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<[1SS.—158.5 15®. Zákon, podle kterého nabývá stát drah zaručených státem anebo zemi
Českou. — 157. Zákon, kterým se zmocňuje vláda republiky československé, aby převzala
státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren, akciové společnosti v Praze, a kterým se
povoluje užiti dílčích dlužních úpisů na tyto výpůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích
a podobných kapitálů. — 15S. Zákon o nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy českoslo
venským státem.

150.
Zákon ze dne 25. června 1925,
podle kterého nabývá stát drah zaručených
státem anebo zemí Českou.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Připojené úmluvy sjednané mezi republi
kou československou, zastoupenou jménem
vlády ministry železnic a financí, se strany
jedné a
1. akciovými společnostmi:
1. místní dráhy Benešov—Vlašim—Dolní
Královice,
2. místní dráhy Domažlice—Tachov,
8. místní dráhy Chlumec—Králové Mě
stec,
4. místní dráhy Jičín—Rovensko—Tur
nov,
5. místní dráhy Jindřichův Hradec—Nová
Bystřice,
6. dráhy Karlovy Vary—Johanngeorgenstadt (Eisenbahn Karlsbad—Johanngeorgenstadt),
7. místní dráhy Kostelec—Telč,
8. dráhy Mariánské Lázně—Karlovy Vary
(Eisenbahn Marienbad—Karlsbad),

j

9. místní dráhy Moravské Budějovice—Jemnice (Lokalbahn Máhrisch Budwitz—
Jamnitz),
10. místný dráhy z Německého Brodu do
Humpolce,
11. místní dráhy Německý Brod—-Tišnov,
12. Sdružených pošumavských místních
drah,
13. dráhy Schonwehr—Loket (Eisenbahn
Schonwehr—Elbogen),
14. místní dráhy Svitava—Polička,
15. místní dráhy Vodňany—Týn nad Vlta
vou,
16. místní dráhy Vsetín—Velké Karlovice,
17. místní dráhy Brandýs nad Labem—Neratovice,
18. místní dráhy čerčany-—Modřany—
Dobříš,
19. místní dráhy česká Lípa—Kamenický
Šenov (Lokalbahn Bohmisch Leipa—Steinschonau),
20. místní dráhy Doudleby—Vamberk—Rokytnice,
21. místní dráhy Chrudimsko—Holické,
22. místní dráhy Jindřichův Hradec—Obratany,
23. Kadaňských místních drah (Kaadner
Lokalbahn en),
24. místní dráhy Karlovy Vary—(Dalo{
vice) —- Merklín
(Lokalbahn Karlsbad—
[Dallwitz]—Merkelsgrůn),
88
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25. místní dráhy Kolín—čerčany—Kácov,
26. místní dráhy Libochovice—Vraňany,
27. místní dráhy Louny—Libochovice (Lokalbahn Laun—Libochowitz),
28. místní dráhy z Mělníka do Mšena,
29. Mostecko—Lovosické spojovací dráhy,
30. místní dráhy Mšeno—Dolní Cetno,
31. místní dráhy Netolické,
32. místní dráhy Nový Dvůr—Bezdružice,
33. místní dráhy Opočno—Dobruška,
34. místní dráhy Ostrov—Jáchymov (Lokalbahn Schlackenwerth—Joachimsthal),
35. místní dráhy Rakovník—Bečov—Bochov,
36. místní dráhy Rakovník—Mladotice,
37. místní dráhy Roudnice—Hospozín,
38. místní dráhy Sedlec—Hora Kutná—
Z ruč,
39. místní dráhy Staňkov—Horšův Týn—
Ronšperk,
40. místní dráhy Strakonice—Blatná—
Březnice s odbočkami,
41. místní dráhy Světlá—Ledeč—Kácov,
42. místní dráhy Svojšín—Bor (Lokalbahn
Scliweissing—Haid),
43. místní dráhy Táborsko—Bechyňské,
44. místní dráhy Zadní Třebáň—Lochovice,
45. místní dráhy Tršnice — Vildštein —
Schbnbach (Lokalbahn Tirschnitz—Wildstein—Schonbach) a
II. koncesionáři místních drah:
46. Sudoměř—Skalsko—Stará Raka,
47. Mikulášovice—Rumburk,
48. Polná Štoky—Polná město
se strany druhé, jimiž stát nabývá dnem 1.
ledna 1925 těchto drah, se schvalují.

§ 2.

Ministr železnic se zmocňuje, aby uhradil
v mezích rozpočtu ministerstva železnic, po
případě na vrub příjmů československých stát
ních drah, vykázaných v titulu 3. kap. XVII.
státního rozpočtu republiky československé
pro rok 1925, jak provozní výdaje drah uve
dených v § 1 tohoto zákona za rok 1925 ne
uhrazené jejich provozními příjmy, tak i vý
daje na zúročení, případně umoření jejich
prioritního kapitálu, pokud jest v připojených
úmluvách povinnost tato státem převzata, ja
kož i likvidační výdaje společností těchto
drah.
§ 3.
Nevydá-li některá společnost nebo koncesionář uvedení v § 1 státní správě železniční
listin potřebných ku provedení knihovního po
řádku nebo neopatří-li svým podpisem těchto
listin státní správou železniční sepsaných ve
lhůtě smlouvou určené, nahradí tyto listiny
prohlášení ministra železnic.
§ 4.
Veškeré s provedením tohoto zákona sou
visející úkony, majetkové převody, podání,
zápisy, připojené úmluvy a jiné listiny jsou
osvobozeny ode všech veřejných daní, dávek,
kolků a poplatků.
§ 5.
železniční oddělení zemského správního
výboru v Praze přejímá se se vším perso
nálem, pokud tento nemá vyslouženo, i vším
zařízením, se všemi jeho právy i závazky
do služeb státních.
§

6.

Tento zákon, jehož provedení se ukládá mi
nistrům železnic a financí, nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Stříbrný v. r.
Bečka v. r.
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Příloha 1.—1.

Úmluva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí
jménem vlády (v následujícím krátce »stát«) se strany jedné a akciovou společností
místní dráhy Benešov—Vlašim—Dolní Královice (v následujícím krátce »společnost«) se
strany druhé o nabytí místní dráhy Benešov—Vlašim—Dolní Královice státem.
článek I.
mile řádná valná hromada schválí výroční
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna účty za rok 1924.
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
Likvidaci společnosti provede na základě
veškerého movitého i nemovitého jmění spo jejího usnesení státní správa.
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
Článek V.
železniční knize) anebo není, s veškerými
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
právy a závazky jejími, zejména železniční
nosti
(čl. IX.), přechází fysická držba veške
trati společnosti z Benešova přes Vlašim do
Dolních Královic, tvořící předmět koncesních rých majetkových předmětů v čl. I. uvede
listin ze dne 6. listopadu 1894, č. 233 ř. z. a ných na stát.
27. listopadu 1899, č. 242 ř. z., se všemi vleč
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
nými drahami, pokud jsou majetkem společ škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
nosti, s veškerým movitým i nemovitým pří místní dráhy se týkající a že provede sama
slušenstvím, se všemi vozidly a veškerými zá knihovní pořádek.
sobami, jakož i veškerého ostatního jmění
společnosti se všemi aktivy i pasivy, i s reČlánek VI.
servním fondem, pokud nebyl podle svého
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
určení se schválením státní správy spotře bylo vloženo vlastnické právo českosloven
bován.
ského státu (železniční správa) na všechny ne
Článek II.
movitosti společnosti náležející.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
Společnost jest povinna řádně podepsati
placení podle platného, státní správou schvá
právní
listiny, potřebné ku převodu knihov
leného umořovacího plánu zbytek dosud ne
vlastnictví
na stát do čtyř neděl po té,
ního
um ořené části hypotekární zápůjčky, uza
jakmile
jí
budou
státní správou k podpisu
vřené u Zemské banky království českého,
předloženy.
nyní u Zemské banky (dříve Zemské banky
Článek VIL
království českého) v Praze, v jmenovité
hodnotě 3,561.000.— Kč, t. j. slovy tři mi
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polovici
liony pět set šedesát jeden tisíc Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ obecné ceny.
článek VIII.
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané vyjma ty, které jsou
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
ve vlastnictví země české, společnost opatří z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
a státu odevzdá do 31. prosince 1924.
stolici věcně příslušné soudy v sídle české fi
nanční prokuratury v Praze.
článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
Článek IX.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
Tato úmluva váže společnost schválením
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
hledávek.
platnosti ústavním schválením.
Článek IV.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvoSpolečnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jakV pise; společnost obrží její opis.
V Praze, dne 5. prosince 1924.
Ministr železnic
Stříbrný v. r.
Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Místní dráha Benešov—Vlašim—Dolní Královice:
Ing. J. Neubauer v. r.
F. Miškovský v. r.
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Umlyva
sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí
jménem \-iády (v následujícím krátce »stat«) se strany jedné a akciovou společností místní
dráhy Domažlice—Tachov (v následujícím krátce »společnost«) se strany druhé o nabytí
místní dráhy Domažlice—Tachov státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo není, s veškerými
právy a závazky jejími, zejména železniční
trati společnosti z Domažlic do Tachova, tvo
řící předmět koncesní listiny ze dne 28. břez
na 1908, č. 68 ř. z., se všemi vlečnými draha
mi, pokud jsou majetkem společnosti, s veške
rým movitým i nemovitým příslušenstvím, se
všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož
i veškerého ostatního jmění společnosti se
všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem,
pokud nebyl podle svého určení se schvále
ním státní správy spotřebován.
Článek li.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schváb
ného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části prioritních obligací společnosti
v jmenovité hodnotě 7,340.000 Kč, t. j. slovy
sedm milionů tři sta čtyřicet tisíc Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví země České, společnost opatří
a státu odevzdá do 15. ledna 1925.
článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile tato
úmluva nabude právní platnosti a jakmile
řádná valná hromada schválí výroční účty za
rok 1924.

^ Likvidaci společnosti provede na základě je
jího usnesení státní správa.
Článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvedených
na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu veškeré
spisy, listiny, plány, účty, knihy atd. místní
dráhy se týkající a že provede sama knihovní
pořádek.
Článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo Českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati právní listiny, potřebné ku převodu
knihovního vlastnictví na stát do čtyř neděl
po té, jakmile jí budou státní správou k pod
pisu předloženy.
článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva od
porovali této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české fi
nanční prokuratury v Praze.

Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.
V Praze, dne 13. prosince 1924.

Ministr žeieznic:
Stříbrný v. r.

Místní dráha Domažlice—Tachov:

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Max Duffek v. r.

Dr. Jakub Ptáčník v. r..

Sbírka zákonů a nařízení, č. 156.

721

sjednaná mezi republikou ^Československou, zastoupenou ministry železnic a financí
jménem vlády (v následujícím krátce »stát«) se strany jedné a akciovou společností místní
dráhy Chlumec—Králové^ Městec (v následujícím krátce »společnost«) se strany druhé
o nabytí místní dráhy Chlumec.—Králové Městec státem.
č 1 á n e k I.
mile řádná valná hromada schválí výroční
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna účty za rok 1924.
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
Likvidaci společnosti provede na základě
ve-škerého movitého i nemovitého jmění spo jejího usnesení státní správa.
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
y knihách pozemkových (všeobecných nebo
Článek V.
železniční knize) anebo není, s veškerými
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
právy a závazky jejími, zejména železniční nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
trati společnosti z Chlumce do Králové rých majetkových předmětů v čl. I. uvedených
Městce, tvořící předmět koncesní listiny ze na stát.
dne 3. června 1899, č. 107 ř. z., se všemi vleč
Společnost se zavazuje, že vydá státu
nými drahami, pokud jsou majetkem společ
ností, s veškerým movitým i nemovitým pří veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
slušenstvím, se všemi vozidly a veškerými zá místní dráhy se týkající a že provede sama
sobami, jakož i veškerého ostatního jmění knihovní pořádek.
společnosti se všemi aktivy i pasivy, i s rečlánek VI.
servním fondem, pokud nebyl podle svého
Společnost
svoluje,
aby podle této úmluvy
určení se schválením státní správy spotře
bylo
vloženo
vlastnické
právo českosloven
bován.
ského státu (železniční správa) na všechny
Článek II.
nemovitosti společnosti náležející.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
Společnost jest povinna řádně podecení podle platného, státní správou schvále
ného mnořovacího plánu zbytek dosud neumo- psati právní listiny, potřebné ku převodu
řené části hypotekární zápůjčky, uzavřené knihovního vlastnictví na stát do čtyř neděl
u Zemské banky království českého, nyní po té, jakmile jí budou státní správou k pod
u Zemské banky (dříve Zemské banky krá pisu předloženy.
lovství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
článek VIL
850.000-— Kč, t. j. slovy osm set padesát
Obě
smluvní
strany vzdávají se práva od
tisíc Kč.
porovat! této úmluvě pro zkrácení nad polo
Veškeré kmenové akcie postupuje společ vici obecné ceny.
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané vyjma ty, které jsou
článek VIII.
ve vlastnictví země české, společnost opatří a
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
státu odevzdá do 31. prosince 1924.
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české fi
článek III.
nanční prokuratury v Praze.
Ježto nabývací cena jest ustanovením či. II.
. Článek IX.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
Tato úmluva váže společnost schválením
hledávek.
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
Článek IV.
platnosti ústavním schválením.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvotato úmluva nabude právní platnosti a jak pise; společnost obdrží její opis.
V P r a z e, dne 27. listopadu 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Místní dráha Chlumec—Králové Městec:
Y. Novozámský v. r.,

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Dr. Vejdovský v. r.
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Úmluva
sjednaná mezi republikou československou,, zastoupenou ministry železnic a financí
jménem.vlády (v následujícím krátce >>stát«) se strany jedné a akciovou společností místní
dráhy Jičín—Rovensko—Turnov (v následujícím krátce »společnost«) se strany druhé
o nabytí místní dráhy Jičín—Rovensko— Turnov státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo není, s veškerými
právy a závazky jejími, zejména železniční
trati společnosti z Jičína do Turnova, tvořící
předmět koncesní listiny ze dne 7. prosince
1901, č. 205 ř. z., se všemi vlečnými drahami,
pokud jsou majetkem společnosti, s veškerým
movitým i nemovitým příslušenstvím, se
všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož
i veškerého ostatního jmění společnosti se
všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem,
pokud nebyl podle svého určení se schválením
státní správy spotřebován.
' Č 1 á n e k II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvále
ného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království českého, nyní
Zemské banky (dříve Zemské banky králov
ství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
2,928.400-— Kč, t. j. slovy dva miliony devětset dvacet osm tisíc čtyři sta Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví země české, společnost podle
možnosti opatří a státu odevzdá do 31. pro
since 1924.
článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jakV

mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.)> přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvedených
na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
Článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo Českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati právní listiny, potřebné ku převodu
knihovního vlastnictví na stát do čtyř neděl
po té, jakmile jí budou státní správou k pod
pisu předloženy.
Článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
článek VIII.
Pro jakékoliv právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české fi
nanční prokuratury v Praze.
článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 20. listopadu 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Ministr financí:
Ing. Bečka

v. r.

