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Článek III.
(!) Navrhovatel jest povinen předložití 

soudu do dvou let po návrhu řádný polohopis- 
ný plán vyhovující § 1 zákona ze dne 23. květ
na 1883, č. 82 ř. z., ve znění císařského nařízení 
ze dne 1. června 1914, č. 116 ř. z., a nařízení 
ze dne 7. července 1890, č. 149 ř. z., a ze dne
9. února 1907, č. 29 ř. z., leč by měl soud již 
po ruce nákres předložený úřadem pro pře
hled katastru daně pozemkové (§ 1, odst. 7., 
uvedeného zákona).

(2) Soud z úřední povinnosti bude dohlížeti, 
aby přesný geometrický plán byl předložen; 
navrhovatele, není-li jím Státní pozemkový 
úřad, může poháněti k tomu pořádkovými 
tresty anebo podle svého uvážení, nevyhoví-li 
navrhovatel v dané lhůtě vyzvání s touto po
hrůžkou, dáti na jeho náklad vyhotoviti 
přesný geometrický plán.

(3) Jakmile bude předložen řádný poloho- 
pisný plán (odst. 1.) nebo nákres katastrál
ního úřadu, nařídí soud, aby bylo rozdělení 
parcely provedeno definitivně, a to v mapě 
pozemkové knihy a zápisem v příslušných 
vložkách. O každém definitivním rozdělení 
zpraví soud strany a úřad pro přehled ka
tastru pozemkové daně.

Článek IV.
Pokud nebude provedeno definitivní roz

dělení (článek III., odst. 3.), nemohou býti 
dílce těchto parcel dále děleny.

Článek V.
Pro Slovensko a Podkarpatskou Rus budou 

předpisy upraveny dle platných ustanovení 
vládním nařízením.

článek VI.
í1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 

vyhlášení.
(2) Jej provésti náleží všem členům vlády.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.,

jako náměstek ^předsedy vlády, spolu za ministra 
zahraničních věcí a jako ministr národní obrany.

Habrman v. r. 
černý v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
'Tučný v. r.

Dr. Vrbenský v. r. 
Srba v. r.
Šrámek v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.

Staněk v. r.,
též za ministry Dra šrobára a Dra Mičuru.

127.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 21. dubna 1922,

jímž se pozměňuje nařízení vlády republiky 
československé ze dne 7. dubna 1921, č. 148 
Sb. z. a n., o ochraně proti zavlečení rakoviny 

bramborů a jejím potírání.

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

Článek I.

§ I-

§ 1 nařízení ze dne 7. dubna 1921, 
č. 148 Sb. z. a n., doplňuje se třetím odstavcem 
tohoto znění:

Ministerstvo .zemědělství může v dohodě se 
zúčastněnými ministerstvy povoliti buď čá
stečné nebo po případě i úplné osvobození od 
fytopathologické kontroly jak pro brambory 
do republiky československé dovážené tak pro 
brambory územím republiky československé 
provážené.

§ 2.

Poslední odstavec § 2 téhož nařízení zní 
nyní takto:

Prohlídku bramborů provádí jeden nebo dva 
členové komise.

článek II.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

Jeho prováděním pověřují se ministři ze
mědělství, zásobování, železnic a financí.

Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Mičura v. r. 
černý v. r.
L. Novák v. r.

Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Dérer v. r.
A. Novák v. r. 
Tučný v. r.
Srba v. r.
Dr. šrobár v. r.

Staněk v. r.


