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měření dávky; případnou stížnost uplatniti 
jest v odvolání proti platebnímu příkazu o 
dávce (§ 40 zákona o dávce).

§ 5-
K částečné úhradě ztrát, které vzniknou 

odpisem dávky dle tohoto zákona, přispěje 
Státní pozemkový úřad pro účely uvedené 
v § 1, odst. 1., zák. o dávce z každého majetku 
do 8. května 1930 převzatého (§'8) penízem, 
rovnajícím se 15% ceny přejímací, nečítajíc 
v to náhradu poskytnutou za investice od 24. 
dubna 1919 provedené.

Z příspěvku jest vyloučen majetek pře
vzatý před působností tohoto zákona, pokud 
ceny přídělové byly již stanoveny.

§ 6.
Příspěvky tyto (§5) jsou splatný u státní 

pokladny hotově á najednou prvého dne polo
letí (1. ledna neb 1. července), jež následuje 
po dni, kdy cena přejímací pravoplatně byla 
určena.

Splacení'jejich zajistí se zápisem do náhra
dové knihy podle obdoby § 60 náhradového 
zákona.

§ 7.
Příspěvky v § 5 uvedené náleží do výtěžku 

dávky a platí pro ně obdobně veškerá usta
novení § 1 zákona o dávce.

§ 8.
Chce-li strana zapraviti dávku majetkem 

zabraným (§ 55, odst. 1., čís. 6., a odst. 5., 
zákona o dávce), platí tyto předpisy:

1. Finanční správa může, vyslechnuvši 
v každém případě dříve Státní pozemkový 
úřad a podlé potřeby též ministerstvo země
dělství, učiniti své rozhodnutí závislým na 
výhradách a podmínkách a může nabídku 
i zamítnouti.

2. Ministerstvo financí se zmocňuje, aby 
veřejnou vyhláškou stanovilo způsob a obsah 
nabídky, jakož i šestiměsíční lhůtu, do které 
jest nabídku podati; k nabídkám po uplynutí 
lhůty došlým nebude přihlíženo.

§ 9.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení; provedením jeho pověřuje se ministr 
financí.

T. G. Masaryk v. r. N 
černý v. r.

Dr. Hotowetz v. r.,
' za ministra Hanačika.

324./
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 25. srpna 1921,

jímž provádí se zákon ze dne 14. dubna 1920, 
č. 266 Sb. z. a n., o názvech měst, obcí, osad 
a ulic, jakož i označování obcí místními tabul

kami a číslování domů.

Na základě zákona ze dne 14. dubna 1920, 
č. 266 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

ODDÍL I.

O názvech měst, obcí a osad.

Č í'á n e k 1.
! Pro každé město, obec a osadu (část osady) 
ustanoví ministr vnitra úřední jméno, které 
si vytvořil jazyk československý.

článek 2.

Pro města, obce a osady, v nichž dle po
sledního sčítání lidu obývá alespoň 20% stát
ních občanů téhož, avšak jiného jazyka než 
československého, a pro sídla soudů a úřadu 
republiky, jichž působnost vztahuje se na 
soudní okres, v němž dle posledního sčítaní 
lidu obývá takováto (alespoň 20%ní) národní 

menšina, jakož i u měst, obcí a osad, pro n£Z 
jazyk československý nevytvořil si zvláštního 

názvu, může ministr vnitra ustanoviti za 
úředilí název také onen, který vytvořil jazyk 
národní menšiny, jestliže lze zjistiti takový 

původní historicky ověřený název v jazyce 
národní menšiny a jestliže důvody admini
strativní neb jiné důležité důvody nejsou to
mu na překážku.

Za historicky původní názvy v jazycemen- 
šiny zpravidla nelze považovat! pouhé přizpů
sobení československých místních názvu P> 'l' 
vopisem nebo koncovkami jazyku^ naroan 
menšiny, ani také umělé pozdější překlady < 
novotvary.

