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Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 31. srpna 1922,

jímž se zrušuje nařízení bývalého uherského 
ministerstva spravedlnosti ze dne 31. července 
1915, č. 12.000/1915 J. M. E., o předpisech 
platných v občanském sporném a mimospor
ném jednání následkem postupného zrušení 

moratoria.

Vyhláška ministerstva financí 
ze dne 28. srpna 1922,

jíž se stanoví pohraniční pásmo v Čechách 
proti Rakousku a vyhlašují celní silnice.

Na základě §§ 4, 5, 6 a 20 celního a mono
polního řádu ze dne 11. července 1835 stanoví 
se pohraniční pásmo a celní silnice v Čechách 
proti republice Rakouské takto:

Podle čl. I. zákona ze dne 23. května 1922, 
čís. 168 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ I-

Nařízení bývalého uherského ministerstva 
spravedlnosti ze dne 31. července 1915, čís. 
12.000/1915 J. M. E., o předpisech platných 
v občanském sporném a mimosporném jed
nání následkem postupného zrušení mora
toria, se zrušuje.

§ 2.

Provésti toto nařízení náleží ministru spra
vedlnosti.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Dolanský v. r. Šrámek v. r.
Udržal v. r.
A. Novák v. r. 
Tučný v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Mičura v. r.

cerny v. r.
L. Novák v. r. 
Staněk v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.

Dr. Vrbenský v. r.

I. Popis vnitřní celní hranice.
Vnitřní celní hranice končí na českomorav

ské hranici 1 km jihovýchodně od obce Rů
ženy (Morava).

Odtud probíhá přímým směrem západním 
přes výšinu 652, dále podél vozové cesty ke 
Kreidlovu dvoru, ke kapličce na okresní sil
nici z Kaprouně do Klenové vedoucí, odtud 
přes výšinu 714 přímo k nádraží ženotín- 
skému, dále přes severní konec obce ženotína 
směrem severozápadním na výšinu 701, odtud 
jihozápadně přes výšinu 658 až na kotu 512, 
kde na cestě as 1 km severovýchodně od 
Číměře stojí kříž.

Od tohoto kříže táhne se vnitřní celní čára 
severozápadně, protíná silnici z Nové Bystřice 
do Horní Pěné, v místě, kde u kříže odbočuje 
cesta do Višbachu, dále směrem severozápad
ním na výšinu 545, odtud přes kotu 504 pod 
rybníkem „Holzwehr“ přes výšinu 550 až na 
výšinu 467. Za tímto bodem as % km protíná 
silnici vedoucí ode dvora „Sch6nborn“ u Dol
ního Žďáru na silnici Lásenice—Jindř. Hradec, 
probíhá dále směrem jihozápadním k obci 
Lásenice, zabírá celou tuto obec a táhne se 
po silnici jihozápadně až k bodu, kde se sbí
hají silnice ze Stráže n./Než. a z Chlumu,
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