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§ IMinistr sociální péče se zmocňuje, aby
v určitých obvodech územních povolil vyplá
ceni podpory v nezaměstnanosti pro jed
notlivé odbory a kategorie stavebního dělni
ctva, t. j. dělnictva zaměstnaného na stavbě
u podnikatele stavbu tu provádějícího, za
podmínek obsažených v zákoně ze dne
12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., s níže uve
denými změnami.
2.
(1) Nezaměstnanému dělníkovi stavební
mu v pracovním období (§5) může býti při
znána podpora v nezaměstnanosti ve stejné
ýši jako nesezonním dělníkům.
§

§ 3.
Podpora v nezaměstnanosti může býti při
znána stavebním dělníkům nejdéle na dobu
6 týdnů a ve výjimečných případech v do
hodě s ministrem financí na dobu 12 týdnů.
§ 4.
Sedmidenní lhůta stanovená § 8 zákona ze
dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., o pod
poře nezaměstnaných, prodlužuje se pro děl
nictvo stavební na dobu 14 dnů.
§ 5.
Za pracovní období považuje se doba mezi
1. březnem až 31. prosincem. Ministr so
ciální péče může v dohodě s ministrem fi
nancí podle povahy a položení kraje pro
určité obvody územní pracovní období jinak
vymeziti.

(2) Nenaleznedi stavební dělník po skon
čení pracovního období jiného zaměstnání a
prokáže-li pracovními vysvědčeními, že jen po
část pracovního období byl zaměstnán, a po
§ 6.
tvrzením zprostředkovatelny práce, že po
dobu nezaměstnanosti v pracovním období
Ustanovení tohoto nařízení nevztahují se
řádně o práci se hlásil, může mu býti při na osoby, které přijaly práci v některém od
znána osobní podpora v nezaměstnanosti ve boru stavebním pouze z nedostatku pracovní
výši úměrné celkové době nezaměstnanosti příležitosti ve svém pravidelném povolání.
v pracovním období. Nebyl-li stavební dělník
po dobu pracovního období vůbec zaměstnán,
7.
stačí potvrzení zprostředkovatelny práce, že
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
po dobu nezaměstnanosti v pracovním ob
dobí řádně o práci se hlásil. Výše podpory hlášení a pozbývá jí dnem 31. března 1922.
se stanoví pro případ, že stavební dělník ne Jeho provedením pověřuje se ministr so
byl zaměstnán v pracovním období celkem po ciální páče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.
dobu:
Dr. Beneš v. r.
a) od 1—3měsíců, v částce 3 Kč denně,
cerny v. r.
Udržal
v.
r.
b) ,, 3—6 ,,
,,
,, 4 ,,
,,
Habrman v. r.
A. Novák v. r.
c) ,, 6 9 ,,
,,
,, o ,,
,,
L. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
d) „ 9—10 „
„
„ 6 „
„
Srba v. r.
Dr. šrobár v. r.
(8) V obcích s počtem obyvatelstva nad
Tučný v. r.
Staněk v. r.
7000 zvyšuje se osobní podpora o 2 Kč denně.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr.
Dérer
v. r.
(4) Rodinné příspěvky pro ženu neb
družku, pro děti vlastní i nevlastm do do
konaného 14. roku vyměřují se v částkách
stanovených odst. 2. §u 4 zákona ze dne
12.
12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n.
Vyhláška ministra vnitra
(6) Podpora pro další členy domácnosti
ze dne 12. ledna 1922
uvedené ve 4. odst. §u 4 právě dovolaného zá
kona, pokud byli pravidelně zaměstnáni v ně o změnách úředních názvů měst, obcí, osad
a částí osad, povolených v roce 1921.
kterém stavebním odboru, vyměřuje se v po
loviční výši osobní podpory tímto nařízením
Podle ustanovení § 5 zákona ze dne 14. dub
stanovené a přiznané hlavě domácnosti. Pro
na
1920, č. 266 Sb. z. a n., vyhlašuji, že v ro
členy domácností zaměstnané v jiném pra
covním odvětví platí ustanovení 4. odst. §u 4 ce 1921 povoleny byly ministrem vnitra tyto
změny úředních názvů míst:
dovolaného zákona.
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V Čechách:
1. Výnosem ze dne 3. února 1921, č. 40.867/
1920, byla k žádosti obce Albrechtic (pol.
okres Sušice) povolena změna názvu této
obce a osady Albrechtice, též Albrechtec
v jazyce českém na „Albrechtice u Sušice".
2. Výnosem ze dne 13. prosince 1921, č.
65.136, bylo ustanoveno, aby název městské
obce a osady Blatna, Platten (pol. okres
Neydek) změněn byl na „Horní Blatná",
„Bergstadt Platten".
3. Výnosem ze dne 31. ledna 1921, č. 8434,
bylo ustanoveno, aby název obce a osady
Bousnice (Bohuslavice), pol. okres Trutnov,
změněn byl v jazyce českém na „Bohusla
vice nad Úpou".
