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§ I-

13.

Majitelé (pachtýři, uživatelé) půdy, kteří
v pastevním období 1922 ponechali majitelům
dobytka užívání pastvy na této půdě, jsou po
vinni ponechati ji k pastvě i v roce 1923. To
též platí o půdě, na které bylo paseno v roce
1922 na základě rozhodnutí vydaného podle
odst. 2. článku I. vláďhího nařízení ze dne
16. března 1922, č. 105 Sb. z. a n.

Vyhláška ministra vnitra
ze dne 13. ledna 1923

Na užívání pastvy na této půdě mají
v první řadě nárok ti, kdo v roce 1922 tam do
bytek pásli, a ti, kterým brání opatření zverolékařsko-policejní užívati nyní k pastvě půdy,
jimi v roce 1922 k pastvě užívané.
O tom, kdo má podle tohoto předpisu ná
rok na užívání pastvy, jakož i o všech spo
rech na základě tohoto nařízení vzešlých roz
hodne v případu neshody v řízení, upraveném
nařízením ministra s plnou mocí pro správu
Slovenska o používání a o úpravě pastvin ze
dne 11. dubna 1919, č. 68-1919 (2944/a-prez.),
okresní výbor pro pašienky, zřízený dle před
pisů právě uvedeného nařízení.
§

2.

Pro poměry §em 1 tohoto nařízení uprave
né platí předpisy článků II. až IV. vládního
nařízení ze dne 27. května 1921, č. 226 Sb. z.
a n., kterým se upravuje užívání pastvin na
Slovensku v roce 1921, se změnou, že v článku
II. jest rozhodný místo roku 1921 rok 1923.
§ 3.
Platnost tohoto nařízení, které nabývá
účinnosti dnem vyhlášení a jež provedou vši
chni členové vlády, jest obmezena na území
Slovenska.
Habrman v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Franke v. r.
Srba v. r.
Tučný
Novák

Dr. Hodža v. r.
Dr. Markovič v. r.
Stříbrný v. r.
Malypetr v. r.
Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r.
v. r.
v. r.,

též, za ministra Dra Rašína.

o změnách úředních názvů měst, obcí, osad
a částí osad, povolených v roce 1922.
Podle ustanovení § 5 zákona ze dne
14. dubna 1920, čís. 266 Sb. z. a n., vyhla
šuji, že v roce 1922 povoleny byly ministrem
vnitra tyto změny úředních názvů míst:
V Čechách:
1. Výnosem ze dne 11. května 1922,
č. 32.872, byla k žádosti městské obce Bělé
(pol. okres Mnichovo Hradiště) povolena
změna názvu této obce a osady Bělá, Weisswasser na Bělá pod Bezdězem.
2. Výnosem ze dne 21. srpna 1922, č. 49.511,
bylo ustanoveno, aby český název obce a
osady českých Trub (pol. okres Prachatice)
změněn byl na české žleby. Dosavadní ně
mecký název Bohmisch Rohren zůstává ne
změněn.
3. Výnosem ze dne 20. června 1922,
č. 44.754, bylo ustanoveno, aby název obce
a osady Dolních Velenic, Unter-Wielands
(pol. okres Třeboň) změněn byl na české
Velenice.
4. Výnosem ze dne 29.
srpna 1922,
č. 65.560, bylo ustanoveno, aby název měst
ské obce a osady Fischern (pol. okres Kar
lovy Vary) zněl v jazyku českém Rybáře.
Německý název Fischern zůstává nezměněn.
5. Výnosem ze dne 23. února 1922,
č. 12.671, byla k žádosti obce Jamného (pol.
okres žamberk) povolena změna názvu této
obce a osady Jamné, Jamnei na Jamné nad
Orlicí.
6. Výnosem ze dne 23. února 1922,
č. 11.732, byla k žádosti obce Kout (pol.
okres Domažlice) povolena změna názvu této
obce a osady Kouty, Kouto, Kauth na Kout
na Šumavě.
7. Výnosem ze dne 11. března 1922,
č. 18.631, bylo ustanoveno, aby obec a osada
Mukubruny (pol. okres Německý Brod) na
zývala se v jazyku českém Studénka. Ně
mecký název Muckenbrunn zůstává ne
změněn.
8. Výnosem ze dne 12. září 1922, č. 28.507,
bylo ustanoveno, aby název obce a^ osady
Ňeugarten (pol. okres česká Lípa) zněl v ja
zyku českém Zahrádky. Dosavadní německý
název Ňeugarten zůstává* nezměněn.
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9. Výnosem ze dne 23. února 1922,
č. 11.310, byla k žádosti obce Rovné (pol.
okres Pelhřimov, soud. okres Pacov) povo
lena změna názvu této obce a osady Rovná,
Rowňa na Velká Rovná.
10. Výnosem ze dne 15. února 1922,
č. 4826, bylo ustanoveno, aby místní obec
Újezd (pol. okres žižkov), sestávající z osad
újezda a Blátová, nazývala se újezd nad
Lesy; týž název náleží také osadě újezdu.
Zároveň bylo ustanoveno, aby místní obec
újezd (v témže okrese) sestávající z osad
újezda, Kateřinek a Milíčova, nazývala se
Újezd u Průhonic; tentýž název náleží také
osadě újezdu.
11. Výnosem ze dne 23. února 1922,
č. 11.721, byla k žádosti obce Zvozna (pol.
okres Týn n./Vltavou) povolena změna ná
zvu této obce a osady Zvozno, Zvozna na
Hvozdno.

Na Moravě:
12. Výnosem ze dne 23.
února 1922,
č. 12.666, byla k žádosti městské obce Fren
štátu (pol. okres Místek) povolena změna
názvu této obce a osady Frenštát, Frankstadt na Frenštát pod Radhoštěm.
13. Výnosem ze dne 21. dubna 1922,
č. 11.725, byla k žádesti městské obce Slav
kova (pol. okres Vyškov) povolena změna ná
zvu této obce a osady Slavkov, Austerlitz na
Slavkov u Brna.
Ve Slezsku:
14. Výnosem ze dne 12. dubna 1922,
č. 12.669, byla k žádosti městyse Střebovic
(pol. okres Bílovec) povolena změna názvu
této obce a osady Střebovice, Strzebowitz na
Třebovice.
Malypetr v. r.

Státní tiskárna v Praza.

