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8.

§ 4.

Vládní nařízení
ze dne 11. ledna 1923

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1.
února 1923.

o přeložení čáry bratislavské potravní daně

Provésti je ukládá se ministru financí.

na čáře.

Habrman v. r.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 1 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 264
Sb. z. a n., o potravní dani na čáře:
§ 1.
Obvod potravní daně na čáře v Bratislavě
rozšiřuje se tak, že zabírá převážnou část ka
tastrálního území obce Bratislavy, ležícího na
levém břehu Dunaje a části katastrálních
obcí: Feriby a Muckendorf.
§ 2.

Běh nové čáry potravní daně vyznačen je
na příloze, pozůstávající z plánku a z podrob
ného popisu, a bude na místě vytyčen zvlášt
ními, v přiměřených vzdálenostech postave
nými sloupy s nápisem „čára potravní daně“
a s běžnými čísly. •
§ 3.
Za území potravní daně na čáře považují se
také pozemkové plochy, ležící sice mimo obvod
potravní daně, náležející však ke katastru
obcí, pojatých do obvodu potravní daně, a to
ohledně zemědělských plodin z těchto pozem
ků pocházejících za tím účelem, aby tyto plo
diny byly osvobozeny od potravní daně na
čáře.
Ustanovení tohoto lze použiti též pro čáru
potravní daně v Praze a Brně.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Maiypetr v. r.
Udržal v. r.
Bechyně v. r.
Šrámek v. r.

Dr. Dolanský v. r.
Tučný v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Kállay v. r.
Srba v. r.
Dr. Markovič v. r.

Novák v. r.,
též za ministra Dra Rašína.

Příloha č. 1.
Podrobný popis čáry potravní daně v Brati
slavě.

čára potravní daně počíná na levém břehu
Dunaje u Karlovy Vsi na hranici katastrální
obce Bratislavy, jižně od čísla katastru 3443
u sloupu čís. 1 a vede severně ke jmenované
mu pozemku (3443) a k hraničnímu kamenu
mezi obcí Bratislavou a Děvínem čís. 28.
Čára potravní daně směřuje dále na severo
západ ke kamenům 27 a 26, obrací se na západ
přes hraniční kámen 25 ke kamenu 24. Od
tohoto kamene vede severně k hraničním ka
menům 23, 22, 21, 20 a 19, přetíná silnid ve
doucí z Bratislavy do Děvína u sloupu čís. 2,
postupuje směrem severním po levém břehu
Karlovesského potoka k hraničnímu kamenu
18 a čís. kat. 3446, 3447, 3453, 3457, 3458 až
k polní cestě a hraničnfeu kamenu 15 na
severní straně cesty.
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Uvedenou cestu přetíná čára směrem se
verozápadním u sloupu č. 3, postupuje po ka
tastrálních hranicích města Bratislavy podél
kamenů 14, 13 a 12 ke kamenu 11, vede dále
po katastrálních hranicích po levém břehu
potoka ke kamenu 8, přes kámen 7 a 6 až o
na čís. katastru 3608 ke kamenu č. 4 a sloupu
č. 4.
čára potravní daně postupuje po levém
břehu Karlovesského potoka směrem severo
západním po hranicích obce Bratislavy a Děvína k „chotárskému“ kopci a sloupu označe
nému H. D. P. na hranicích obce Bratislavy,
Děvína a Dúbravky u Bratislavy. Odtud vede
dále po levém břehu potoka a hranic města
Bratislavy i obce Dúbravky u Bratislavy ke
kamenu 46, který jest označen H. P. V. L. a
jest hraničním kamenem obce Dúbravky
u Bratislavy, Lamače a Bratislavy, opouští
zde potok a vede směrem severním ke kame
nům 45, 44 a 43, odtud směrem východním
podél kamenů 42, 41 a 40 dále na severozápad
ke kamenu 39 a odbočuje na severovýchod ke
kamenu 38,
Směřuje potom na sever ke kamenům 37,
36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25,
24 a až ke kamenu 24, který stojí na čís. kat.
5938.
Od tohoto kamene obrací se na jihovýchod
ke kamenům 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15,
14, 13 a 12 na polní cestě čís. kat. 5093, jde
dále touto polní cestou směrem severovýchod
ním ke kamenům 11 a 10, který stojí (kámen
10) na křižovatce cest čís. kat. 5093 a 5094
a sloupu č. 5, odtud směrem jihovýchodním
ke kamenu 9, na vnitřním okraji cesty čís.
kat. 5094, odbočuje směrem severovýchodním
podél kamenů 8, 7, 6 a ke kamenu 6 (s ozna
čením 5480/4196), který stojí na lamáčské
silnici.
Přetíná tuto silnici směrem severovýchod
ním u sloupu č. 6 a směřuje k železniční trati
Bratislava—Břeclava přes čís. kat. 6006 a
6007.
Tuto trať přetíná u km 50-6 a strážního
domku čís. 27 a sloupu č. 7, postupuje dále
v témž směru přes čís. kat. 12.444 přímo na
bod výšky 260 a dále na bod výšky 106 u Vedrického potoka na most k osmému mlýnu a
sloupu č. 8 a pokračuje po levém břehu Vedrického potoka směrem severovýchodním až
k místu, kde se tento přidružuje k silnici, t. j.
240 m jižně od devátého mlýna, obrací se
v pravém úhlu na západ v délce 200 m a vede
dále směrem severovýchodním ve vzdálenosti
200 m od Vedrického potoka čís. kat. 12.451

