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a zákonů a nařízení s ním souvisících na Hlučínsko, vyhlašuji:
Nařízení shora uvedené, jehož účinnost
byla pro některé obce na Hlučínsku odsunuta
vyhláškou ze dne 19. února 1921, č. 77 Sb. z.
a n., nabývá, pokud jde o pozemkové knihy
obcí Chlebičova, Kobeřic, Hněvoštic (Nebožtic), Oldřišova, Služovic, štěpánkovic a Vrb
ky, účinnosti dnem 29. dubna 1921.

pokud zůstala ještě po vydání nařízení vlády
republiky československé ze dne 3. září 1920,
č. 502 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu mý
dlem a mýdlovým práškem, v platnosti, se
zrušují.

§ 2.
Ministru pro zásobování lidu se ukládá,
aby toto nařízení provedl v dohodě s mini
strem obchodu a ministrem vnitra.

Ministr spravedlnosti:

§ 3.

Dr. Popelka v. r.

Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šeni.
černý v. r.
Dr. Popelka v. r.

199.
Vyhláška ministerstva vnitra
ze dne 18. května 1921
o působnosti ministra s plnou mocí pro správu
Slovenska při zkouškách aktuárských na Slo

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Burger v. r.
Hotowetz v. r.
Hanačík v. r.
Dr. Šusta v. r.
Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r.
Fatka v. r.
Procházka v. r. < Husák v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Brdlík v. r.

vensku.
Na základě § 17 vládního nařízení ze dne
4. března 1921, č. 91 Sb. z. a n., o zkoušce
aktuárské, uvádí se ve známost, že funkce při
zkouškách aktuárských, náležející dle uvede
ného nařízení v ostatních částech republiky
do působnosti politického úřadu II. stolice,
pokud se týče jeho přednosty, obstarává na
Slovensku ministr s plnou mocí.pro správu
Slovenska.
.

.•

Ministr vnitra:

201.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. května 1921,
kterým se upravuje užívání pastvin v Podkar
patské Rusi v roce 1921.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:

Černý v. r.
č 1 á n e k I.
' •’ /

200.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. května 1921

Majitelé (pachtýři, uživatelé) půdy, kteří
•v pastevním období ■'1920 ponechali majitelům
dobytka užívání pastvy na této půdě, jsou po
vinni ponechati ji k pastvě i v roce 1921.

§1.

Na užívání pastvy na této půdě mají
v první řadě nárok ti, kdo v r. 1920 tam do
bytek pásli, a ti, kterým brání opatření zvěrolékařsko-policejní užívati nyní k pastvě půdy,
jimi v roce 1920 k pastvě užívané. O tom, kdo
má podle tohoto předpisu nárok na užívání
pastvy, rozhodne v případu neshody pastevní
výbor (článek III.) .

Ustanovení nařízehí vlády republiky čes
koslovenské že dne 27. května 1920, č. 380 Sb.
z. a n., o výrobě a prodeji mýdla, ,mýdlo
vého prášku, pracích a čisticích prostředků,

Je-li v obei zvýšená potřeba pastvin, mů
že pastevní výbor, šetře zákonných předpisů
o ochraně lesů, povinnost v odstavci prvním
stanovenou uložiti za podmínek tohoto naří-

o uvolnění výroby mýdla, mýdlového prášku,
pracích a čisticích prostředků.
Na základě zákona ze dne 15. dubna Í920,
č. 337 Sb. ž. a n., nařizuje ;se.:

-
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zení majitelům (pachtýřům, uživatelům) pů
dy i v příčině jiných než v odstavci prvním
naznačených pozemků jejich, pokud jich není
používáno k účelům zemědělsky výhodnějším.
Současně pastevní výbor rozhodne, komu mají
býti tyto pastvy přiděleny.
č 1 á n e k II.
Pro užívání pastvin podle článku I. platí
dosavadní nebo po případě v místě obvyklé
podmínky.
Též poplatky za výpas stanoví se ve výši
poplatků, placených roku 1920, avšak nesmějí
v žádném případě činiti více než:
1. za výpas dobytka na poloninách za letní dobu pastvy:
za krávu

............. ..........
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dvouroční jalovici

.,

jednoroční tele

.,
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vola neb býka
ovci neb berana

,,

20 Kč.
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5
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....................................
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koně se hříbětem
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koně do 3 let ............. ............................... 25
Za jehňata se poplatek neplatí.
2. Za výpas jarní nebo podzimní za kus a
měsíc:
za krávu

...............................

4 Kč,

„
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Za jehňata se poplatek neplatí. Doba
splatnosti řídí se ve všech případech dosavad
ním místním zvykem.

