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Zákon ze dne 30. června 1921
o ochraně hraničních mezníků a trigonometri

ckých značek.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Kdo úmyslně a neoprávněně přemístí, od
straní, zničí nebo neznatelným učiní mezník, 
značkový kámen neb jiné zařízení určené 
k přesnému stanovení hranic státu a vedení 
jich v patrnosti, jakož i ten, kdo úmyslně a 
bez předchozího schválení příslušného úřadu 
(§§ 6 až 8 zákona o státních hranicích) změ- 
ní povahu, tvar, polohu nebo směr břehu a 
řečiště vod, jež tvoří hranici státu, dopouští 
se, nejde-li o čin přísněji stíhaný, přečinu a 
potrestán budiž tuhým vězením od jednoho 
měsíce do jednoho roku.

§ 2.

Kdo činu v §u 1 uvedeného dopustí se z ne
dbalosti, je vinen přestupkem a potrestán 
budiž vězením od tří dnů do tří měsíců.

§ 3.

Přestupku se dopouští a Vezením od jed
noho týdne do šesti měsíců potrestán budiž 
ten, kdo úmyslně a neoprávněně poškodí neb 
jiným způsobem poruší znaky v §u 1 uvedené, 
aniž se tím dotkne patrnosti hranice.

§ 4.

Pachatel budiž potrestán za přestupek pe- 
něžitým trestem od jednoho sta do deseti tisíc 
Kč, jestliže čin v §u 3 uvedený spáchal z ne
dbalosti.

§ 5.

Pro přestupek budiž potrestán:

1. Vězením od jednoho týdne do čtyř mě- 
Slců, kdo úmyslně a neoprávněně přemístí, 
odstraní, zničí nebo neznatelným učiní:

a) hraniční znak zemský, municipální, 
obecní (katastrální),

b) triangulační výtku nebo zajištěný tri
angulační kámen a značku tak, že učiní 
je nepotřebnými pro zeměměřičské 
účely;

254. 2. vězením od tří dnů do tří měsíců, kdo 
úmyslně a neoprávněně poškodí neb jiným 
způsobem poruší:

a) hraniční znak zemský, municipální, 
obecní (katastrální) takovým způso
bem, že patrnost hranice nebyla do
tčena,

b) triangulační výtku nebo zajištěný tri
angulační kámen a značku tak, že lze 
jich ještě použiti.

§ 6.

Pachatel budiž pro přestupek potrestán pe
něžitým trestem od padesáti do pěti tisíc ko
run, jestliže spáchal činy v §u 5 uvedené z ne
dbalosti.

§ 7.

Článek zákonný XLI. z roku 1891 se zru
šuje.

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede jej ministr spravedlnosti a 
ministr národní obrany.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.

Dr. Popelka v. r.

Husák v. r.

255.'
Zákon ze dne 24. června 1921,

kterým se zavádí 24hodinové počítání času.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

V.

Pro službu vojenskou a pro podniky slou
žící veřejné dopravě (železnice, paroplavbu, 
poštu, telegrafy, telefony a pod.) zavádí se 
počínaje dnem 1. června 1921 24hodinové po
čítání času tím způsobem, že hodiny počítají 
se od půlnoci k půlnoci.

§ 2.

Vláda se zmocňuje zavěstí nařízením toto 
počítání času i v ostatních oborech života ve 
státě.


