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Úmluva
mezi

republikou Československou a republikou 
Rakouskou

o vedení rakousko-československé hranice 
a některých souvislých otázkách.

VLÁDY REPUBLIKY RAKOUSKÉ A 
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, vedeny 
snahou ulehčili uzavřením dohody konečné 
stanovení rakousko-československé státní hra
nice a uspíšiti úpravu s tím souvisejících 
otázek, jmenovaly svými splnomocněnci:

VLÁDA REPUBLIKY RAKOUSKÉ:

Odborového přednostu ve spolkovém mini- 
»sterstvu vnitra a vyučování Dra ROBERTA 
DAVY-HO,

a VLÁDA REPUBLIKY ČESKOSLOVEN
SKÉ:

Odborového přednostu v ministerstvu ve
řejných prací inženýra VÁCLAVA ROU- 
BÍKA,
kteří, když navzájem přezkoušeli své plné 
moci a je správnými shledali, dohodli se o ná
sledujících ustanoveních:

I.
Využití vodních sil řeky Dyje ve trati od 
počátku společné státní hranice u čížova 
(Zaisa) až ke konci této hranice u Pbdmohi 

(Bauniol).

článek 1.
Rakouská vláda souhlasí, aby byla celá 

vodní síla řeky Dyje ve hraniční trati od čí-

Obereinkommen
zwischen

der Republik Osterreich und der 
Čechoslovakischen Republik, 

betreffend die Fiihrung der dsterreichisch- 
čechoslovakischen Grenze und verschiedene 

damit zusaimnenhángende Fragen.
DIE REGIERUNGEN DER REPUBLIK 

OSTERREICH UND DER ČECHOSLOVA
KISCHEN REPUBLIK, von dem Wunsche 
geleiťet, durch AbschluB eines ůbereinkom- 
mens die endgúltige Festsetzung der oster- 
reichisch-čechoslovakischen Staatsgrenze zu 
erleichtern und die Regelung verschiedener 
damit zusammenhángender Fragen zu be- 
schleunigen, haben zu ihren Bevollmáchtigten 
ernannt:

DIE REGIERUNG DER REPUBLIK 
OSTERREICH:

den Sektionschef im Bundesministerium 
fúr Tnneres und Unterricht Dr. ROBERT 
DAVY,

und DIE REGIERUNG DER ČECHOSLO
VAKISCHEN REPUBLIK:

den Sektionschef im Ministerium fúr 
offentliche Arbeiten Ingenieur VÁCLAV 
ROUBÍK,
welche, naehdem sie gegenseitig ihre Voll- 
machten geprúft und richtig befunden haben, 
uber nachstehende Bestimmungen úberein- 
gekommen sind:

I.
Ausniitzung der Wasserkráfte des Thaya- 
flussés ia der Strecke vosn Beginn der gemein- 
saaien Staatsgrenze bel čižov (Zaisa) bis zum

Ende dieser Grenze bel Podmol (Bauniol).

A r t i k e 1 1.
(i) Die osterreichische Régierung stimmt 

zu, daB die ganze Wasserkraft des Thaya-
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žova (Zaísa) až k Podmolu (Baumol) jed
notně vybudována podnikem podporovaným 
republikou československou.

Vybudování toto provede se stavbami, 
které budou ležeti částečně na území rakou
ském, částečně na území československém.

Č 1 á n e k 2.
Rakouská vláda přejímá povinnost, že udělí 

pro dotyčná díla a vedlejší zařízení, pokud 
budou zřízena na rakouském území aneb 
území toho se budou dotýkati, dle platných 
zákonných ustanovení pravoplatné povolení 
k výstavbě a k užívání těchto děl, nejpozději 
během půlroční lhůty po předložení žádosti 
náležitě doložené, při čemž zachovali jest ná
sledující podmínky:

a) Koncese udělí se časově neobmezeně a 
neodvolatelně,

b) rakouská vláda přizná podniku právo 
na vyvlastňování,

c) rakouská vláda nezatíží stavební hmoty 
a rekvisity, potřebné pro zřízení, udržování 
a provoz veškerých děl, ani podnik sám, po
kud budou díla ležeti na jejím území, ni
žádnými daněmi ani jinými dávkami.

d) Díla vzdýmací a k využití vodní síly 
buďtež tak vybudována a provozována, aby 
bylo při tom plně vyhověno požadavkům ve
řejné bezpečnosti.

Při provozu těchto děl ve spojení s údolní 
přehradou u Vranova bude "vzat přiměřený 
zřetel k hospodářským zájmům na území obou 
států v údolí Dyje pod Znojmem, aby docí
leno bylo nejmožnějšího účinku melioračního.

e) Orgánům podniku bude rakouskou vlá
dou dovoleno vstupovati volně na rakouské 
území za účelem provádění předběžných 
prací, jakož i za účelem provedení, udržování 
a obsluhy staveb, a to ohledně prací před
běžných ihned, jinak po schválení učiněná do
hody oběma vládami.

flusses in der Grenzstrecke von čížov (Zaisa)' 
bis Podmol (Baumol) durch ein von der če- 
ehoslovakischen Republik gefordertes Unter- 
nehmen einheitlich ausgěbaut werde.

(2) Dieser Ausbau erfolgt durch Bau- 
werke, die teilweise auf osterreichisches, teil- 
weise auf čechoslovakisches Gebiet zu liegen 
kommen.

A r t i k e 1 2.
Die osterreichische Regierung ůbernimrnt 

die Verpflichtung, ftir die betreffenden An- 
lagen und Nebeneinrichtungen, insoweit sie 
auf osterreichischem Grund und Boden er- 
richtet werden oder diesen Grund und Boden 
beriihren, nach MaBgabe der bestehenden ge- 
setzlichen Bestimmungen die rechtskráftige 
Konzession fůr den Ausbau und die Be- 
nutzung der Anlage spátestens innerhalb 
einer halbjáhrigen Frist nach Vorlage des 
gehorig instruierten Gesuches zu erteilen, und 
zvar unter Einhaltung nachstehender Kaute- 
len:

a) Die Konzession wird zeitlich un- 
beschránkt und unwiderruflich erteilt.

b) Das Unternehmen erhált von der oster- 
reichischen Regierung das Recht der Ent- 
eignung zuerkannt.

c) Die osterreichische-Regierung wird die 
Materialien und Requisiten fůr die Herstel- 
lung, Erhaltung und den Betrieb der gesam- 
ten Anlagen sowie das Unternehmen selbst, 
insoweit die Anlagen auf ihr Gebiet zu liegen 
kommen, rnit keinerlei Steuern oder sonstigen 
Abgaben belasten.

d) Die Stau- und Wasserkraftanlagen sind 
derart auszubauen und zu betreihen, daB 
dabei den Anforderungen der offentlichen 
Sicherheit voli Rechnung getragen werde.

Beim Betrieb dieser Anlagen in Verbin- 
dung mit der Talsperre bei Frain werden die 
landwirtschaftlichen Interessen im Thayage- 
biet unterhalb Znaim auf dern Gebiet beider 
Staaten entsprechend berůcksichtigt werden, 
um eine tunlichste Meliorationswirkung zu 
erzielen.

e) Den Organen des Unternehmens wird 
das freie Betreten des bsterreichischen Grund 
und Bodens zwecks Vornahme von Vor- 
arbeiten, sowie Ausfůhrung, Erhaltung und 
Bedienung cler Anlagen von der bsterreichi
schen Regierung zugestanden, und zwar be- 
zůglich der Vorarbeiten sofort, sonst nach 
Genehmigung der getroffenen Verembarung 
durch die beiden Regierungen.
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f) Podniku uloží republika československá 
povinnost, aby odškodnil plně majitele spod
ního jezu v Hardeggu za újmy způsobené 
škodlivým zpětným vzdutím údolní přehrady 
v Podmolu (Baumol).

g-) Podnik ručí za škody způsobené jím za
viněnými nedostatky při zřízení neb udržo
vání děl. K rozhodnutí povolán bude rozhodčí 
soud, do kterého vyšlou oba státy po jednom 
rozhodčím; oba státy ustanoví společně tře
tího rozhodčího.

Článek 3.
Budou-li prováděny podstatné změny děl 

v pohraniční trati, které vyžadují dle zákono
dárství jednoho neb druhého státu úředního 
povolení, jest úřadům zachovat! stejné zásady 
jako při udílení koncese.

článek 4.
československá vláda uloží podniku povin

nost, aby dodával po výstavbě a zahájení pro
vozu všech děl ve trati Freištýn—Znojmo na 
požádání spolkového ministerstva pro obchod 
a živnosti, průmysl a stavby dolnorakouským 
zájemníkům loco státní hranice nejblíže jed
noho ze závodů siíotvornýcn 6 milionů K. W. 
hodin ročně za přiměřenou cenu (vlastní ná
klady včetně mírného zisku).

Článek 5.
Neprohlásí-li vláda rakouská do 31. března 

1921 závazně, že volí v ohledu formálním 
stejně jako pro území československé způsob 
udělení koncese neodvolatelné a časově ne
omezené, přejímá povinnost postoupili ra
kouskou půdu, potřebnou k vybudování děl za 
účelem využití veškeré vodní síly v pohraniční 
trati, do výsostního práva československé re
publiky nejpozději během 2 měsíců od pro
hlášení československé vlády, že bude dílo to 
v přiměřené lhůtě započato a dokončeno.

Nezapočne-li se během pěti let po podání 
prohlášení se stavbou, přejde opětně postou
pené území do výsostního práva republiky 
Rakouské.

f) Dem Unternehmen wird seitens der če- 
choslovakischen Republik die Verpflichtung 
auferlegt, den Besitzer des unteren Hardegger 
Wehres fůr die Nachteile aus AnlaB des 
schádlichen Rúckstaues der Podmoler (Bau- 
moler) Talsperre voli zu entschádigen.

g) Bas Unternehmen haf tet fůr Schaden 
infolge der von ihm verschuldeten Mángel 
bei der Errichtung oder Erhaltung der An- 
iage; zur Entscheidung wird ein Schieds- 
gericht berufen, in das beide Staaten je einen 
Schiedsrichter entsenden; die beiden Staaten 
bestimmen gemeinsam einen dritten.

