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Sbírka zákonů a nařízení, č. 88.

Ke státním zaměstnancům počítají se také hodě s ministrem spravedlnosti a ministrem
■Vnitra.
vojenští gážisté a příslušníci četnictva.
Přeložený státní zaměstnanec jest povinen
T. G. Masaryk v. r.
uposlechnouti vyzvání úřadu, jemuž jest při
dělen, aby v určité lhůtě výpovědní nedal vý
Malypetr v. r.
povědi ze svého bytu, nebo, byl-li mu v novém
Habrman v. r.
služebním místě zajištěn byt podle tohoto zá
kona nebo jiným způsobem, aby v určité lhůtě
dal výpověď z dosavadního bytu nebo aby
včas učinil oznámení podle odst. 8. o tom, že
88
zajištěný byt přijímá.
Totéž, co o státních zaměstnancích, platí
Vládní nařízení
obdobně o zaměstnancích železnic, sloužících
ze
dne
26. dubna 1923
veřejné dopravě, mimo zaměstnance drah po
uličních.
o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných
Řízení, spojené se zajištěním bytů státních a občanských na Slovensku, vydržovaných
a železničních zaměstnanců, budiž upraveno
obcemi nebo náboženskými společnostmi.
nařízením.
Vláda republiky československé nařizuje
§ 17.
podle
zákona ze dne 23. května 1919, čís. 274
Proti rozhodnutí obce, kterým bylo odepře
Sb.
z.
a n.:
no povolení k pronájmu podle §§ 9 a 11, může
býti podána u obce dp 8 dnů stížnost. V roz
§ 1.
hodnutí obce budiž mimo stručné odůvodnění
Platnost nařízení vlády republiky českoslo
uvedeno také výslovné poučení o právu stíž
venské
ze dne 22. prosince 1922, ě. 380 Sb.
nosti. O stížnosti rozhoduje nadřízený úřad
politický (nadřízená administrativní vrch z. a n., o drahotní výpomoci učitelstvu škol
obecných a občanských na Slovensku, vydržo
nost) s konečnou platností.
vaných obcemi nebo náboženskými společnost
Z rozhodnutí okresní správy politické (ma mi, prodlužuje se do 31. prosince 1923.
gistrátu) podle § 2, odst. 1., a §§ 7 a 13 lze
se odvolati do 8 dnů po doručení k zemské
§ 2.
správě politické, která rozhoduje s konečnou
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
platností.
1. května 1923. Provedením jeho pověřuje se
Proti rozhodnutí zemského úřadu politi ministr školství a národní osvěty v dohodě se
ckého (župana), kterým nebylo schváleno zúčastněnými ministry.
usnesení obecního zastupitelstva podle § 9
nebo kterým byl zajištěn byt podle § 13, odst.
Malypetr v. r.
2., není opravného- prostředku.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Bečka v. r.
§ 22.
Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Zákon tento nabude účinnosti čtrnáctého
Šrámek
v. r.
Novák
v.
r.
dne po vyhlášení a platí do 31. prosince 1924.
Dr. Kállay v. r.
Stříbrný v. r.
Č1 á n e k II.
Srba v. r.,
též za ministra Bechyně.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provede jej ministr sociální péče v do

.

Státní tiskárna v Praze.

