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351.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 24. listopadu 1922

o přístupu československé republiky k mezi
národní úmluvě, sjednané dne 20. května 1875 

v Paříži, o soustavě metrické.

Republika československá přistoupila na 
základě schvalovacího usnesení Národního 
shromáždění ze dne 17. února 1922 a ratifi
kace listinou z 31. května 1922, která byla 
podepsána presidentem republiky a ministrem 
zahraničních věcí, k mezinárodní úmluvě 
o soustavě metrické, sjednané dne 20. května 
1875 v Paříži mezi Argentinou, Belgií, Bra- 
silií, Dánskem, Francií, Itálií, Německem, Tu
reckem, Peru, Portugalskem, Rakousko-Uher- 
skem, Ruskem, Španělskem, Spojenými státy 
severoamerickými, švédském, Norskem, Švý
carskem a Venezuelou, doložené dvěma přílo
hami, jež obsahují jednak řád Mezinárodního 
úřadu pro míry a váhy, jednak přechodná 
ustanovení.

úmluva byla vyhlášena v rakouském říš
ském zákoníku z roku 1876 pod čís. 20 a ve 
Sbírce zákonů uherských jako zákonný člá
nek II. z roku 1876.

Přístupní nota československá z 21. června 
1922 byla uložena v archivu vlády francouz
ské dne 23. září 1922, čímž přístup nabyl 
mezinárodní působnosti.

Vyhlašuje se s podotknutím, že úmluvou 
jsou vázány tyto státy: Německo, Rakousko,

Maďarsko, Belgie, Brasilie, Argentina, Dán
sko, Španělsko, Spojené státy, Francie, Itálie, 
Peru, Portugalsko, Rusko, Švédsko, Norsko, 
švýcarsko, Venezuela, Království Srbů, Chor- 
vatů a Slovinců, Rumunsko, Velká Britanie, 
Japonsko, Mexiko, Kanada, Chile, Uruguay, 
Bulharsko, Siam, Finsko, Republika česko
slovenská.

Dr. Beneš v. r.

352.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 19. října 1922,

jímž se zrušují některá ustanovení zákonného 
článku VI. z roku 1876 o správním župním 

výboru.

Na základě § 6, posl. odst., zákona ze dne 
29. února 1920, č. 126 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ I-
Záležitosti, jež podle ustanovení §§37 a 38 

zák. čl. VI. z roku 1876 dosud příslušejí žup- 
nímu správnímu výboru, svěřují se státním 
zastupitelstvům (vedoucím okresních soudů), 
hlavním státním zastupitelstvům a mini
sterstvu spravedlnosti podle předpisů dosud 
platných.

§ 2.

Platnosti pozbývají §§ 37 a 38 zák. čl. VI. 
z roku 1876 a nařízení bývalého uherského
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