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Sbírka zákonů a nařízeni, č. 120. a I2i.

§ i.
Okresní soudy pro horní Nové Město
v Praze a pro dolní Nové Město v Praze se
zrušují a obvody jejich slučují se s obvodem
okresního soudu pro Staré Město a Josefov
v Praze. Sloučený okresní soud bude míti
sídlo v soudní budově na Karlově náměstí
v Praze a název „Okresní soud civilní pro
vnitřní Prahu (I., II., V. a VI.)
§

§ 1.
Vládní nařízení ze dne 4. září 1925, č. 187
Sb. z. a n., o nové úpravě poštovních poplatků,
se mění takto:
§ 1, A. VÝPLATNÉ, I. TUZEMSKÁ DO
PRAVA.

2.

(1) Okresní soud civilní pro vnitřní Prahu
(L, II., V. a VI.) jest příslušný kromě věcí
občanských platnými předpisy okresním sou
dům vůbec přikázaných, vyřizovati z celého
obvodu hlavního města Prahy věci právní po
moci ve věcech občanských a věci nájemní po
dle § 32 zákona ze dne 26. března 1925, č. 48
Sb. z. a n., o ochraně nájemníků přikázané
okresnímu soudu pro Staré Město a Josefov
v Praze.
(2) Až do zřízení samostatného exekučního
soudu zůstává okresní soud civilní pro vnitřní
Prahu (L, II., V. a VI.) příslušným k vyři
zování věcí exekučních z I. až VII. části města
Prahy.
§ 3.
Vládní nařízení ze dne 20. prosince 1923,
č. 242 Sb. z. a n., a ze dne 3. května 1924,
č. 97 Sb. z. a n., se zrušují.
§ 4.
Toto nařízení nabude účinnosti dnem 1. září
1926. Provede je ministr spravedlnosti.
černý
Dr. Beneš v. r.
Dr. Haussmann v. r.
Roubík v. r.
Dr. Schieszl v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Peroutka v. r.

listopadu 1837, č. 47 sb. zák. pol. z r. 1838,
a podle § 17 uh. poštovního zákona ze dne
26. prosince 1850, č. 4 ř. z. z r. 1851:

v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Krčmář v. r.
Dr. Říha v. r.
Syrový v. r.
Dr. Kállay v. r.

.
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Vládní nařízení
ze dne 2. července 1926,
jímž se upravuje výplatné za tuzemské
tiskoviny.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 23 rak. poštovního zákona ze dne 5.

3. Tiskoviny.
a) úplné, za každých 50 g . » . . 20 h
b) částečné, do 50 g........................ 30 h
do 100 g................... 40 h
a za každých dalších 50 g . . .20 h.
Nové zasílací podmínky pro úplné a čá
stečné tiskoviny vyhlásí poštovní správa.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.
srpna 1926 a provede je ministr pošt a tele
grafů.
černý v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Schieszl v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Haussmann v. r. Roubík v. r.
Dr. Říha v. r.
Syrový v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Krčmář v. r.
Dr. Kállay v. r.

121.
Vládní nařízení
ze dne 25. června 1926,
jímž se mění pravidla o obecní dávce z pří
růstku hodnoty nemovitostí v obcích repu
bliky Československé.
Vláda republiky československé nařizuje
podle §u 37, odst. 2., zákona ze dne 12. srpna
1921, č. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě
finančního hospodářství obcí a měst s právem
municipálním:
ČI. I.

§ 12 pravidel o obecní dávce z přírůstku
hodnoty nemovitostí, uveřejněných v do
datku III. k vládnímu nařízení ze dne 27.
dubna 1922, č. 143 Sb. z. a n., bude zníti:
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