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1. zaplacené kupní ceny připočtené podle držitel věci dohodl se s finanční prokuraturou
kursu v den jejího skutečného splacení, a ne- (generálním finančním ředitelstvím v Brati
může-li býti tento den zjištěn, podle kursu slavě) o odevzdání věci požadované podle § 1
v den uzavření kupní smlouvy, pokud nepře zákona, a že došlo k dohodě podle § 10 tohoto
sahuje zjištěnou obecnou hodnotu věci (§5), nařízení, vydá politický úřad druhé stolice
(župan) nález podle § 5 bez dalšího řízení.
2. nákladů na nutné a účelné opravy,
3. nákladů spojených s odevzdáním věcí,
ODDÍL IV.
zejména s odloučením jejich od nemovitostí,
Ustanovení všeobecná.
byly-li s nemovitostmi uvedeny v trvalé spo
jení přede dnem účinnosti zákona ze dne
§ 17.
20. prosince 1921, č. 504 Sb. z. a n.
Náklady řízení před úřady správními a
(2) V případě § 2, odst. 4., zákona jest ná před soudem, vyjímajíc výlohy spojené
hradu vyměřiti pouze dvěma třetinami částek s účastí zástupců a znalců, které si strany
uvedených pod 1.—3.
samy přibraly, hradí stát, pokud § 2, odst. 4.,
(3) při výrobních prostředcích, pokud jsou
zákona nestanoví jinak.
v provozu, jest při vyměření náhrady hleděti
k tomu, aby strana měla možnost opatřiti si
§ 18.
náhradní výrobní prostředky a udržeti neru
Ministerstvo zahraničních věcí povede pře
šený provoz živnosti nebo podniku.
hled všech případů, v nichž vrácení věci podle
zákona z 20. prosince 1921, č. 504 Sb. z. a n.,
§ 13.
bylo cizím státem požadováno a provedeno
Rozhodnutí soudu budiž s důvody doručeno nebo odepřeno.
straně a finanční prokuratuře (generálnímu
§ 19finančnímu ředitelství v Bratislavě), mini
Nařízení
toto
nabývá
účinnosti dnem vyhlá
sterstvu zahraničních věcí a stranám uvede
šení a provedou je ministři zahraničních věcí,
ným v § 6, pod. č. 6.
vnitra, spravedlnosti a financí v dohodě se
§ 14.
zúčastněnými ministry.
(e) Práva osob třetích váznoucích na věci
státu vydané přecházejí na poskytnutou ná
Udržal v. r.,
hradu.
jako náměstek předsedy vlády, spolu za ministra
zahraničních věcí.
(2) V případě § 2, odst. 5., zákona může
býti oprávněné straně vyplacena náhrada, jen
Dr, Dérer v. r.
L. Novák v. r.
prokáže-li, že se postarala o opatření náhrad
Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r.
ních prostředků výrobních.
Dr. Vrbenský v. r. Habrman v. r.
Tučný v. r.
A. Novák v. r.
§ 15.
Šrámek v. r.
Staněk v. r.
(1) Jakmile soudní rozhodnutí o výši ná
Cerny v. r.
hrady nabude moci práva, anebo došlo-li k do
hodě o výši náhrady podle § 10, poukáže mi
nisterstvo zahraničních věcí částku straně
přisouzenou poštovním úřadem šekovým
117.
a v případech § 14 okresním soudem (§ 10).
(2) Soudu náleží, aby zjistil, jsou-li tu pod Nařízení vlády republiky Československé
mínky § 14, odst. 2. Neprokáže-li držitel sou
ze dne 6. dubna 1922,
hlas osob třetích, pro které na věci váznou
věcná práva, zadrží soud výplatu náhrady kterým se vydávají bližší ustanovení k zákonu
nebo přiměřené její části na zajištění těchto ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákon
přídělový), o přídělu půdy legionářům a vá
nároků.
lečným
invalidům a o vyhláškách řízení
ODDÍL III.
přídělového.
Zkrácené řízení.
§ 16.

Bude-li předložen politickému úřadu druhé
stolice (županu) písemný doklad o tom, že

Na základě §§ 29, odst. 2., a 65 zákona ze
dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., se na
řizuje:
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I. O přídělu půdy legionářům
a válečným invalidům.

