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péče v dohodě s ministry financí, vnitra, za
hraničních věcí a veřejného zdravotnictví a
tělesné výchovy.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Srba v. r.
za ministra Habrmana.

§ 1.
Platnost zákona ze dne 11. února 1893, č. 22
ř. z., o vyvlastňování k úpravě asanačního
obvodu hlavního města Prahy, která skončila
podle zákona ze dne 24. března 1913, č. 50
ř. z., dnem 7. dubna 1923, prodlužuje se do
7. dubna 1933.
§ 2.

147.
Zákon ze dne 4. července 1923,
jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře
nezaměstnaných.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Ku provádění zákona o podpoře nezaměst
naných ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n.,
s pozdějšími změnami a doplňky, povoluje se
na rok 1923 nad peníz, ve státním rozpočtu
pro rok 1923 uvedený, částka 220,000.000 Kč.
č 1 á n e k II.
Ministr financí se zmocňuje, aby částku
v článku I. uvedenou opatřil úvěrními opera
cemi, pokud by se nenalezla úhrada ve státním
rozpočtu pro rok 1923.
článek III.
Zákon tento nabude účinnosti dnem vy
hlášení.
Ministru sociální péče se ukládá, aby jej
provedl v dohodě se súěastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Srba v. r.
za ministra Habrmana.

148.
Zákon ze dne 3. července 1923,
kterým se prodlužuje platnost zákona o vyvlastňování k úpravě asanačního obvodu hlav
ního města Prahy a povolují se daňové vý
hody pro stavby v tomto obvodu.

Pro novostavby a úplné přestavby, které
následkem regulace oněch částí hlavního
města Prahy, na které se vztahuje ustanovení
§ 1 tohoto zákona, budou provedeny po 7. dub
nu 1923 a jejichž plocha ve stavebním povolení
přesně označená leží úplně uvnitř výše uvede
ného asanačního obvodu, platí ustanovení
§ 28 zák. ze dne 28. prosince 1911, č. 242 ř. z.
s tou změnou, že lhůta k dokončení těchto sta
veb prodlužuje se až včetně do 7. dubna 1933
a že stavbám těm — místo snížení domovní
daně činžovní na 5% čistého činžovního vý
nosu — poskytuje se úplné osvobození od^domovní daně činžovní na dobu 20 let, pokud
jim dle všeobecně platných zákonných usta
novení nepřísluší osvobození na dobu delší.
§ 3.
Stavby v § 2 uvedené osvobozují se, pokud
jim přísluší osvobození od domovní daně čin
žovní podle tohoto paragrafu, na tutéž dobu
od jakýchkoli přirážek (fondovních a samo
správných svazků včetně přirážek školních).
Převody nemovitostí (včetně směn) za úče
lem provedení podniku asanačního, které se
uskuteční ode dne, kdy tento zákon nabude
účinnosti, až do dne 7. dubna 1933, jsou osvo
bozeny od obecní dávky z přírůstku hodnoty
nemovitostí.
§ 4.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedou jej ministr vnitra a ministr,
financí v dohodě s ministry spravedlnosti, ve
řejných prací a sociální péče.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Bečka v. r.
Malypetr v. r.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Státní tiskárna v Praze.