Místní dráha Jičín—Rovensko—Turnov:

Dr. Kubálek v. r.,

Bohumil Malý v. r.,

Dr. Vejdovský v. r.
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Úmluva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí
jménem vlády (v následujícím krátce »stát«) se strany jedné a akciovou společností místní
dráhy Jindřichův Hradec—Nová Bystřice (v následujícím krátce »společnost«) se strany
druhé o nabytí místní dráhy Jindřichův Hradec—Nová Bystřice státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo ne, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati spo
lečnosti, tvořící předmět koncesní listiny ze
dne 18. prosince 1894, č. 17 ř. z. z roku 1895,
se všemi, vlečnými drahami,’pokud jsou ma
jetkem společnosti, s veškerým movitým i ne
movitým příslušenstvím, se všemi vozidly a
veškerými zásobami, jakož i veškerého ostat
ního jmění společnosti se všemi aktivy i pa
sivy, i s reservním fondem, pokud nebyl podle
svého určení se schválením státní správy spo
třebován.
Článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného státní správou schvále
ného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, sjednané
u Zemské banky království českého, nyní
Zemské banky (dříve Zemské banky králov
ství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
Kč 1,988.000-—, slovy jeden milion devět set
osmdesát osm tisíc Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu beze zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví země, společnost opatří a státu
odevzdá do 31. prosince 1924.
Článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením
čl. II. vypořádána, prohlašuje společnost, že
nemá vůči nabývajícímu státu žádných dal
ších pohledávek.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak-

mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní
platnosti, (čl. IX.), přechází fysická držba
veškerých majetkových předmětů ve čl. I.
uvedených na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati právní listiny, potřebné ku převodu
knihovního vlastnictví na stát do čtyř neděl
po té, jakmile jí budou státní správou k pod
pisu předloženy.
článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české fi
nanční prokuratury v Praze.
článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 2 . listopadu 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Místní dráha Jindřichův Hradec—Nová Bystřice:
Lokalbahn

Ing. Biebl v. r.,

Neuhaus—Neubistritz:

Josef Siegmund v. r.
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Úmluva
sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí
jmenem vlády (v následujícím krátce »stát«) se strany jedné a akciovou společností dráhy
Kailovy Vary Johanngeorgenstadt (v následujícím krátce »společnost«) se strany druhé
o nabytí dráhy Karlovy Vary—Johanngeorgenstadt státem.

Článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo není, s veškerými
právy a závazky jejími, zejména železniční
trati společnosti z Karlových Varů do Johanngeorgenstadtu, tvořící předmět koncesní li
stiny ze dne 2. prosince 1895, č. 12 ř. z. éx
1896, se všemi vlečnými drahami, pokud jsou
majetkem společnosti, s veškerým movitým
i nemovitým příslušenstvím, se všemi vozidly
a veškerými^ zásobami, jakož i veškerého
ostatního jmění společnosti se všemi aktivy
i pasivy, i s reservním fondem, pokud nebyl
podle svého určení se schválením státní
správy spotřebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvále
ného umořovacího plánu zbytek dosud neurnořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království českého, nyní
Zemské banky (dříve Zemské banky královstyí českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
Kč 5,627.000-—, t. j. slovy pět milionů šest set
dvacet sedm tisíc Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu beze zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
v držení země české, společnost opatří a státu
odevzdá do 15. března 1925.

mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
Článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvede
ných na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré ^ spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí . budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva od
porovat! této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
Článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici^vécně příslušné soudy v sídle české fi
nanční prokuratury v Praze.

Článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl.
Článek IX.
II. vypořádána, prohlašuje společnost, že ne
má vůči nabývajícímu státu žádných dalších
Tato úmluva váže společnost schválením
pohledávek.
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
článek IV.
platnosti ústavním schválením.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvotato úmluva nabude právní platnosti a jak V pise; společnost obdrží její opis.
V P r a z e, dne 9. února 1925.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.
Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Dráha Karlovy Vary—Johanngeorgenstadt:
Eisenbahn Karlsbad— Johanngeorgenstadt:
Dr. Alexander Graf v. r.,
Herm. Pecher v. r.
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Úmluva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí
jménem vlády (v následujícím krátce »stát«) se strany jedné a akciovou společností
místní dráhy Kostelec—Telč (v následujícím krátce »společnost«) se strany druhé o na
bytí místní dráhy Kostelec—Telč státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo není, s veškerými
právy a závazky jejími, zejména železniční
trati společnosti z Kostelce přes Telč do Slavonic, tvořící předmět koncesníeh listin ze
dne 30. března 1897, č. 93 ř. z. a ze dne 12.
července 1899, č. 131 ř. z., se všemi vlečnými
di'ahami, pokud jsou majetkem společnosti,
s veškerým movitým i nemovitým příslušen
stvím, se všemi vozidly a veškerými zásoba
mi, jakož i veškerého ostatního jmění společ
nosti se všemi aktivy i pasivy, i s reservním
fondem, pokud nebyl podle svého určení se
schválením státní správy spotřebován.
Článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části prioritních obligací společnosti
v jmenovité hodnotě 4,572.000 Kč, t. j. slovy
čtyři miliony pět set sedmdesát dva tisíce Kč.
Veškeré lanenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví země moravské, společnost
opatří a státu odevzdá do 31. prosince 1924.
Článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.

mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvede
ných na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
Článek Vil.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české fi
nanční prokuratury v Praze.

Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Č 1 á n e k IV.
úmluva tato byla sepsána v jednom prvoSpolečnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jakV pise; společnost obdrží její opis.
V Praze, dne 24. listopadu 1924.
Ministr železiiic:
Stříbrný v. r.

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Místní dráha Kostelec—Telč;

Stocker v. r.,

Rud. Miinch v. r.
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Úmluva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí
jménem vlády (v následujícím krátce »stát«) se strany jedné a akciovou společností
dráhy Mariánské Lázně—Karlovy Vary (v následujícím krátce »společnost«) se strany
druhé o nabytí dráhy Mariánské Lázně—Karlovy Vary státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo není, s veškerými
právy a závazky jejími, zejména železniční
trati společnosti z Mariánských Lázní do Kar
lových Varů, tvořící předmět koncesní listiny
ze dne 21. května 1896, č. 91 ř. z. a vyhlášky
ministerstva železnic ze 7. června 1907, č. 141
ř. z., se všemi vlečnými drahami, pokud jsou
majetkem společnosti, s veškerým movitým
i nemovitým příslušenstvím, se všemi vozidly
a veškerými zásobami, jakož i veškerého
ostatního jmění společnosti se všemi aktivy
i pasivy, i s reservním fondem, pokud nebyl
podle svého určení se schválením státní správy
spotřebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavře
né u Zemské banky království českého, nyní
Zemské banky (dříve Zemské banky králov
ství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
Kč 8,100.000-—, t. j. slovy osm milionů jednosto tisíc Kč a zbytek dosud neumořené části
prioritních obligací společnosti v jmenovité
hodnotě 1,800.000 Kč, t. j. slovy jeden milion
osm set tisíc Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu beze zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které
jsou ve vlastnictví země České, společnost
opatří a státu odevzdá do 15. ledna 1925.

Článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.

článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní
platnosti (čl. IX.), přechází fysická držba
veškerých majetkových předmětů ve čl. I.
uvedených na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré ^spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
Článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české fi
nanční prokuratury v Praze.
článek IX.
článek III.
Tato úmluva váže společnost schválením
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. valnou hromadou akcionářů a nabude právní
II. vypořádána, prohlašuje společnost, že ne platnosti ústavním schválením.
má vůči nabývajícímu státu žádných dalších
úmluva tato byla sepsána v jednom prvopohledávek.
pise; společnost obdrží její opis.
V Praze, dne 5. ledna 1925.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Dráha Mariánské Lázně—Karlovy Vary:
Eisenbahn Marienbad—Karlsbad:

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Dr. Hans Turba v. r.,
Karl Schottner v. r.
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Úmluva
sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí
jménem vlády (v následujícím krátce »stát«) se strany jedné a akciovou společností
místní dráhy Moravské Budějovice—Jemnice (v následujícím krátce »společnost«) se
strany druhé o nabytí místní dráhy Moravské Budějovice—Jemnice státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo že
lezniční knize) anebo není, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati
společnosti z Moravských Budějovic do Jem
nice, tvořící předmět koncesní listiny ze dne
9. září 1894, číslo 206 ř. z., se všemi vlečnými
drahami, pokud jsou majetkem společnosti,
s veškerým movitým i nemovitým příslušen
stvím, se všemi vozidly a veškerými zásobami,
jakož i veškerého ostatního jmění společnosti
se všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondejn, pokud nebyl podle svého určení se schvá
lením státní správy spotřebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části prioritních obligací společnosti
v jmenovité hodnotě 1,140.000 Kč, t. j. slovy
jeden milion sto čtyřicet tisíc Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu beze zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané společnost opatří a
státu odevzdá do 31. prosince 1924.
článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl.
II. vypořádána, prohlašuje společnost, že ne
má vůči nabývajícímu státu žádných dalších
pohledávek.
Článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.V

Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní
platnosti (čl. IX.), přechází fysická držba
veškerých majetkových předmětů ve čl. I.
uvedených na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
článek VIII.
Pro jakékoliv právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české fi
nanční prokuratury v Praze.
článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 20. listopadu 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Místní dráha Moravské Budějovice—Jemnice:
(Localbahn Mahr. Budwitz—Jamnitz):

Alfred Wražda v. r.,

Vilém Augusta v. r.
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Úmluva
sjednaná mezi republikou Československou, -zastoupenou ministry železnic a financí
jménem vlády (v následujícím krátce »stát«) se strany jedné a akciovou společností
místní dráhy Německy Brod Humpolec (v následujícím krátce »společnost«) se strany
druhé o nabytí místní dráhy Německý Brod—Humpolec státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo že
lezniční knize) anebo není, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati
společnosti z Německého Brodu do Humpolce,
tvořící předmět koncesní listiny ze dne 4.
června 1893, č. 109 ř. z., se všemi vlečnými
drahami, pokud jsou majetkem společnosti,
s veškerým movitým i nemovitým příslušen
stvím a veškerými zásobami, jakož i veške
rého ostatního jmění společnosti se všemi
aktivy i pasivy, i s reservním fondem, pokud
nebyl podle svého určení se schválením státní
správy spotřebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části prioritních obligací společnosti
v jmenovité hodnotě 1,500.000 Kč, t. j. slovy
jeden milion pět set tisíc Kč, stejně jako
4% ní zúrokování prioritních akcií společnosti
a' jejich umořování v jmenovité hodnotě
200.000 Kč, t. j. slovy dvě stě tisíc Kč.
Tyto prioritní akcie budou přeměněny na
4%ní státní dluhopisy, pro něž platí dosa
vadní umořovací plán.
Státní správa si však vyhrazuje podle svého
uvážení v kterémkoliv roce rychlejší umořo
vání těchto dluhopisů, než jak je v přísluš
ném umořovacím plánu stanoveno.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu beze zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které
jsou ve vlastnictví země české, společnost
opatří a státu odevzdá do 31. prosince 1924.
Článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl.
II. vypořádána, prohlašuje společnost, že ne

má vůči nabývajícímu státu žádných dalších
pohledávek.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
Článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní
platnosti (čl. IX.), přechází fysická držba
veškerých majetkových předmětů ve čl. I.
uvedených na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré ^spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoiuje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo Českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé

Sbírka zákonů a nařízení, č. 156.

stolici věcně příslušné soudy v sídle české fi
nanční prokuratury v Praze.
Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
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valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 15. listopadu 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Místní dráha z Německého Brodu do Humpolce:

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Dr. Vejdovský v. r.,

Dr. F. Samek v. r.,
Jan Hornek v. r.

Příloha 1-—11.

