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Sbírka zákonů a nařízení, č. 297. a 293.

dubna 1923, čís. 87 Sb. z. a n., prodlužuje se
do 31. prosince 1926.
§ 2.
Ustanovení § 13 zák. čís. 225/1922 Sb. z. a
n. ve znění zák. čís. 87/1923 Sb. z. a n. o stát
ních zaměstnancích platí obdobně o učitelstvu
veřejných škol obecných a občanských.
ČI. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vy
hlášení ; provede jej ministr sociální péče v do
hodě s ministrem spravedlnosti a ministrem
vnitra.
T. G. Masaryk v. r.
švehia v. r.
Habrman v. r.

297.
Zákon ze dne 19. prosince 1924
o hranici příjmu vylučující z nároku na dů
chod válečných poškozenců.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
ČI. I.
Působnost § 2, odst. 1, zákona ze dne
20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích
válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne
25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., se změnou
stanovenou zákonem ze dne 10. dubna 1924,
č. 79 Sb. z. a n., prodlužuje Se do 31. pro
since 1925.
ČI. II.

(1) Zákon tento nabude účinnosti dnem
1. ledna 1925.
(2) Provést! jej ukládá se ministru sociální
péče v dohodě s ministry financí, vnitra, za
hraničních věcí a veřejného zdravotnictví a
tělesné výchovy.
T. G. Masaryk v. r.
švehia v. r.
Habrman v. r.

298.
Zákon ze dne 19. prosince 1924,
kterým se mění ustanovení § 1, bodu 4., zá
kona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n.,
ve znění zákona ze dne 21. prosince 1922,
č. 408 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu
slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic
obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným
opatřením s tím souvisejícím.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto - zákoně:
ČI. I.
ČI. L, bod 4., zák. č. 406/1922 Sb. z. a n.
mění se a má zníti takto:
Slučování a rozlučování obcí, jakož i změny
hranic obcí, okresů správních a soudních a
k tomu cíli i hranic žup na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi může vláda povolovat! do
konce roku 1926, byl-li do konce roku 1923
písemným podáním dán k tomu podnět slúžnovským (okresním) neb politickým úřadům
jim nadřízeným, nebó bylo-li těmito úřady
v téže lhůtě z moci úřední zahájeno ří
zení. Před každým takovýmto opatřením bu
diž zúčastněným obcím, okresům a župám po
skytnuta příležitost, aby se k věci mohly ve
lhůtě 30 dnů vyslovit!. Jinak není ke všem
těmto opatřením třeba dobrých zdání, vyjá
dření nebo souhlasu jakýchkoli sborů a úřadů
správních nebo sborů zákonodárných, ani pod
mínek v zák. čl. XXL a XXII. z roku 1886
předepsaných. Vláda jest však povinna za
mýšlené sloučení, rozloučení neb změnu hranic
uveřejnili po dobu osmi dnů vyhláškou ve zú
častněných obcích. V dalších osmi dnech iná
každý právo pcdati k tomu připomínky u mi
nisterstva vnitra, o nichž se rozhodne zároveň
s rozhodnutím ve věci samé. Při rozlučování
obcí budiž dbáno toho, aby obce nově vznika
jící byly hospodářsky tak zajištěny, aby mohly
plnit! úkoly veřejné správy.
čl. II.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1925. Provedení jeho ukládá se ministru
vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
švehia v. r.
Malypetr v. r.
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