§ I(1) Při rozhodování o přídělu půdy budiž
zejména přihlíženo k žádostem legionářů a vá
lečných invalidů, znalých dostatečně zeměděl
ských prací, a to bez rozdílu, zda žadatelé ti
byli neb jsou povoláním zemědělci.
(2) Stejně budiž zvláště přihlíženo k žádo
stem sdružení legionářů a válečných invalidů,
bez rozdílu, zda jde o příděl celých jednotek
hospodářských nebo jejich částí.
(3) Při kolonisaci půdy budiž dávána před
nost žadatelům o půdu ze řad legionářů a vá
lečných invalidů a sdružením těchto osob, vyhovují-li všeobecným podmínkám zákona pří
dělového.
§

2.

(!) Soutěžírli žádostmi o příděl půdy
v témže obvodu více jednotlivců (osob fy
sických nebo právnických) nebo sdružení,
budiž dána přednost legionářům, válečným
invalidům nebo jejich sdružením před ostat
ními žadateli, neodporují-li tomu výslovně
předpisy zákona přídělového.
(2) Předpis odst. 1. nebudiž na újmu za
městnancům na velkém pozemkovém majetku,
jimž nebo jichž sdružením dostati se má za
opatření přídělem půdy.
(3) Soutěží-li žádostmi o příděl půdy
v témže obvodu navzájem sdružení legionářů
(válečných invalidů), budiž působeno k slou
čení soutěžících sdružení, a nebylo-li docíleno
dohody, budiž dána přednost tomu sdružení,
které prokáže větší způsobilost, požadovanou
všeobecnými nebo zvláštními předpisy zákona
přídělového.
§ 3. '
Při rozhodování o žádostech legionářů, vá
lečných invalidů a sdružení těchto osob za
příděl půdy není na újmu těmto žadatelům,
nemají-li v době podání žádosti za příděl po
třebného nebo dostatečného zařízení nebo
budov, jestliže osvědčí, že mohou sobě opatřiti
zařízení nebo budovy buď z vlastních pro
středků nebo úvěrem z prostředků veřejných
nebo soukromých. Zvláštního osvědčení není
zapotřebí, byla-li současně se žádostí za příděl
půdy podána žádost za poskytnutí úvěru z jed
noho nebo více fondů zřízených dle § 18 zá
kona ze dne 11. března 1920, č. 166 Sb. z. a n.
(zákona úvěrového), vyhovující předpisům
tohoto zákona a nařízení vlády ze dne 30. břez
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na 1921, č. 134 Sb. z. a n. Jde-li o úvěr z pro
středků soukromých, postačí k osvědčení slib
(promessa) úvěru vydaný ústavem nebo oso
bou ochotnou poskytnouti úvěr.
II. O vyhláškách řízení pří
dělového.
§ 4.
V případech, ve kterých pozemkový úřad
po rozumu předpisů zákona ze dne 8. dubna
1920, č. 829 Sb. z. a n, (zákona náhradového) ^
rozhodl se převzíti nebo již převzal zabraný
soubor nemovitostí s právy (§2 zákona ze
dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n.) nebo
alespoň celou hospodářskou jednotku (velko
statek, dvůr, polesí, revír a pod.) ze zabra
ného majetku a chystá se celý soubor nebo
celou hospodářskou jednotku rozděliti a přiděliti osobám jmenovaným v § 1, č. 1. až 6.,
přídělového zákona, uvede pozemkový úřad
nebo jeho obvodová úřadovna chystané pro
vádění přídělu v obecnou známost vyhláškou
podle předpisů tohoto nařízení.
§ 5.
(x) Ve vyhlášce budiž zejména uvedeno:
1. že se zahajuje řízení přídělové podle zá
kona přídělového,
2. které nemovitosti jsou předmětem pří
dělového řízení,
3. lhůta k podání žádostí uchazečů za pří
děl, označená počátečním a konečným dnem
podle kalendáře,' spolu s poučením, kam jest
podávati žádosti, případně, kde lze obdržeti
tiskopisy (formuláře) žádostí,
4. poučení o předpisech §§ 1 a 3 zákona
přídělového.
(2) K označení souboru postačí, obsahuje-li
vyhláška jméno vlastníka souboru, a jde-li o hospodářskou jednotku, také jméno této jed
notky nebo obce, ve které jest její hospodář
ské středisko (odst. 1., č. 2.).
(3) Uchazeči o příděl mohou podati žádosti
buď u obecního úřadu místa, kde jsou žádané
nemovitosti, nebo u úředníka pozemkového
úřadu (obvodové úřadovny pozemkového úřa
du), jmenovaného ve vyhlášce, spolu s ozna
čením adresy jeho úředního působiště. Není-li
ve vyhlášce jmenován úředník zmocněný
k přijímání žádostí, musí obsahovat! vyhláška
poučení, že uchazeči mohou podati žádosti
u obvodové úřadovny pozemkového úřadu
s označením jejího úředního sídla.
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§ 6.