4. Výnosem ze dne 30. května 1921, č.
15.019, bylo k žádosti místní obce Dolního
Bousova (pol. okres Jičín) povoleno, aby osa
dy Dolní Bousov a Záhumní Lhota, jež tuto
místní obec tvoří a sloučeny byly a- jednu
osadu, po svém sloučení zvaly se „Dolní
Bousov".
5. Výnosem ze dne 17. června 1921, č.
67.616/1920, povolena byla ■ k žádosti obce
čouše (pol. okres Most) změna názvu této
obce a osady cous, Tsehausch, na „Souš".
6. Výnosem ze dne 10. prosince 1921, č.
95.567, bylo ustanoveno, aby název obce a
osady EisenstraBu (pol. okres Klatovy) zněl
v jazyce českém „Hojsova Stráž". Dosavadní
německý název EisenstraB zůstává nezměněn.
7. Výnosem ze dne 31. ledna 1921, č.
83.024/1920, byla k žádosti místní obce Chlu
paté Vsi (pol. okres Kaplice) povolena žíně
ná názvu osady Fidretsehlagu,náležející k ře
čené místní obci, v jazyce českém na „Bedřichov" a v jazyce německém na „Friedrichschlag".
8. Výnosem ze dne 4. března 1921, č.
69.908 1920, bylo ustanoveno, aby název
části osady Filippshútte, jež náleží k místní
obci Prášilu, osadě Untersíeindelberg (pol.
okres Sušice) zněl v jazyce českém „Filipova
Huť".
•b Výnosem ze dne 16. prosince 1921,
c. 68.130, bylo ustanoveno, aby český název
městské obce a osady Hajdy, také Boru (pol.
okres česká Lípa) změněn byl na „Hajda",
také „Bor u české Lípy". Dosavadní německý
název Haida zůstává nezměněn.
10. Výnosem ze dne 31. ledna 1921, č.
8007/1919, byla k žádosti osady Halšovic, ná
ležející k místní obci Skuhrovu (pol. okres
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Semily), povolena změna názvu této osady
Halšovice, Halschowitz, na „Alšovice".
11. Výnosem ze dne 31. prosince 1921,
č. 97.949, byla k žádosti obce Horek (pol.
okres Nová Paka) povolena změna názvu této
obce a osady Horka, Falgendorf, na „Horka
u Staré Páky".
12. Výnosem ze dne 31. ledna 1921, č.
40.865/1920, byla k žádosti místní obce Vel
kých Nehvizd (pol. okres Brandýs nad La
bem) povolena změna názvu této obce a osa
dy Velké Nehvizdy, GroB-Nehvizd, na „Nehvizdy", a názvu osady Malých Nehvizd,
Klein-Nehvizd, jěž. náleží k řečené místní
obci, na „Nehvízdky".
13. Výnosem ze dne 17. května 1921,
č. 65.452 1920, byla k žádosti obce Malých
Pečic (pol. okres Příbram) povolena změna
názvu této obce a osady Malé Pečíce (Pečičky), Klein-Pečiíz, na „Pečičky". Zároveň
ustanovil ministr vnitra, aby název obce a
osady Velkých Pečic, GroB-Peěitz, v témže
polit, okrese, změněn byl na „Pečíce".
11. Výnosem ze dne 17. května 1921,
č. 79.695 1920, bylo ustanoveno, aby název
městyse Plané (pol. okres český Krumlov)
změněn byl v jazyce českém na „Horní Pla
ná". Dosavadní německý název Ober-Plan
zůstává nezměněn.
15. Výnosem ze dne 10. prosince 1921,
č. 67.393 1920, byla k žádosti obce Plas (pol.
okres Mladá Boleslav) povolena změna názvu
této obce a osady Plasy, PlaB, na „Plazy".
16. Výnosem ze dne 10. prosince 1921,
č. 12.758, povolena byla k žádosti městské
obce Police (pol. okres Broumov) změna ná
zvu této obce a osady Police, Politz, na „Po
lice nad Metují".
17. Výnosem ze dne 10. prosince 1921,
č. 71.303, byla k žádosti městské obce Rožmitálu (pol. okres Blatná) povolena změna ná
zvu této obce a osady Rožmitál, Rožmital, na
„Rožmitál pod Třemšínem". %
18. Výnosem ze dne 10. prosince 1921,
č. 79.512, byla k žádosti obce Schonfeldu
(pol. okres Chotěboř), v jejímž katastru jest
historické místo žilkový smrti, povolena
změna názvu této obce a osadv na „žižkovo
Pole".
19. Výnosem ze dne 10. prosince 1921,
č. 45.058, bylo ustanoveno, aby název obce a
osady Schonfeldu (pol. okres Varnsdorf)
zněl v jazyce českém „Krásné Pole". Dosa
vadní německý název Schonfeld zůstává ne
změněn.
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