č 1 á n e k 8.
Úředních názvů musí býti užíváno vseim 

soudy, státními a veřejnými úřady, 01'8a.1‘ • 
ústavy a podniky, jakož i ve styku s n 
(§ 4 zák.). ě

Byl-li změněn dosavadní úřední název m£ 
sta neb obce, provede soud nebo PrlS v ■ 
úřad tuto změnu z úřední povinnosti ve v 
ných knihách a záznamech.

nařízení, č. 324.
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Příloha k článku 7. vládního nařízeni ze dne 25. srp?ia 1921,

č. 324 Sb. z. a n, ~

Popis místních tabulek.
Tabulky pro označování mast, obcí a osad mají býti podle článku 7. vládního nařízení 

k zákonu ze dne 14. dubna 1820, č. 268 Sb. z. a n., z válcového železného plechu, který jest 
upevnit! na železný rám. Plech tento budiž 0'32 mm silný (č. 14) a rám železný méjž rozměry 
7‘5 X 30 mm. J

Přední stěnu jest opatřit! dobrým trojnásobným nátěrem fermežovým, zadní stěnu pak 
alespoň jednoduchým nátěrem fermežovým.

x ^ Ji!01110 tabu!ek s textem jen československým jest 61X81 cm, tabulek více
jazyčných 68X90 cm. Tvar tabulek jest eliptický. Celkové rozvržení jednotlivých nápisů, 
velikost a tvar písmen, jakož i tabulky jest provést! podle těchto vzorů.



a

župa: POL.OKRI
Karlnary Žlutíce.

GAU: POL.BEZIRK: 
Karlsbad. LUDITZ.

místní obec: v/*

JESEŇ.
ortsgemeinde:

iSSING.
osada: ^

H LINEC.
ortschaft:

LINTSCH

Všechny nápisy jest provésti barvou bílou na tmavomodrém podkladě s červenou obrubou.

Tabulky buďtež upevněny na domy, ležící u silnic a cest nejblíže od hranice obecni. 
Kde není u cesty takového domu, na nějž by bylo možno tabuli upevniti, budiž plechová tabule 
přibita na tabuli dřevěnou, 26 silnou, která jest opatřena vzadu svlaky a upevněna čtyřmi 
šrouby dostatečně dlouhými ke sloupu, majícímu 15X18 cm v průřezu, ve výšce nejméně 2^50 wi 
nad terénem. Tyto sloupy jest natříti bíle, červeně a modře fermežovou barvou pruhovitě, P'j 
čemž šířka pruhu bílého a červeného jest 12 cm, modrého 6 cm, obdobně, jak jest tomu u žeide 
státní vlajky.

Tabulky na zdích bucltež připevněny šesti šrouby dostatečně dlouhými do dřevěných 
špalíků, ve zdech dobře ^klínovaných.
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Je-li pro některé město, obec nebo osadu 
(nebo část osady) ustanoven za úřední název 
též název, který vytvořil jazyk národní men
šiny, jsou soudy, státní a veřejné úřady, orgá
ny, ústavy a podniky, jakož i strany ve styku 
s nimi povinny užiti úředního názvu v tom ja
zyku, v němž sepsán jest ostatní text.

-Jestliže soudy, státní a veřejné úřady, or
gány, ústavy a podniky činí nějaké sdělení 
pro cizinu jiným jazykem než státním, po
vinny jsou označiti obce a osady v česko
slovenské republice ležící úředním názvem če
skoslovenským. činí-li sdělení v jazyce ná
rodní menšiny a je-li pro obec ustanoven 
úřední název v jazyce této menšiny, užijtež 
vedle československého úředního názvu úřed
ního názvu menšiny.

článek 4.

Jestliže strana v podání užije jiného názvu, 
než kterého byla dle předchozích ustanovení 
povinna užiti, budiž jí podání vráceno k opra
vě této formální vady, na přiměřenou dobu, 
a to bez prodlení. Bude-li pak v určené lhůtě 
opět podáno se správnými názvy, zachovají 
se účinky prvního podání, jako by bylo řádně 
učiněno.

To platí též o návrzích v knihovních věcech. 
Zde musí opravené podání býti učiněno ve 
třech dnech po doručení k opravě; do této 
lhůty nepočítá se doprava na poště. Pokud jde 
o označení vložek, platí dále předpis § 85 knih. 
zák.

Nezachová-li se lhůta určená dle odst. 1. 
nebp lhůta třídenní dle odst. 2., nebude k prv
nímu podání hleděno, nýbrž bude jako ne
přípustné odmítnuto.

Ustanovení odst. 1. tohoto článku neplatí 
při podáních učiněných jediné ve veřejném 
zájmu.

ODDÍL II.

O pojmenování ulic a veřejných míst.

Článek 5,
O tom, v jakém jazyku mají býti pojme

novány ulice a veřejná místa, usnáší se s vý
hradou toho, co jest ustanoveno v odstavci 
následujícím, obecní zastupitelstvo.

