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(2) Jde-li o stavbu uvedenou v § 2, lit. c), 
smí příspěvek činiti podle stavu prací dne 
31. prosince 1923 a podle jiných okolností 
případu, zejména podle potřeby podpory 
vzhledem k majetkovým poměrům a důcho
dům stavebníkovým, nejvýše, jak ustanovuje 
§ 36 vl. nař. č. 160/1923 Sb. z. a n., a nejméně, 
jak ustanovuje předchozí odstavec.

§ 8.

Obecně prospěšné stavební sdružení, kte
rému byla podle § 6, odst. 3., udělena pod
pora ve způsobě záruky za zápůjčku větší, 
než jak ustanovuje § 6, odst. 1., čís. 1., tohoto 
nařízení nebo § 31, I., čís. 1., odst. 2., vl. nař. 
č. 160/1923 Sb. z. a n., jest povinno nahraditi 
státu částku, o kterou stát z důvodů záruky 
zaplatí na annuitě a jiných v dlužním úpise vy- 
míněných platech více, než činí annuita s pří
slušenstvím ze zápůjčky, jak ustanovujme § 6, 
odst. 1., tohoto nařízení nebo § 31, I., čís. 1., 
odst. 2., vl. nař. č. 160/1923 Sb. z. a n.

§ 9.
0) Pokud zákon nebo toto nařízení mluví 

0 žádostech, jest jimi rozuměti toliko žádosti 
za udělení podpory a nikoli za zásadní při
slíbení podpory.

(2) Lhůta k podání žádosti ustanovená zá-. 
tonem nebo tímto nařízením jest zachována, 
Je-li v ustanovené lhůtě žádost podána u zem
ské správy politické (na Slovensku u úřadu 
ministra s plnou mocí pro správu Slovenska 
U vvPodkarpatské Rusi u civilní správy) a 
doložena aspoň stavebním povolením, plány 
a rozpočty stavby.

§ 10.

Jiné než v § 6, odst. 1., čís. 1., uvedené 
osoby musí žádost za udělení podpory doložiti 
I''®0 doklady uvedené v §§ 58 a 59 vl. nař. 
o-,160/1923 Sb. z. a n. výkazem o navrhovaném 

aJemném a po dokončení stavby zároveň se 
Adostí za provedení kolaudace předložití také 
Hicné vyúčtování stavby a seznam nájem- 

-eoo z jednotlivých bytů a jiných místností 
s Jeho výpočtem.

§ 11.

J5011 Povinny spolupůsobili při pro- vadem tohoto nařízení.

§ 12.

hlášení ra^zen* nabude účinnosti dnem vy-

§ 13.

Ministru sociální péče se ukládá, aby toto 
nařízení provedl v dohodě s ministry veřej
ných prací a financí.

Švehla v. r.

Malypetr v. r. Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. Novák v. r.
Stříbrný v. r. Udržal v. r.
Šrámek v. r. Dr. Franke v. r.

Srba v. r.,
též za ministra Habrmana.

97.
Vládní nařízení 

ze dne 3. května 1924

o příslušnosti k právní pomoci ve věcech 
občanských pro obvody okresních soudu leží

cích v hlavním městě Praze.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 37, odst. 4., zákona ze dne 1. srpna 
1895, č. 111 ř. z., o vykonávání soudnictví a 
příslušnosti řádných soudů ve věcech občan
ských (jurisdikční normy), ve znění cis. naří
zení ze dne 1. června 1914, č. 118 ř. z., o změ
nách řízení ve věcech občanských (novely
0 úlevách soudů) :

§ I-

(1) Pro úkony právní pomoci ve věcech ob
čanských čítajíc v to věci reální (§ 117 j. n.), 
které konati jest v obvodech okresních soudů 
ležících v hlavním městě Praze, jest přísluš
ným každý okresní soud, v jehož obvodu jest, 
třeba i jen z části, právní pomoc poskytnouti.

(2) K poskytnutí právní pomoci výslechem 
svědků, znalců, stran i jiných osob přísluš
ným jest netoliko soud jejich bydliště,, nýbrž
1 soud místa zaměstnání v obchodu, živnosti 
nebo v jiném povolání.

(3) Je-li podle předchozích odstavců několik 
okresních soudů v Praze příslušno, jest do
žádat! okresní soud, v jehož obvodě lze právní 
pomoc podle uvážení dožadujícího soudce nej
účelněji provést!, a v pochybnosti u okresního 
soudu,' jenž má poskytnouti právní pomoc nej
větším dílem.

(■i) Není-li dožádaný soud příslušným, bu
diž jím žádost postoupena soudu příslušnému, 

I podle uvedených zásad.
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§2.

Vládní nařízení ze dne 20. prosince 1923, 
č. 242 Sb. z. a n., kterým se přenáší výkon 
právní pomoci ve věcech civilních pro části 
města Prahy I., II., V. a VI. od okresního 
soudu pro Horní Nové Město v Praze na 
okresní soud pro Staré Město a Josefov 
v Praze, zůstává nedotčeno.

§3.
X1) Nařízení toto nabude účinnosti prvním 

dnem měsíce, který následuje po jeho vy
hlášení.

(2) Ministr spravedlnosti pověřuje se 
provedením.

Švehla v. r.

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

Dr. Franke v. r.

Státní tiskárna v Praze.


