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Sbírka zákonů a nařízení, č.

22.

22.

a

23.

chel, byl zrušen a aby nový název zněl Nový
Bohumín, německy Neu-Oderberg.

Vyhláška ministra vnitra
ze dne 23. ledna 1925

Malypetr v. r.

o vydání úředního seznamu míst v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku a o změnách úřed
ních .názvů měst, obcí, osad a částí osad po
volených v roce 1924.
Podle ustanovení §§ 3 a 5 zákona ze dne
14. dubna 1920, č. 266 Sb. z. a n., o názvech
měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí
místními tabulkami a číslování domů, vyhla
šuji, že byl vydán tiskem úřední seznam míst
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Stati
stický lexikon obcí v republice českosloven
ské. Díl I. a II.), jenž obsahuje úřední názvy
obcí, osad a částí osad podle uvedeného zá
kona, a že v roce 1924 povoleny byly mini
strem vnitra tyto změny úředních názvů
míst:
V Čechách:
1. Výnosem ze dne 29. listopadu 1324, č.
62.430, byla k žádosti obce Oselna, pol. okres
České Budějovice, povolena změna názvu
této obce a osady na úsilné.
2. Výnosem ze dne 3. prosince 1924, č.
82.212 ai 1923, byla k žádosti obce Řečan, pol.
okres Pardubice, povolena změna názvu této
obce a osady na Řečany nad Labem.
3. Výnosem ze dne 18. prosince 1324, č.
21.759, byla k žádosti obce Včelné, pol. okres
Prachatice, povolena změna názvu této obce
a osady na Včelná pod Boubínem.
Ve Slezsku:
Výnosem ze dne 2. června 1924, č. 23.607,
bylo ustanoveno k žádosti obce šunichlu, pol.
okres fryštátský, aby název této obce a osady
šuniehel, německy Schoniehel, polský Szóny-

23.
Vládní nařízení
ze dne 7. února 1925
o nejvyššíeh cenách zápalek.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 17 cis. nařízení ze dne 29. srpna 1916,
č. 278 ř. z., o dani ze zapalovadel, zákona ze
dne 9. října 1919, č. 550 Sb. z. a n., jímž se
zavádí daň ze zapalovadel pro Slovensko,
a zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 316 Sb.
z. a n., o dani ze zapalovadel:

§1.
Ustanovení §§ 1—3 vládního nařízení ze
dne 28. března 1923, č. 58 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách zápalek, neplatí pro zápalky
voskové domácí i cizí výroby.

§2.
í1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
(2) Provede je ministr financí v dohodě
s ministrem průmyslu, obchodu a živností.
Stříbrný v. r.
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Markovič v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Káliay v. r.

Statni tiskárna v Praze.

