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54.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 16. února 1922,

jímž se zrušuje nařízení vlády republiky če
skoslovenské ze dne 13. října 1921, č. 369 
Sb. z. a n., kterým se zavádějí dopravní osvěd
čení na zásilky jatečného dobytka včetně ja- 
tečných koní, masa, masných výrobků, drů
beže, másla a vajec do pohraničního území 

republiky.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje toto:

§ I-
Nařízení vlády republiky československé ze 

dne 13. října 1921, č. 369 Sb. z. a n., kterým 
se zavádějí dopravní osvědčení na zásilky ja
tečného dobytka včetně jatečných koní, masa, 
masných výrobků, drůbeže, másla a vajec do 
pohraničního území republiky, se zrušuje.

§ 1-

Místní obec Javůrek vylučuje se ze soud
ního okresu velko-bytešského a politického 
okresu velko-meziříčského a přiděluj e se soud
nímu okresu ivančickému a politickému 
okresu brněnskému.

Tím mění se i obvody žup X. (jihlavské) 
a XI. Cbrněnské), jak stanoveny zákonem ze 
dne 29. února 1920, č. 126 Sb. z. a n.

§ 2.

Vyrovnání mezi silničními konkurenčními 
okresy velko-bytešským a ivančickým, pokud 
vyrovnání to jest změnou hranic mezi zmíně
nými soudními okresy podmíněno, upraví se 
vzájemnou dohodou mezi oběma silničními 
okresy. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o ma
jetkovém vyrovnání vláda dohodnuvši se se 
zemským výborem moravským, při čemž 
vezme se za základ stav jmění a dluhů obou 
zmíněných konkurenčních okresů ze dne 31. 
prosince 1921.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr 
pro zásobování lidu v dohodě se zúčastněnými
ministry.

Udržal v. r.

černý v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Tučný v. r.
A. Novák v. r. 
Staněk v. r.

Srba v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Habrman v. r.
Dr. šrobár v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti 3 měsíce po 
vyhlášení a provedou je ministři vnitra a 
spravedlnosti.

Udržal v. r.

Černý v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. v. 
Tučný v. r.
A. Novák v. r. 
Staněk v. r.

Srba v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Habrman v. r.
Dr. šrobár v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.

55.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 16. února 1922,

kterým se mění hranice soudních okresů 
velko-bytešského a ivančického a politických 
okresů velko-meziříčského a brněnského, 
jakož i hranice žup X. (jihlavské) a XI. 

(brněnské).

Podle § 1 zákona ze dne 18. března 1921, 
č. 117 Sb. z. a n., se nařizuje:

56.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 16. února 1922,

jímž se doplňuje nařízení všech ministerstev 
ze dne 1. února 1914, č. 33 ř. z., o čtvrtletní 
výplatě místního přídavku a bytového ekvi

valentu.

Na základě § 48, odst. 2., a § 169^ odst. 2., 
zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. (slu
žební pragmatika), nařizuje se toto:


