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č 1 á n e k VI.

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

Článek VII.

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 vy- 
hnouti, 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.
Dr. Popelka v. r.

Dr. Burger v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 

Dr. Gruber v. r.

Dr. Patka v. r.

Dr. Procházků v. r. 

Dr. 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.

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:

Článek I.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n., mění 

a doplňuje se v § 2 takto:

1. Odst. a) zní takto:

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.).

2. Odst. d) zní takto:

d) dosavadní spisy („Grundakten“§§34—• 
36 něm. pro v. 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.

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

černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Fatka v. r. 
Dr šusta v. r. 
Dr. Brdlík v. r.

Hanačík v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Kusák v. r.

Dr. Procházka v. r.

Státní tiskárna v Praze.