v délce 500 m, tak, že devátý mlýn je uvnitř
čáry, potom obrací se v pravém úhlu k Vedrickému potoku, kterého dosahuje mezi čís.
kat. 6078 a čís. kat. 6081, přetíná silnici
u sloupu čís. 9 a pozemku čís. kat. 6879, vrací
se po levém břehu tohoto potoka směrem
jihozápadním k potůčku, který se vlévá u de
vátého mlýna do Vedrického potoka.
Od vtoku tohoto potůčku do Vedrického po
toka vede čára tímto potůčkem na východ ke
studánce, ze které tento prýští. Studánka
tato jest vzdálena asi 150 m západně od myslivny na Gemsenbergu (Kamzičím vrchu).
Od této studánky vede čára, zabírajíc myslivnu, na lesní cestu čís. kat. 6874 po vnitř
ním okraji cesty podél lesní školky a sloupu
čís. 10, obrací se poté lesní cestou směrem
východním na lesní cestu čís. kat. 6957 a ke
sloupu čís. 11 a vede po vnitřním okraji této
cesty směrem severovýchodním na kopec
Pfaffenberg (Kněžský vrch), dělíc Ried
(Hon), Buchsteig (Knihovní chodník) ' a
Stampferwald (Stampferův les), dále Herrentischwald (Pánský stolový les) a Dindlberg
(Dívčí vrch) až k Frauenbildu (Panin obrá
zek) a ke sloupu č. 12, čís. kat. 6948.
Od tohoto bodu obrací se směrem jiho
východním lesní cestou přes čís. kat. 6948 na .
cestu Schienweg (Kolejní cesta) čís. kat.
6950, které dostihuje u sloupu č. 13 a postu
puje směrem jihovýchodním po vnitřním
okraji této cesty na polní cestu čís. kat.
9431/2 a touto, vždy po vnitřním okraji, na j
polní cestu čís. kat. 9610, které dosahuje na
bodu výšky 161.
Po vnitřním okraji polní cesty čís. kat.
9610 pokračuje čára směrem severovýchod
ním ke hranici katastrální obce Bratislavy a
Račisdorfu ke hraničnímu kamenu 48 a
sloupu č. 14.
Od tohoto sloupu vede podél hranic ka
tastrální obce Bratislavy směrem jiho
východním, a to podél kamenů 47, 46, 45, 44,
43, 42, 41, 40 až 39 a sloupu čís. 15, přetíná
u tohoto sloupu silnici vedoucí k Račisdorfu,
pokračuje týmž směrem podél hraničních ka
menů 38 a 37 ke kamenu 36, u kterého pře
tíná železniční trať vedoucí k Trenčínu.
Čára potravní daně směřuje potom jiho
východně k hraničním kamenům 35, 34, 33,
32 a 31, obrací se směrem severovýchodním
v délce asi 40 m ke kamenu 30, dále postu
puje k jihovýchodu, přetíná polní cestu
u sloupu č. 16 a u kamene 29, vede dále po
hranicích kat. obce Bratislavy podél kamenů
28, 27, 26, 25, 24, 23 až 22 na cestu vedoucí
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podél železniční tratě Bratislava-Budapešť,
přetíná cestu i trať u kamene 22 a sloupu
č. 17, pokračuje podél hraničních kamenů 21,
20, 19, 18 a 17 k silnici vedoucí do Vajnor,
přetíná tuto u sloupu č. 18 a vede týmž smě
rem podél hraničních kamenů 16, 15a, 15, 14,
13, 12 a 11, který (kámen 11) jest na konci
pozemku čís. kat. 10.680, obrací se směrem
východním ke kamenu 10 a sloupu č. 19 na
polní cestě čís. kat. 10.779, pokračuje po
vnitřním okraji cesty směrem jižním k Rosslerově cihelně, čís. kat. 10.746/2 a k polní
cestě u této cihelny, kterou přetíná u sloupu
čís. 20 a postupuje dále na jih k silnici ve
doucí k Farné, kterou přetíná u sloupu č. 21.
Od tohoto sloupu směřuje čára na jih ce
stou čís. kat. 11.738, vždy po vnitřním okraji
až ke křižovatce této cesty s polní cestou čís.
kat. 11.741/2, vede dále zase po vnitřním
okraji cesty přímo na západ až k .silnici, ve
doucí k Fragendorfu, přetíná tuto, jakož i že
lezniční trať Bratislava-šamorýn u sloupu
č. 22, opouští zde obvod katastrální obce Bra
tislavy přes pozemek čís. kat. 11.746 podél
„hotorského“ kamene čís. 146 a postupuje
dále přes čís. kat. 428 a 427 obce Feriby
k rameni starého Dunaje čís. kat. 828 v obci
Feriby, přetíná toto rameno a sleduje koryto
ramene čís. kat. 829 a 830 po vnitřním okraji
klikatě až k silnici Bratislava-Biskupice, pře
tíná tuto u mostu a sloupu čís.- 23 na pozemku
čís. kat. 849, sleduje dále po vnitřním okraji
klikatě koryto starého Dunaje čís. kat. 851,
852, 831, 1063, 1148 obce Feriby a čís. kat.
887 obce Muckendorfu, zahrnujíc pozemky
čís. kat. 858, 859, 860, 861/1, 861/2, 862,

