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Sbírka zákonů a nařízení, č. 453.

453.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne í. prosince 1921,
kterým se doplňuje nařízení ministerstva fi
nancí ze dne 11. června 1883, č. 91 ř. z., pro
vádějící zákon ze dne 23. května 1883, č. 83
ř. z., o evidenci katastru pozemkové daně.
Dle zákona ze dne 23. května 1883, č. 83
ř. z., se nařizuje:
článek I.
§ 23, alinea 22, nařízení ze dne 11. června
1883, č. 91 ř. z., se takto doplňuje na pře
chodnou dobu do 30. září 1922:
1. Pokud jde o zaměření dílců parcel při
znaných dlouholetým drobným pachtýřům ve
smyslu § 20 zákona ze dne 27. května 1919,
č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným
pachtýřům, nemají platnosti ustanovení č. 2.
až 4. a první věty č. 5. uvedeného paragrafu.
2. V okresech, ve kterých pro hromadné
dělení katastrálních parcel při provádění
onoho zákona nemohou býti včas měřičské
práce provedeny a ke knihovnímu zápisu
nutné polohopisné plány zdělány civilními
geometry neb inženýry nebo státním úřadem,
vypraveným technickými orgány dle císař
ského nařízení ze dne 1. června 1914, č. 116
r. z., budou povinni na dožádání soudu měřičští
úředníci evidence katastru daně pozemkové
dělení zaměřiti a nákresy vyhotoviti.
Práce ty mají provésti v době co nejkratší,
pokud možno i před ostatními pracemi řádné
evidenční služby, a to i když v soudním okrese
jest usazen civilní geometr. V tomto případě
neplatí výnos bývalého generálního ředitel
ství katastru daně pozemkové ze dne 14. října
1911, č. 2264 (věst. min. sprav, z 18. listopadu
1911, str. 317) pod I. č. 1 odst. 2., 5., č. 3
a II až IV. Bude-li toho třeba, může finanční
správa V roce 1922 zastavili provádění ob
časné přehlídky stavu držebnostního dle § 24
zákona ze dne 23. května 1883, č. 83 ř. z.
Za tyto měřičské práce přísluší státu (fi
nanční správě) ve smyslu § 20, posl. odst.,
zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z.
a n., náhrada veškerých výloh tímto výkonem
státu vzešlých.

3. Okresní soud, u něhož nemohou býti vy
řízeny přihlášky drobných pachtýřů proto, že
nebyly dosud předloženy plány o rozdělení
parcel při dílčích pachtech, vyrozumí ihned
tyto pachtýře, že mohou žádali, aby na jejich
náklad byly práce provedeny a nákresy sdělány měřičskými úředníky evidence katastru,
pokud práce ty nezadali civilnímu geometru
nebo tento prohlásí, že není s to, aby je pro
vedl. Na to upozorní také civilní geometry
v okresu usedlé.
Zjistí-li soud, že práce nebyly dosud za
dány nebo že je civilní geometr ve smluvené
době provésti nemůže, a požádájí-li za to
pachtýři s prohlášením, že nahradí náklady
dle předcházejícího odstavce, požádá měřičského úředníka evidence katastru, aby v době
co nejkratší v příslušných obcích měření pro
vedl a nákresy soudu předložil.
O těchto nákresech platí ustanovení § 1,
odst. 7., cis. nařízení ze dne 1. června 1914,
č. 116 ř. z.
Č 1 á n e k II.
Je-li v některém okrese tolik případů za
měřování, že by v dohledné době nemohl je
provésti příslušný měřičský úředník katastru
ani tam usedlý civilní geometr neb inženýr,
může zemská finanční správa na žádost okres
ního soudu povoliti, aby se prací zúčastnil
i měřičský úředník z jiného obvodu, který
ve vlastním není těmito pracemi zaměstnán.
Článek III.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; jeho provedením pověřují se ministři
spravedlnosti a financí.
Pozbude účinnosti dnem 30. září 1922, neodvolá-li je vláda, jakmile nebude těchto opa
tření třeba.
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