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cese a povolování zpěvních síní, jakož i cir
kusových představení), schvalovali předlo
žené programy a texty písní, povolovali ma
škarní plesy, veřejné plesy a taneční zábavy;

7. dohlíželi na výčepy, hostince a zájezdní 
hostince, kavárny, noclehárny, veřejná shro- 
mažďovací a zábavní místa a pod., dohlížeti 
na hry na veřejných místech a provádět^mi
nisterské nařízení ze dne 3. dubna 1855, č. 62 
ř. z., o úpravě policejní hodiny;

8. policejní trestní právo podle cis. nařízení 
ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z., v oboru 
působnosti, přikázaném policejnímu komi
sařství ;

9. rozhodovati o postrku a o vyhoštění po
dle zákona ze dne 27. července 1871, č. 88 
ř. z., jakož i dávati pod policejní dozor;

10. policejní úřední úkony podle ustanovení 
trestního řádu v mezích příslušnosti policej
ního komisařství.

černý v. r.

491.
Zákon ze dne 21. prosince 1921,

kterým se prodlužuje doba org^jsace řádných 
soudů první a druhé stolice, určená dle § 99 
ústavní listiny ze dne 29. února 1920, čís. 121 
Sb. z. a n., zákonem ze dne 22. prosince 1920, 
čís. 691 Sb. z. a n., pro obvody soudních tabulí 

v Bratislavě a v Košicích.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Doba organisace řádných soudů prvé a 

druhé stolice, určená v § 1 zákona ze dne 
22. prosince 1920, č. 691 Sb. z. a n., prodlu
žuje se, pokud jde o soudy obvodů soudních 
tabulí v Bratislavě a Košicích, do konce 
roku 1924.

§ 2.
Ministr spravedlnosti může po dobu této 

organisace přidělovati i soudce z ostatního 
území státního proti jejich vůli soudům na 
Slovensku a Podkarpatské Rusi.

Přidělení na stejnou dobu soudům mimo 
Slovensko a Podkarpatskou Rus je přípustno 
jen potud, pokud jest nutno poskytnouti 
těmto soudům náhradu za síly vyslané na 
Slovensko a Podkarpatskou' Rus.

§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 

1. ledna 1922. Provedení jeho ukládá se mi
nistru spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

492.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 27. prosince 1921 

o státních prodejních cenách tuzemské soli.

Na základě ustanovení §u 3 zákona z 12. 
srpna 1921, č. 326 Sb. z. a n., jímž se mění 
některá ustanovení zákonů o solním mono
polu, stanoví se od 1. ledna 1922 prodejní 
cena 1 q kamenné (kusové i drobné) jedlé soli 
z dolů v Marmarožské Solotvině na dole 
103— Kč, a prodejní cena 1 q vařené soli 
jedlé ze solivaru v Solnohradě u Prešova ze 
skladiště tamže 140-— Kč.

Ceny rozumí se bez obalů.

A. Novák v. r.

493.
Zákon ze dne 21. prosince 1921,

jímž se zřizuje Ředitelství československé 

státní dunajské plavby v Bratislavě.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
K obstarávání československé obchodní 

plavby na Dunaji zřizuje se Ředitelství česko
slovenské státní dunajské plavby se sídlem 
v Bratislavě, k jehož vybudování budiž po
užito organisace dosavadního českosloven
ského dunajského dopravního úřadu v Brati
slavě, jehož práva a závazky přejímá. Vláda 
se zmocňuje, aby nařízením toto Ředitelství 
československé státní dunajské plavby zru
šila, uzná-li, že jest o zájmy Československo 
plavby na Dunaji jinak dostatečně postaráno.

§ 2.
Ředitelství československé státní dunajské 

plavby přísluší provozovati plavbu na Dunaji

I
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po obchodníčku loďmi vlastními nebo najmu- 
tými. V činnosti této může Ředitelství česko
slovenské státní dunajské plavby činiti v oboru 
vlastní působnosti jakákoliv opatření, která 
vyplývají z povahy obchodního provozu jemu 
tímto svěřeného.

Ředitelství československé státní dunajské 
plavby jest podřízeno přímo ministerstvu ob
chodu, jemuž podává zprávy o své činnosti, 
svých potřebách a všeobecném obchodním 
stavu.

Každoročně předkládá účet ministerstvu ob
chodu a Nejvyššímu účetnímu kontrolnímu 
úřadu.

Ve věcech technických a technicko-admini- 
strativních řídí se Ředitelství předpisem §u 1, 
odst. 10.,' nařízení ze dne 1. července 1920, 
č. 416 Sb. z. a n.

§ 3.

V čele Ředitelství československé státní du
najské plavby jest státní úředník s titulem 
ředitele, kterého pověří touto funkcí ministr 
průmyslu, obchodu a živností v dorozumění 
s ministrem s plnou mocí. Týž ministr přidělí 
mu potřebný personál pro službu technickou, 
administrativně-komerční a nauticko-doprav- 
ní ze státních zaměstnanců svého oboru. 
Ostatní potřebné úřednictvo a zřízenectvo jest 
smluvní a přijímá a propouští je v rámci 
organisačního řádu stanoveného minister
stvem průmyslu, obchodu a živností v doroz
umění s ministerstvem s plnou mocí, Ředitel
ství po schválení ministerstvem průmyslu, ob
chodu a živností a ministerstvem financí.'

§ 4.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provede jej ministr průmyslu, obchodu 
a živností v dohodě s ministrem financí.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
L. Novák v. v.

494.
Vyhláška ministra zemědělství 

ze dne 4. prosince 1921 

o dojednání úmluv pro podniky podpořené 
ze státního melioračního fondu.

Na základě §u 3, předposledního odstavce, 
zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z. 
a n. z roku 1920, vyhlašuji, že mezi minister

stvem zemědělství, příslušným zemským 
(správním) výborem a zájemníky dojednány 
byly úmluvy o úhradě nákladu, provádění a 
udržování pro tyto podniky:

I. Meliorační podnik vodního 
družstva v Lipové, pol. okres 

Holešov:

Rozpočtený celkový stavební ná
klad ................. ^........................ 726.700 K
(úprava odpadů 116.600 K, 
meliorace 610.100 K).

Udržovací fond............................ 31.000 K
(na udržování úprav odpadů
9.000 K, na udržování melio- 
rací 22.000 K).

Příspěvek státního melioračního fondu:

na úpravu odpadů 40% až do
částky ...................................... 46,640 K,

na meliorace 30% až do částky' 183.030 K,

na udržování odpadů 40 % 
v částce .................................... 3.600 K,

na udržování meliorací 30%
v částce .................................. 6.600 K.

Příspěvek z prostředků mor. zem. výboru:

na úpravu odpadů 30% až do 
částky ...................................... 34.980 K,

na meliorace 20% až do částky 122.020 K,
na udržování odpadů 30 % 

v částce .................................... 2.700 K,

na udržování meliorací 20 % 
v částce . ..................................... 4.400 K.

Zbytek nákladu, jakož i udržovacího fondu- 
uhradí vodní družstvo.

II. Meliorační podnik vodního 
družstva v Násob ňrkách-Vísce, 

pol. okres Litovel:

Rozpočtený celkový stavební ná
klad ........................................... 637.500 K
(úprava odpadů 160.000 K, 
meliorace 477.500 K).

Udržovací fond............................ 23.000 K
(na udržování úprav odpadů
8.000 K, na udržování melio
rací 15.000 K).
Příspěvek státního melioračního fondu:

na úpravu odpadů 40% až do 
částky ....................................... 64.000 K,

na meliorace 30 % až do
částky ......................................  143r.250 K,


