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6. Výnosem ze dne 19. listopadu 1923, 
č. 42.261, bylo ustanoveno k žádosti městské 
obce Sobotky, pol. okres Jičín, aby osady 
Březno, Sobotka (město) a Předměstí So
botka, jež tuto místní obec tvoří a sloučeny 
budou v jednu osadu, zvaly se po svém slou
čení Sobotka.

7. Výnosem ze dne 19. listopadu 1923, 
č. 63.342, bylo ustanoveno k žádosti místní 
obce Starého Kamence, pol. okres Polička, 
aby osady Starý Kamenec a Nový Kamenec, 
jež budou sloučeny v jednu osadu, zvaly se 
po svém sloučení Kamenec u Poličky. Název 
ten jest také názvem místní obce.

8. Výnosem ze dne 19. listopadu 1923, 
č. 34.552, bylo ustanoveno k žádosti místní 
obce Velenic, pol. okres Poděbrady, aby osady 
Velenice a Nové Hrady, jež tuto místní obec 
tvoří a sloučeny budou v jednu osadu, zvaly 
se po svém sloučení Velenice.

9. Výnosem ze dne 20. listopadu 1923, 
č. 41.784, bylo ustanoveno k žádosti místní 
obce Velimě, pol. okres Kolín, aby osady 
Velim a Bajervek, jež tuto místní obec tvoří 
a sloučeny budou v jednu osadu, zvaly se po 
svém sloučení Velim.

10. Výnosem ze dne 5. prosince 1923, 
č. 83.914, bylo ustanoveno k žádosti místní 
obce Vrchů, pol. okres Turnov, aby osady 
Kacanovy, Radeč a Vrchy, jež tuto místní 
obec tvoří a sloučeny budou v jednu osadu, 
zvaly se po svém sloučení Kacanovy, kterýžto 
název bude též názvem místní obce.

11. Výnosem ze dne 13. ledna 1923, 
č. 94.334 ai 1922, bylo ustanoveno, aby název 
obce a osady Zblížňovic, pol. okres Chrudim, 
změněn byl na Zbyhněvice.

Na Moravě:

12. Výnosem ze dne 20. listopadu 1923, 
č. 21.768, bylo ustanoveno k žádosti místní 
obce Hanušovic - Holby, pol. okres Šumperk, 
aby osady Hanušovice a Holba, jež tuto místní 
obec tvoří a sloučeny budou v jednu osadu, 
zvaly se po svém sloučení Hanušovice, ně
mecky Hannsdorf. Název ten je zároveň 
úředním názvem místní obce. 13

13. Výnosem ze dne 26. května 1923, 
č. 30.038, byla k žádosti obce ^Hrušovan, pol. 
okres Hustopeč, povolena změna názvu této 
obce a osady Hrušovany, Rohrbach na Hrušo
vany u Brna.

14. Výnosem ze dne 26. května 1923, 
č. 30.038, bylo ustanoveno, aby název obce a 
osady Hrušovan, pol. okres Znojmo, změněn 
byl na Hrušovany nad Jevišovkou. Dosavadní 
německý název Grusbach zůstává nezměněn.

15. Výnosem ze dne 19. listopadu 1923, 
č. 55.059, bylo ustanoveno k žádosti místní 
obce Krmelína, pol. okres Mor. Ostrava, aby 
osady Krmelín, Starý Dvůr a Světlo v, jež 
tuto místní obec tvoří a sloučeny budou 
v jednu osadu, zvaly se po svém sloučení 
Krmelín.

16. Výnosem ze dne 6. října 1923, č. 68.823 
ai 1921, bylo ustanoveno, aby název obce a 
osady Slatiny, Schlettau, pol. okres Morav
ská Třebová, zněl Slatina. Název Schlettau, 
ustanovený výnosem býv. rakouského mini
sterstva vnitra ze dne 30. září 1915, č. 43.342, 
pozbyl platnosti.

17. Výnosem ze dne 9. října 1923, č. 37.630 
ai 1922, byla k žádosti obce Solance, pol. okres 
Valašské Meziříčí, povolena změna názvu této 
obce a osady Solanec, Solanetz na Solanec pod 
Soláněm.

18. Výnosem ze dne 19. listopadu 1923, 
č. 27.608, bylo ustanoveno k žádosti místní 
obce Velké Košatky, pol. okres Nový Jičín, 
aby osady Velká Košatka a Malá Košatka, jež 
tuto místní obec tvoří a sloučeny budou v jed
nu osadu, zvaly se po svém sloučení Košatka 
nad Odrou.

Malypetr v. r.

33.

Vyhláška ministra veřejných prací 
v dohodě s ministry financí a vnitra 

ze dne 22. ledna 1924 
o schválení silničního rozpočtu pro rok 1923 
župy Marmarošské v Podkarpatské Rusi a 
o stanovení župních přirážek silničních pro 

rok 1923.

Podle ustanovení uh. zák. čl. I. z roku 1890, 
po případě zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 
302 Sb. z. a n., schválil ministr veřejných 
prací v dohodě se súčastněnými ministry sil
niční rozpočet pro rok 1923 župy Marmaroš
ské v Podkarpatské Rusi a stanovil sazby 
župní přirážky silniční pro minimalisty a sil
niční přirážku pro percentualisty takto:
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Župa

Sazby
župní přirážky silniční 

pro minimalisty

ruční zápřežné

za 3 dny za 1 den

Kč Kč

Marmarošská .... 15'— 30'-

Za minimalisty se považují
Silniční při

rážka k přede
psané přímé 
státní dani 

pro percentua
listy

za ruční za zápřežné

kdo platí 
přímou státní 
daň do výše

kdo má nej
méně 2 tažná 
zvířata a kdo 
platí přímou 
státní daň 
do výše

Kč Kč %

12'- 24'— 125

Silniční přirážka pro oba druhy minimalistů 
bude předpisována a vybírána týmž způsobem 
a týmiž orgány jako dosud.

Předepisování a vybírání silniční přirážky 
pro percentualisty je stanoveno předpisem 
§ 4 zákona ze dne 27. ledna 1922, čís. 43 Sb.

z. a n., o oddělení státní finanční správy od 
obecní a municipální správy na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi.

Srba v. r.

Státní tiskárna v Praze.


