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354.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 7. prosince 1922,

jímž provádí se zákon o výkupu Ústecko- 
Teplické dráhy státem.

Ministerstvo železnic upraví podrobně orga- 
nisaci správy a provozu těchto tratí.

§ 4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedení jeho se ukládá ministrům 
železnic a financí.

Podle zákona ze dne 30. června 1922, č. 234 
Sb. z. a n., se nařizuje:

§ I-

Státní správa podle § 1 zákona ze dne 30. 
června 1922, č. 234 Sb. z. a n., vykupuje a 
dnem 1. ledna 1923 přejímá do vlastnictví 
státního na základě koncesní listiny ze dne
10. května 1866, č. 69 ř. z., koncesní listiny 
ze dne 25. června 1870, č. 98 ř. z., koncesní 
listiny ze dne 13. června 1896, č. 115 ř. z., 
a ujednání, tyto koncesní^ listiny doplňu
jících, železniční podnik: „výsadní společnost 
Ústecko-Teplické dráhy" („k. k. privilegierte 
Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft").

-§ 2.

Dokud nebude výkupní cena stanovena 
s konečnou platností, budou společnosti po
skytovány na vrub této ceny zálohy postaču
jící k umořování a zúrokování prioritnícli 
obligací a k umořování a 5%nímU zúročení 
akciového kapitálu.

švehla v. r.
Stříbrný v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Tučný v. r.

Dr. Rašín v. r. 
Habrman v. r. 
Bechyně v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Malypetr v. r. 
Srba v. r.

Novák v. r.

355.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. listopadu 1922
o finanční podpoře stavebního ruchu podle 
hlavy VI. a VII. zákona ze dne 27. ledna 1922, 

čís. 45 Sb. z. a n.

Podle zákona ze dne 27. ledna 1922, čís. 45 
Sb. z. a n., se nařizuje:

Trati bývalé Ústecko-Teplické dráhy se - - a
dnem 1. ledna 1923 přičleňují k ředitelství žádost za zasadm příslibem finanční pod- 
československých státních drah v Praze. póry jest podati u ministerstva sociální pece.
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žádost za udělení finanční podpory jest po- 
dati u zemského politického úřadu, na Slo
vensku u úřadu ministra s plnou mocí pro 
správu Slovenska a v Podkarpatské Rusi šéfu 
civilní správy.

§ 2.

Jinak ponechávají se v platnosti ustanovení 
nařízení vlády ze dne 21. května 1921, čís. 191 
Sb. z_ a n., i pro stavby podporované podle 
zákona ze dne 27. ledna 1922, čís. 45 Sb. z. a n.

§ 3.

Toto nařízení nabude účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 4.

Ministru sociální péče se ukládá, aby toto 
nařízení provedl v dohodě s ministrem veřej
ných prací a ministrem financí.

švehla
Habrman v. r. 
Šrámek v. r. 
Malypetr v. r. 
Bechyně v. r.
Dr, Rašín v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v. r.

Novák

v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Doíanský v. r. 
Udržal v. r. 
Stříbrný v. r. 
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Tučný v. r. 

v. r.

Státní tiskárna v Praze.