863, 864/1, 864/2, 865 až do 886 obce
Muckendorfu v úhrnné výměře as 6-5 ha
do čáry.
čára přechází ramenem zase do obce Feriby čís. kat. 1147, opouští s ramenem tuto
obec a jde stále, vždy po vnitřním břehu, do
obce Muckendorfu čís. kat. 910, zahrnujíc
pozemky čís. kat. 911, 912, 913/1, 913/2, 914,
915, 916/1, 916/2, 917, 918/1, 918/2, 919,
920, 921/1, 921/2, 922/1, 922/2, 923, 921,
925/1, 925/2, 926/1, 926/2, 927, 928, 929/1,
929/2, 930/1, 930/2, 931, 932, 933/1, 933/2,
934/1, 934/2, 935, 936, 937/1, 937/2, 938,
939, 940/1, 940/2, 941, 942, 943, 944, 945,
946/1, 946/2, 947/1, 947/2, 948, 949/1, 949/2
obce Muckendorfu v úhrnné výměře as 6 ha
do potravní čáry.
Čára potravní daně vrací se tokem tohoto
ramene po vnitřním břehu zase do obce Fe
riby čís. kat. 1780, 1781/1, 1636/3, 1781/5,
1795/1, 1791/3, 1796/3, 1797/4, 1844/3 a
sloupu čís. 24 na břehma polní cestě čís. kat.
1844/2, vede dále ramenem čís. kat. 1842/3,
1841/3, 1840/3, 1834/6, 1838/3, slučuje se
s čís. kat. 1837/1 a 1836/2 s řekou Dunajem
čís. kat. 1850/1 a vede tokem hlavní reky
Dunaje proti proudu na levém břehu k vý
chodisku, t. j. ke Karlově Vsi, sloupu cis. Podstatnou součástí tohoto popisu je plá
nek Bratislavy s okolím (příloha č. 2.), v němž
popsaná čára potravní daně a katastrální
hranice Bratislavy, Ferib a Muckendoifu v>značeny jsou různými barvami.
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