Úmluva

sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí
jménem vlády (v následujícím krátce »stát«) se strany jedné a akciovou společností
místní dráhy Německý Brod—Tišnov (v následujícím krátce »společnost«) se strany
druhé o nabytí místní dráhy Německý Brod—Tišnov státem.
Článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách ^ pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo není, s veškerými
právy a závazky jejími, zejména železniční
trati společnosti z Německého Brodu do Tiš
nova, tvořící předmět koncesních listin ze
dne 8. listopadu 1897, č. 260 ř. z. a ze
dne 7. června 1902, č. 114 ř. z., se všemi
vlečnými drahami, pokud jsou majetkem
společnosti, s veškerým movitým i nemo
vitým příslušenstvím, se všemi vozidly a ve
škerými zásobami, jakož i veškerého ostatního
jmění společnosti se všemi aktivy i pasivy,
i s reservním fondem, pokud nebyl podle
svého určení se schválením státní správy spo
třebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uza
vřené u Zemské banky království českého,
nyní u Zemské banky (dříve Zemské banky
království českého) v Praze, v jmenovité hod
notě 2,776.000 Kč, t. j. slovy: dva miliony
sedm set sedmdesát šest tisíc Kč, a zbytek do
sud neumořené části prioritních obligací spo

lečnosti v jmenovité hodnotě 6,408.000 Kč,
t. j. slovy: šest milionů čtyři sta osm tisíc Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které
jsou ve vlastnictví země české a Moravské,
společnost opatří a státu odevzdá do 31. pro
since 1924.
článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl.
II. vypořádána, prohlašuje společnost, že ne
má vůči nabývajícímu státu žádných dalších
pohledávek.
Článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní
platnosti (čl. IX.), přechází fysická držba
veškerých majetkových předmětů ve čl. I.
uvedených na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
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-Článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
Článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.

článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české fi
nanční prokuratury v Praze.
článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 15. listopadu 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Místní dráha Německý Brod—Tišnov:
Frant. Raupach v. r., Drobný v. r.

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

—12.

Příloha I.

ÚmhívsL
sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí
jménem vlády (v následujícím krátce »stát«) se'strany jedné a akciovou společností
Sdružených pošumavských místních drah (v následujícím krátce »společnost«) se strany
druhé o nabytí Sdružených pošumavských místních drah státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo že
lezniční knize) anebo ne, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železničních tratí
společnosti, tvořící předmět koncesních listin
ze dne 18. dubna 1892, č. 74 ř. z., ze dne 18.
dubna 1892, č. 75 ř. z., ze dne 22. května 1898,
č. 93 ř. z., ze dne 22. května 1898, č. 94 ř. z.
a vyhlášky ministerstva železnic ze dne 11.
února 1908, č. 36 ř. z., se všemi vlečnými dra
hami, pokud jsou majetkem společnosti, s ve
škerým movitým i nemovitým příslušenstvím,
se všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož
i veškerého ostatního jmění společnosti se
všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem,
pokud nebyl podle svého určení se schvále
ním státní správy spotřebován.

článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu, zbytek dosud neumořené části prioritních obligací společnosti
v jmenovité hodnotě 10,382.000 Kč, t. j. slovy
deset milionů tři sta osmdesát dva tisíce Kč,
stejně jako 4%ní zúrokování prioritních akcií
společnosti a jejich umořování v jmenovité
hodnotě Kč 700.000, t. j. slovy sedm set tisíc
Kč.
Tyto prioritní akcie budou přeměněny na
4%ní státní dluhopisy, pro něž. platí dosa
vadní umořovací plán. S umořováním jich
však může býti započato až po úplném umo
ření prioritních obligaci.
Státní správa si však vyhrazuje podle svého
uvážení v kterémkoli roce rychlejší umořo
vání těchto dluhopisů, než jak je v přísluš
ném umořovacím plánu stanoveno.
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Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu beze zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které
jsou ve vlastnictví země, společnost dle mož
nosti opatří a státu odevzdá do 31. prosince
1924.
článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl.
H- vypořádána, prohlašuje společnost, že ne
má vůči nabývajícímu státu žádných dalších
pohledávek.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
\

článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní
platnosti (čl. IX.), přechází fysická držba
veškerých majetkových předmětů ve čl. I.
uvedených na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
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Článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
Článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
Článek VITI.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české fi
nanční prokuratury v Praze.

Č 1 á n e k IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.
V Praze, dne 19. listopadu 1924.

Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Sdružené pošumavské místní dráhy:
Vereinigte Bohmerwald-Lokalbahnen:

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Hans Waldek v. r.,
Dr. Bohuslav Budínský v. r.

Úmluva

Příloha 1.—13.

sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí
jménem vlády (v následujícím krátce »stát«) se strany jedné a akciovou společností
dráhy Schonwehr—Loket (v následujícím krátce »společnost«) se strany druhé o nabytí
dráhy Schonwehr—Loket státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo že
lezniční knize) anebo není, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati
společnosti ze Schonwehru do Lokte, tvořící
předmět koncesní listiny ze dne 26. května
1899, č. 100 ř. z., se všemi vlečnými drahami,

pokud jsou majetkem společnosti, s veškerým
movitým i nemovitým příslušenstvím, se vše
mi vozidly a veškerými zásobami, jakož i ve
škerého ostatního jmění společnosti se všemi
aktivy i pasivy, i s reservním fondem, pokud
nebyl podle svého určení se schválením státní
správy spotřebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
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leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotékární zápůjčky, uza
vřené u Zemské banky království českého,
nyní Zemské banky (dříve Zemské banky
království českého) v Praze, v jmenovité hod
notě 3,280.000-— Kč, t. j. slovy tři miliony
dvě stě osmdesát tisíc KČ.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu beze zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které
jsou ve vlastnictví země české, společnost
podle možnosti opatří a státu odevzdá do 31.
ledna 1925.
článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl.
II. vypořádána, prohlašuje společnost, že ne
má vůči nabývajícímu státu žádných dalších
pohledávek.
Článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
Článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní
platnosti (čl. IX.), přechází fysická držba
veškerých majetkových předmětů ve čl. I.
uvedených na stát.

Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
Článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
článek Vlil.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české fi
nanční prokuratury v Praze.
článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 8. ledna 1925.
Stříbrný v. r.

Dráha Schonwehr—Loket:
Eisenbahn Schonwehr—Elbogen:

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

AI. Mertu v. r.,
Oswald Neidhardt v. r.

Ministr železnic:

Příloha 1.—14.

Úmluva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce ,,stát“) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
Svitava—Polička (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o nabytí místní
dráhy Svitava—Polička státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo že
lezniční knize) anebo není, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati spo

lečnosti ze Svitavy přes Poličku do Skutče,
tvořící předmět koncesních listin ze dne
10. září 1894, č. 207 ř. z. a ze dne 31. května
1897, č. 139 ř. z., se všemi vlečnými drahami,
pokud jsou majetkem společnosti, s veškerým
movitým i nemovitým příslušenstvím, se
všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož
i veškerého ostatního jmění společnosti se
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všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem,
pokud nebyl podle svého určení se schválením
státní správy spotřebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvále
ného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království Českého, nyní
u Zemské banky (dříve Zemské banky krá
lovství českého) v P^aze, v jmenovité hodnotě
3,236.000-— Kč, t. j. slovy tři miliony dvě stě
třicet šest tisíc Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví země české, společnost opatří
a státu odevzdá do 15. ledna 1925.

článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
__ Likvidaci společnosti provede na základě je
jího usnesení státní správa.
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rých majetkových předmětů v čl. I. uvedených
na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
Článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo Českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.

článek IX. Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
Článek V.
platnosti ústavním schválením.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvonosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške pise; společnost obdrží její opis.
V Praze, dne 11. prosince 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.
Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Místní dráha Svitava—Polička:
Frant. Horáček v. r.,

Dr. Yejdovský v. r.

Příloha I.—15.

Úmluva
sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce ,,stáť‘) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
Vodňany Týn nad Vltavou (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o nabytí
místní dráhy Vodňany—Týn nad Vltavou státem.
Článek I.
1 r.o?0!6™0^ P?stupuje státu dnem 1. ledna
1j25 go vlastnictví a stát nabývá vlastnicky

veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo že-
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lezniční knize) anebo není, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati spo
lečnosti z Vodňan do Týna nad Vltavou, tvo
řící předmět koncesní listiny ze dne 23. listo
padu 1895, číslo 8 ř. z. z r. 1896, s veškerým
movitým i nemovitým příslušenstvím, se
všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož
i veškerého ostatního jmění společnosti se
všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem,
pokud nebyl podle svého určení se schválením
státní správy spotřebován.

článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvedených
na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede suma
knihovní pořádek.
Článek VI.

článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvále
ného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království českého, nyní
Zemské banky (dříve Zemské banky krá
lovství Českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
1,320.000 Kč, t. j. slovy jeden milion tři sta
dvacet tisíc Kč.

Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.

Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví země České, společnost opatří
a státu odevzdá do 31. prosince 1924.

Obě smluvní strany vzdávají se práva od
porovat! této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.

' článek III.

článek VIII.

Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
Článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě je
jího usneseni státní správa.

Článek VIL

Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V P r a z e, dne 19. listopadu 1924.
Ministr železnic:

Místní dráha Vodňany—Týn nad Vltavou:

Stříbrný v. r.

Dr. Vejdovský v. r., Jindřich Pavlíček v. r.,
Jan Srnec y. r.

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.
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Příloha 1.—16.

Úmluva
sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce „stát") se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
Vsetín—Velké Karlovice (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o nabytí
místní dráhy Vsetín—Karlovice státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo že
lezniční knize) anebo není, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati spo
lečnosti ze Vsetína do Velkých Karlovic, tvo
řící předmět koncesní listiny ze dne 27. čer
vence 1907, č. 189 ř. z., se všemi vlečnými
drahami, pokud jsou majetkem společnosti,
s veškerým movitým i nemovitým příslušen
stvím, se všemi vozidly a veškerými zásobami,
jakož i veškerého ostatního jmění společnosti
se všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem,
pokud nebyl podle svého určení se schválením
státní správy spotřebován.
Článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvále
ného umořovacího plánu zbytek dosud neurnořené části prioritních obligací společnosti
v jmenovité hodnotě 2,158.000 Kč, t. j. slovy
dva miliony sto padesát osm tisíc Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví země Moravské, společnost po
dle možnosti opatří a státu odevzdá do 31.
prosince 1924.
článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením cl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak-

mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě jej ího usnesení státní správa.
článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvedených
na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
Článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
Článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne t. prosince 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.
Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Místní dráha Vsetín—Velké Karlovice:
Dr. Jan Žáček v. r.,

A. Sotolář v. r.
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Příloha I.—17.

Úmluva

sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
Viád}- (v následujícím krátce „stát ) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
Brandýs n. L.—Neratovice (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o nabytí
místní dráhy Brandýs n. L.—Neratovice státem.
č 1 á n e k I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo že
lezniční knize) anebo není, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati spo
lečnosti z Brandýsa n. L. přes Kostelec n. L.
do Neratovic, tvořící předmět koncesní listiny
ze dne 11. ledna 1898, č. 13 ř. z., se všemi vleč
nými drahami, pokud jsou majetkem společ
nosti, s veškerým movitým i nemovitým pří
slušenstvím, se všemi vozidly a veškerými zá
sobami, jakož i veškerého ostatního jmění spo
lečnosti se všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem, pokud nebyl podle svého určení
se schválením státní správy spotřebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvále
ného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království českého, nyní
u Zemské banky (dříve Zemské banky krá
lovství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
1,488.200-— Kč, t. j. slovy jeden milion čtyři
sta osmdesát osm tisíc dvě stě Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané společnost opatří
a státu odevzdá do 15. ledna 1925.

Článek III.
Ježto, nabývací cena jest ustanovením či. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak

mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
^ Likvidaci společnosti provede na základě je
jího usnesení státní správa.
Článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvedených
na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré^ spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo Českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předložený.
článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.

Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.
V Praze, dne 12. prosince 1924.

Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Místní dráha Brandýs n. L.—Neratovice:

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Ing. Koutský v. r.

Dr. Voriíček v. r., J. Čermák v. r.,
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Příloha 1.—18.

Úrr.kíva
sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce ,,stáť‘) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
čerčany—Modřany—Dobříš (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o na
bytí místní dráhy čerčany—Modřany—Dobříš státem.
Článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo že
lezniční knize) anebo není, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati spo
lečnosti z čerčan do Modřan s odbočkou do
Dobříše, tvořící předmět koncesní listiny ze
dne 4. března 1895, č. 54 ř. z., se všemi vleč
nými drahami, pokud jsou majetkem společ
nosti, s veškerým movitým i nemovitým pří
slušenstvím a veškerými zásobami, jakož i ve
škerého ostatního jmění společnosti se všemi
aktivy i pasivy, i s reservním fondem, pokud
nebyl podle svého určení se schválením státní
správy spotřebován.

ve vlastnictví státu, společnost opatří a státu
odevzdá do 31. prosince 1924.
článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
Článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě je
jího usnesení státní správa.

článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvále
ného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotékami zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království Českého, nyní
u Zemské banky (dříve Zemské banky krá
lovství Českého) v Praze v jmenovité hodnotě
7.392.80.0 Kč, t. j. slovy sedm milionů tři sta
devadesát dva tisíce osm set Kč.
Dále přejímá stát 4%ní zúrokování priorit
ních akcií společnosti v jmenovité hodnotě
528.000 Kč, t. j. slovy pět set dvacet osm
tisíc Kč.
Tyto prioritní akcie budou přeměněny na
4%ní státní dluhopisy takovým způsobem, že
stát se zavazuje platiti z nich 4%ní úroky do
8. března 1985, kterýmžto dnem zaniká jaký
koliv nárok na další placení úroků, jakož i vše
liký nárok na zaplacení kapitálu, na který
dluhopis zní.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou

článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvedených
na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo Českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
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článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva od
porovat! této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
článek VIII.
Pro jakékoliv právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé

stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

* V P r a z e, dne 1 '. listopadu 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Místní dráha čerčany—Modřany—Dobříš:

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

J. Lepšík v. r.

J. šindelář v. r., Dr. Vejdovský v. r.,

Příloha 1.—19.