A r t i k e 1 3.
Bei wesentlichen Ánderungen der Anlagen 

in der Grenzstrecke, die nach der Gesetz- 
gebung des einen oder des anderen Staates 
der behordlichen Genehmigung bedůrfen, 
haben die Behorden die gleichen Grundsátze 
wie bei der Erteilung der Konzession zu 
beobachten.

A r t i k e 1 4.
Dem Unternehmen wird von der čechoslo- 

vakischen Regierung die Verpf lichtung auf
erlegt, nach Erbauung und Inbetriebsetzung 
der gesamten Anlagen in der Strecke Frei- 
stein—Znaim auf Verlangen des Bundesmi- 
nisteriums fůr Handel und Gewerbe, In
dustrie und Bauten an niederosterreichische 
Interessenten loco Staatsgrenze náchst einem 
der Kraftwerke sechs Millionen Kilowatt- 
stunden jáhrlich zu einem angemessenen 
Preis (Selbstkosten zuzůglich eines máBigen 
Gewinhes) zu liefern.

A r t i k e 1 5.
Falls die osterreichische Regierung nicht 

bis zum 31. Márz 1921 bindend erkláren 
solíte, daB in formaler Hinsicht ebenso wie 
fůr das čechoslovakische Gebiet der Weg der 
Erteilung einer unwiderruflichen und zeit- 
lich unb eschránkten Konzession gewáhlt 
werde, úbernimmt sie die Verpflichtung, den 
fůr die Herstellung der Anlagen zwecks Ans- 
nůtzung der gesamten Vvasserkraft in der 
Grenzstrecke notwendigen osterreichischen 
Grund und Boden in die Staatshoheit der če- 
choslovakischen Republik binnen spátestens 
zwei Monaten nach Abgabe der Erklárung 
der čechoslovakischen Regierung, daB das 
Werk innerhalb angemessener Frist begon- 
nen und vollendet werde, abzutreten.

Wird binnen fůnf Jahren nach Abgabe der 
Erklárung nicht mit dem Bau begonnen, so 
geht das abgetretene Gebiet wieder in die 
Staatshoheit der osterreichischen Republik 
ůber.
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Podklady nutné k postoupení území budou 
doručeny rakouské vládě současně se skorá 
zmíněným prohlášením československé vlády.

Katastrální mapy, potřebné k vypracování 
elaborátu o výkupu pozemků, budou rakou
skou vládou vydány moravskému zemskému 
výboru na' požádání se vším možným urych
lením.

č I á n e k 6.
Pro případ, že bude toto území postoupeno, 

platí obdobně podmínky uvedené v předchá
zejících článcích 1.—4.

Článek 7.
Československá vláda se zavazuje, že ne- 

posune za jakéhokoliv odůvodnění vojenské 
síly na jižní břeh řeky Dyje (v pohraniční 
trati, jež přichází zde v úvahu) a že nedá pro- 
vésti na tomto břehu Dyje nijaké vojenské 
opevňovací práce.

článek 8.

Pro případ, že vejdou ustanovení článku 5. 
v platnost, požádají obě vlády u výboru pro 
úpravu hranic za opravu hranice v řečeném 

-úseku řeky Dyje s poukazem na obsah celé 
úmluvy.

II.
Vedení hraniční čáry u Valčic.

Státní hranice na území Valčickém bude 
probíhati následovně (od západu na východ 
popsáno a také vyznačeno v orientačním 
snímku 1 : 25.000):

Počíná u bodu 680 m jihozápadně od prů
seku staré moravsko-dolnorakouské zemské 
hranice se železnicí Mikulov—Válčíce, tam, 
kde obecní hranice mezi Drasenhofen a 
Steinabrunn se dotýká této zemské hranice.

a) Obce Steinabrunn a Herrenbaumgarten 
(Rakousko) a Garschbnthal (Českosloven
sko) .

Hranice sleduje shora jmenovanou obecní 
hranici až ku jižnímu rohu parcely 1242, pro-

Die zur Grundabtretung notigen Unter- 
lagen werden der osterreichischen Regierung 
gleiehzeitig mít der oben erwáhnten Erklá- 
rung der čechoslovakischen Regierung uber- 
mittelt.

Die fůr dle Ausarbeitung des Grundein- 
losungsoperates erforderlichen Katastral- 
karten werden seitens der osterreichischen 
Regierung dem máhrischen Landesaus- 
schusse iiber Anforderung mit der moglich- 
sten Besehleunigung ausgefolgt werden.

A r t i k e 1 6.
Fiir den Fall dieser Gebietsabtretung haben 

die in den vorstehenden Artikeln i bis 4 
angefúhrten Bedingungen sinngemáB An- 
wenduug zu finden.

A r t i k e 1 7.
Die čechoslovakische Regierung ver- 

pflichtet sich, unter keiner wie immer ge- 
arteten Begrúndung militárische Kráfte auf 
das Sůdufer der Thaya (in der in Betracht 
kommenden Grenzstrecke) zu verschieben 
und auf diesem Thayaufer irgend welche mi
litárische Befestigungsarbeřten durchfiihren 
zu lassen.

A r t i k e 1 8.
Fůr den Fall, ais die Bestimmungen des 

Artikels 5 in Kraft treten, werden beide Re- 
gieruňgen beim Grenzregulierungsausschusse 
das Begehren zwecks Richtigstellung der 
Grenze in dem besagten Thayaabschnitte mit 
dem Hinweise auf den Inhalt der ganzen Ver- 
einbarung stelien.

II.
Fiihmng des Grenzzuges bei Felásberg-.
Die Reichsgrenze im Gebiete von Feldsberg 

wird wie folgt verlaufen (von Westen nach 
Osten beschrieben, hiezu auch dle orientie- 
rende Oleáte 1 : 25.000) :

Sie beginnt an dem Punkte 660 m sůdwest- 
lich des Schnittpunktes der alten máhrisch- 
niederosterreichischen Landesgrenze mit der 
Eisenbahn Nikolsburg—Feldsberg, wo die 
Gemeindegrenze zwischen Drasenhofen und 
Steinabrunn diese Landesgrenze trifft.

a) Gemeinden Steinabrunn und Herren
baumgarten (Osterreich) und Garschonthal 
(Čechoslovakei).

Die Grenze folgt der oben genannten Ge
meindegrenze bis zur Sůdecke der Parzelle
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bíhá dále přímočaře ku severovýchodnímu 
kraji parcely 1281/2, přetíná silnici a vede 
přímým směrem ku bodu valčického vodo
vodu, který jest vzdálen 170 m od jihozápad
ního rohu parcely 1452. Dále probíhá ve vzdá
lenosti 15 m podél tohoto vodovodu až ku do
tyku s cestou, jež vede západně na hřbetě 
„Kahlerhaide“ kolem výšinové nádrže vodo
vodu a triangulačního bodu 279. Hranice pro
bíhá pak středem této vozové cesty až ku je
jímu vústění do silnice Garschonthal—Steina- 
brunn (pare. 2609). Probíhá dále středem 
této silnice až ku odbočení cesty pare. 2607, 
pak středem této posledně jmenované cesty 
k jihu (počínaje parcelou 1503, obec Garschon
thal, běží tato cesta podél obecní hranice Gar- 
schonthal—Steinabrunn a Garschonthal— 
Herrenbaumgarten) až ku jižní špičce-území 
obce Garschonthal.

b) Obce Garschonthal a Válčíce (Česko
slovensko) a Schrattenberg (Rakousko).

Hranice sleduje jihovýchodní hranici obce ! 
Garschonthal až ku styku parcelních hranic 
mezi 5639 a 5640 (obec Schrattenberg) se sil
nicí parcela 2540 (obec Garschonthal), na to 
tuto parcelní hranici až ku jihovýchodnímu 
rohu parcely 5640. Sleduje dále východním 
směrem jižní okraj parcel 5654 až 5660 
(obec Schrattenberg), západní okraj parcely 
5475, jižní okraj parcel 5861 až včetně 
5665, západní okraj parcel 5666 až 5668, dále 
střed cesty parcela 7086 až ku styku se se
verním okrajem parcely 6078/1. Hranice 
táhne se na to podél severního okraje parcel 
6078/1, 6077, 6076, 6075, 6089 a 6716” pro
tíná pak silnici Schrattenberg—Válčíce (par
cela 7092/2), sleduje východní okraj parcely 
6660, severní okraj parcely 6654, východní 
okraj parcely 6654 a- 6652, dále severní okraj 
parcely 6651 až ku cestě parcela 7009. Pro
bíhá na to‘středem této cesty a pak dále na 
jižním okraji lesní parcely 6674 až ku styku 
s obecní hranicí Válčíce—Schrattenberg; sle
duje dále jižní hranici parcely 1511 a západní 
hranici parcely 1510 (obec Válčíce) a přetíná 
ještě dvakráte zmíněnou obecní hranici, při 
čemž ponechává parcely 842 a 843 (obec 
Schrattenberg) státu československému, par
cely 1492 až 1495/2 (obec Válčíce) rakou
skému státu. Sleduje dále východním a na to

1242, geht weiter in gerader Linie zum Nord- 
ostrande der Parzelle 1281/2, ůbersetzt die 
Strafíe und geht in gerader Richtung gegen 
einen Punkt der Feldsberger Wasserleitung, 
der 170 m von der Sudwestecke der Parzelle 
1452 entfernt ist. Sie verláuft sodami, in 
einem Abstande von 15 m, lángs dieser 
Wasserleitung, bis sie den auf dem Růcken 
der Kallerhaide beim Hochreservoir der 
Wasserleitung und beim A 279, Kallerhaide, 
westlich vorbeifúhrenden Fahrweg trifft. Die 
Grenze folgt sodami der Mittellinie dieses 
Fahrweges bis zu dessen Einmůndung in die 
Strafie Garschonthal-Steinabrunn (Parzelle 
2609). Sie verláuft weiter in der Mitte dieser 
StraBe bis zur Abzweigung des Weges Par
zelle 2607, dann in der Mitte dieses letzt- 
genannten Weges nach Súden (von Parzelle 
1503, Gemeinde Garschonthal, angefangen 
fúhrt dieser Weg entlang der Gemeinde- 
grenze Garschonthal-Steinabrunn und Gar- 
sehonthal-Herrenbaumgarten) bis zur Siid- 
spitze des Gemeindegebietes von Garschon
thal.

b) Gemeinden Garschonthal und Feldsberg 
(Čechoslovakei) und Schrattenberg (Oster- 
reich).

