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15.
Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 26. ledna 1926 

o změnách úředních názvů měst, obcí, osad 
a částí osad povolených v roce 1925.

Podle ustanovení §u 5 zákona ze dne 14. 
dubna 1920, č. 266 Sb. z. a n., o názvech měst, 
obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí míst
ními tabulkami a číslování domů, vyhlašuji, že 
v roce 1925 povoleny byly ministrem vnitra 
tyto změny úředních názvů míst:

V Čechách:

1. Výnosem ze dne 16. ledna 1925, č. 2674 
bylo ustanoveno k žádosti osady Prasetic, 
místní obec Bystřany v pol. okresu teplicko- 
šanovském, aby název této osady, Prasetice, 
německy Prasetitz, změněn byl na Proseticě, 
německy Prosetitz.

2. Výnosem ze dne 31. ledna 1925, č. 6277 
bylo ustanoveno k žádosti místní obce Pra- 
setína v pol. okresu vysokomýtském, aby ná
zev této obce změněn byl na Prosetín a názvy 
osad téže obce Dolní Prasetín a Horní Prasetín 
aby změněny byly na Dolní Prosetín a Horní 
Prosetín.

3. Výnosem ze dne 21. března 1925, č. 1536 
byla k žádosti obce Volovic, pol. okres Kralupy 
n. Vltavou, povolena změna názvu této obce a 
osady na Olovnice (j. č.).

4. Výnosem ze dne 27. března 1925, č. 7668 
byla k žádosti obce Svrabova, pol. okres Český 
Brod, povolena změna názvu této obce a osady 
na Svatbín.

5. Výnosem ze dne 23. dubna 1925, č. 27.326 
bylo ustanoveno k žádosti místní obce Nové 
Huti v pol. okresu rakovnickém, aby, název 
této obce a její stejnojmenné osady změněn 
byl na Nová Huť pod Nižborem.

Na Moravě:

Výnosem ze dne 7. května 1925, č. 30.403 
bylo ustanoveno, aby název obce a osady Ná
měště v soudním a politickém okresu olomouc
kém změněn byl na Náměšť na Hané.

Dr. Nosek v. r.

16.
Vyhláška ministra financií 
zo dňa 28. januára 1926,

ktorou sa čiastočne prevádza vládné nariade
nie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., 
o úpravě sídiel a obvodov štátnych merníc
kych úradov evidencie pozemkového katastru 

na Slovensku.

Počínajúc dňom 1. februára 1926 zahája po
dlá §u 1 vlád. nar. č. 83/1925 Sb. z. a n. 
svoju činnost’ štátny mernícky úřad evidencie 
pozemkového katastru v Tornale a onen vo 
Velkej Revúci sa ruší.

Dr. Engliš v. r.
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