Úmluva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády \v následujícím krátce ,,stáť‘) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
Česká Lípa—Kamenický Šenov (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o na
bytí místní dráhy česká Lípa—Kamenický Šenov státem.
Článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo že
lezniční knize) anebo není, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati spo
lečnosti z České Lípy do Kamenického se
nová, tvořící předmět koncesní listiny ze dne
24. března 1902, č. 63 ř. z., se všemi vlečnými
drahami, pokud jsou majetkem společnosti,
s veškerým movitým i nemovitým příslušen
stvím, se všemi vozidly a veškerými zásobami,
jakož i veškerého ostatního jmění společnosti
se všemi aktivy i pasivy, i s reservním fon
dem, pokud nebyl podle svého určení se schvá
lením státní správy spotřebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvále
ného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotékámí zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království českého, nyní
Zemské banky (dříve Zemské banky krá
lovství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
Kč 1,976.200-—, t. j. slovy jeden milion devět
set sedmdesát šest tisíc dvě stě Kč.

Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví státu, společnost opatří a státu
odevzdá do 15. ledna 1925.
článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
Článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě je
jího usnesení státní správa.

Článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvedených
na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
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článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
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Článek Vlil.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou Akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 2. prosince 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný y.

Místní dráha Česká Lípa—Kamenický šenov:

r.

Lokalbahn Bohmisch Leipa—Steinschonau:

Ministr financí:

Climent Rasch v. r.,

Emil Rotsch v. r.

Ing. Bečka v. r.

Příloha 1.—20.

Úmluva
sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce „stát“) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
Doudleby—Vamberk—Rokytnice (v následujícím krátce »společnost«) se strany druhé
o nabytí místní dráhy Doudleby—Vamberk—Rokytnice státem.
Článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo že
lezniční knize) anebo není, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati spo
lečnosti z Doudleb přes Vamberk do Rokyt
nice, tvořící předmět koncesní listiny ze dne
27. prosince 1904, č. 169 ř. z., se všemi vleč
nými drahami, pokud jsou majetkem společ
nosti, s veškerým movitým i nemovitým pří
slušenstvím, se všemi vozidly a veškerými zá
sobami, jakož i veškerého ostatního jmění spo
lečnosti se všemi aktivy i pasivy, i s reservním
fondem, pokud nebyl podle svého určení se
schválením státní správy spotřebován.

ného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království českého, nyní
u Zemské banky (dříve Zemské banky krá
lovství Českého) v Praze, v jmenovité hod
notě 1,863.800 Kč, t. j. slovy jeden milion osm
set šedesát tři tisíce osm set Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví státu, společnost opatří a státu
odevzdá do 15. ledna 1925.

Článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvále

Článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak-

Článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
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mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě je
jího usnesení státní správa.

Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
Článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.

článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvedených
na stát.
4
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.

Článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvá
stolici věcně příslušné soudy v sídie české
finanční prokuratury v Praze.

Článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo Českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.

Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 10. prosince 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Místní dráha Doudleby—Vamberk—Rokytnice:
Antonín Bednář v. r.,
Rudolf Exner v. r.

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Příloha I.—31.

Úmluva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jmé
nem vlády (v následujícím krátce »stát«) se strany jedné a akciovou společností místní
dráhy Chrudimsko-Holické (v následujícím krátce »společnost«) se strany druhé o nabytí
místní dráhy Holicko—Chrudimské státem.
Článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
y knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo není, s veškerými
právy a závazky jejími, zejména železniční
trati společnosti z Heřmanova Městce přes
Chrudim, Hrochův Týnec, Moravany do Borohrádku s odbočkou z Hrochova Týnce do
Chrasti, tvořící předmět koncesní listiny ze
dne 26. května 1897, č. 138 ř. z., se všemi vleč
nými drahami, pokud jsou majetkem společ
nosti, s veškerým movitým i nemovitým pří
slušenstvím, se všemi vozidly a veškerými zá

sobami, jakož i veškerého ostatního jmění
společnosti se všemi aktivy a pasivy, i s reservním fondem, pokud nebyl podle svého
určení se schválením státní správy spotře
bován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království českého, nyní
u Zemské banky (dříve Zemské banky králov
ství Českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
4,751.800-— Kč, t. j. slovy čtyři miliony sedm
set padesát jeden tisíc osm set Kč.
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Dále přejímá stát 4%ní zúrokování priorit
ních akcií společnosti v jmenovité hodnotě
341.200.— Kč, t. j. slovy tři sta čtyřicet jeden
tisíc dvě stě Kč.
Tyto prioritní akcie budou přeměněny na
4%ní státní dluhopisy takovým způsobem, že
stát se zavazuje platiti z nich 4%n.í úroky do
25. května 1987, kterýmžto dnem zaniká ja
kýkoliv nárok na další placení úroků, jakož
i všeliký nárok na zaplacení kapitálu, na který
dluhopis zní.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané společnost dle mož
nosti opatří a státu odevzdá do 31. prosince
1924.
článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl.
II. vypořádána, prohlašuje společnost, že ne
má vůči nabývajícímu státu žádných dalších
pohledávek.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
Č1 á n e k V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvedených
na stát.
V Praze, dne 25.
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Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo Českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
Článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české fi
nanční prokuratury v Praze.
článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.
dopadu 1924.

Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Místní dráha Chrudimsko—Holická:

Ministr financí:
Ing. Bečka y. r.

Dr. František Wagner v. r.

JUDr. Alexandr Vaniček v. r.,

Příloha 1.—22.

Úmluva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jmé
nem vlády (v následujícím krátce »stát«) se strany jedné a akciovou společností místní
dráhy Jindřichův Hradec—Obratany (v následujícím krátce »společnost«) se strany druhé
o nabytí místní dráhy Jindřichův Hradec—Obratany státem.
Článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo

lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
knize železniční) anebo není, s veškerými
právy a závazky jejími, zejména železniční
89
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trati společnosti z Jindřichova Hradce do
Obrataň, tvořící předmět koncesní listiny ze
dne 27. prosince 1904, č. 168 ř. z., se všemi
vlečnými drahami, pokud jsou majetkem spo
lečnosti, s veškerým movitým i nemovitým
příslušenstvím, se všemi vozidly a veškerými
zásobami, jakož i veškerého ostatního jmění
společnosti se všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem, pokud nebyl podle svého
určení se schválením státní správy spotřebo
ván.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království českého, nyní
Zemské banky (dříve Zemské banky králov
ství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
2,065.000.— Kč, t. j. slovy dva miliony šedesát
pět tisíc Kč.
Dále přejímá stát 4%ní zúrokování priorit
ních akcií společnosti v jmenovité hodnotě
147.400.—■ Kč, t. j. slovy sto čtyřicet sedm tisíc
čtyři sta Kč.
Tyto prioritní akcie budou přeměněny na
4%ní státní dluhopisy takovým způsobem, že
stát se zavazuje platiti z nich 4%ní úroky do
26. prosince 1994, kterýmžto dnem zaniká
jakýkoli nárok na další placení úroků, jakož
i všeliký nárok na zaplacení kapitálu, na který
dluhopis zní.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví státu, společnost opatří a státu
odevzdá do konce roku 1924.

mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
Článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní
platnosti (čl. IX.), přechází fysická držba
veškerých majetkových předmětů v čl. I. uve
dených na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna' řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný
• v první stolici věcně příslušné soudy v sídle
české finanční prokuratury v Praze.

článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
Článek IX.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
Tato úmluva váže společnost schválením
hledávek.
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
článek IV.
platnosti ústavním schválením.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvotato úmluva nabude právní platnosti a jak V pise; společnost obdrží její opis.
V Praze, dne 17. listopadu 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.
Ministr financí:
Ing. Bečka y. r.

Místní dráha Jindřichův Hradec—Obratany:

Frant. Kostrouch v. r..

Hubert Peikert v. r.
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Útviiuva

sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jmé
nem vlády (v následujícím krátce »stát«) se strany jedné a akciovou společností Kadaňských místních drah (v následujícím krátce »společnost«) se strany druhé o nabytí Kadaňských místních drah státem.
článek I.
článek III.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
1925. do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
veškerého movitého i nemovitého jmění spo vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno hledávek.
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční _ knize) anebo není, s veškerými
Článek IV.
právy a závazky jejími, zejména železničních
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tratí společnosti z Kadaně—Prunéřova do Vi tato
úmluva nabude právní platnosti a jak
lémova a z Radonic do Roupova, tvořících
mile
řádná valná hromada schválí výroční
předmět koncesní listiny ze dne 22. prosince účty za
rok 1924.
1900, č. 220 ř. z., se všemi vlečnými drahami,
Likvidaci společnosti provede na základě
pokud jsou majetkem společnosti, s veškerým
movitým i nemovitým příslušenstvím, se všemi jejího usnesení státní správa.
vozidly a veškerými zásobami, jakož i veške
Článek V.
rého ostatního jmění společnosti se všemi ak
tivy i pasivy, i s reservním fondem, pokud
Dněni, kdy tato úmluva nabude právní
nebyl podle svého určení se schválením státní platnosti (čl. IX.), přechází fysická držba
správy spotřebován.
veškerých majetkových předmětů v čl. I. uve
dených na stát.
článek II.
Společnost se zavazuje, že vydá státu
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
placení podle platného, státní správou schvá místní dráhy se týkající a že provede sama
leného umořovacího plánu zbytek dosud ne- knihovní pořádek.
umořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království českého, nyní
Článek VI.
Zemské banky (dříve Zemské banky králov
Společnost svoluje, aby podle tétc úmluvy
ství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě bylo
vloženo vlastnické právo českosloven
3,031.000 Kč, t. j. slovy tři miliony třicet je ského státu (železniční správa) na všechny
den tisíc Kč.
nemovitosti společnosti náležející.
Dále přejímá stát 4%ní zúrokování priorit
Společnost jest povinna řádně podepsati
ních akcií^ společnosti v jmenovité hodnotě právní
listiny, potřebné ku převodu knihov
216.400 Kč, t. j. slovy dvě stě šestnáct tisíc ního vlastnictví
na stát do čtyř neděl po té,
čtyři sta Kč.
jakmile jí budou státní správou k podpisu
Tyto prioritní akcie budou přeměněny na předloženy.
4%ní státní dluhopisy takovým způsobem, že
Článek VIL
stát se zavazuje platiti z nich 4%ní úroky do
21. prosince 1990, kterýmžto dnem zaniká
Obě smluvní strany vzdávají se práva odjakýkoli nárok na další placení úroků, jakož porovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
i všeliký nárok na zaplacení kapitálu, na který vici obecné ceny.
dluhopis zní.
článek VIII.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní ujjlaty. Tyto kmenové
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
akcie společností vydané, vyjma ty, které z této úmluvy vznikly, budou příslušný
jsou ve vlastnictví státu, společnost opatří a v prvé stolici věcně příslušné soudy v sídle
státu odevzdá do 15. ledna 1925.
české finanční prokuratury v Praze.
89*
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Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.

úmluva tato byla sepsána v jednom prvo^
pise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 22. prosince 1924.
Kadaňské místní dráhy:
Kaadner Lokalbahnen:

Ministr železnic:
Stříbrný v. r.
Ministr financí:

Julius Meízer v. r.,

Ing. Bečka v. r.

Eduard Hergl v. r.

Příloha I.—24.

Úmluva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jmé
nem vlády (v následujícím krátce »stát«) se strany jedné a akciovou společností místní
dráhy Karlovy Vary—(Dalovice)—Merklín (v následujícím krátce »společnost«) se strany
druhé o nabytí místní dráhy Karlovy Vary—(Dalovice)—Merklín státem.
článek'!.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo není, s veškerými
právy a závazky jejími, zejména železniční
trati společnosti z Karlových Varů (Dalovic)
do Merklína, tvořící předmět koncesní listiny
ze dne 7. srpna 1901, č. 128 ř. z., se všemi vleč
nými drahami, pokud jsou majetkem společ
nosti, s veškerým movitým i nemovitým pří
slušenstvím, se všemi vozidly a veškerými zá
sobami, jakož i veškerého ostatního jmění
společnosti se všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem, pokud nebyl podle svého
určení se schválením státní správy spotřebo
ván.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království Českého, nyní
Zemské banky (dříve Zemské banky králov
ství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
Kč 1,442.800.—, t. j. slovy jeden milion čtyři
sta čtyřicet dva tisíce osm set Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje spo
lečnost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kme
nové akcie společností vydané, vyjma ty,

které jsou ve vlastnictví státu, společnost
opatří a státu odevzdá do 81. ledna 1925.
článek III.
Ježto nabývací cena"jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
Článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní
platnosti (čl. IX.), přechází fysická držba
veškerých majetkových předmětů v čl. I. uve
dených na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
Článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven-
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ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva od
porovat! této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
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článek VITI.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této^ úmluvy vznikly, budou příslušný
y první stolici věcně příslušné soudy v sídle
české finanční prokuratury v Praze.
článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V P r a z e, dne 7. ledna 1925.
Ministr železnic
Stříbrný v. r.
Ministr- financí:
Ing. Bečka v. r.

Místní dráha Karlovy Vary (Dalovice)—Merklín:
Lokalbahn Karlšbad (Dallv/itz)—Merkelsgrun:
Dr. Vojáček v. r.,

Victor Gottl v. r.