Die Grenze folgt der Siidostgrenze der Ge
meinde Garschonthal bis zum Anstofie der 
Parzellengrenze zwisehen 5639 und 5640 
(Gemeinde Schrattenberg) an die StraBe 
Parzelle 2540 (Gemeinde Garschonthal), 
sodann dieser Parzellengrenze bis zur súdost- 
lichen Ecke der Parzelle 5640. Sie folgt 
weiter in ostlicher Richtung dem Súdrande 
der Parzellen 5654 bis 5660 (Gemeinde 
Schrattenberg), dem Westrande der Parzelle 
5475, dem Súdrande der Parzelle 5661 bis 
emschliefíiich 5665, dem Westrande der Par
zelle 5666 bis 5668, ferner der Mitte des 
Weges Parzelle 7086 bis zum Anstofie des 
Nordrandes der Parzelle 6078/1. Die Grenze 
zieht sodann lángs des Nordrandes der Par
zelle 6078/1, 6077, 6076, 6075, 6069 und 6716, 
úberquert nun die StraBe Schrattenberg- 
Feldsberg (Parzelle 7092/2), folgt dem Ost- 
rande der Parzelle 6660, dem Nordrande der 
Parzelle 6654, dem Ostrande der Parzelle 
6654 und 6652, ferner dem Nordrande der 
Parzelle 6651 bis zu dem Wege Parzelle 7009. 
Sie verláuft sodann in der Mitte dieses Weges 
und dann weiter am Súdrande der Wald- 
parzelle 6674 bis zum AnstoBe an die Ge- 
meindegrenze Feldsberg—Schrattenberg; sie 
folgt weiter der Súdgrenze der Parzelle 1511 
und der Westgrenze der Parzelle 1510 (Ge-
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jižním směrem obecní hranici mezi Valčicemi 
a Schrattenbergem.

c)Obce Valěice (Československo) a Katzels- 
dorf (Rakousko).

Hranice sleduje nejprve obecní hranici 
mezi jmenovanými obcemi až ku styku s ce
stou parcela č. 3185 (obec Katzelsdorf), pak 
střed této cesty, dále střed cesty parcela 661, 
660, překročuje v prodloužení posledně jme
nované cesty parcelu 1762 a sleduje pak se
verním směrem střed silnice Katzelsdorf— 
Valěice až ku styku s prodloužením severo
východní hranice parcely 1928, pak tuto po
sledně jmenovanou čáru až po jižní okraj par
cely 1927/1. Hranice běží nyní podél jižního 
okraje lesa zvaného „Gelschinkwald" (parcela 
1927/1 včetně 3128/1 a 1926) až po jeho jižní 
špičku a dále podél jižního okraje parcely 
1927/1 a 1924 až ku obecní hranici Katzels- 
dorfi—Reinthal.

d) Obce Reinthal, Bernhardsthal (Rakou
sko) a Poštorná (Československo).

Hranice sleduje na počátku západní hranici 
obce Reinthal severním směrem, načež vstu
puje do středu cesty parcela 2863, kterou 
probíhá až k odbočení cesty parcela 2864.

Hranice probíhá na to středem posledně 
jmenované až ku jejímu vústění do silnice 
Reinthal—Valěice (parcela 2860), pokračuje 
středem této silnice a dále na jižním okraji 
parcely 1185, konečně středem silnice Rein
thal—Břeclava (parcela 2854/1) až ku obecní 
hranici Reinthal—Poštorná.

Hranice sleduje nyní jižní hranici obce Po- 
štorné přes kotu 187 východním, pak severo
východním směrem, při čemž přetíná želez
niční trať Vídeň—Břeclava a silnici Rabens- 
burg—Poštorná až ku jižnímu výběžku par
cely 1455 (obec Bernhardsthal).

Běží nyní podél jihovýchodní hranice zmí
něné parcely až opět k obecní hranici, podél

meinde Feldsberg) und iibersetzt noch zwei- 
mal die erwáhnte Gemeindegrenze, wobei sie 
die Parzellen 842 und 843 (Gemeinde Schrat- 
tenberg) dem čechoslovakischen Staate, die 
Parzellen 1492 bis 1495/2 (Gemeinde Felds
berg) dem osterreichischen Staate zuschlágt. 
Sie folgt dtmn in ostlicher und sodann in sůd- 
licher Richtung der Gemeindegrenze zwischen 
Feldsberg und Schrattenberg.

c) Gemeinden Feldsberg (čechoslovakei) 
und Katzelsdorf (Osterreich).

Die Grenze folgt zunáchst der Gemeinde
grenze zwischen den genannten Gemeinden 
bis zum Anstosse des Weges Parzelle 3185 
(Gemeinde Katzelsdorf) ,dann der Mitte dieses 
Weges, ferner der Mitte des Weges Parzelle 
661, 660, iibersetzt in Verlángerung des letzt- 
genannten Weges die Parzelle 1762, folgt 
dann in nordlicher Richtung der Mitte der 
Strafíe Katzelsdorf—Feldsberg bis zum An
stosse der Verlángerung der nordostlichen 
Grenze der Parzelle 1928, ferner dieser letzt- 
genannten Linie bis an den Sudrand der Par
zelle 1927/1. Die Grenze zieht nunmehr ent- 
lang des Sůdrandes des Gelschinkwaldes 
(Parzelle 1927/1, einschliefílich 3128/1 und 
1926) bis zu dessen Siidspitze und weiter am 
Sůdrande der Parzelle 1927/1 und 1924 bis 
zur Gemeindegrenze Katzelsdorf—Reinthal.

d) Gemeinden Reinthal, Bernhardsthal 
(Osterreich) und Unter-Themenau (čecho
slovakei).

Die Grenze folgt anfangs der Westgrenze 
der Gemeinde Reinthal in nordlicher Rich
tung, um alsbald in die Mitte der Wegparzelle 
2863 einzutreten, der sie bis zur Abzweigung 
der Wegparzelle 2864 folgt.

Sie verláuft sodann in der Mitte der letzte- 
ren bis zu deren Einmiindung in die StraBe 
Reinthal—Feldsberg (Parzelle 2860), weiter 
in der Mitte dieser StraBe, ferner am Siid- 
rande der Parzelle 1185, endlich in der Mitte 
der StraBe Reinthal—Lundenburg (Parzelle 
2854/1) bis zur Gemeindegrenze Reinthal— 
Unter-Themenau.

Die Grenze verfolgt nunmehr die Stid- 
grenze der Gemeinde Unter-Themenau uber 
die Kote 187 in ostlicher, dann nordostlicher 
Richtung, wobei sie die Eisenbahn Wien— 
Lundenburg und die StraBe Rabensburg— 
Unter-Themenau íiberquert, bis zur siid- 
lichen Ecke der Parzelle 1455 (Gemeinde 
Bernhardsthal).

Sie zieht nun entlang der Stidostgrenze der 
vorgenannten Parzelle bis wieder zur Ge-
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této až k jižnímu rohu parcely 1742 (obec 
Poštorná), pak podél jihovýchodní hranice 
parcely 1742 a 1741/2, podél severovýchodní 
hranice této posledně jmenované parcely a 
dále na jedné straně mezi parcelami 1751/1 
a 2 na druhé straně mezi parcelami 1749/2 
a 1, jakož i 1750 (všechny náleží k obci Po- 
štorné), až se opět dotkne obecní hranice.

Hranice nyní sleduje obecní hranici mezi 
Poštornou a Bernhardsthalem až k doteku 
s hranicí mezi parcelami 1515 a 1516 (obec 
Bernhardsthal).

Hranice probíhá nyní mezi parcelami 1515, 
1514, 1513/1 a 2, 1512, 1511/2, 1510/2, 1497,
1503, 1549, 1583, 1582, 1567, 1569, 1570 na 
straně západní a mezi parcelami 1516,1518/1, 
1519, 1511/1, 1510/1, 1511/3, 1509, 1508,
1504, 1505, 1548, 1550, 1551, 1566, 1565 a 
1564 na straně východní až k parcele 1592 a 
konečně severním okrajem parcely 1592 a 
1595 až ku řece Dyji, jíž hranice dosahuje 
asi 2 km jihovýchodně od místa, kde silnice 
Rabensburg—Poštorná protíná železniční 
trať Rabensburg—Břeclava.

Tam, kde sleduje předem popsaná hraniční
čára silnici neb cestu, platí bez výjimky zá
sada, že má platiti ta která část silnice neb 
cesty za společnou i tehdy, když by celá ko
munikační parcela, ležící na hranici některé 
obce, měla dosud celá náležeti k území jedné 
z pohraničních obcí.

III. '

Pohraniční styk mezi valčickým územím 
a rakouským zázemím.

1.

P r ů j e z d.

