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zemskému finančnímu úřadu v Užhorodě 
s tou odchylkou, že rozhodovat! o odvoláních 
proti daním, vyměřovaným státními berními 
úřady, náleží finančním ředitelstvím jako je
diné a poslední odvolací stolici. O odvolání 
proti rozhodnutí hlavního slúžného (měšťa- 
nosty), jímž bylo odepřeno vidimovati ozná
mení k vydání loveckého listu nebo nařízeno 
týž anulovati, rozhoduje župan.

§ 4.
Přirážky samosprávných svazků předpi

sují státní berní úřady; vybírání přirážek 
děje se týmiž orgány jako vybírání státních 
daní. Právo samosprávných svazků usnášeti 
se o výši přirážek zůstává nezměněno.

§ 5.
(1) Zákon tento nabývá účinnosti 14 dní po 

vyhlášení a vztahuje se i na záležitosti v den 
účinnosti tohoto zákona nevyřízené.

(2) Obce, městské daňové úřady a notáři 
jsou povinni do dne, který bude stanoven 
vládním nařízením, vésti a uzavřití daňové 
knihy, jakož i předložití je státnímu bernímu 
úřadu zároveň s výkazem nedoměrků, nedo
platků a přeplatků, s katastrem domovním a 
katastrálními operáty, jakož i se všemi po
můckami k vyměřování daně pozemkové.

§ 6.

Provésti zákon tento přísluší ministru 
financí ve srozumění se zúčastněnými mi
nistry.

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

44.
Vyhláška

předsedy státního pozemkového úřadu 
ze dne 4. února 1922 

o zřízení obvodových úřadoven státního po
zemkového úřadu v Hradci Králové a Plzni.

§ 1.
Na základě zákona ze dne 11. června 1919, 

č. 330 Sb. z. a n., a nařízení vlády ze dne

6. července 1920, č. 451 Sb. z. a n., vyhlašuje 
se zřízení obvodových úřadoven státního po
zemkového úřadu v Hradci Králové a Plzni.

§ 2.

Působnost obvodové úřadovny v Hradci 
Králové vztahuje se na soudní okresy: Brou
mov, česká Skalice, Dvůr Králové n. L., Ho
lice, Hořice, Hostinné, Hradec Králové, Chlu
mec n. C., Chrudim, Jaroměř, Kostelec n. Orb, 
Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Maršov; Ná
chod, Nasavrky, Mechanice, Nové Měs'to n. 
Met., Nový Bydžov, Opočno, Pardubice, Po
lice, Přelouč, Rokytnice, Rychnov n. Kn., Te
plice, Trutnov, Úpice, Ústí n. Orl., Vrchlabí, 
Vysoké Mýto, žacléř a žamberk.

Působnost obvodové úřadovny v Plzni vzta
huje se na soudní okresy: Aš, Bečov, Bezdru
žice, Blatno, Blovice, Bochov, Dobřany, Do
mažlice, Falknov, Horšův Týn, Hostouň, Cheb, 
Jáchymov, Karlovy Vary, Klatovy, Královice, 
Kraslice, Kynžvart, Loket, Manětín, Marián
ské Lázně, Nepomuk, Nová Kdýně, Nýdek, 
Nýrsko, Planá, Plánice, Plzeň, Přeštice, Přim- 
da, Rokycany, Ronšperk, Stodo, Stříbro, Ta
chov, Teplá, Touškov, Vildstein, Zbirov a žlu
tíce.

§ 3-

Obvodová úřadovna v Hradci Králové počí
ná působiti dnem 15. února 1922, obvodová 
úřadovna v Plzni dnem 1. března 1922.

Dnem počátku působnosti obvodových úřa
doven mění se dosavadní obvod působnosti 
obvodové úřadovny v Praze a vylučují se z ob
vodu její působnosti soudní okresy, pro něž 
zřízeny byly nové obvodové úřadovny.

§ 4.

Obor působnosti obvodových úřadoven 
v Hradci Králové a Plzni řídí se podle nařízení 
vlády ze dne 23. června 1921, č. 225 Sb. z. a n.

Předseda státního pozemkového úřadu:

Dr. Viškovský v. r

StAtol tiskárna v Praž*.