Příloha I.—25.

sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jmé
nem vlády (v následujícím krátce »stát«) se strany jedné a akciovou společností místní
dráhy Kolín—čerčany—Kácov (v následujícím krátce »společnost«) se strany druhé o na
bytí místní dráhy Kolín—čerčany—Kácov státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo není, s veškerými
právy a závazky jejími, zejména železniční
trati společnosti z Kolína do čerčan s odboč
kou z Rataj do Kácova, tvořící předmět koncesní listiny ze dne 10. května 1899, č. 88 ř. z.,
se všemi vlečnými drahami, pokud jsou ma
jetkem společnosti, s veškerým movitým i ne
movitým příslušenstvím, se všemi vozidly a
veškerými zásobami, jakož i veškerého ostat
ního jmění společnosti se všemi aktivy i pa
sivy, i s reservním fondem, pokud nebyl podle
svého určení se schálením státní správy spo
třebován.
č 1 á n e k II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá

leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království českého, nyní
u ZemskéJoanky (dříve Zemské banky králov
ství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
7,384.600.— Kč, t. j. slovy sedm milionů tři sta
osmdesát čtyři tisíce šest set Kč.
Dále přejímá stát 4°//ní zúrokování priorit
ních akcií společnosti v jmenovité hodnotě
551.200.— Kč, t. j. slovy pět set padesát jeden
tisíc dvě stě Kč.
Tyto prioritní akcie budou přeměněny na
4%ní státní dluhopisy takovým způsobem, že
stát se zavazuje platiti z nich 4°/0ní úroky do
9. května 1989, kterýmžto dnem zaniká jaký
koli nárok na další placení úroků, jakož i vše
liký nárok na zaplacení kapitálu, na který
dluhopis zní.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví státu, společnost opatří a státu
odevzdá do 31. prosince 1924.
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článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.

ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebná ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.

článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní
platnosti (čl. IX.), přechází fysická držba ve
škerých majetkových předmětů v čl. I. uvede
ných na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.

Článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný
v prvé stolici věcně příslušné soudy v sídle
finanční prokuratury v Praze.

článek VI.
Společnost gvoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven-

článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo- •
vici obecné ceny.

Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne : I. listopadu 1924.
Místní dráha Kolín—čerčany—Xácov:

Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Ing. R. Schwarz v. r.,

Ministr financí:
Ing'. Bečka y. r.

Dr. Kriitzner v. r.

r

Příloha I.—26.

Úmluva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jmé
nem vlády (v následujícím krátce »stát«) se strany jedné a akciovou společností místní
dráhy Libochovice—Vraňany (v následujícím krátce »společnost«) se strany druhé o na
bytí místní dráhy Libochovice—Vraňany státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo není, s veškerými
právy a závazky jejími, zejména železniční
trati společnosti z Libochovic do Jenšovic
(nyní Vraňany), tvořící předmět koncesní

listiny ze dne 5. prosince 1907, c. 267 ř. z., se
všemi vlečnými drahami, pokud jsou majet
kem společnosti, s veškerým movitým i nemo
vitým příslušenstvím, se všemi vozidly a ve
škerými zásobami, jakož i veškerého ostat
ního jmění společnosti se všemi aktivy a pa
sivy, i s reservním fondem, pokud nebyl podle
svého určení se schválením státní správy spo
třebován.
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Článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království českého, nyní
u Zemské banky (dříve Zemské banky králov
ství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
3,047.800-— Kč, t. j. slovy tři miliony čtyři
cet sedm tisíc osm set Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zlváštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví státu, společnost opatří a státu
odevzdá do 31. prosince 1924.

Společnost se zavazuje, že vydá státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.

článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.

článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.

Článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní
platnosti (čl. IX.), přechází fysická držba
veškerých majetkových předmětů v čl. I. uve
dených na stát.

Článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo Českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.

Článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný
v prvé stolici věcně příslušné soudy v sídle
české finanční prokuratury v Praze.
článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 4. prosince 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.
Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Místní dráha Libochovice—Vraňany:
Kašpar v. r„

Dr. Vejdovský y. r.

Příloha I.—27.

Úml uva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jmé
nem vlády (v následujícím krátce ,,stáť‘) se strany jedné a akciovou společností místní
dráhy Louny—Libochovice (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o na
bytí místní dráhy Louny—Libochovice státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky

veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest za
psáno v knihách pozemkových (všeobec
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ných nebo železniční knize) anebo není,
s veškerými právy a závazky jejími, zej
ména železniční trati společnosti z Loun
do Libochovic, tvořící předmět koncesní
listiny ze dne 5. března 1901, č. 24 ř. z.,
se všemi vlečnými drahami, pokud jsou
majetkem společnosti, s veškerým movitým i
nemovitým příslušenstvím, se všemi vozidly a
veškerými, zásobami, jakož i veškerého ostat
ního jmění společnosti se všemi aktivy i pa
sivy, i s reservním fondem, pokud nebyl po
dle svého určení se schválením státní správy
spotřebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavře
né u Zemské banky království českého, nyní
u Zemské banky (dříve Zemské banky krá
lovství českého) v Praze, v jmenovité hodno
tě 1,895.700-— Kč, t. j. slovy jeden milion
osm set devadesát pět tisíc sedm set Kč.
Veškeré akcie postupuje společnost státu
bez zvláštní úplaty. Tyto akcie společností
vydané společnost opatří a státu odevzdá do
15. ledna 1925.
článek III.
' Ježto nabývací cena jest ustanovením čl.
II. vypořádána, prohlašuje společnost, že ne
má vůči nabývajícímu státu žádných dalších
pohledávek.

Článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvede
ných na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
Článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo československé
ho státu (železniční správa) na všechny ne
movitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
Článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
Článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české fi
nanční prokuratury v Praze.

článek IV.
Článek IX.

Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jakmile
řádná valná hromada schválí výroční účty za
rok 1924.

Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.

Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.

Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 9. prosince 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.
Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Místní dráha Louny—Libochovice:
Jos. Rybka v. r.,
Kalach Benedikt v. r.
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Úmtuva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jmé
nem vlády (v následujícím krátce ,,stáť‘) se strany jedné a akciovou společností místní
dráhy z Mělníka do Mšena (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o nabytí
místní dráhy z Mělníka do Mšena státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest za
psáno v knihách pozemkových (všeobec
ných nebo železniční knize) anebo není,
s veškerými právy a závazky jejími, zej
ména železniční trati společnosti z Mělníka
do Mšena s odbočkou ze Lhotky do Střed
nic a vlečnou drahou k Labi, tvořící před
mět koncesní listiny ze dne 18. ledna
1896, č. 34 ř. z., se všemi vlečnými draha
mi, pokud jsou majetkem společnosti, s veške
rým movitým i nemovitým příslušenstvím, se
všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož i
veškerého ostatního jmění společnosti se vše
mi aktivy i pasivy, i s reservním fondem, po
kud nebyl podle svého určení se schválením
státní správy spotřebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavře
né u Zemské banky království českého, nyní
u Zemské banky (dříve Zemské banky krá
lovství českého) v Praze, v jmenovité hodno
tě 1,850.400 Kč, t. j. slovy jeden milion osm
set padesát tisíc čtyři sta Kč.
Dále přejímá stát 4%ní zúrokování prio
ritních akcií společnosti v jmenovité hodnotě
55.600 Kč, t. j. slovy padesát pět tisíc šest set
Kč.
Tyto prioritní akcie budou přeměněny na
4°/0ní státní dluhopisy takovým způsobem, že
stát se zavazuje platiti z nich 4%ní úroky do
17. ledna 1986, kterýmžto dnem zaniká jaký
koliv nárok na další placení úroků, jakož i
všeliký nárok na zaplacení kapitálu, na který
dluhopis zní.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společnost opatří a státu odevzdá do 31.
prosince 1924.

Článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čb
II. vypořádána, prohlašuje společnost, že ne
má vůči nabývajícímu státu žádných dalších
pohledávek.
Článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jakmile
řádná valná hromada schválí výroční účty za
rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvede
ných na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo československé
ho státu (železniční správa) na všechny ne
movitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
Článek VIL
Obě smluvní, strany vzdávají se práva od
porovat! této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
Článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české fi
nanční prokuratury v Praze.
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článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.

úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 28. listopadu 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Místní dráha z Mělníka do Mšena:

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Nový v. r.,

Dr. Valina v. r.

Příloha I.—20.

Úmluva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jmé
nem vlády (v následujícím krátce „stát") se strany jedné a akciovou společností Mostec
ko—Lovosické spojovací dráhy (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé
o nabytí Mostecko—Lovosické spojovací dráhy státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest za
psáno v knihách pozemkových (všeobec
ných nebo železniční knize) anebo není,
s veškerými právy a závazky jejími, ze
jména železničních tratí společnosti ze Sedlce
do čížkovic a ze Sedlce do Obrnic, tvo
řících předmět koncesních listin ze dne
29. ledna 1897, č. 48 ř. z. a ze dne 27.
června 1898, č. 113 ř. z., se všemi vlečnými
drahami, pokud jsou majetkem společnosti,
s veškerým movitým i nemovitým příslušen
stvím, se všemi vozidly a veškerými zásobami,
jakož i veškerého ostatního jmění společnosti
se všemi aktivy i pasivy, i s reservním fon
dem, pokud nebyl podle svého určení se schvá
lením státní správy spotřebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavře
né u Zemské banky království českého, nyní
Zemské banky (dříve Zemské banky králov
ství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
2,973.400-— Kč, slovy dva miliony devět set
sedmdesát tři tisíce čtyři sta Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové

akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
v držení státu, společnost opatří a státu ode
vzdá do 31. března 1925.
Článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl.
II. vypořádána, prohlašuje společnost, že ne
má vůči nabývajícímu státu žádných dalších
pohledávek.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jakmile
řádná valná hromada schválí výroční účty za
rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
Článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů ve čl. I. uvede
ných na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu ve
škeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
Článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo československé-
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ho státu (železniční správa) na všechny ne
movitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.

Článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české fi
nanční prokuratury v Praze.
Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 24. února 1925.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Mostecko-Lovosická spojovací dráha:
Briix-Lobositzer Verbindungsbahn:

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Josef Truhtschka v. r.,
Antonín Brožíček v. r.

Příloha I.—30.

ÚmSiava
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jmé-'
nem vlády (v následujícím krátce ,,stáť‘) se strany jedné a akciovou společností místní
dráhy Mšeno—Dolní Cetno (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o nabytí
místní dráhy Mšeno—Dolní Cetno státem.
Článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest za
psáno v knihách pozemkových (všeobec
ných nebo železniční knize) anebo není,
s veškerými právy a závazky jejími, zej
ména železniční trati společnosti ze Mšena
do Dolního Cetna, tvořící předmět koncesní listiny ze dne 16. dubna 1896, č. 81
ř. z., se všemi vlečnými drahami, pokud
jsou majetkem společnosti, s veškerým
movitým i nemovitým příslušenstvím, se
všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož
i veškerého ostatního jmění společnosti se
všemi aktivy a pasivy, i s reservním fondem,
pokud nebyl podle svého určení se schvále
ním státní správy spotřebován.
č 1 á n e k II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud ne-

umořené části hypotekární zápůjčky, uzavře
né u Zemské banky království českého, nyní
u Zemské banky (dříve Zemské banky králov
ství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
1,172.200-— Kč, t. j. slovy jeden milion sto
sedmdesát dva tisíce dvě stě Kč.
Dále přejímá stát 4%ní zúrokování prio
ritních akcií společnosti v jmenovité hodnotě
54.000 Kč, t. j. slovy padesát čtyři tisíce Kč.
Tyto prioritní akcie budou přeměněny na
40/0ní státní dluhopisy takovým způsobem, že
stát se zavazuje platiti z nich 4%ní úroky do
15. dubna 1986, kterýmžto dnem zaniká jaký
koliv nárok na další placení úroků, jakož
i všeliký nárok na zaplacení kapitálu, na který
dluhopis zní.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společnost opatří a státu odevzdá do
31. prosince 1924.
Článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje, společnost, že nemá
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vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
č 1 á n e k V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní
platnosti (čl. IX.), přechází fysická držba
veškerých majetkových předmětů v čl. I. uve
dených na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu veš
keré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
Článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven

ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 29. listopadu 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Místní dráha Mšeno—Dolní Cetno:

Ministr financí:
Ing'. Bečka v. r.

Hons Antonín v. r.,

V. Vaněk v. r,

,

Příloha I.—31.

Úmluva
sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jmé
nem vlády (v následujícím krátce „stát") se strany jedné a akciovou společností místní
dráhy Netolické (v následujícím krátce ,,společnost“) se strany druhé o nabytí místní
dráhy Netolické státem.
článek I. Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest za
psáno v knihách pozemkových (všeobec
ných nebo železniční knize) anebo není,
s veškerými právy a závazky jejími, zej
ména železniční trati společnosti ze sta
nice Dívčice do Netolic, tvořící předmět
koncesní listiny ze dne 8. září 1894,
č. 203 ř. z., se všemi vlečnými drahami, po

kud jsou majetkem společnosti, s veškerým
movitým i nemovitým příslušenstvím, se
všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož
i veškerého ostatního jmění společnosti se
všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem,
pokud nebyl podle svého určení se schválením
státní správy spotřebován.
Článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá-
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leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavře
né u Zemské banky království českého, nyní
u Zemské banky (dříve Zemské banky krá
lovství českého) v Praze, v jmenovité hod
notě 680.600-— Kč, t. j. slovy šest set osm
desát tisíc šest set Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané společnost opatří a
státu odevzdá do 31. prosince 1924.
článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
Článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní
platnosti (čí. IX.), přechází fysická držba
veškerých majetkových předmětů v čl. I. uve
dených na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu veš
keré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
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místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
Článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 26. listopadu 1924.
Místní dráha Netolická:

Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Dr, O. Kudma v. r.,

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Ing. R. Bezecný v. r.

Příloha I.—32.

