 
po rozumu § 58, odst. 1.

3. Vlastník rodinného domku, vystavěného 
obcí neb obecně prospěšným stavebním sdru
žením, jest povinen nahradit! státu po rozumu 
§ 58, odst. 1., částku vypočtenou podle usta
novení č. 2.

Pro výpočet nájemného podle odst. 1., 
č. 1., jest rozhodnou míra úroková a úmor za
ručené zápůjčky.

Vlastníci domů, jichž stavba byla zahájena 
v roce 1919 a do 1. května 1920 byla alespoň 
zhruba hotova, jsou povinni platiti náhradu podle 
§ 53. odst. L, č. 3. Nájemné v těchto domech jest 
ustanoviti podle § 57.

§ 77.

Toto nařízení nabude účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 78.
Ministru sociální péče se ukládá, aby toto 

nařízení pro.edl v dohodě s ministrem veřejných 
prací a ministrem financí,

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r„ 
Hanačík v. r.

Dr. Mičura v. r. 
Dr. Šusta v. r. 
Dr. Brdlík v. r. 
Husák v. r.

Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Fatka v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fajnor v. r.

Vyhláška
předsédy státního pozemkového úřadu 

ze dne 9. května 1921
o zřízení obvodové úřadovny 

státního pozemkového úřadu v Praze.

§ 1-

Na základě zákona ze dne 11. června 1919, 
č. 330 Sb. z. a n., a nařízení vlády ze dne
6. července 1920, č. 451 Sb. z. a n., vyhlašuje 
se zřízení obvodové úřadovny státního pozemkového 
úřadu v Praze.

§2.

Působnost obvodové úřadovny v Praze vzta
huje se na obvod vrchního zemského soudu v Praze,

§ 3.

Obvodová úřadovna v Praze počne púsobiti 
dnem 1. června 1921.

§ 4.

Obor působnosti obvodové úřadovny v Praze 
řídí se podle nařízení vlády ze dne 6. července 
1920, č. 451 Sb. z. a n.

Předseda státního pozemkového úřadu:
Dr. Viškovský v. r.