československá republika povolí pro prů
jezdný styk obyvatel oněch rakouských obcí, 
které leží v bezprostřední blízkosti území 
kolem Valčič, odstoupeného mírovou smlou
vou St. Germainskou československé repu
blice, všechny úlevy srovnatelné s ochranou 
československých celních zájmů a nevydá ze
jména zvláštních zákazů průvozních vztahují
cích se jen na tento styk ani nebude vybírati 
zvláštních průvozních dávek zatěžujících 
pouze tento styk.

meindegrenze, lángs dieser bis zur Súdecke 
der Parzelle 1742 (Gemeinde Unter-The- 
menau), sodami lángs der Súdostgrenze der 
Parzelle 1742 und 1741/2, lángs der Nord- 
ostgrenze dieser letztgenannten Parzelle und 
weiter zwischen den Parzellen 1751/1 und 2 
einerseits und 1749/2 und 1 sowie 1750 
andererseits (alle der Gemeinde Unter-The- 
menau), bis sie abermals die Gemeindegrenze 
trifft.

Die Grenze folgt nun der Gemeindegrenze 
zwischen Unter-Themenau und Bernhards
thal bis zum Anstosse der Grenze zwischen 
den Parzellen 1515 und 1516 (Gemeinde Bern
hardsthal) .

Sie láuft min zwischen den Parzellen 1515, 
1514, 1513/1 und 2, 1512, 1511/2, 1510/2, 
1497, 1503, 1549, 1583, 1582, 1567, 1569, 
1570 im Westen und den Parzellen 
1516, 1518/1, 1519, 1511/1, 1510/1, 1511/3, 
1509, 1508, 1504, 1505, 1548, 1550, 1551, 
1566, 1565 und 1564 im Osten bis an die Par
zelle 1592 und endlich am Nordrande der 
Parzelle 1592 und 1595 bis zum Thayaflusse, 
den die Grenze etwa 2 km súdostlich von der 
Stelle, v/o die Strafíe Rabensburg—Themenau 
die Eisenbahn Rabensburg—Lundenburg 
kreuzt, erreicht.

Wo die vorbeschriebene Grenzlinie einer 
StraBe oder eiuem Wege folgt, gilt ausnahm- 
los der Grundsatz, daB das betreffende Stra- 
Ben- oder Wegstůck ais gemeinsam zu gelten 
hat, aucli wenn die ganze Kommunikations- 
parzelle, an einer Gemeindegrenze gelegen, 
bisher ganz zum Gebiete einer der Grenz- 
gemeinden gehort haben solíte.

III.

Grenzverkehr zwischen dem Feldsberger Ge- 
biet und dem osterreichischen Hinterland.

1.

D u r c h z u g.

Die čechoslovakische Republik wird fůr 
den Durchzugsverkehr der Bewohner jener 
osterreichischen Gemeinden, die in der un- 
mittelbaren Náhe des durch den Staatsver- 
trag von St. Germain an die čechoslovakische 
Republik abgétretenen Gebietes um Felds- 
berg liegen, jede mit dem Schutze des čecho- 
slovakischen Zollinteresses Vereinbarliche 
Erleichterung gewáhren und insbesondere 
spezielle, nur auf diesen Verkehr beschránkte 
Durchfuhrverbote nicht erlassen, sov/ie spe
zielle, nur diesen Verkehr belastende Durch- 
fuhrabgaben nicht erheben.
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Československá a rakouská vláda pomýšlejí 
na co možná největší společenství při výkonu 
celních kontrol vzhledem k tomuto styku. Obě 
vlády dohodnou se co nejdříve o způsobech 
cjlní kontroly a připuštěných hraničních pře
chodech, při čemž bude dlužno přihlížeti 
v prvé řadě k nynějším silničním spojením 
přes Válčíce.

K zamezení důchodkových přestupků v po
hraničním styku mezi územími přicházejícími 
tu v úvahu zavazují se obě vlády ke vzájemné 
účinné pomoci za účelem zamezení a vy
pátrání takových přestupků.

2.

Přespolní majetek a pastva.

Na statcích nebo usedlostech, jež leží v po
hraničním území rakouském a českosloven
ském, uvedeném pod 1., a jsou přeťaty celní 
hranicí, smějí se přepravovati beze cla na při- 
rozených přechodech výrobky získané na nich 
obděláváním pozemků a chovem dobytka, 
jsou-li dopravovány z míst, kde byly vy
robeny, do budov a místností určených k je
jich uschování, dále hospodářský dobytek a 
hospodářské nářadí náležející k takovým 
usedlostem, jakož i hnojivo a osivo k obdě
lání polí, jsou-li dopravovány z jedné části 
usedlosti na druhou.

Obě vlády vyhražují si odvolati výhodu 
svrchu povolenou pro určité přechody, kdyby 
se jí zneužilo.

Pohraniční obyvatelé, kteří musejí vykoná
vat! zemědělské práce v pohraničním území 
druhého státu na vlastních nebo pachtova- 
ných pozemcích nebo lukách nebo jinde, avšak 
pouze v blízkosti svého bydliště, mohou pře
pravovati beze cla přes hranici zvířata, vo
zidla a nářadí, jichž potřebují k těmto pra
cím, dále hnojivo a osivo pro své pozemky, 
jakož i z pozemků odváženou sklizeň obilnou 
ve snopech a sklizeň jiných polních plodin 
(též píci zelenou a syrovou, pícniny, seno, 
lesní stelivo, palivové dříví). Přeprava přes 
hranice může se díti také po cestách vedlej
ších, vyžadují-li toho místní poměry nebo 
způsob prováděných prací, zachovají-li se na
řízení vydaná k zajištění celního důchodku a 
vrací-li se pohraniční obyvatel z pohraničního

Die čechoslovakische und die osterreichi- 
sche Regierung nehmen die tunlichste Ge- 
meinschaftlichkeit bei der Ausúbung der 
Zollkontrollen in Bezug auf diesen Verkelrr 
in Aussicht. Die beiden Regierungen werden 
sich uber die Zollkontrollen und liber die zu- 
gelassenen Grenziibertrittspunkte ehestens 
einigen, wobei die gegenwártigen StraBen- 
verbindungen liber Feldsberg in erster Linie 
zu berůcksichtigen sein werden.

Zur Hintanhaltung von Gefállsúbertretun- 
gen im Grenzverkehr der hier in Betracht 
kommenden Gebiete verpflichten sich beide 
Regierungen zur gegenseitigen wirksamen 
Hilfeleistung zum Zwecke der Verhinderung 
und Entdeckung solcher Ůbertretungen.

2.

Ůberlandsbesitz und Weide- 
v e r k e h r.

Auf Landgútern oder Grundbesitzungen, 
die in dem unter 1 angefúhrten osterreichi- 
schen und čechoslovakischen Grenzgebiet ge- 
legen und von der Zollgrenze durchschnitten 
sind, dúrfen die darauf gewonnenen Er- 
zeugnisse der Bodenkultur und der Viehzucht 
bei der Beforderung von den Orten ihrer 
Hervorbringung nach den zu ihrer Ver- 
wahrung bestimmten Gebáuden und Ráumen, 
ferner das zu solchen Besitzungen gehorige 
Wirtschaftsvieh und Wirtschaftsgerát, sowie 
Důngmittel und die Aussaat zum Feldbau bei 
der Beforderung von einem Teile der Be- 
sitzung zum anderen an den natúrlichen 
Ubergangspunkten zollfrei verbracht werden.

Beide Regierungen behalten sich vor, bei 
vorkommendem MiBbrauch die. oben ge- 
wáhrte Begúnstigung fůr bestimmte Ůber- 
gangspunkte zu entziehen.

Grenzbewohner, die im jenseitigen Grenz- 
gebiete auf eigenen oder gepachteten Áckern 
oder Wiesen oder sonst, jedoch nur in der 
Náhe ihres Wohnortes, landwirtschaftliche 
Arbeiten zu verrichten haben, konnen die fůr 
diese Arbeiten erforderlichen Tiere, Fahr- 
zeuge und Geráte, die Důngmittel und die 
Aussaat fůr ihre Grundstůcke, sowie die von 
den Grundstůcken weggefůhrte Fechsung an 
Getreide in Garben und sonstigen Feld- 
friichten (auch Grůn- und Rauhfutter, Fut- 
terkráuter, Heu, Waldstreu, Brennholz) zoll
frei liber die Gřenze bringen. Die Verbrin- 
gung uber die Grenze kann auch auf Neben- 
wegen erfolgen, wenn die ortlichen Verhált- 
nisse oder die Art der zu verrichtenden Ar
beiten es ais notwendig erscheinen lassen,



Sbírka zákonů a nařízení, č. 288. 1313

území druhého státu téhož dne, kterého tam 
přešel. Stejných výhod požívá tráva a seno 
z pohraničních území v úvahu tu přicházejí
cích, jež byly vydraženy při dražbách obyva
teli jednoho pohraničního území ve druhém 
pohraničním území.

Dobytek vyháněný na pastvu do pohranič
ního území sousedního státu nebo odtud ^ se 
vracející je osvobozen od cla, je-li zjištěna 
totožnost.

Výrobky pocházející od takového dobytka, 
jako mléko, máslo, sýr, a mladý dobytěji 
v mezidobí snad přibylý, smí se beze cla zpět 
dopraviti ve množství přiměřeném počtu do
bytka a délce doby pastevní.

Pokud to místní poměry vyžadují, jest při
pustilo překročovati hranici při hnaní do
bytka na pastvu po vedlejších cestách, za
chová jí-li se místní opatření, jež budou na
řízena pro takové případy.

Pro dopravu uvedenou pod 2. nebude žádná 
z obou smluvních stran požadovat! povolení 
dovozní nebo vývozní. Rovněž tak nesmí vze
jiti obyvatelům jednoho pohraničního území 
z té okolnosti, že obhospodařují jednotlivé 
pozemky v druhém pohraničním území, po
vinnost dodávek na prospěch onoho státu, 
v němž tyto pozemky leží.

Obě smluvní strany jsou oprávněny na
řídili pro styk upravený pod 2. účelná, v ma
lém pohraničním styku obvyklá opatření, jež 
by se ukázala nutnými z ohledu veřejného 
zdravotnictví a veterinární policie.