118.

(1) Pozemkový úřad (jeho obvodová úřa
dovna) doručí před počátkem lhůty k podá
vání žádostí za příděl vyhlášku obecním úřa
dům obcí, ve kterých jsou přidělované nemo
vitosti, se žádostí, aby způsobem v místě ob
vyklým ji vyhlásily.
(2) Vyhláška budiž vyvěšena po dobu aspoň
osmi dnů u příslušné obvodové úřadovny.

Vyhláška ministerstva financí
ze dne 31. března 1922,

(3) Předseda pozemkového úřadu může
opatřiti, aby vyhláška byla doručena také
obecním úřadům dalších obcí, než které jsou
jmenovány v odst. 1.
(4) Požádá-li o to pozemkový úřad (jeho
obvodová úřadovna), budiž vyhláška vyvěšena
také u okresního soudu, u politického úřadu
I. stolice, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
u županského úřadu a administrativní vrch
nosti I. stolice, v jejichž obvodu jsou nemovi
tosti přidělované.
§ 7(1) V ostatních případech uvede předseda
pozemkového úřadu chystané provádění pří
dělu v obecnou známost buď vyhláškou v úřed
ním věstníku pozemkového úřadu nebo v úřed
ním listu vydávaném v obvodu státního území,
kde jsou přidělované nemovitosti.
(2) Předseda pozemkového úřadu může naříditi, aby v tom kterém případu uvedeno
bylo chystané provádění přídělu v obecnou
známost vyhláškou dle §§ 4 až 6.

§ 8.
(1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
(2) Provedou je všichni ministři.
Udržal v. r.,
jako náměstek předsedy vlády, spolu za ministra
zahraničních věcí a jako ministr národní obrany.

Šrámek v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Srba v. r.
Staněk

Dr. Dérer v. r.
Dr. Dolanský v. r.
černý v. r.
v. r.,

též za ministry Dra šrobára a Dra Mičuru.

Tučný v. r.
L. Novák v. r.

Habrman v. r.
A. Novák v. r.

jíž se vyhlašuje seznam celních úřadů ve
Slezsku.
V obvodu finančního ředitelství v Opavě
úřadují tyto celní úřady:
(h. e. ú. I neb II = hlavní celní úřad I. neb
II. třídy,
v. c. ú. I neb II = vedlejší celní úřad I. neb
II. třídy.)
A. Ve vnitrozemí:
1. Frývaldov, h. c. ú. II;
2. Moravská Ostrava-Přívoz, h. c. ú. II.
B. Na hranicích německých:
3. špiklice na silnici, v. c. ú. II;
4. Krautenwalde na silnici, v. c. ú. II;
5. Bílá Voda na silnici, v. c. ú. II;
6. Bílý Potok na silnici, v. c. ú. II;
7. Pruský Jindřichov na nádraží v Prusku,
v. c. ú. I;
8. Vidnava na nádraží, v. c. ú. I, s opovědní
stanicí na silnici z Vidnavy do Kalkau.
Tento úřad působí též jako úřad silniční;
9. Velké Kunětice na silnici, v. c. ú. II;
10. Mikulovice na silnici, v. c. ú. I;
11. S.uchomlaty na silnici, v. c. ú. I;
12. Hlucholazy na nádraží v Prusku, h. c.
ú. II;
13. Jindřichov na silnici, v. c. ú. II;
14. Bartulovice na silnici, v. c. ú. I;
15. Osoblaha na silnici, v. c. ú. I, s opovědními stanicemi v Aubergu, v Ríillenháuser, v Jizbičku a na silnici z Osoblahy do Alt-Wiendorfu;
16. Rusín na silnici, v. c. ú. II;
17. Albrechtice na silnici, v. c. ú. II;
18. Krňov na nádraží, h. c. ú. II;
19. Krňov (město) na silnici, v. c. ú. II,
s opovědní stanicí v Blýžvicích;
20. úvalno na silnici, v. c. ú. II;
21. Opava na záp. nádraží, h. c. ú. I, s od
bočkami na hlavní poště a v Kateřin
kách na silnici. Odbočka v Kateřinkách
má pravomoc vedlejšího celního úřadu
II. třídy;