Usnese-li se obecní zastupitelstvo na pojme
nování v jazyce jiném než československém, 
jest vedle toho v jazyku státním, a to na 
prvém místě vždy označiti ulice a veřejná 
místa v obcích, v nichž dle posledního sčítání |

lidu obývá alespoň 20% státních příslušníků 
jazyka československého, jakož i v obcích, jež 
jsou sídlem soudů a úřadů politické správy, 
jejichž působnost vztahuje se na soudní 
okres, v němž dle posledního sčítání lidu obý
vá alespoň 20% státních občanů jazyka če
skoslovenského, a V místech lázeňských.

Učiní-li obecní zastupitelstvo usnesení pří
čící se předpisům tohoto článku, má dohlédací 
úřad správy státní právo i povinnost výkon 
usnesení takového zastaviti, a jestliže by obec 
opomenula učiniti opatření jí náležející, má 
tento úřad zjednati pomoc na náklad obce.

, ODDÍL m.
O označení měst, obcí a osad místními 

tabulkami.

Článek 6.
i

Nápisy na místních tabulkách buďtež v ja
zyce státním, a usnese-li se na tom obecní za
stupitelstvo, také v jazyce jiném.

článek?.

Místní tabulky vyhotoviti jest z válcového 
železného plechu, který jest upevniti na že
lezný rám.

Rozměry a vnější úprava těchto tabulek 
musí přesně odpovídá ti přiloženému vzoru. */.

Nahoře umístiti jest v levo jméno župy, 
v právo jméno politického okresu a v místech 
ležících v pohraničních pásmech také jméno 
pohraničního celního okresu; ve spodní polo
vici tabulky pak umístiti jest nápis: „Místní 
obec“ s názvem této obce a pod ní případně 
název osady.

Při tabulkách dvoj- a vícejazyčných nalé
zají se nápisy jinojazycné pod nápisy česko
slovenskými, jak vidno z přiloženého vzoru. •/.

Všechny tyto nápisy jest provésti barvou 
férmežovou, a to bílou na tmavomodrém po
zadí. Okraj tabulky jest lemován červeným 
páskem.

Článek 8.

Místní tabulky upevní se v přiměřené výši 
na domy, ležící u silnic a cest nejblíže od hra
nice obecní.

V místech, kde v blízkosti obecních hranic 
není domu při silnici nebo cestě, na kterém 
tabulku bylo by lze umístiti, upevní se ta- 
bulka na silném kolu, který jest proti hnilobě 
náležitě zabezpečiti.

13ť
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Obce mají povinnost opatřili vlastním ná
kladem místní tabule těmto předpisům vyho
vující a na příslušných místech je upevni ti.

Článek 10.

Nadřízené úřady politické dohlížejí na přes
né zachovávání těchto ustanovení, a je-li třeba, 
zjednají odpomoc na náklad a nebezpečí obcí.

článek 11.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provedením jeho pověřuje se ministr 
vnitra.

černý v. r.
Dr. Mičura v. r. Dr. Beneš v. r.
Husák v. r. Dr. Gruber v. r.
Dr. Procházka v. r. Dr. Kovařík v. r.
Dr. Fajnor v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Popelka v. r. Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Burger v. r. Dr. Brdiík v. r.

Dr. šusta v. r.

Článek 9.

325.
Zákon ze dne 12. srpna 1921, 

kterým se povoluje úvěr k úhradě potřeby 
státní správy železniční na opatření vozidel 

v roce 1921.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

K úhradě potřeby státní správy železniční 
na opatření vozidel v roce 1921, jež vznikla 
stoupnutím cen oproti cenám tvořícím oceňo
vací základ investičního programu pro rok 
1921 dle přílohy k zákonu ze dne 30. března 
1920, č. 235 Sb. z. a n., povoluje se úvěr 
v částce 540,000.000-— Kč.

§ 2.

O tuto částku zvyšují se výdaje státních 
investic pro rok 1921, stanovené čl. VIII. fi
nančního zákona ze dne 17. prosince 1920, 
č. 682 Sb. z. a n.

§ 3. .

Vláda se zmocňuje, aby částku uvedenou 
v § 1 hradila úvěrovými operacemi.

§ 4.
Částka 400,000.000 Kč, k jejíž opatření úvě

rovými operacemi byla vláda čl. XIII. finanč
ního zákona ze dne 17. prosince 1920, č. 682 
Sb. z. a n., k úhradě nejnaléhavějších investič
ních výdajů zmocněna, zvyšuje se na
800,000.000 Kč.

§ 5.
Zákon tento^. jejž provésti se ukládá mi

nistru železnic a ministru financí, nabýva 
účinnosti dnem vyhlášení.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Dr. Burger v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,
za ministra Hanačíka.

§ 1.

Státní tiskárna v Praze.