3.
Ustanovení tohoto oddílu zůstanou v plat

nosti až do doby, kdy nabude účinnosti do
hoda mezi republikou československou a re
publikou Rakouskou ohledně malého pohra
ničního styku na společné celní hranici, nej
déle však do konce roku 1921.

IV.

Používání dráhy Mikulov—-Válčíce—Břeclava.

československá vláda dovoluje obyvatelům 
obcí Ottental, Steinabrunn, Drasenhofen,

die zur Zollsicherung getroffenen Anordnun- 
gen befolgt werden und der Grenzbewohner 
aus dem jenseitigen Grenzgebiet am dem- 
selben Tage zurůekkehrt, an dem er es be- 
treten hat. Die gleichen Begůnstigungen ge- 
niefit Gras und Heu aus den hier in Betracht 
kommenden Grenzgebieten, das von Be- 
wohnern des einen Grenzgebietes im anderen 
Grenzgebiete bei Versteigerungen erstanden 
wurde.

Vieh, das auf Weiden nach dem jenseitigen 
Grenzbezirk getrieben wird oder von dort 
zuruckkommt, bleibt zollfrei, wenn die Iden- 
titát sichergestellt ist.

Die Erzeugnisse von solchem Vieh, wie 
Milch, Butter, Kase und das in der Zwischen- 
zeit allenfalls angewachsene junge Vieh dúr- 
fen in einer der Stúckzahl des Viehs und der 
Weidezeit angemessenen Menge zollfrei zu- 
rúckgefůhrt werden.

Soweit die drtlichen Verháltnisse es er- 
fordern, ist die ůberschreitung der Grenze 
in diesem Weidéverkehr auf Nebenwegen 
unter Beobachtung der diesfalls zu bestim- 
menden drtlichen VorsichtsmaBnahmen zu- 
lássig.

Fůr die unter 2 angefúhrten Transporte 
wird keiner der beiden Vertragsteile Ein- 
oder Ausfuhrbewilligungen verlangen. Eben- 
sowenig soli den Bewohnern des einen Grenz
gebietes aus dem Umstande, daB sie einzelne 
Grundstúcke in dem anderen Grenzgebiete 
bewirtschaften, eine Ablieferungspflicht zu 
Gunsten jenes Staates, in dem die Grund
stúcke gelegen sind, erwaehsen.

Beide Teile sind berechtigt, fůr den unter 
2 geregelten Verkehr zweckentsprechende im 
kleinen Grenzverkehr ůbliche Mafinahmen zu 
treffen, die sich aus Růcksichten der dffent- 
lichen Gesundheitspflege und der Veterinár- 
pclizei ais notwendig erweisen.

3.
Die Bestimmungen dieses Abschnittes sol- 

len bis zum Inkrafttreten eines Abkommens 
zwischen der čechoslovakischen Republik und 
der Republik osterreich, betreffend den klei
nen Grenzverkehr uber die gemeinsame Zoll- 
grenze, lángstens aber bis Ende 1921 in Gel- 
tung bleiben.

IV.

Beniitzimg der Bahn Nikolsburg—Feids- 
berg—Lundenburg.

Die ěechoslovakische Regierung gestattet 
den Bewohnern der Gemeinden Ottental,
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Gutenbrunn, Stiitzenhofen, Klein-Schwein- 
barth, Falkenstein, Poysbrunn, Schratten- 
berg, Katzelsdorf, Pottenhofen a Wilden- 
diirnbach v politickém okresu mistelbašském 
přístup na československé státní území za 
příčinou použití dráhy Mikulov—Válčíce— 
Břeclava k průjezdu do Rakous a naopak na 
průkaz osvědčení ku překročení hranic ob
vykle užívaného v malém pohraničním styku 
s tou podmínkou, že tato osvědčení budou ob
sahovali výslovnou poznámku: „Platné jen 
pro průjezd do Rakouska a zpět za použití 
dráhy Mikulov—Valčice—Břeclava".

V.
Vodovod města Břeclavy (Lundenburg).

Článek 1.

Rakouská vláda zavazuje se uděliti dle stá
vajících zákonných ustanovení pravoplatnou 
koncesi pro výstavbu a provoz vodovodu a 
vedlejší zařízení k zásobování města Břeclavy 
(Lundenburg) pitnou a užitkovou vodou 
z Fohrenwaldu na severním okraji obce Bern- 
hardsthalu, pokud tyto stavby (vedlejší za
řízení) se zřídí na rakouském území a půdě 
nebo se tohoto území a půdy budou dotýkati, 
během půlroční lhůty po předložení náležitě 
doložené žádosti jmenované obce, a to za ná
sledujících podmínek:

a) Koncese udělí se neodvolatelně a časově 
neobmezeně.

b) Podniku přizná se od rakouské vlády 
právo vyvlastnovací.

c) Rakouská vláda nezatíží nižádnými da
němi ani jinakými dávkami hmoty a nářadí 
nutné pro vybudování, udržování a provoz 
vodovodu, pokud týž ležeti bude na rakou
ském území.

d) Rakouská vláda dovolí orgánům podniku 
volně vkročovati na rakouské území a půdu 
za účelem provádění předběžných prací, dále 
za účelem výstavby, udržování, obsluhy a do
zoru na zařízení.

Steinabrunn, Drasenhofen, Gutenbrunn, 
Stiitzenhofen, Klein-Schweinbarth, Falken
stein, Poysbrunn, Schrattenberg, Katzels
dorf,_ Pottenhofen und Wildendůrnbach des 
politischen Bezirkes Mistelbach den Úbertritt 
auf das čechoslovakische Staatsgebiet zwecks 
Benútzung der Bahn Nikolsburg—Feldsberg 

•—Lundenburg zur Durchfahrt nach Oster- 
reich und umgekehrt gegen Vorweisung der 
im kleinen Grenzverkehr iiblichen Grenztiber- 
trittsscheine unter der Bedingung, dafí diese 
Scheine mít dem ausdriicklichen Vermerk: 
„Giltig nur fůr die Durchfahrt nach Oster- 
reich und zuriiek unter Benútzung der Bahn 
Nikolsburg—Feldsberg—Lundenburg" ver- 
sehen sind.

V.
Wasserleitungsanlage der Siadtgememde 

Břeclava (Lundenburg).

A r t i k e 1 1.

Die osterreichische Regierung ůbernimmt 
die Verpflichtung, fůr den Ausbau und den 
Betrieb der Anlageii und Nebeneinrichtungen 
zur Versorgung der Stadtgemeinde Břeclava 
(Lundenburg) mit Trink- und Nutzwasser 
aus dem Fóhrenwald am Nordrand der Ge- 
meinde Berahardstíial. insoweit diese Anlagen 
(Nebeneinrichtungen) auf osterreichischem 
Grund und Boden errichtet werden oder 
diesen Grund und Boden berúhren, nach 
Mafigabe der bestehenden gesetzliehen Be- 
stimmungen die. rechtskráftige Konzession 
innerhalb ejner halbjáhrigen Frist nach Vor- 
lage des gehorig instruierten Gesuches der 
genannten Stadtgemeinde und zwar unter 
nachstehenden Kautelen zu erteilen:

a) Die Konzession wird unwiderruflich und 
zeitlich unbeschránkt erteilt.

b) Das Unternehmen erhfflt von der oster- 
reichischen Regierung das Recht der Enteig- 
nung zuerkannt.

c) Die osterreichische. Regierung wird die 
Materialien und Requisiten fůr die • Aus- 
fiihrung, Erhaltung und den Betrieb der 
Wasserleitungsanlage, soweit diese auf oster- 
reichiséhes Gebiet zu liegen kommt, mit 
keineríei Steuern oder sonstigen Abgaben 
belasten.

d) Den Organen des Unternehmens wird 
das freie Betreten des hsterreičMschen Grund 
und Bodens zwecks Vornahme von Vor- 
arbeiten, feraer zur Ausfůhrung, Erhaltung, 
Bedienung und ŮDerwachung der Anlagen
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e) Stavbu jest dokončiti během lhůty 6 let 
po udělení pravoplatné koncese.

článek 2.
Československé vládě přiznává se v případě 

válečné zápletky hrozící československé re
publice s kterýmkoliv z jejích sousedních 
států právo vojensky obsaditi na dobu ne
zbytně nutnou vodárnu, jež ve Fohrenwaldě 
má se vystavěti, jakož i vodovod odtud do 
Břeclavy vedoucí, pokud tato zařízení budou 
ležeti na rakouské půdě.

Československá vojenská zajištění nesmějí 
však býti posunuta přes jižní okraj Fohren- 
waldu.

Toto vojenské opatření nutno oznámiti 
před jeho provedením rakouské vládě.

VI.

Pohraniční styk mezi trojúhelníkem morav- 
sko-dyjským a rakouským územím s ním 

hraničícím.

č 1 á n e k 1.

Prostorový a časový obvod 
platnosti.

(i) Moravsko-dyjským trojúhelníkem ve 
smyslu této dohody rozuměti dlužno _ území 
příslušející k československému stá.tu, jež jest 
ohraničeno na jihu a západě Dyjí od jejího 
ústí až k bodu, kde se protíná s dřívější 
správní hranicí mezi Dolními Rakousy a Mo
ravou, běžící od Dyje k Moravě, na severu 
zmíněnou správní hranicí a na východě Mo
ravou od bodu, kde se tato protíná se jmeno
vanou správní hranicí, až k ústí Dyje do 
Moravy.

(2) Ustanovení tohoto oddílu mají za účel 
zajistiti na věčné časy zájemníkům v rakou
ských politických okresích Mistelbachu a 
Gánsemdorfu, hraničících s trojúhelníkem 
moravsko-dyjským, od nepamětných dob ne
postradatelný odběr polních a lesních plodin 
z trojúhelníku moravsko-dyjského.

von der osterreichischen Regierung zu- 
gestanden,

e) der Bau ist binnen.einer Frist von sechs 
Jahren nach Erteilung der rechtskráftigen 
Konzession zu vollenden.