Úmluva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jmé
nem vlády (v následujícím krátce ,,stát“) se strany jedné a akciovou společností místní
dráhy Nový Dvůr—Bezdružice (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o na
bytí místní dráhy Nový Dvůr—Bezdružice státem.
Článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky

veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo že-
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lezniční knize) anebo není, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati spo
lečnosti z Nového Dvora do Bezdružic, tvo
řící předmět koncesní listiny ze dne 21. září
1896, č; 193 ř. z., se všemi vlečnými drahami,
pokud jsou majetkem společnosti, s veškerým
movitým i nemovitým příslušenstvím, se
všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož
i veškerého ostatního jmění společnosti se
všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem,
pokud nebyl podle svého určení se schválením
státní správy spotřebován.
Článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavře
né u Zemské banky království českého, nyní
Zemské banky (dříve Zemské banky králov
ství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
Kč 2,080.800—, t. j. slovy dva miliony osm
desát tisíc osm set Kč.
_ Dále přejímá stát 4%ní zúrokování prio
ritních akcií společnosti v jmenovité hodnotě
148.600 Kč, t. j. slovy jedno sto čtyřicet osm
tisíc šest set Kč.
Tyto prioritní akcie budou přeměněny na
4%ní státní dluhopisy takovým způsobem, že
stát se zavazuje platiti z nich 4%ní úroky do
20. září 1986, kterýmžto dnem zaniká jaký
koli nárok na další placení úroků, jakož i vše
liký nárok na zaplacení kapitálu, na který
dluhopis zní.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví státu, společnost opatří a státu
odevzdá do konce roku 1924.
Článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením
čl. II. vypořádána, prohlašuje společnost, že
nemá vůči nabývajícímu státu žádných dal
ších pohledávek.
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článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
Článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čh.IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů ve čl. I. uvede
ných na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost j-est povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
Článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V P r a z e, dne 29. listopadu 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Ministr financí:
Ing. Bečka v. ř.

Místní dráha Nový Dvůr—Bezdružice:
Lokalbahn Neuhof—WeseritzAlbert Triiber v. r.,
Alois Miihlfrug v. r.,

Vanzl v. r.,
Dr. Vojáček v. r.
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ÚmEuva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí
jménem vlády (v následujícím krátce „stát") se strany jedné a akciovou společností
místní dráhy Opočno—Dobruška (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé
o nabytí místní dráhy Opočno—Dobruška státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlast
nicky veškerého movitého i nemovitého
jmění společnosti, ať toto nemovité jmění
jest zapsáno v knihách pozemkových (vše
obecných nebo železniční knize) anebo není,
s veškerými právy a závazky jejími, zejmé
na železniční trati společnosti z Opočna do
Dobrušky, tvořící předmět koncesní listiny
ze dne 5. prosince 1907, č. 270 ř. z., se všemi
vlečnými drahami, pokud jsou majetkem spo
lečnosti, s veškerým movitým i nemovitým
příslušenstvím, se všemi vozidly a veškerými
zásobami, jakož i veškerého ostatního jmění
společnosti se všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem, pokud nebyl podle svého ur
čení se schválením státní správy spotře
bován.
Článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzav
řené u Zemské banky království českého,
nyní u Zemské banky (dříve Zemské banky
království Českého) v Praze, v jmenovité hod
notě 502.100 Kč, t. j. slovy pět set dva tisíce
sto Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví státu, společnost opatří a státu
odevzdá do 31. prosince 1924.

Článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením
čl. II. vypořádána, prohlašuje společnost, že
nemá vůči nabývajícímu státu žádných dal
ších pohledávek.
Článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak-

mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
Článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvede
ných na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
Článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
Článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
Článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 18. listopadu 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Místní dráha Opočno—Dobruška:

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Jan Burian v. r.,
Josef Hendrych v. r.
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Úmluva

sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jmé
nem vlády (v následujícím krátce „stáť‘) se strany jedné a akciovou společností místní
dráhy Ostrov—Jáchymov (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o nabytí
místní dráhy Ostrov—Jáchymov státem.
Článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlast
nicky veškerého movitého i nemovitého
jmění společnosti, ať toto nemovité jmění
jest zapsáno v knihách pozemkových (vše
obecných nebo železniční knize) aneb není,
s veškerými právy a závazky jejími, zejmé
na železniční trati společnosti z Ostrova do
Jáchymova s vlečkou k tamnější tabákové to
várně, tvořící předmět koncesní listiny ze dne
5. (září 1895, č. 155 ř. z., s veškerým movitým
i nemovitým příslušenstvím, se všemi vozidly
a veškerými zásobami, jakož i veškerého ostat
ního jmění společnosti se všemi aktivy a pasi
vy, i s reservním fondem, pokud nebyl podle
svého určení se schválením státní správy spo
třebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzav
řené u Zemské banky království Českého,
nyní Zemské banky (dříve Zemské banky
království českého) v Praze, v jmenovité hod
notě 644.800— Kč, t. j. slovy šest set čtyřicet
čtyři tisíce osm set Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie vydané společností společnost opatří
a odevzdá státu do 15. ledna 1925.
Článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením
čl. II. vypořádána, prohlašuje společnost, že
nemá vůči nabývajícímu státu žádných dal
ších pohledávek.

mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
Článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čí. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů ve čl. I. uvede
ných na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
Článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
Článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.

článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
článek IV.
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvoSpolečnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jakV pise; společnost obdrží její opis.
V Praze, dne 10. prosince 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Místní dráha Ostrov—Jáchymov:
Lokalbahn Schlackenwerth—Joachimsthal:

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

P. J. Hirschberg v. r.,
Josef Michler v. r.
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Úmluva.
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce „stát") se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
Rakovník—Bečov—Bochov (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o nabytí
místní dráhy Rakovník—Bečov—Bochov státem.
Č1 á n e k I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo není, s veškerými
právy a závazky jejími, zejména železniční
trati společnosti z Rakovníka do Bečova s od
bočkou z Protivíc (žlutíc) do Bochova, tvořící
předmět koncesní listiny ze dne 31. května
1895, č. 87 ř. z., se všemi vlečnými drahami,
pokud jsou majetkem společnosti, s veškerým
movitým i nemovitým příslušenstvím, se
všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož
i veškerého ostatního jmění společnosti se
všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem,
pokud nebyl podle svého určení se schválením
státní správy spotřebován.
Článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu, zbytek dosud neumořené části hypotékami zápůjčky, uza
vřené u Zemské banky království Českého,
nyní Zemské banky (dříve Zemské banky krá
lovství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
7,108.400 Kč, t. j. slovy sedm milionů stoosm
tisíc čtyři sta Kč.
Dále přejímá stát 4%ní zúrokování priorit
ních akcií společnosti v jmenovité hodnotě
260.600 Kč, t. j. slovy dvě stě šedesát tisíc
šest set Kč.
Tyto prioritní akcie budou přeměněny na
4%ní státní dluhopisy takovým způsobem, že
stát se zavazuje platiti z nich 4%ní úroky do
30. května 1985, kterýmžto dnem zaniká jaký
koli nárok na další placení úroků, jakož i vše
liký nárok na zaplacení kapitálu, na který
dluhopis zní.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví státu, společnost opatří a státu
odevzdá do konce roku 1924.

Článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
Článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jakmile
řádná valná hromada schválí výroční účty za
rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
Článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní
platnosti (čl. IX.), přechází fysická držba veš
kerých majetkových předmětů ve čl. I. uve
dených na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo Českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva odpo
rovat! této úmluvě pro zkrácení nad polovici
obecné ceny.
Článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
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článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.

úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 17. prosince 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Místní dráha Rakovník—Bečov—Bochov:
Lokalbahn Rakonitz—Petschau—Buchán:

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Dr. Emanuel Milner v. r.,
Dr. František Rbssler v. r.

Příloha I.—36.

Úmluva
sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce „stát“) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
Rakovník—Mladotice (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o nabytí místní
dráhy Rakovník—Mladotice státem.
č 1 á n e k I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo není, s veškerými
právy a závazky jejími, zejména železniční
trati společnosti z Rakovníka do Mladotic,
tvořící předmět koncesní listiny ze dne 23. led
na 1897, č. 47 ř. z., se všemi vlečnými dra
hami, pokud jsou majetkem společnosti,
s veškerým movitým i nemovitým příslušen
stvím, se všemi vozidly a veškerými zásobami,
jakož i veškerého ostatního jmění společnosti
se všemi aktivy i pasivy, i s reservním fon
dem, pokud nebyl podle svého určení se schvá
lením státní správy spotřebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uza
vřené u Zemské banky království Českého,
nyní Zemské banky (dříve Zemské banky krá
lovství Českého) v Praze, v jmenovité hod
notě 2,734.800 Kč, t. j. slovy dva miliony sedm
set třicet čtyři tisíce osm set Kč.
Dále přejímá stát 4%ní zúrokování priorit
ních akcií společnosti v jmenovité hodnotě
196.000 Kč, t. j. slovy sto devadesát šest
tisíc Kč.

Tyto prioritní akcie budou přeměněny na
4yoní státní dluhopisy takovým způsobem, že
stát se zavazuje platiti z nich 4%ní úroky do
22. ledna 1987, kterýmžto dnem zaniká jaký
koliv nárok na další placení úroků, jakož
i všeliký nárok na zaplacení kapitálu, na který
dluhopis zní.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví státu, společnost opatří a bez
platně státu odevzdá do 31. prosince 1924.
článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením č. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
Článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jakmile
řádná valná hromada schválí výroční účty za
rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške-
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rých majetkových předmětů v čl. I. uvedených
na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
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Článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva odpo
rovali této úmluvě pro zkrácení nad polovici
obecné ceny.
článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 1 . listopadu 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.
Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Místní dráha Rakovník—Mladotice:
Fr. Šlach v. r.,

Karel Novák v. i\,

Dr. Vejdovský v. r.

Příloha 1—37.

Úrriíyva
sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce ,,stát“) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
Roudnice—Hospozín (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o nabytí místní
dráhy Roudnice—Hospozín státem.
č 1 á n e k I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo není, s veškerými
právy a závazky jejími, zejména železniční
trati společnosti z Roudnice do Hospozína,
tvořící předmět koncesní listiny ze dne 19.
prosince 1898, č. 229 ř. z., se všemi vlečnými
drahami, pokud jsou majetkem společnosti,
s veškerým movitým i nemovitým příslušen
stvím, se všemi vozidly a veškerými zásobami,
jakož i veškerého ostatního jmění společnosti
se všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem,
pokud nebyl podle svého určení se schválením
státní správy spotřebován.

článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.

článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, .státní správou schvále

článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jakmile

ného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království českého, nyní
u Zemské banky (dříve Zemské banky krá
lovství Českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
1,785.000 Kč, t. j. slovy jeden milion sedm set
osmdesát pět tisíc korun čsl.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané společnost opatří a
státu odevzdá do 15. ledna 1925.
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řádná valná hromada schválí výroční účty za
rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvede
ných na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu veš
keré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo Českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihovV Praze, dne

ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
Článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polovici
obecné ceny.
článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.
L. prosince 1924.

Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Místní dráha Roudnice—Hospozín:

Ministr financí:

Ant. Broft v. r.,

Ing. Bečka v. r.

Dr. J. Bareš v. r.

Příloha 1.—38.

Úrrduva
sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce ,,stát“) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
Sedlec—Hora Kutná—Zrně (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o nabytí
místní dráhy Sedlec—Hora Kutná—Zrač státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo není, s veškerými
právy a závazky jejími, zejména železniční
trati společnosti ze Sedlce—Kutné Hory do
Zruče, tvořící předmět koncesní listiny ze
dne 23. ledna 1882, č. 27 ř. z. a ze dne
26. února 1904, č. 22 ř. z., se všemi vlečnými
drahami, pokud jsou majetkem společnosti,
s veškerým movitým i nemovitým příslušen

stvím, se všemi vozidly a veškerými zásobami,
jakož i veškerého ostatního jmění společnosti
se všemi aktivy i pasivy, i s reservním fon
dem, pokud nebyl podle svého určení se schvá
lením státní správy spotřebován.
Článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud ne
um ořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království Českého, nyní
u Zemské banky (dříve Zemské banky krá
lovství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
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3,215.000-— Kč, t. j. slovy tři miliony dvě stě
patnáct tisíc Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví státu, společnost opatří a státu
odevzdá do 31. prosince 1924.
Článek III.
Ježto nabývací cena jest-ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
mile řádná valná hromada schválí výroční
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na základě
jejího usnesení státní správa.
článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nafc-ude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvede
ných na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.

článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
Článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
Článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 22. listopadu 1924.
Místní dráha Sedlec—Hora Kutná—Zruč:

Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Rudolf Wagner v. r.,

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Ing. Vraný Vojt. v. r.

Příloha 1.—39.

Úmiuva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce ,,stáť‘) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
Staňkov—Horšův Týn—Ronšperk (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé
o nabytí místní dráhy Staňkov—Horšův Týn—Ronšperk státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno

v knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo ne, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati spo
lečnosti, tvořící předmět koncesní listiny ze
dne 29. prosince 1898, č. 6 ř. z. z roku 1899,
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se všemi vlečnými drahami, pokud jsou ma
jetkem společnosti, s veškerým movitým i ne
movitým příslušenstvím, se všemi vozidly a
veškerými zásobami, jakož i veškerého ostat
ního jmění společnosti se všemi aktivy i pa
sivy, i s reservním fondem, pokud nebyl podle
svého určení se schválením státní správy spo
třebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, sjednané
u Zemské banky království českého, nyní
Zemské^ banky (dříve Zemské banky krá
lovství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
1, 582.000 Kč, slovy jeden milion pět set osm
desát dva tisíce Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu beze zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví státu, společnost opatří a státu
odevzdá do 31. prosince 1924.
Článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace,
tato úmluva nabude právní platnosti
mile řádná valná hromada schválí
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na
jejího usnesení státní správa.

jakmile
a jak
výroční
základě

V Praze, dne
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.
Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl, IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvede
ných na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.

článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VII.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.
3. listopadu 1924.
Místní dráha Staňkov—Horšův Týn—Konšperk:
Lokalbahn Stankau—Bischofteinitz—Ronsperg:
Ant. Engl v. r.,

M. Mohner v. r.

—IfO.

Příloha 1.

Úmluva
sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce ,,stáť‘) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
Strakonice—Blatná—Březnice s odbočkami (v následujícím krátce „společnost'1) se strany
druhé o nabytí místní dráhy Strakonice—Blatná—Březnice s odbočkami státem.
č 1 á n e k I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky

veškerého movitého i nemovitého jmění spo- '
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
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článek IV.
v knize železniční) anebo ne, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati spo
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
lečnosti ze Strakonic přes Blatnou do Březnice tato úmluva nabude právní platnosti a jak
s odbočkami do Nepomuk a do Rožmitálu, tvo mile řádná valná hromada schválí výroční
řící předmět koncesních listin ze dne 21. září účty za rok 1924.
1896, č. 192 ř. z. a ze dne 21. února 1897,
Likvidaci společnosti provede na základě
č. 68 ř. z., se všemi vlečnými drahami, pokud
jejího
usnesení státní správa.
jsou majetkem společnosti, s veškerým movi
tým i nemovitým příslušenstvím, se všemi vo
článek V.
zidly a veškerými zásobami, jakož i veškerého
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
ostatního jmění společnosti se všemi aktivy
i pasivy, i s reservním fondem, pokud nebyl nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
podle svého určení se schválením státní správy rých majetkových předmětů v čl. I. uvede
ných na stát.
spotřebován.
Společnost se zavazuje, že vydá státu
Článek II.
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla místní dráhy se týkající a že provede sama
cení podle platného, státní správou schvá knihovní pořádek.
leného umořovacího plánu zbytek dosud nečlánek VI.
umořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království Českého, nyní
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
Zemské banky (dříve Zemské banky krá bylo, vloženo vlastnické právo českosloven
lovství Českého) v Praze, v jmenovité hodnotě ského státu (železniční správa) na všechny
5,452.800-— Kč, t. j. slovy pět milionů čtyři nemovitosti společnosti náležející.
sta padesát dva tisíce osm set Kč.
Společnost jest povinna řádně podepsati
Dále přejímá stát 4%ní zúrokování priorit právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ních akcií společnosti v jmenovité hodnotě ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
387.400 Kč, t. j. slovy tři sta osmdesát sedm jakmile jí budou státní správou ku podpisu
tisíc čtyři sta Kč.
předloženy.
Tyto prioritní akcie budou přeměněny na
Článek VIL
4%ní státní dluhopisy takovým způsobem, že
Obě smluvní strany vzdávají se práva odstát se zavazuje platiti z nich 4% úroky do
porovati
této úmluvě pro zkrácení nad polo
20. září 1986, kterýmžto dnem zaniká jaký
koli nárok na další placení úroků, jakož i vše vici obecné ceny.
liký nárok na zaplacení kapitálu, na který
článek VIII.
dluhopis zní.
Pro
jakékoli
právní rozepře, které by snad
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
z
této
úmluvy
vznikly,
budou příslušný v prvé
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
věcně
příslušné
soudy v sídle české
stolici
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví státu, společnost opatří a státu finanční prokuratury v Praze.
odevzdá do konce roku 1924.
článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
článek III.
valnou
hromadou akcionářů a nabude právní
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
platnosti
ústavním schválením.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
úmluva tato byla sepsána v jednom prvovůči nabývajícímu státu žádných dalších po
pise; společnost obdrží její opis.
hledávek.

V Praž e, dne 17. listopadu 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.
Ministr financí:
Irig. Bečka v. r.

Místní dráha Strakonice—Blatná—Březnice
s odbočkami:
R. Zdráhal v. r.,

Dr. Vejdcvský v. r.,

Petr Janovský v. r.
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Úmluva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce ,,stát“) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
Světlá—Ledeč—Kácov (v následujícím krátce „společnost1') se strany druhé o nabytí místní
dráhy Světlá—Ledeč—Kácov státem.
Článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
y knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo není, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati spo
lečnosti ze Světlé přes Ledeč do Kácova, tvo
řící předmět koncesní listiny ze dne 19. dubna
1902, č. 83 ř. z., se všemi vlečnými drahami,
pokud jsou majetkem společnosti, s veškerým
movitým i nemovitým příslušenstvím, se
všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož
i veškerého ostatního jmění společnosti se
všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem,
pokud nebyl podle svého určení se schválením
státní správy spotřebován.
článek II.

Článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace,
tato úmluva nabude právní platnosti
mile řádná valná hromada schválí
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na
jejího usnesení státní správa.

jakmile
a jak
výroční
základě

článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti' (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvede
ných na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.

Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království Českého, nyní
článek VI.
u Zemské banky (dříve Zemské banky krá
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
lovství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
3.696.000- — Kč, t. j. slovy tři miliony šest set bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
devadesát šest tisíc Kč.
nemovitosti společnosti náležející.
Dále přejímá stát 4%ní zúrokování priorit
Společnost jest povinna řádně podepsati
ních akcií společnosti v jmenovité hodnotě právní listiny, potřebné ku převodu knihov
264.000- — Kč, t. j. slovy dvě stě šedesát čtyři ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
tisíce Kč.
jakmile jí budou státní správou k podpisu
Tyto prioritní akcie budou přeměněny na předloženy.
4%ní státní dluhopisy takovým způsobem, že
článek VIL
stát se zavazuje platiti z nich 4%ní úroky do
18. dubna 1992, kterýmžto dnem zaniká jaký
Obě smluvní'strany vzdávají se práva odkoliv nárok na další placení úroků, jakož i vše porovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
liký nárok na zaplacení kapitálu, na který vici obecné ceny.
dluhopis zní.
článek Vlil.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
ve vlastnictví státu, společnost opatří a státu stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
odevzdá do 31. prosince 1924.
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Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
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úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 21. listopadu 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Místní dráha Světlá—Ledeč—Kácov:

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

V. Hořejší v. r.,

Dr. B. Krištof v. r.

Příloha I.—

Úmiuva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce ,,stát“) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
Svojšín—Bor (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o nabytí místní dráhy
Svojšín—Bor státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo ne, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati spo
lečnosti ze S voj šina—černoší na do Boru, tvo
řící předmět koncesní listiny z 23. listopadu
1899, č. 234 ř. z., se všemi vlečnými drahami,
pokud jsou majetkem společnosti, s veškerým
movitým i nemovitým příslušenstvím, se
všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož
i veškerého ostatního jmění společnosti se
všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem,
pokud nebyl podle svého určení se schválením
státní správy spotřebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořene části hypotekární zápůjčky, sjednané
u Zemské banky království českého, nyní
Zemské banky (dříve Zemské banky krá
lovství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
Kč 997.400-—, slovy devět set devadesát sedm
tisíc čtyři sta Kč.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou

ve vlastnictví státu, společnost dle možnosti
opatří a státu odevzdá do 31. prosince 1924.
článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace,
tato úmluva nabude právní platnosti
mile řádná valná hromada schválí
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na
jejího usnesení státní správa.

jakmile
a jak
výroční
základě

článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvede
ných na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo Českosloven90
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ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy. •
článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.

Článek VTIX.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle česká
finanční prokuratury v Praze.
Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 19. prosince 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.
Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Místní dráha Svojšín—Bor:
Lokalbahn Schweissing—Haid:
J. Lorenz v. r., Michael Mahler v. r.

Příloha I.—43.

Ú mluva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce ,,stát“) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
Táboisko-Bechyňské (v následujícím krátce „společnost'*) se strany druhé o nabytí místní
dráhy Táborsko-Bechyňské státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
y knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo není, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati spo
lečnosti z Tábora do Bechyně, tvořící předmět
koncesní listiny ze dne 19. dubna 1902, č. 80
ř. z„ spolu se zařízeními, jež jsou integrující
součástí podniku železničního a slouží k vý
robě a dodávání elektřiny, se všemi vlečnými
drahami, pokud jsou majetkem společnosti,
s veškerým movitým i nemovitým příslušen
stvím, se všemi vozidly a veškerými zásobami,
jakož i veškerého ostatního jmění společnosti
se všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem,
pokud nebyl podle svého určení se schválením
státní správy spotřebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvá

leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotékám! zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království českého, nyní
u Zemské banky (dříve Zemské banky krá
lovství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
1,952.000-— Kč, t. j. slovy jeden milion devět
set padesát dva tisíce Kč.
^Dáie přejímá stát 4%ní zúrokpvání priorit
ních akcií společnosti v jmenovité hodnotě
133.400-— Kč, t. j. slovy sto třicet tři tisíce
čtyři sta Kč.
Tyto prioritní akcie budou přeměněny na
4%ní státní dluhopisy takovým způsobem, že
stát se zavazuje platiči z nich 4%ní úroky do
18. dubna 1992, kterýmžto dnem zaniká jaký
koliv nárok na další placení úroků, jakož i vše
liký nárok na zaplacení kapitálu, na který
dluhopis zní.
Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ťy, které jsou
ve vlastnictví státu, společnost opatří a státu
odevzdá do 31. prosince 1924.
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článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu dalších pohledávek.

článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace,
tato úmluva nabude právní platnosti
mile řádná valná hromada schválí
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na
jejího usnesení státní správa.

jakmile
a^ jak
výroční
základě

článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v či. I. uvede
ných na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.

767

ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.

článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
článek VI,
úmluva tato byla sepsána v jednom prvoSpolečnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo Českosloven-V pise; společnost obdrží její opis.
V Praze, dne 3. prosince 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.
Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Mistní dráha Táborsko—Bechyňská:
Josef Hák v. r.,

Václav Kolafa v. r.

Příloha I.—4í.

Úmiisva
sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce ,,stát“) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
•Zadní Třebáň—Lochovice (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o nabytí
místní dráhy Zadní Třebáň—Lochovice státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
železniční knize) anebo není, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati sponosti ze Zadní Třebáně do Lochovic, tvořící
předmět koncesní listiny ze dne 31. března
1900, č. 70 ř. z., se všemi vlečnými drahami,

pokud jsou majetkem společnosti, s veškerým
movitým i nemovitým příslušenstvím, se
všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož
i veškerého ostatního jmění společnosti se
všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem,
pokud nebyl podle svého určení se schválením
státní správy spotřebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvá90'

768

Sbírka zákonů a nařízení, č. |5g.

leného umořovacího plánu zbytek dosud nečlánek V.
umořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
Dnem,
kdy
tato
úmluva nabude právní plat
u Zemské banky království českého, nyní
nosti
(čl.
IX.),
přechází
fysická držba veške-i
u Zemské banky (dříve Zemské banky krá rých majetkových předmětů
v čl. I. uvede
lovství českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
ných
na
stát.
1,810.400-— Kč, t. j. slovy jeden milion osm
Společnost se zavazuje, že vydá státu
set deset tisíc čtyři sta Kč.
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
^Dále přejímá stát 4% ní zúrokování priorit místní dráhy se týkající a že provede sama
ních akcií společnosti v jmenovité hodnotě knihovní pořádek.
129.200 Kč, t. j. slovy sto dvacet devět tisíc
dvě stě Kč.
článek VI.
Tyto prioritní akcie budou přeměněny na
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
4% ní státní dluhopisy takovým způsobem, že bylo vloženo vlastnické právo českosloven
stát se zavazuje platiti z nich 4%ní úroky do ského státu (železniční správa) na všechny
30. března 1990, kterýmžto dnem zaniká jaký nemovitosti společnosti náležející.
koliv nárok na další placení úroků, jakož i vše
Společnost jest povinna řádně podepsati
liký nárok na zaplacení kapitálu, na který právní listiny, potřebné ku převodu knihov
dluhopis zní.
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
Veškeré kmenové akcie postupuje společ jakmile jí budou státní správou k podpisu
nost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové předloženy.
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
článek VIL
ve vlastnictví státu, společnost opatří a státu
Obě smluvní strany vzdávají se práva od
odevzdá do 31. prosince 1924.
porovat! této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
článek III.
článek VIII.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
hledávek.
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
článek IV.
Společnost vstoupí do likvidace, jakmile
článek IX.
tato úmluva nabude právní platnosti a jak
Tato úmluva váže společnost schválením
mile řádná valná hromada schválí výroční valnou hromadou akcionářů a nabude právní
účty za rok 1924.
platnosti ústavním schválením.
Likvidaci společnosti provede na základě
úmluva tato byla sepsána v jednom prvojejího usnesení státní správa.
pise; společnost obdrží její opis.
V Praze, dne 2. prosince 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.
Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Místní dráha Zadní Třebáň—Lochovice:
Leopold Vítek v. r.,

Skřivan Ludvík v. ř.

