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šenov, jižní kraj periodických rybníků u Pas
kova, Klimkovice, Hlučín a Hať, pokud území 
takto vymezené patří k Moravě.

Povolovati výjimky z tohoto zákazu v pří
padech zvláštního zřetele hodných vyhradilo 
si ministerstvo národní obrany v dohodě 
s ministerstvem vnitra a ministerstvem ve
řejných prací.

Přestupky tohoto nařízení trestají se podle 
§§ 7 a 11 císařského nařízení ze dne 20. dubna 
1854, čís. 96 ř. z. — nehledě ku případnému 
stíhání trestními soudy — pokutou od 2 Kč 
až do 200 Kč, nebo vězením od 6 hodin až do 
14 dnů.

President zemské správy politické:
Černý v. r.

40.

Nařízení
zemské správy politické ve Slezsku 

a zplnomocněného komisaře republiky 
Československé pro Ratibořsko 

ze dne 31. ledna 1924,
kterým se stanoví zakázaná území pro 

letadla.

Na základě § 13 „Ustanovení o zřízení a 
úřední působnosti místodržitelství", obsa

žených v příloze C. ministerského nařízení 
ze dne 19. ledna 1853, čís. 10 ř. z., prohlašuje 
se za zakázané území pro letadla, totiž za 
území, nad nímž jest zakázáno létati tuzem
ským letadlům civilním a vůbec letadlům 
cizozemským: území kol Moravské Ostravy, 
jehož severní a východní stranu tvoří státní 
hranice, ostatní strany jsou pak vymezeny 
spojnicemi mezi místy: odbočka dráhy u No
vého Dvora, šenov, jižní kraj periodických 
rybníků u Paskova, Klimkovice, Hlučín a Hať, 
pokud území takto vymezené patří ke Slezsku.

Povolovati výjimky z tohoto zákazu v pří
padech zvláštního zřetele hodných vyhradilo 
si ministerstvo národní obrany v dohodě 
s ministerstvem vnitra a ministerstvem ve
řejných prací.

Přestupky tohoto nařízení trestají se podle 
§§ 7 a 11 císařského nařízení ze dne 20. dubna 
1854, čís. 96 ř. z. — nehledě ku případnému 
stíhání trestními soudy — pokutou od 2^ Kc 
až do 200 Kč, nebo vězením od 6 hodin až do 
14 dnů.

Za presidenta zemské správy politické ve Slezska 
a zplnomocněného komisaře republiky Československo 

pro Ratibořsko:

Dr. Sehiller v. r.

Státní tiskárna v Praze.