A r t i k e 1 2.
Der čechoslovakischen Regierung wird das 

Recht eingeráumt, im Falle einer der čecho
slovakischen Republik drohenden kriegeri- 
schen Verwickelung mit irgend einem ihrer 
Naehbarstaaten das im Fohrenwalde zu er- 
bauende Wasserwerk und die von dort nach 
Lundenburg fiihrende Wasserleitung, soweit 
sie auf osterreichischem Boden gelegen sein 
wird, auf die unumgánglich notwendige Zeit 
militářisch zu besetzen.

Die čechoslovakischen militárischen Siche- 
rungen důrfen jedoch uber die Sudlisiěre des 
Fohrenwaldes nicht vorgeschoben werden.

Diese militárische MaBnahme ist vor ihrer 
Durchfúhrung der osterreichischen Regie
rung bekanntzugeben.

VI.

Grenzverkehr zwischen clem March-Thaya- 
Dreieck und dem daran angrenzenden bster- 

reichischen Gebiet.

A r t i k e 1 1.
Ráumliches und zeitliches Gel- 

tungsgebiet.

(1) Unter der Bezeichnung March—Thaya 
—-Dreieck im Sinne dieses ůbereinkommens. 
ist jenes zum čechoslovakischen Staat ge- 
horige Gebiet zu verstehen, das im Sůden 
und Wěsten durch die Thaya von ihrer Mun- 
dung bis zum Schnittpunkte mit der frúheren 
von der Thaya zur March verlaufenden Ver- 
waltungsgrenze zwischen Nieder-Osterreich 
und Máhren, im Norden durch die erwáhnte 
Verwaltungsgrenze und im Osten durch die 
March von ihrem Schnittpunkte mit der ge- 
nannten Verwaltungsgrenze bis zur Múndung 
der Thaya in die March begrenzt ist.

(2) Die Bestimmungen dieses Abschnittes 
verfolgen den Zweck, den Interessenten in 
den an das March—Thaya—Dreieck angren
zenden osterreichischen politischen Bezirken 
Mistelbach und Gánserndorf den seit unvor- 
denklichen Zeiten unentbehrlichen Bezug der 
land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse 
aus dem March—Thaya—Dreieck auf imrner- 
wáhrende Zeiten zu sichern.
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Článek 2.

Přeprava zboží.
í.1). Přírodní hnojivá, zelená a syrová píce 

(pícniny, seno, sláma, řezanka), lesní stelivo, 
mech, sítí, palivové, stavební a užitkové dříví, 
zvěřina a ryby zůstávají v obou státech osvo
bozena od cla, pokud tyto předměty pocházejí 
z moravsko-dyjského trojúhelníku a dopravují 
se do rakouských politických okresů Mistel- 
bachu a Gánssrndorfu jako nesená břemena 
nebo po nápravě.

(-) Totéž platí pro osno potřebné k polnímu 
a lesnímu zásevu v moravsko-dyjském troj
úhelníku a pro přírodní a umělé hnojivo po
třebné k témuž účelu při jich dovozu do na
značeného území.

(3) Pytle a jiné obaly, ve kterých se do
pravují nahoře uvedené předměty z jednoho 
zde y úvahu ^ přicházejícího pohraničního 
uzenu do druhého pohraničního území a jež 
se prázdné dopravují odtud zpět toutéž 
cestou, jsou v obou státech osvobozeny od cla.

A r t i k e 1 2.

C1) Naturhcher Dúnger, Grůn- und Rauh- 
íutter (F utterkráuter, Heu, Stroh, Hácker- 
iing), Waldstreu, Moos, Binsen, Brennholz 
Bau- und Nutzholz, Wildpret und Fische’ 
soiern diese Gegenstánde aus dem March- 
ixiaya-Dreieck stammen und in die dsterrei- 
cmschen politischen Bezirke Mistelbach und 
Ganserndorf in Traglasten oder im Achsver- 
kehr emgebracht werden, bleiben in beiden 
btaaten zollfrei.

(-) Dasselbe gilt fůr die zum land- und 
forstwirtschaftlichen Anbau im March- 
Thaya-Dreieck 'erforderliche Aussaat und 
die zu demselben Zwecke erforderlichen na- 
turhcaen und kunstlichen Důngmittel bei 
ihier Embrmgung in das bezeiclmete Gebiet.
• Sácke und andere UnischlieBungen, 
in denen aie obengenannten Waren aus dem 
emen der hier in Betracht kommenden 
Gi enzgebiete in das andere Grenzgebiet ver- 
bracht werden und die von dort leer auf dem 
namlichen Wege zurůckgefůhrt werden, 
bleiben beiderseits zollfrei.

článek 3.

Přeprava dobytka.
Dobytek, který se vyhání na pastvu do mo

ra vsko-dyjského trojúhelníku anebo odtud se 
vrací, jest v obou státech osvobozen od cla, 
je-li totožnost zajištěna. Rovněž tak smí býtí 
/Jeze cla zpět dopravovány výrobky, pocháze- 
jící od tohoto dobytka, jako mléko, máslo, sýr, 
\ i na a^ mladý oobytek, pnbylý v mezidobí, 
y množství přiměřeném počtu dobytka a délce 
doby pastevní.

článek 4.

Přechod osob.
Pohraniční obyvatelé a dělníci, kteří mají 

vykoná váti polní a lesní práce v moravsko- 
dyjském trojúhelníku, mohou — zachováva
jíce úřední nařízení vydaná k ochraně celního 
důchodku hvolně překročovati celní hranici 
tez po vedlejších cestách a bráti s sefoou tam 
a zpět zvířata potřebná k práci, vozidla a ná- 
radí,Jakož i denní spotřebu potravin a krmivá, 
jakož i nápojů také po vedlejších cestách beze 
cla a dávek. Pohraničním obyvatelům a děi- 
niKŮm nahoře naznačeným dovoluje se pře
chod hranice do moravsko-dyjského trojúhel
níku a návrat do rakouského pohraničního

A r t i k e 1 3.

V i e h v e r k e h r.
™ Y1™’ das auf die Weide nach dem
March-1 haya-Dreieck getrieben wix’d od°r 
yon dort zuríickkommt, bleibt beiderseits zoíl- 
írei, wenn die Identitát sichergesťellt ist. 
Ebenso zollfrei důrfen die Erzeuguisse von 
solchem Vieh, wie Milch, Butter, Kase, Wolle 
und das in der Zwischenzeit zugewachsene 
Jungvieh iiy einer der Stiickzahf des Viehs 
und der Weidezeit angemessenen Menge zu
růckgefůhrt werden.

Ar ti kel 4.

P e r s o n e n v e r k e h r.
Grenzbewohner und Arbeiter, die im March- 

Thaya-Dreieck land- und forstwirtschaftliche 
Axbeiten zu vernchten haben, korinen bei 
Beobachtung der zuř Zollsicherung getrofťe- 
nen behordlichen Anordnungen die Zoll- 
grenze ungehmdert auch auf Nebenwegen 
ůberschreiten und die zuř Arfceit erforder- 
lichen 'liere, Fanržeuge und Geráte, sowie den 
iagesbedari an wahnmgs- und Futtermit- 
teln, sowie an Getranken auch auf Neben
wegen zolí- unci abgafcenírei uber die Grenze 
hm- und zurůckbringen. Den oben bezéichne- 
ten Grenzbewohnern und Arbeitern wird der
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území na průkaz osvědčení k překročení hra
nic, zavedených pro malý pohraniční styk.

Článek 5.

Přeprava po vedlejších cestách, 
kontroly.

(1) Přeprava uvedená ve článcích 2. a 3. do
voluje se též po vedlejších cestách.

(2) Smluvní strany jsou oprávněny učiniti 
pro styk upravený touto dohodou účelná, 
v malém pohraničním styku obvyklá opatření, 
jež by se prokázala nutnými z ohledů na ve
řejné zdravotnictví a veterinární policii, jakož 
i celní a dávkovou kontrolu. Celní správy obou 
stran dohodnou se o kontrole, jež by byla snad 
potřebná co do původu předmětů vyvážených 
z moravsko-dyjského trojúhelníku a spadají
cích pod ustanovení této úmluvy; tuto kon
trolu dlužno vybudovati co nej jednodušeji a 
bez výloh.

článek 6.

Zákazy dovozu a vývozu, dovozní 
a vývozní dávky, dodací povin

nosti.

(i) Smluvní strany se zavazují, že nebudou 
stěžovati vzájemný styk území jmenovaných 
na počátku této dohody ohledně předmětů 
uvedených ve článcích 2. až 4. žádnými dovoz
ními nebo vývozními zákazy nebo dávkami při 
dovozu nebo vývozu nebo povinností dodávek 
pro veřejné účely; dovozních a vývozních po
volení nebude požadováno.

(2) Roční množství palivového, stavebního 
a užitkového dříví obnáší u palivového dříví 
9000 a u stavebního a užitkového dříví 6000 
pevných metrů; toto dříví jest uvoiaiti z mo
ravsko-dyj ského trojúhelníku ve styku podle 
této dohody. O provádění kontroly ohledně 
množství shodnou se celní správy obou stran.

Grenzůbertritt ín das March-Thaya-Dreieck 
und die Rúckkehr in das osterreichische 
Grenzgebiet gegen Vorweisung der im klei- 
nen Grenzverkehr vorgesehenen Grenzůber- 
trittsscheine gestattet.

A r t i k e I 5.

Nebenwegverkehr, Kontrollen.

(1) Die in den Artikeln 2 und 3 angefúhr- 
ten Transporte sind auch auf Nebenwegen 
zulássig.