t ritona t.Úmluva
sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce ,,stát“) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy
Tršnice—Vildštein—Schonbach (v následujícím krátce „společnost") se strany druhé o na
bytí místní dráhy Tršnice—Vildštein—Schonbach státem.
článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky

veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno
v knihách pozemkových (všeobecných nebo
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železniční knize) anebo není, s veškerými právy
a závazky jejími, zejména železniční trati spo
lečnosti z Tršnice přes Vildštein do Schonbachu, tvořící předmět koncesní listiny ze dne
16. října 1897, č. 246 ř. z., se všemi vlečnými
drahami, pokud jsou majetkem společnosti,
s veškerým movitým i nemovitým příslušen
stvím, se všemi vozidly a veškerými zásobami,
jakož i veškerého ostatního jmění společnosti
se všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem,
pokud nebyl podle svého určení se schválením
státní správy spotřebován.
článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království českého, nyní
Zemské banky (dříve Zemské banky krá
lovství Českého) v Praze, v jmenovité hodnotě
Kč 1,718.200-—, t. j. slovy jeden milion sedm
set osmnáct tisíc dvě stě Kč.
Dále přejímá stát 4%ní zúrokování priorit
ních akcií společnosti v jmenovité hodnotě
Kč 128.800-—, t. j. slovy jedno sto dvacet osm
tisíc osm set Kč.
Tyto prioritní akcie budou přeměněny na
4%ní státní dluhopisy takovým způsobem, že
stát se zavazuje platiti z nich 4%ní úroky do
15. října 1987, kterýmžto dnem zaniká jaký
koli nárok na další placení úroků, jakož i vše
liký nárok na zaplacení kapitálu, na který
dluhopis zní.
' Veškeré kmenové akcie postupuje společ
nost státu beze zvláštní úplaty. Tyto kmenové
akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou
ve vlastnictví státu, společnost opatří a státu
odevzdá do 31. března 1925.
článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením ěl. II.
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.V
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článek IV.
Společnost vstoupí do ^likvidace,
tato úmluva nabude právní platnosti
mile řádná valná hromada schválí
účty za rok 1924.
Likvidaci společnosti provede na
jejího usnesení státní správa.

jakmile
a jak
výroční
základě

článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (či. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvede
ných na stát.
Společnost se zavazuje, že vydá státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sama
knihovní pořádek.
článek VI.
Společnost svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo Českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti společnosti náležející.
Společnost jest povinna řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jí budou státní správou k podpisu
předloženy.
Článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva od
porovat! této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.
Článek VIII.
Pro jakékoli právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
Článek IX.
Tato úmluva váže společnost schválením
valnou hromadou akcionářů a nabude právní
platnosti ústavním schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 22. prosince 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.
Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Místní dráha Tršnice—Vildštein—Schdnbach:
Lokalbahn Tirschnitz—Wildstein—Schonbach:
Sandner v. r.,

Christof Kunz v. r.
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. ÚmEiiva

sjednaná mezi republikou československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce „stát") se strany jedné a koncesionáři místní dráhy
Sudoměř—Skalsko—Stará Paka (v následujícím krátce „koncesionáři") se strany druhé
o nabytí místní dráhy Sudoměř—Skalsko—Stará Paka státem.
č 1 á n e k I.
"Koncesionáři postupují státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění želez
ničního podniku místní dráhy Sudoměř—
Skalsko—Stará Paka, ať toto nemovité jmění
jest zapsáno v knihách pozemkových (vše
obecných nebo železniční knize) anebo není,
s veškerými právy a závazky tohoto jmění se
týkajícími, zejména železniční trati ze Sudoměře—Skalska přes Mladou Boleslav do Staré
Páky, tvořící předmět koncesní listiny ze dne
19. února 1904, č. 18 ř. z., se všemi vlečnými
drahami, s veškerým movitým i nemovitým
příslušenstvím, se všemi vozidly a veškerými
zásobami, jakož i veškerého ostatního jmění
železničního podniku se všemi aktivy i pasivy,
i s reservním fondem, pokud nebyl podle svého
určení se schválením státní správy spotře
bován.
článek II,
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu
placení podle platného, státní správou schvá
leného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uzavřené
u Zemské banky království českého, nyní
u Zemské banky (dříve Zemské banky krá
lovství českého) v Praze, v jmenovité hod
notě 6,176.400 Kč, t. j. slovy šest milionů sto
sedmdesát šest tisíc čtyři sta Kč.
Dále přejímá stát 4%ní zúrokování oné
části zařizovacího kapitálu místní dráhy, za
kterou v případě zřízení akciové společnosti
měly býti vydány prioritní akcie v jmenovité
hodnotě 441.200 Kč, t. j. ^slovy čtyři sta
čtyřicet jeden tisíc dvě stě Kč.
Tato část zařizovacího kapitálu místní
dráhy bude přeměněna na 4%ní státní dluho
pisy takovým způsobem, že stát se zavazuje
platiti z nich 4%ní úroky do 18. února 1994,
kterýmžto dnem zaniká jakýkoliv nárok na
další placení úroků, jakož i všeliký nárok na
zaplacení kapitálu, na který dluhopis zní.
Článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašují koncesionáři, že ne

mají vůči nabývajícímu státu žádných dalších
pohledávek.
Článek IV.
Koncesionáři se zavazují, že opatří a státu
do 15. ledna 1925 odevzdají prohlášení upisovatelů oné části zařizovacího kapitálu místní
dráhy, za kterou v případě zřízení akciové
společnosti měly býti vydány kmenové akcie,
že tito upisovatelé vzdají se jakéhokoliv ná
roku vůči státu na odškodnění z titulu zestát
nění místní dráhy.
článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čí. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvedených
na stát.
Koncesionáři se zavazují, že vydají státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provedou sami
knihovní pořádek.
článek VI.
Koncesionáři svolují, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo Českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti k železničnímu podniku místní
dráhy náležející.
Koncesionáři jsou povinni řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jim budou státní správou k podpisu
předloženy.
Článek Vil.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polovici
obecné ceny.
článek VIII.
Pro jakékoliv právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
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článek IX.
Tato úmluva váže koncesionáře podpisem
úmluvy a nabude právní platnosti ústavním
schválením.
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Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; koncesionáři obdrží její opis.

V Praze, dne 81. prosince 1924.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.

Koncesianáři místní dráhy
Sudoměř—Skalsko—Stará Paka:

Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Jindřich Maštálka v. r.

Cyrill Papoušek v. r.,

Příloha II.—J7.

Uml uwa
sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce ,,stát“) se strany jedné a koncesionáři místní dráhy
Mikulásovice:—Rumbůrk (v následujícím krátce „koncesionáři") se strany druhé o nabytí
místní dráhy Mikulášovice—Rumburk státem.
č 1 á n e k I.
Koncesionáři postupují státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění želez
ničního podniku místní dráhy Mikulášovice—•
Rumburk, ať toto nemovité jmění jest za
psáno v knihách pozemkových (všeobecných
nebo železniční knize) anebo není, zejména
železniční trati z Mikulášovic do Rumburka
s odbočkou z Herrnwaldu do Krásné Lípy,
tvořící předmět koncesní listiny ze dne 3, srpna
1901, č. 119 ř. z., se všemi vlečnými drahami,
s veškerým movitým i nemovitým příslušen
stvím, se všemi vozidly a veškerými zásobami,
jakož i veškerého ostatního jmění železničního
podniku se všemi aktivy i pasivy, i s reservním
fondem, pokud nebyl podle svého určení se
schválením státní správy spotřebován.
Článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvále
ného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uza
vřené u Zemské banky království českého,
nyní u Zemské banky (dříve Zemské banky
království českého) v Praze, v jmenovité hod
notě 2,588.400 Kč, t. j. slovy dva miliony pět
set osmdesát šest tisíc čtyři sta Kč.
článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašují koncesionáři, že ne
mají vůči nabývajícímu státu žádných dalších
pohledávek.

článek IV.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvede
ných na stát.
Koncesionáři se zavazují, že vydají státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provedou sami
knihovní pořádek.
Článek V.
Koncesionáři svolují, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo Českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny
nemovitosti k železničnímu podniku místní
dráhy náležející.
Koncesionáři jsou povinni řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile jim budou státní správou k podpisu
předloženy.
Článek VI.
Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polovici
obecné ceny.
Článek VII.
Pro jakákoliv právní rozepře, které by snad
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v prvé
stolici věcně příslušné soudy v sídle české
finanční prokuratury v Praze.
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článek VIII.
Tato úmluva váže koncesionáře podpisem
úmluvy a nabude právní platnosti ústavním
schválením.

úmluva tato byla sepsána v jednom prvoPise; koncesionáři obdrží její opis.

V Praze, dne 16. prosince 1924.
Ministr železnic:

Ministr financí:

Stříbrný v. r.

Ing. Bečka v. r.

Koncesionáři místní dráhy Mikulášovice—Rumburk:
Josef Endler v. r.
L. S.

Za město Mikulášovice:
Starosta: Josef Ferd. Werner v. r.

L- S.

Za obec Dolní Ehrenberk:
Představený obce: Scholze v. r.

L S.

Za obec Starý Ehrenberk:
Představený obce: Heffe v. r.

L. S.

Za město Krásná Lípa:
Starosta: Aug. Bbhm v. r.

L. S.

Za obec Schbnbiichel:
Představený obce: A. Hieke v. r.

L. S.

Za město Rumburk:
Starosta: G.'Michel v. r.

L. S.

Za obec Zeidler:
Představený obce: Johann Kiisler v. r.,
nám. Julius Pfeifer v. r.

Příloha 11.—lf8.

Úmluva
sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem
vlády (v následujícím krátce „stát") se strany jedné a okresěm polenským, zastoupeným
okresní správní komisí v Polné jakožto koncesionářem místní dráhy Polná štoky—Polná
město (v následujícím krátce „koncesionář") se strany druhé o nabytí místní dráhy Polná
štoky—Polná město státem.
č 1 á n e k I.
Koncesionář postupuje státu dnem 1. ledna
1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky
veškerého movitého i nemovitého jmění želez
ničního podniku místní dráhy Polná štoky—
Polná město, ať toto nemovité jmění jest za
psáno v knihách pozemkových (všeobecných
nebo železniční knize) anebo není, s veškerými
právy a závazky tohoto jmění se týkajícími,
zejména železniční trati ze stanice Polná
Štoky do Polné města, tvořící předmět koncesní listiny ze dne 13. června 1903, č. 129 ř. z.
a vyhlášky ministerstva železnic ze dne 13.
ledna 1925, č. 13 Sb. z. a n., se všemi vlečnými
drahami, s veškerým movitým i nemovitým
příslušenstvím, se všemi vozidly a veškerými
zásobami, jakož i veškerého ostatního jmění
železničního podniku se všemi aktivy a pasivy,
i s reservním fondem, pokud nebyl podle
svého určení se schválením státní správy
spotřebován.

článek II.
Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvále
ného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části hypotekární zápůjčky, uza
vřené u Zemské banky království Českého,
nyní u Zemské banky (dříve Zemské banky
království Českého) v Praze, v jmenovité hod
notě 569.800 Kč, t. j. slovy pětset šedesát devět
tisíc osm set Kč.
Dále přejímá stát 4%ní zúrokování oné
části zařizovacího kapitálu místní dráhy, za
kterou v případě zřízení akciové společnosti
měly býti vydány prioritní akcie v jmenovité
hodnotě .11.800 Kč, t. j. slovy jedenáct tisíc
osm set Kč.
Tato část zařizovacího kapitálu místní
dráhy bude přeměněna na 4%ní státní dluho
pisy takovým způsobem, že stát se zayazuje
platiti z nich 4%ní úroky do 12. června 1993,
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kterýmžto dnem zaniká jakýkoliv nárok na
další placení úroků, jakož i všeliký nárok na
zaplacení kapitálu, na který dluhopis zní.
Článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II.
vypořádána, prohlašuje koncesionář, že nemá
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.
článek IV.
Koncesionář se zavazuje, že opatří a státu
do 15. ledna 1925 odevzdá prohlášení upisovatelů oné části zařizovacího kapitálu místní
dráhy, za kterou v případě zřízení akciové
společnosti měly býti vydány kmenové akcie,
že tito upisovatelé vzdají se jakéhokoliv ná
roku vůči státu na odškodnění z titulu zestát
nění místní dráhy.
článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvedených
na stát.
Koncesionář se zavazuje, že vydá státu
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd.
místní dráhy se týkající a že provede sám
knihovní pořádek.
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článek VI.
Koncesionář svoluje, aby podle této úmluvy
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny ne
movitosti k železničnímu podniku místní
dráhy náležející.
Koncesionář jest povinen řádně podepsati
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té,
jakmile mu budou státní správou k podpisu
předloženy.
Článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva odpo
rovali této úmluvě pro zkrácení nad polovici
obecné ceny.
Článek VIII.
Pro jakékoliv právní rozepře, které by
snad z této úmluvy vznikly, budou příslušný
v prvé stolici věcně příslušné soudy v sídle
české finanční prokuratury v Praze.
článek IX.
Tato úmluva váže koncesionáře podpisem
úmluvy a nabude právní platnosti ústavním
schválením.
Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; koncesionář obdrží její opis.

V Praze, dne 24. ledna 1925.
Ministr železnic:
Stříbrný v. r.
Ministr financí:
Ing. Bečka v. r.

Koncesionář místní dráhy Polná Stoky— Polná město:
L. S.

Okresní správní komise v Polně.
Ing. Dvořák v. r.,
předseda okresní správní komise.
Kasal Karel v. r.,
člen okresní správní komise.
Jan Dvořák v. r.,
člen okresní správní komise.

157.
Zákon ze dne 25. června 1925,
kterým se zmocňuje vláda republiky česko
slovenské, aby převzala státní záruku za vý
půjčky ústředních elektráren, akciové společ
nosti v Praze, a kterým se povoluje užiti díl
čích dlužních úpisů na tyto výpůjčky vyda
ných k ukládání nadačních, sirotčích a podob
ných kapitálů.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I(i) Vláda se zmocňuje, aby převzala státní
záruku jako rukojmí a plátce za kapitál, úrok
a umoření výpůjček, nejdéle ve třiceti letech
splatných, až do výše potřebné k opatření ho
tových 100,000.000 Kč (jednohostamilionů
korun československých) nebo 3,000.000 $
.(třímilionů dolarů) anebo do výše rovnocenné
částky v jiné cizí měně, které si ústřední
elektrárny, akciová společnost v Praze, opatří
na vybudování elektrických podniků. Smlouvy
o výpůjčkách schváleny budou vládou, která
zmocní ministra financí, aby smlouvy tyto
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