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Řízení a výkon rozhodnutí labských 
plavebních soudů.

§18.
Pokud tento zákon neustanovuje jinak, 

platí pro řízení před labskými plavebními 
soudy, pro řízení opravné před tuzemskými 
stolicemi a pro výkon rozhodnutí, jakož i pro 
prozatímní opatření obecné předpisy repu
bliky československé.

Ustanovení přechodná a závěrečná.

§ 14.
í1) Tento zákon nabude účinnosti dnem 1. 

dubna 1924.
(2) Současně zrušují se předpisy jemu odpo

rující, jmenovitě čl. VI., č. 3., zákona ze dne
1. srpna 1895, č. 110 ř. z. (uvozovacího zákona 
k jurisdikční normě), a předpisy v něm uvede
né, zejména presidiální dekret dvorní komory 
ze dne 2. prosince 1845, č. 912 sb. zák. soud., 
a výnos ministerstva spravedlnosti ze dne^9. 
srpna 1868, č. 9132, uveřejněný ve vyhlášce 
vrchního zemského soudu v Čechách ze dne 31. 
srpna 1868, č. 24 čes. z. z., jakož i výnos mini
sterstva vnitra ze dne 29. července 1868, č. 
3298, uveřejněný ve vyhlášce místodržitelství 
ze dne 17. srpna 1868, č. 21 čes. z. z.

§ 15.
Provedením tohoto zákona pověřují se mi

nistři spravedlnosti a vnitra v dohodě se 
zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r. 

švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r. Malypetr v. r.

Sbírka zákonů a

93.
Vládní nařízení 

ze dne 3. května 1924
o labských plavebních soudech.

Vláda republiky československé nařizuje 
Podle zákona ze dne 25. dubna 1924, č. 92 Sb. 
z' a n., o labských plavebních soudech:

1- Okresní soudy jako labské 
soudy plavební.

§ 1.
(x) Pravomoc labských soudů plavebních 

Podle §§ 1 a 2 zákona ze dne 25. dubna 1924,

nařízení, č. 93

č. 92 Sb. z. a n., o labských plavebních sou
dech, vykonávají okresní soudy v Karlině, 
Kralupech n. Vit., Mělníce, Roudnici, Litomě
řicích, Lovosicích, Ústí n. L. a Děčíně.

(2) Působnost okresního soudu v Karlině 
jako labského soudu plavebního vztahuje se 
též na obvod okresního soudu na Smíchově a 
působnost okresního soudu v Roudnici jako 
labského soudu plavebního též na obvod okres
ního soudu ve Stětí.

II. Politické úřady prvé stolice
jako labské soudy plavební.

§ 2.
(r) Pravomoc labských soudů plavebních 

podle §§ 1 a 4 zák. č. 92/1924 Sb. z. a n. vy
konávají okresní politické správy v Karlině, 
Kralupech n. Vit., Mělníce, Roudnici, Litomě
řicích, Ústí n. L. a Děčíně.

(2) Působnost okresní správy politické 
v Karlině jako labského soudu plavebního 
vztahuje se též na části VIII., X. a XIX. hlav
ního města Prahy a na obvod okresní správy 
politické na Smíchově, působnost okresní 
správy politické v Roudnici jako labského 
soudu plavebního též na obvod okresní správy 
politické v Dubé (soudní okres štětí).

III. Společná ustanovení.

§3.

(i) Rozhoduje-li okresní soud nebo poli
tický úřad I. stolice jako labský soud plavební, 
budiž do rozhodnutí pojat dodatek okolnost 
tuto vyznačující.

• (2) V poučení o opravných prostředcích 
budiž uvedeno, že strana může podati opravný 
prostředek buď k soudu, pokud se týče k úřadu 
nadřízenému, buď za stejných podmínek 
k mezinárodní labské komisi.

§4.
(1) Věci, jež náležejí okresnímu soudu nebo 

politickému úřadu I. stolice jako labskému 
soudu plavebnímu, zapisují se do příslušných 
rejstříků a buďtež v rubrice poznámkové 
označeny „Lab“ červeným inkoustem.

(2) Spisy buďtež označeny obvyklou znač
kou, k níž se připojí značka Lab, na př. 
u okresních soudů: C Lab I 31/24, u politic
kých úřadů I. stolice: čís. 29.736/24 Lab.

(3) Podá-li strana opravný prostředek 
k mezinárodní labské komisi, budiž tato okol
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nost vyznačena v rubrice poznámkové červe
ným inkoustem.

(4) Ve výkazech o činnosti okresních soudů 
nebo politických úřadů I. stolice budiž činnost 
těchto soudů neb úřadů jako labských soudů 
plavebních zvláště uvedena.

§ 5.

i1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. dubna 1924.

(2) Věci, jež náležejí do příslušnosti okres
ních soudů nebo politických úřadů I. stolice 
jako labských soudů plavebních a byly zahá
jeny po 1. dubnu 1924 a před vyhlášením 
tohoto nařízení u soudů a politických úřadů 
podle dosavadních předpisů příslušných, buď- 
tež odkázány příslušným labským soudům pla
vebním. O dalším řízení, vyznačování v rej
střících, označování spisů a o výkazech platí 
předpisy zákona č. 92/1924 Sb. z. a n. a tohoto 
nařízení.

§6.
Provedením tohoto nařízení pověřují se mi

nistři spravedlnosti a vnitra v dohodě se 
zúčastněnými ministry.

švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r. Šrámek v. r.
Malypetr v. r. Bečka v. r.
Novák v. r. Stříbrný v. r.
Srba v. r. Udržal v. r.

Dr. Franke v. r.

Vládní nařízení 
ze dne 17. dubna 1924,

jímž se zrušuje Ředitelství československé 
státní dunajské plavby v Bratislavě.

*■*
Vláda republiky československé nařizuje 

podle §u 1 zákona ze dne 21. prosince 1921, 
č. 493 Sb. z. a n., jímž se zřizuje Ředitelství 
československé státní dunajské plavby v Brati
slavě :

94.

§ I-

Ředitelství československé státní dunajské 
plavby v Bratislavě, zřízené zákonem ze dne
21. prosince 1921, č. 493 Sb. z. a n., se zrušuje.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti osmým 
dnem po vyhlášení a provede je ministr prů
myslu, obchodu a živností v dohodě s mini
strem financí.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r. 
Habrman v. r.

Malypetr v. r. 
Bechyně v. r. 
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Franke v. r.

Šrámek v. r.

Státn! tiskárna v Praze.