(2) Die vertragschlieBenden Teile sind 
bereehtigt, fůr den in diesem Abkommen ge- 
regelten Verkehr zweckentsprechende, im 
kleinen Grenzverkehr úbliche MaBnahmen 
zu treffen, die sich aus Rúeksichten der 
offentlichen Gesundheitspflege und der Vete- 
rinárpolizei, sowie der Zoll- und Abgahen- 
kontrolle ais notwendig erweisen. liber die 
allenfalls notwendig werdende Ursprungs- 
kontrolie fůr die aus dem March-Thaya- 
Dreieck auszufúhrenden, miter dieses Ab
kommen fallenden Gegenstánde, die moglichst 
einfach und kostenfrei zu gestalten sein 
wird, werden sich die beiderseitigni Zollver- 
waltungen verstándigen.

A r t i k e 1 6.

E i n f u h r- und Ausfuhrverbote, 
E i n f u h r- und Ausfuhrabgaben, 
Ablieferungsverpflichtungen.

(1) Die vertragschlieBenden Teile ver- 
pflichten sich, den gegenseitigen Verkehr der 
im Eingang dieses Abkommens genannten 
Gebiete mit den in den Artikeln 2 bis 4 an- 
geřtíhrten Gegenstánden durch keinerlei Ein- 
fuhr- oder Ausfuhrverbote oder Abgaben an- 
láBlich der Einfuhr oder Ausfuhr oder 
durch Ablieferungsverpflichtungen fůr 
dffentliche Zwecke zu hemmen; Ein- und 
Ausfuhrbewilligungen werden nicht verlangt 
werden.

(2) Die jáhrliche Menge des Brenn-, Rau- 
und Nutzholzes beziffert sich bei Brennholz 
auf 9000 und bei Bau- und Nutzholz auf 6000 
Festmeter, das aus dem March-Thaya-Dreieck 
im Verkehr nach diesem Abkommen frei- 
zulassen ist. tiber die auszuúbende Mengen- 
kontrolle werden sich die beiderseitigen Zoll- 
verwaltungen einigen.
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Článek 7.

Závěrečná ustanovení.
C1) Tato ujednání smluvena byla z titulu 

výhod v pohraničním styku.

(2) Kdyby pozdější dohody mezi smluvními 
stranami obsahovaly širší úlevy pro pohra
niční styk, dlužno je poskytnout! obdobně také 
píro styk mezi územími naznačenými na po- 
č itku této dohody.

' VII.
Určení státní hranice vyznačené říčním kory

tem Dyje a Moravy.

í1) Hraniční čára má sledovati „déplace- 
ftjsnts éventuels“ (eventuelní posuny) koryta 
říčního (čl. 30. státní smlouvy St. Germain- 
ské).

(v2) Obě vlády prohlašují souhlasně, že roz- 
umejí jood označením „déplacements1' jen 
změny říčního koryta nastalé přírodními zjevy 
nebo dle vzájemné dohody obou sousedních 
států.

VIII.
Způsob úpravy otázek právní povahy.

Obě^vlády se shodují v tom, že upraví otázky 
právní povahy, naskýtající se následkem sta- 
novení hraniční čáry a s touto související, 
přímo mezi sebou ve smyslu rozhodnutí kon
ference velvyslanců ze dne 30./X. 1920.

Dohodly se dále na tom, že tyto otázky mají 
býti za účelem technického zjednodušení ře
šeny pokud možno jednoduchým způsobem 
vládami na základě jich zákonného zmocnění.

IX.
Úhrada a rozdělení nákladů rakousko-česko- 

slovenského výboru pro úpravu hranic.

a) Náklady neinteresovaných států.

1. Přídavky personálu delegací neintereso
vaných mocí a personálu kanceláří.

A r t i k e 1 7.

SchluBbestimmungen.
í1) Die vorliegenden Abmachungen wer- 

den unter dem Titel von Grenzverkehrs- 
begimstigungen getroffen.

(2) Sollten spátere Abkommen zwischen 
den vertragschlieBenden Teilen weiter- 
gehende Erleichterungen fiir den Grenzver- 
kehr enthalten, so sollen diese sinngemáB 
auch auf den Verkehr zwischen den im Ein- 
gang dieses Abkommens bezeichneten Gebie- 
ten Anwendung finden.

VII.
Bestimmung der durch den Wasserweg der- 
Thaya imd der March bezeichneten Staats- 

grenze.
( ' ) Die Grenzlinie hat den „déplacements 

éventueis" (Artikel 30 des StaatsverHages 
von St. Germain) des Wasserlaufes zu folgen.

. (2) Die beiden Regierungen erkláren uber- 
einstimmend, daB sie unter der Bezeichnung 
„déplacements" nur durch natúrliche Vor- 
gánge oder durch Vereinbarungen beider 
N achbarstaaten bewirkte Veránderungen 
des Wasserlaufes verstehen.

VIII.
Art der Regelung von Fragen rechílicher 

Nátur.
Die beiden Regierungen sind darúber einig, 

daB sie die durch die Festsetzung der Grenz- 
iinie áuftauchenden und mit ihr zusammen- 
hángenden Fragen rechtlicher Nátur direkt 
unter sich im Sinne der Entscheidung der 
Botschafterkonferenz vom 30. Oktober 1920 
regeln werden.

Es herrscht weiters Einverstándnis, daB 
diese Fragen zwecks technischer Verein- 
fachung auf moglichst. einfachem Wege auf 
Grund einer gesetzlichen Ermáchtigung der 
Regierungen durch diese gelost werden 
sollen.

IX.
Besíreiíung und Aufteiluhg der Ausgaben des 
bsterreicliistíi-čedioslovakischen Grenzrega- 

lungsausschusses.
a) Ausgaben der nichtinteressierten 

Máchte.

.1. Zulagen áes Personals der Delegatio- 
nen der nicht intěressierten Máchte und des 
Personals des Bůros.
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2. Dopravní výlohy mimo území obou 
zúčastněných mocí (uvnitř těchto území jsou 
všechny transporty volny).

3. Umořovací kvóty za materiál, který byl 
dodán neinteresovaným delegacím od jejich 
vlád.

Způsob náhrady těchto výloh jest upraven 
notou konference velvyslanců ze dne 22. čer
vence 1920.

Bylo stanoveno, že delegace neinteresova- 
ných mocí nijakých jiných výdajů nehradí. 
Byla-li by v nepředvídaných výminečných pří
padech některá z těchto delegací nucena pla- 
titi hotově nějakou výlohu, musí tuto ihned 
přímo nahraditi delegace oné zúčastněné moci, 
na jejíž půdě byla tato výloha učiněna.

b) Výlohy zúčastněných mocí, které se tý
kají neinteresováných delegací a kanceláře 
komise (výboru).

Veškeré náklady, které nejsou jmenovány 
výslovně pod a), tedy byty, kanceláře, trans
porty (na příklad benzinu a oleje pro auto
mobily, potřebné opravy, pokud nezvyšují sku
tečnou cenu, na něž tudíž může býti vzat 
zřetel při amortisační kvótě) a tak dále, budou 
placeny od vlád oněch zúčastněných mocí, na 
jichž území sídlí v danou dobu dohodová ko
mise.

Tyto výdaje budou v přímé shodě obou 
zúčastněných vlád (delegací) rozděleny na po
lovici a vyúčtovány; budou předkládány jen 
v takových zvláštních případech prostředni
ctvím dohodové komise konferenci velvyslan
ců, když pochybnosti nebo různost pojímání 
budou vyžadovat! rozhodnutí.

c) Vydání zúčastněných mocí spojená s pra
cemi v terénu.

Veškerá tato vydání, zvláště výlohy za hra
niční kolíky, hraniční kameny a jich dovoz; 
platy nádeníkům, kteří přechodně na místě 
samém budou najati, výlohy za mapy a plány 
včetně jich oprav venku v terénu, budou roz
vržena přímo na obě zúčastněné vlády rovným 
dílem a vyúčtována. O těchto, jakož i o výda
jích uvedených pod b) budou si zúčastněné 
vlády navzájem doručovat! podrobné seznamy 
a zároveň poskytovat! detailní doklady za 
účelem kontroly.

2. Transportauslagen auBerhalb des Ge- 
bietes der beiden beteíligten Machte (inner- 
halb dieser Gebiete sind alle Transporte frei).

3. Amortisationsquoten fůr das Materiál, 
das den nicht interessierten Delegationen von 
ihren Regierungen beigestellt wurde.

Die Art der Růckvergútung dieser Aus- 
gaben ist durch dle Notě der Botschafterkon- 
ferenz vom 22. Juli 1920 geregelt.

Es wurde festgesetzt, dafi dle Delegationen 
der nicht interessierten Machte keinerlei 
sonstige Ausgaben bestreiten. Solíte in un- 
yorhergesehenen Ausnahmsfállen eine dieser 
Delegationen genotigt sein, irgend eine Aus- 
lage in Barem zu bestreiten, so ist diese so- 
gleich direkt durch die Delegation derjenigen 
der beteilig-ten Machte zu ersetzen, auf deren 
Boden diese Ausgabe gemacht worden ist.

b) Ausgaben der beteíligten Machte, die 
die nicht interessierten Delegationen und das 
Bůro des Ausschusses betreffen.

Alle Kosten, die nicht ausdrůcklich unter 
a) genannt sind, also Wohnungen, Kanzleien, 
Transporte (zum Beispiel Benzin und Ol fůr 
die Autos, notige Reparaturen, soweit sie 
nicht den tatsáchlichen Wert erhohen und 
daher in der Amortisationsquote berůcksich- 
tigt werden konnen) und so veiter, werden 
von der Regierung derjenigen beteíligten 
Macht bezahlt, auf deren Gebiet sich zur ge- 
gebenen Zeit der Sitz des Ausschusses be- 
findet.

Diese Ausgaben werden im direkten Ein- 
vernehmen der beiden beteíligten Regierun
gen (Delegationen) halbiert und abgerech- 
net; sie werden nur in solchen besonderen 
Fállen im Wege des Ausschusses an die Bot- 
schafterkonferenz geleitet, wenn Zweifel 
oder Verschiedenheit der Auffassung eine 
Entscheidung erfordern.

c) Ausgaben der beteíligten Machte, die 
die Gelándearbeiten betreffen.

