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169.
Zákon ze dne 23. listopadu 1927,
jímž se mění a doplňuje ustanovení §§ 185,
221, 233 a 245 obecného horního zákona ze
dne 23. května 1854, č. 146 ř. z.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
Článek 1.

§ 185 obecného horního zákona se pozmě
ňuje takto:
„(i) Podnikatel hor jest povinen, jakmile
celková délka chodeb jeho důlního díla pře
kročí 200 metrů, poříditi přesnou důlní mapu,
jež podává obraz důlního díla pod povrchem
i hlavní situaci na povrchu buď vlastním za
měřením nebo podle úředních pomůcek jako
zejména katastrálních map a označuje hra
nice propůjčených měr (přebytků). V důlní
mapě jest vyznačiti také jiné důležitější po
měry důlního díla, jako hloubku důlních prací
pod povrchem, větrování, pilíře zanechané ve
stařinách nebo úředně stanovené k ochraně
povrchu, požářiště, vyzdívky, rok provedeného
porubu a pod. Podle možnosti jest připoje
nými řezy (profily) znázorniti geologické po
měry nadloží i podloží.
(-) Báňské hejtmanství určí podle důlních
poměrů, v jakých obdobích a v jakém rozsahu
jest důlní mapu doplňovati nebo obnovovati
a v jakém měřítku jest ji vyhotoviti.
(3) Podnikatel hor jest povinen báňskému
revírnímu úřadu na svůj náklad opatřit! a

předložití přesný snímek důlní mapy i s pří
padnými profily a každého půl roku, neustanoví-li jinak báňské hejtmanství (2), podle
své důlní mapy buď doplniti snímek mapy již
předložený nebo předložití zvláštní doplňovací
snímek. Má-li báňský revírní úřad důvodné
pochybnosti o správnosti snímku, přezkoumá
jej buď sám nebo úředně pověřeným báňským
inženýrem. Zjistí-li se úředním přezkoumá
ním ve snímku podstatné nesprávnosti, nese
náklady přezkoumání podnikatel hor. Jestliže
podnikatel hor nepořídí, nedoplní nebo neob
noví v přiměřené lhůtě, jemu báňským revír
ním úřadem stanovené, předepsanou důlní
mapu, jest oprávněn báňský revírní úřad sám
nebo úředně pověřeným báňským inženýrem
tak učiniti na náklady podnikatele hor.
(4) Báňský revírní úřad jest oprávněn po
dle důlní mapy nebo jejího snímku opraviti
svoji revírní mapu.
(5) Každý, kdo osvědčí, že jako vlastník
nebo uživatel povrchu utrpěl škodu, která
mohla býti způsobena dolováním, anebo že mu
taková škoda hrozí, jest oprávněn sám nebo se
svým plnomocníkem nahlédnouti do snímku
důlní mapy u báňského revírního úřadu, který
o přípustnosti nahlédnutí rozhoduje. Proti
odepření nahlédnutí jest přípustná stížnost.
Podnikatel hor budiž o tom úřadem zavčas
zpraven pro případ, že by se chtěl súčastniti
nahlédnutí do snímku mapy sám nebo svým
plnomocníkem. Okreslování úředního snímku
důlní mapy není připustilo. Povoliti je však
může báňský revírní úřad státním úřadům,
železničním podnikům a soudním znalcům,
soudem k tomu pověřeným.
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(g) Ten, jemuž bylo povoleno nahlédnouti
do důlní mapy nebo ji okresliti podle předcho
zího odstavce, nesmí poznatků takto získa
ných užiti jinak než k uplatnění případného
vlastního nároku na náhradu škody nebo k po
dání návrhu, aby příslušný úřad učinil opa
tření podle ustanovení obecného horního zá
kona a jiných příslušných zákonných předpisů“.
Článek 2.
§ 221, odst. 2., lit. b) téhož zákona zní:
,,b) nahlédati svými zástupci do provozních
plánů a map a podle toho dáti oprawti důlní
mapy (§ 185), o nichž jest kromě případu
§ 185, odst. 5. zachovávati úřední tajemství**.
článek 3.
§ 233 téhož zákona se doplňuje druhým od
stavcem tohoto znění:
„(2) Také pokuty uložené zájemníkům po
dle § 245, odst. 2., jest složití u báňského
úřadu a plynou do bratrské pokladny pří
slušné pro závod, jehož důlní mapy se trestný
případ týká**.
článek 4.
§ 245 téhož zákona zní:
„(*) Podnikateli hor, jenž poruší povinnosti
jemu uložené v §§ 185 a 188, jest uložiti po
kutu od 100 do 1.000 Kč.
(2) Zájemníka, jenž nedostojí povinnosti,
kterou mu ukládá § 185, odst. 5. a 6., jest po
trestat! pokutou od 10 do 1.000 Kč“.
Článek 5.
Až do jinaké zákonné úpravy vykonává na
Slovensku úkony uložené v tomto zákoně báň
skému revírnímu úřadu báňský komisariát.
a není-li zřízen, báňský kapitanát; úkony báň
ského hejtmanství vykonává na Slovensku
báňský kapitanát. V Podkarpatské Rusi ob
starává do stejné doby úkony báňského revír
ního úřadu a báňského hejtmanství podle to
hoto zákona báňský úřad I. stolice.
Článek 6.
Provésti tento zákon náleží ministrům ve
řejných prací a spravedlnosti.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.

.
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Vládní nařízení
ze dne 13 prosince 1927,
kterým se pro rok 1828 stanoví výše zdravotní
přirážky.
Vláda republiky československé nařizuje
podle §§ 2 a 3 zákona ze dne 21. prosince 1923,
č. 254 Sb. z. a n., o dalším vybírání zdravotní
přirážky ku přímým daním stáfním, podléha
jícím přirážkám, a o veřejném fondu pro pod
poru veřejných nemocnic a ústavů léčebných
v československé republice:
§ 1.
Výše přirážky pro rok 1928 činí 7%.
§ 2.
Část, jež z výnosu přirážky ku přímým da
ním předepsaným v území Slovenska a Pod
karpatské Rusi má býti uhrazena státní po
kladně k plnění úkolů, vytčených v zák. čl.
XXI/1898 o úhradě nákladů veřejného oše
třování nemocných, činí pro rok 1928 5/7 vý
nosu přirážky.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1928. Jeho provedením pověřuje se
ministr veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy a ministr financí v dohodě se zúčastně
nými ministry.

Dr. Šrámek v. r.
černý v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Najman v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Spina v. r.
Udržal v. r.
Dr. Tisa v. r.
Dr. Nosek v. r.

171.
Vládní nařízení
ze dne 13. prosince 1927,
kterým se mění vládní nařízení ze dne 14. čer
vence 1922, č. 198 Sb. z. a n., o evidenci soud
ních provinilců a sbírání dat pro účely krimi
nální statistiky.
Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. IX. uvozovacího zákona k trestnímu

