Sbírka zákonů a nařízení, č. 225.
Trestem vězení rozumí se v tomto území
trest uzamčení.
§ 11Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, pozbude však platnosti dnem 30.
června 1922.
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sice výměru do 10 ha, avšak cenu vyšší než
50.000 Kč; dána-li jest příslušnost obvodové
úřadovny, musí býti výměra a cena zcizovaných nemovitostí patrna z listiny knihov
ního vkladu schopné a přiměřenost ceny ve
schvalovací doložce obvodové úřadovny stvr
zena ;

Provedením ,ieho pověřují se ministři
pro zásobování lidu, zemědělství, financí,
vnitra, spravedlnosti, sociální péče, obchodu
a pro obchod zahraniční.

2. činiti opatření a rozhodovati dle zákona
ze dne 12. února 1920, č. 118 Sb. z. a n., s vý
jimkou zrušení úřední správy a trvalého do
zoru, jež zůstává vyhrazeno nadále pozemko
vému úřadu;

černý v. r.

3. prováděti všechny přípravné práce k pře
vzetí zabraného majetku podle zákona ze dne
8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., pokud smě
řují ku zjištění hospodářských i právních
vztahů k přejímanému majetku, k zrušení
jich výpovědí dohodou nebo soudním řízením,
podávati prohlášení a žádosti ke knihovním
soudům za zápisy do knih veřejných o pozem
kovém majetku přejímaném a přidělovaném,
pokud nevyžadují podpisu předsedy pozem
kového úřadu;
4. přijímati přihlášky uchazečů o půdu dle
§ 2 příděl, zákona, vyšetřovati jejich způso
bilost dle zákona přídělového a úvěrového a
určovati podmínky přídělu a úvěru;

Ur. Beneš v. r.

Ur. Fatka v. r.

Dr. Hotoweíz v. r.,
též za ministra Hanačíka.
Dr. Fajnor v. r.,
též za ministra Dra Popelku.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Brdlík v. r.

225.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 23. června 1921,
kterým mění se nařízení vlády ze dne 6. čer
vence 1929, č. 451 Sb. z. a n., o obvodových
úřadovnách pozemkového úřadu.

5. zřizovati místní výbory jako poradní
sbory dle § 28 příděl, zákona a vypracovat!
plán přídělu půdy, po jeho schválení pozem
kovým úřadem jej pak prováděti;
6. prováděti přechodná ustanovení dle § 63
příděl, zákona o prozatímním vnuceném
pachtu a dozírati na hospodaření na půdě
v prozatímním vnuceném pachtu;

Na základě zákona ze dne 11. června 1919,
č. 330 Sb. z. a n., o pozemkovém úřadě, se na
řizuje:

7. přidělovati uchazečům půdu rozptýlenou
a půdu k účelům stavebním;

článek I.
§ 5 nařízení vlády republiky československé
ze dne 3. července 1920, č. 451 Sb. z. a n.,
o obvodových úřadovnách pozemkového úřa
du, se pozměňuje a má zníti takto:

8. přijímati a vyšetřovati žádosti za pro
puštění ze záboru dle § 11 zákona záborového;
9. udělovati svolení ke zcizení mezi živými,
k zastavení a reálnému zatížení statků neza
braných, avšak zapsaných do desk zemských
ve smyslu zákona ze dne 9. listopadu 1918,
č. 32 Sb. z. a n., o obstavení velkostatků;

Obvodovým úřadovnám přísluší:
1. udělovati svolení dle § 7 zákona ze dne
16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n., ve znění zá
kona ze dne 11. března 1921, č. 108 Sb. z. a
in s tím omezením, že obvodové úřadovně ne
přísluší právo svoliti ke zcizení zabraných ne
movitostí, jde-li o podniky průmyslové nebo
jestliže v jednotlivých případech zcizované
nemovitosti mají výměru větší než 10 ha, nebo

10. prováděti řízení a rozhodovati o před
nostních nárocích korporací a ústavů ve
smyslu § 1 c) zákona ze dne 1. dubna 1921,
č. 166 Sb. z. a n., upravovali a vymáhali
útraty šetření dle téhož zákona, udělovati
svolení ke zcizení dle odst. 2. § 22 zákona ze
dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., ve
znění zákonů ze dne 15. dubna 1920, č. 311 Sb.
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z. a n., činiti návrhy ke knihovním soudům
podle odst. 4. § 22 ve znění zákona ze dne
1. dubna 1921, č. 166 Sb. z. a n., a oznámení
k soudu podle § 30 b) posléz citovaného zá
kona;

článek II.
Nařízení toto nabývá účinností 30. dne
vyhlášení.
Provésti je ukládá se všem ministrům.
----

Černý v. r,

11. dozírali na hospodaření na půdě přidě
lené a prováděli pravomoc pozemkového
úřadu nad rolnickými nedíly;
12. vykonávali rozkazy pozemkového úřadu
a prováděli práce jím přidělené, zejména vy
šetřovali náhradu za přejímané nebo pře
vzaté nemovitosti, jejich příslušenství a za
řízení, přejímali nemovitosti i jejich příslu
šenství a zařízení, hospodařiti na pře
vzatém, ale nepřiděleném majetku pozem
kovém, prováděti jeho opravy a úpravy za
účelem přídělu a uzavírati příslušné smlouvy.

též za ministra Dra Beneše.

Dr. Popelka v. r.
lir. Fatka v. r.,
: .

též za ministra Dra Bnrgera.

Husák v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Brdlík v. i\
Dr. Hotowetz v. r.,
též za ministra Hanačifca.

Dr. Procházka v. r. Dr, Fajnor v. r.
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Státní tiskárna v Praze.

