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Sbírka zákonů a nařízení, č. 78.

§ 15.
(1) Pozemkový úřad může přejímali a přidělovati parcely nebo části parcel podle před
pisů tohoto zákona, pokud nebude zmenšena
úhrnná výměra zemědělské půdy téhož vlast
níka v témže soudním okrese (obvodu okres
ního soudu) ležící o více než
5 procent při úhrnné výměře zemědělské
půdy do 800 ha,
8 procent při úhrnné výměře zemědělské
půdy do 500 ha,
15 procent při úhrnné výměře zemědělské
půdy nad 500 ha.
(2) Omezení odstavce 1. neplatí, jde-li
o příděl půdy v zájmu veřejném, k účelům
stavebním nebo jde-li o jinou půdu než země
dělskou. Za zemědělskou půdu ve smyslu
odst. 1. považují se role, luka, zahrady, vinice
a chmelnice.
(3) Vlastníku přísluší ve lhůtě § 4 námitka
k soudu označenému v § 2, odst. 1., že pře
kročena byla mez přídělu podle předpisu
1. odstavce, aniž by tu byla náležitost odst. 2.
(4) Včas podané námitky vyšetří soud a
pokud jde o námitku, že překročena byla mez
odstavce 1., uloží usnesením vlastníku, aby
v přiměřené krátké lhůtě prokázal soudu
úhrnnou výměru své zemědělské půdy v ob
vodu soudu. Proti usnesení není opravného
prostředku. Nevyhoví-li vlastník ve lhůtě
soudnímu usnesení, zamítne soud námitku
bez dalšího šetření. V opačném případu roz
hodne usnesením v řízení nesporném, vyslechna vlastníka a přídělce.
(5) Námitky dle předchozích odstavců ne
mají odkladného účinku.
§ 16.
0) Předpisů tohoto zákona nelze použiti,,
jde-li buď o pozemky, zapsané v knihách ve
řejných jako parcely stavební, nebo o parcely
zastavěné nebo takové, na nichž jiný staveb
ník než přídělec se stavbou již započal.
(2) Nebylo-li šetřeno ustanovení odst. 1.,
přísluší vlastníku ve lhůtě §em 4 určené, osobě
hospodařící a stavebníku, kteří nejsou knihov
ními vlastníky parcely, do 14 dnů ode dne vy
hlášení výpovědi na desce soudní dle § 2,
odst. 7., námitky k soudu v § 2, odst. 1., uve
denému; soud rozhodne o nich v nesporném
řízení, vykonav potřebné šetření.
§ 17.
í1) O kolcích a poplatcích platí obdobně
předpisy náhradového zákona (§§ 82 a 83).

(2) U soudu složené náhrady dle § 8 osvo
bozeny jsou od schovacího poplatku.
§ 18.
(!) Účinnost tohoto zákona počíná dnem
vyhlášení a předpisy jeho platí až do konce
roku 1924.
(2) Provesti jej pnslusi všem členům vlády.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
černý v. r.
Šrámek v. r.
L. Novák v. r.
Udržal v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Habrman v. r.
Srba v. r.
Staněk v. r.
Tučný v. r.
Dr. šrobár v. r.,
též za ministra Dra Mičuru.
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Nařízení vlády republiky československé
ze dne 9. března 1922,
kterým se podle § 6, odst. 3., zákona ze dne
17. února 1922, č. 77 Sb. z. a n. (přechodná
ustanovení k náhradovému zákonu), vydávají
bližší předpisy pro ocenění parcel a částí
parcel.
Na základě § 6, odst. 3., zákona ze dne
17. února 1922, č. 77 Sb. z. a n., se nařizuje:
G 1 á n e k I.
Pro ocenění parcel a částí parcel platí ob
dobně předpisy nařízení vlády ze dne 21. ledna
1921, č. 53 Sb. z. a n.
Článek II.
Nařízení toto působí ode dne vyhlášení.
Provedou je všichni členové vlády.
Dr. Beneš v. r.
Staněk v. r.
Dr. Dérer v. r.
Udržal v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
L. Novák v. r.
černý v. r.
Srba v. r.
Habrman v. r.
Tučný v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. šrobár v. r.,

Státní tiskárna v Praze.

též za ministra Dra Mičuru.