článek III.
O všech sporech, na základě předpisů to
hoto nařízení mezi účastníky vzešlých, rozho
duje jakožto pomocný orgán státní správy
pastevní výbor, zřízený u administrativní
vrchnosti první stolice.
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Členy výbor” tohoto jsďu:
zástupce administrativní vrchnosti první
stolice jako předseda,
zástupce župního zemědělského inspek
torátu,
zástupce zemědělského referátu civilní
správy v Podkarpatské Rusi,
dva zástupci z kruhů zemědělců; jmeno
vaní zemědělskou komorou (radou) pro Pod
karpatskou Rus, a dokud nebude zřízena, ze
mědělským referátem civilní správy v Pod
karpatské Rusi,
po jednom zástupci majitelů půdy i ma
jitelů dobytka, které jmenuje administrativní
vrchnost první stolice z osob naznačených
v článku I.
členství ve výboru pastevním jest úřa
dem čestným a trvá do odvolání, členové vý
boru pastevního jsou, pokud jde o činnost je
jich v tomto výboru a pokud nejsou státními
úředníky, pomocnými orgány veřejné správy
státní s povinnostmi z tohoto jejich postavení
vyplývajícími, požívají ochrany podle trest
ních zákonů a budou v této své vlastnosti vzati
přednostou administrativní vrchnosti první
stolice do služebního slibu.
Všichni členové pastevního výboru jsou
povinni obstarává ti záležitosti jim svěřené
s plnou nestranností a svědomitostí.
Výbor pastevní rozhoduje za přítomnosti
předsedy a aspoň 4 členů většinou hlasů, po
skytnuv oběma stranám příležitost vyjádřiti
se o věci. Předseda výboru svolává a řídí schů
ze výboru a má stejné hlasovací právo jako
každý člen výboru. Při rovnosti počtu hlasů
plátno jest mínění, pro které hlasoval před
seda. O předmětech jednání výboru a usnese
ních jeho věsti sluší zápisy. Rozhodnutí vý
boru jsou konečná, vyjímaje případy podle
ustanovení třetího odstavce článku L, v nichž
mohou si strany do 14 dnů ode dne doručení
stěžovati u administrativní vrchnosti první
stolice k úřadu župnímu, jenž rozhodne s ko
nečnou platností.
Č1 á n e k IV.
Potřebné místnosti, práce pomocné a věc
né potřeby poskytne pastevnímu výboru admi
nistrativní vrchnost první stolice.
článek V.
Pravoplatná rozhodnutí podle tohoto na
řízení vydaná provádí administrativní vrch
nost první stolice.
58
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č 1 á n e k VI.

Článek I.

Úmluvy o pastvě pro pachtovní období
1921 na půdě v prvním odstavci článku I. ozna
čené jsou neplatný, pokud odporují tomuto
nařízení.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n., mění
a doplňuje se v § 2 takto:

Článek VII.

a) míst- dosavadního označení „list"
(§ 3 něm. knih. ř. z 24. března 1897, č. 25
ř. z.) bude používáno ve vyřízemch a listi
nách označení „vložka" (§ 2 knih. zák.).

Provádění "ohoto nařízení nebudiž na
újmu provádění zákona ze dne 30. ledna 1920,
ě. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělevého) a zákona
ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zá
kona náhradového).
článek VIII.
Všeliké činy, kterými osoby, zavázané po
nechali podle tohoto nařízení půdu k pastvě
v r. 1921, nebo jejich zodpovědní zástupci se
snaží povinnosti této se zbaviti nebo se ií vyhnouti, trestají se podle § 2' zákona ze dne
15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n.
Článek IX.
Platnost tohoto nařízení, které nabývá
účinnosti dnem vyhlášení a jež provedou všich
ni ministři, obmezuje se na území Podkarpat
ské Kuši.

černý v. r.
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Popelka v. r.
Burger v. r.
Hotowetz v. r.
Gruber v. r.
Patka v. r.
Procházků v. r.
Brdlík v. r.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Hanačík v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Mičura v. r.
Husák v. r:
Dr. Fajnor v. r.

1. Odst. a) zní takto:

2. Odst. d) zní takto:
d) dosavadní spisy („Grundakten“§§34—•
36 něm. prov. nař.) se uzavrou a nová kni
hovní podání a spisy budou zakládány podle
§ 275 jedn. řádu z 5. května 1897, č. 112 ř. z.,
a jej doplňujících předpisů; doyolává-li se
strana listiny založené v dosavadních spisech,
nechť předloží , její opis, který se založ’' ve
sbírce listin.
3. Za odst.e) vkládají se .tato ustanovení:
f) v pozemkové knize i listinách budiž
u čísla parcel vyznačeno též číslo listu mapy
(Kartenblatt);
g) při změně vlastnictví k celému kni
hovnímu tělesu nebo k ideální jeho části
budiž v žádosti i v listině uvedena celková vý
měra tohoto knihovního tělesa; při odepsání
reální části knihovního tělesa budiž uvedena
výměra této části a připojen výtah z katastru;
h) dělení parcel provádí se na základě
plánku potvrzeného evidencí pozemkového
katastru v Hlučí ně, která přiloží zároveň
výkaz dodatku k seznamu pozemkových částic
(Flurbuchsanhang), vedenému podle nařízení
pruského ministerstva z 18. února 1911, č. 91
m. v.
článek II.

202.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. května 1921,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze
dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n., jímž se
rozšiřuje působnost knihovního zákona ze dne
25. července 1871, č. 95 ř. z., a zákonů a naří
zení s ním souvisejících na Hlučínsko.
Dle zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 76
Sb. z. a n., a \zhledem k ustunm-ení § 2 vlád
ního nařízení ze dne 11. března 1920, č. 152
Sb. z. a n., se nařizuje:

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a jeho provedením pověřuje se mi
nistr spravedlnosti.
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Dr.

Státní tiskárna v Praze.

černý v. r.
Hanačík v. r.
Popelka v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Burger v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Fatka v. r.
Dr. Mičura v. r.
šusta v. r.
Kusák v. r.
Brdlík v. r.
Dr. Procházka v. r.