Alle diese Ausgaben, insbesondere die Ko
sten der Grenzpflocke und -Steine und ihres 
Transportes, die Kosten der Handlanger, die 
vorůbergehend an Ort und Stelle aufgenom- 
men werden, die Kosten der Karten und 
Pláne einschliefilich ihrer Berichtigung im 
Gelánde, werden direkt zwischen den beiden 
beteilig-ten Regierungen (Delegationen) hal
biert und abgerechnet. uber diese und die 
unter b) genannten Auslagen wird jede be- 
teiligte Regierung der anderen die ausfůhr- 
lichen Aůfstellungen úbermitteln und die 
Retailbeiege zur Kontrolle zur Verfůgung 
stehen.
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(O jednotlivostech, jako na příklad o vý
dajích za kanceláře, porta a podobných vydá
ních u pododdílů, pracujících na hranici, do
hodnou se krátkou cestou předsedové obou 
delegací.)

d) Výlohy, které musí hraditi zvlášť každá 
ze zúčastněných vlád:

Sem patří veškeré vydání na vlastní dele
gaci včetně kancelářských, telegrafních a tele
fonních výloh, dále též požitků technických 
orgánů a jich stálých výpomocných techniků 
na hranici, při čemž nádenický personál pod 
c) uvedený zůstává vyjmut.

(Poskytnutí nutných kancelářských míst
ností děje se bez náhrady.)

X.

Vyloučení žádostí o revisi staré správní 
hranice.

(!) Oba státy se zavazují, že se nebudou do- 
žadovati u mezinárodní rozhraničovací komise 
na žádné části staré správní hranice jedno
stranné její změny prostřednictvím revise 
(článek 29. státní smlouvy St. Germainské).

(2) Při tom se předpokládá, že obě strany 
se vynasnaží, aby ulehčily nepatrné změny 
hranic v čistě místním zájmu případnými do
hodami.

Tato dohoda bude ratifikována a ratifikační 
listiny mají býti co nejdříve v Praze vymě
něny, načež budou předloženy sekretariátu 
Svazu národů k registrování.

Dohodnutí nabude platnosti provedením re
gistrace. Smlouva se vyhotovuje po dvou 
stejnopisech, a sice jak v řeči československé, 
tak v řeči německé.

Oba texty jsou autentické. Ratifikovaná 
smlouva bude uveřejněna oběma státy v jich 
úřední sbírce zákonů v obou autentických 
textech.

Sepsáno a podepsáno v Praze dne 10. března 
jeden tisíc devět set dvacet jedna.

Za republiku Kakquskou: Za republiku Českoslo
venskou :

Dr. Robert Davy v. r. Ing. Václav Roubík v. r.

(uber Einzelheiten, wie Kanzlei-, Porto- 
und áhnliche Auslagen bei den an der Grenze 
arbeitenden Unterabteilungen, werden sich 
die beiderseitigen Delegationsleiter im kur- 
zen Wege einigen.)

d) Ausgaben, die einseitig von jeder der 
beteiligten Regierungen zu tragen sind:

Hieher gehoren alle Auslagen fur die 
eigene Delegation einschlieBlleh Kanzleiaus- 
lagen, Telegraphen- und Telephouauslagen, 
inbegriffen die Bezůge der technischen 
Orgáne und ihrer stándigen Hilfstechniker 
an der Grenze,. wobei das unter c) ange- 
fůhrte Hándlangerpersonal ausgenommen 
bleibt.

(Die Beistellung der notigen Kanzleilokali- 
táten erfolgt ohne Vergůtung.)

X.

Ausschaltung von Revisionsbegehren an der 
alten Verwaltungsgrenze.

(!) Beide Staaten verpflichten sich, an 
keinem Teile der alten Verwaltungsgrenze 
deren einseitige Ánderung durch das Mittel 
der Revision (Artikel 29 des Staatsvertrages 
von St. Germain) vor dem internationalen 
Grenzregelungsausschufj anzustreben.

(-) Hiebeťwird vorausgesetzt, daB beide 
Teile sich bemůhen werden, geringfůgige 
Grenzánderungen im rein ortíichen Interesse 
durch entsprechende Vereinbarungen zu er- 
leichtern.

Dieses ůbereinkommen wird ratifiziert 
werden und die Ratifizierungsurkunden 
sollen sobald ais moglich in Prag ausge- 
tauscht und sodann beim Sekretariát des 
Volkerbundes zur Registrierung eingereicht 
werden.

Das ůbereinkommen tritt mít der Regi
strierung in Kraft. Der Vertrag v/irď in zwei 
Parien, und zwar je in čeehoslovakischer und 
deutscher Sprache ausgefertigt.

Beide Texte sind authentisch. Der ratifi- 
zierte Vertrag wird von beiden Staaten in 
ihrer offiziellen Gesetzessammlung in beiden 
authentischen Texten verlautbart werden.

Geschehen zu Prag am zehnten Marz ein- 
tausend neunhundert einundzwanzig.

Fůr die Republik Fůr die Čechoslovakische 
Osterreich: Republik:

Dr. Robert Davy m. p. Ing. Václav Roubík m.p.
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Závěrečný protokol.

U příležitosti podepsání předmětné dohody; 
shodli se podepsání zplnomocněnci:

1. Obě strany se shodují v tom, že slovy „ve 
smyslu platných zákonných ustanovení" v od
dílu L, článku 2., odstavci 1., a oddílu V. má 
býti vyjádřen poukaz na císařské nařízení ze 
dne 16. října 1914, č. 284 ř. z., čímž jest vy
loučeno samo sebou provedení jakékoliv ko
laudace.

2. Obě strany se shodují v tom, že ustano
vení oddílu III. (pohraniční styk mezi územím 
valčickým a rakouským zázemím) mají býti 
současně s podepsáním závěrečného protokolu 
uvedeny skutečně v platnost tím, že obě 
vlády vydají interní výnosy na podřízené úřa
dy a že v téže formě bude prohlášeno, že 
možno jich též obdobně použiti pro celou 
ostatní hranici.

Předchozí úmluva má platiti též o ustano
veních oddílu IV.

3. Odborový přednosta inženýr Roubík 
žádá a odborový přednosta Dr. Davy sou
hlasí s tím, aby dohoda o pohraničním styku 
mezi moravsko-dyjským rohem a k němu při
léhajícím rakouským územím:

a) nevešla v platnost v případě, když by ra
kouská vláda do 31. března 1921 závazně ne- 
prohlásila, že po formální stránce jest ochotna 
udělili neodvolatelnou a časově neomezenou 
koncesi k vybudování vodovodu v lese „Foh- 
renwaldu" obec Bernhardsthal pro městskou 
obec Břeclavu (Lundenburg).

b) aby tato úmluva pozbyla platnosti v pří
padě, když by koncese k vybudování tohoto 
vodovodu během lhůty vyznačené ve článku
1., oddíle V. nebyla udělena.

4. Obě vlády projevují ochotu, postarati se 
za účelem uskutečnění odstavce VIII. u svých 
zákonodárných sborů o zákonnou úpravu této 
látky.

SchluBproíokoll.
*

AnláMch der Unterzeichnung des vorlie- 
genden ůbereinkommens haben die gefertig- 
ten Bevollmáehtigten vereinbart:

1. Beide Teile kommen dahin úberein, daí?> 
unter den Worten „nach MaBgabe der beste- 
henden gesetzlichen Bestimmungen" ím Ab- 
schnitte I, Artikel 2, Absatz 1, und im Ab- 
schnitte V die Bezugnahme auf die kaiser- 
liche Verordnung vom 16. Oktober 1914,
R. G. Bl. Nr. 284, ausgedriickt sein will, wo- 
mit die Vornahme einer Kollaudierung von 
selbst ausgeschlossen erscbeint.

2. Beide Teile kommen dahin úberein, daB 
die Bestimmungen des Abschnittes III 
(Grenzverkehr zwischen dem Feldsberger 
Gebiet und dem osterreichischen Hinter- 
lande) mít der Unterfertigung des SchluB- 
protokolles durch interne Erlásse beider Re- 
gierungen an die Unterbehorden t a t s á c h- 
1 i c h in Kraft zu setzen und in der gleichen 
Ferm auch ais sinngemáB fúr die ganze 
úbrige Grenzstrecke anwendbar zu erkláren 
sind.

Das Vorstehende hat auch von den Bestim
mungen des Abschnittes IV zu gelten.

3. Sektionschef Ingenieur Roubík ver- 
langt und Sektionschef Dr. Davy erklárt 
sich damit einverstanden, daB das Abkommen 
uber den Grenzverkehr zwischen dem March- 
Thaya-Dreieek und dem daran angrenzenden 
osterreichischen Gebiet:

a) nicht in Kraft zu treten hátte, falls die 
osterreichische Regierung nicht bis zum 31. 
Márz 1921 bindend erkláren solíte, daB sie in 
formaler Hinsicht bereit ist, eine unwider- 
rufliche und zeitlich unbeschránkte Konzes- 
sion zur Herstellung der Wasserleitungs- 
anlage fúr die Stadtgemeinde Břeclava (Lun
denburg) im Fohrenwalde (Gemeinde Bern
hardsthal) zu erteilen und

b) daB dieses Abkommen auBer Kraft zu 
treten hátte fúr den Fall, ais die Konzession 
zur Herstellung dieser Wasserleitungsanlage 
innerhalb der in Artikel 1 des Abschnittes V 
bezeichneten Frist nicht erteilt wúrde.

4. Die beiden Regierungen erkláren sich 
bereit, zur Verwirklichung des Abschnittes 
VIII bei ihren gesetzgebenden Korperschaf- 
ten die gesetzliche Regelung der Materie zu 
veranlassen.
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