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ako ho samého stoja. Množstvo a cena účto
vaných traskavín a iných pracovných pomóeok 
budu robotníkom pre každé mzdové obdobie 
dané na vedomie v sozname zárobkov.

§ 206 b).
Doba, ktorej je třeba ku výplatě mzdy, nech 

je započítaná do pravidelnej doby šichtovnej.
V miestnostiach hostinských a výčap- 

nických nesmie byť mzda vyplácaná.

§ 206 c).
Keď sa vyratúva pracovný výkon k účelu 

vyrátania mzdy podl’a výpočtu a obsahu do
pravných nádob (huntov), musí byť obsah, 
pokial’ sa nepoužívá nádob rovnakého prie- 
storového obsahu, na nádobách trvalým spo- 
sobom vyznačený. Keď sa používá dopravných 
nádob rovnakého priestorového obsahu, je do
stačuj uce, keď sa dá toto robotníkom na ve-
d0™i.elI1a závode obvyklým spósobom, alebo 
vyhláškou.

sa vyšetří pracovný výkon z váhy ná
kladu dopravných nádob (huntov), musí byť 
ara (prázdna váha) každej dopravnej nádoby 

skór, ako bude používaná a pozdejšie naj- 
menej^ jeden raz v závodnom roku nanovo 
zistena, a pokial’ sa nepoužívá dopravných 
nádob rovnakej váhy, na dopravnej nádobě | 

v7™a?enf- Keď sa používá nádob rov- i 
i va kv, je dostatečné, keď sa dá ich prie- 

merna vaha robotníkom na vedomie, ako je to 
v predchodzom odstavci uvedené.

§ 206 d).
Ked budú dopravné nádoby nedostatečné 

alebo proti předpisu plněné, musí byť ích 
oisah, pokial’ vyhovuje předpisem, zarátaný 
pri vyšetření mzdy.

Článek II.
Zákon nadobudne posobnosti dňom vyhlá- 

senia. Prevedenie tohoto zákona ukládá sa mi
nistrem vnútra, veřejných práč, sociálnej peč
livosti a pravosúdia.

T, G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.
černý v. r. Dr. Spina v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 2. února 1928

o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a 
částí osad povolených v roce 1927.

Podle §u 5 zákona ze dne 14. dubna 1920. 
ě. 266 Sb. z. a n., o názvech měst, obcí, osad 
a ulic, jakož i označování obcí místními ta
bulkami a číslování domu, vyhlašuji, že 
v roce 1927 povolil jsem tyto změny úředních 
názvů míst:

V Čechách:

1. Pro osadu, jež byla utvořena sloučením 
osad žalan a Starosedel v pol. okresu teplicko- 
šanovském, ustanoven byl název ž a I a n y, 
německy S c h a 11 a n.

2. Pro osadu, utvořenou sloučením osad 
Nových a Starých Ohnišťan v pol. okresu 
novobydžovském, ustanoven byl název Ohni
šťan y.

8. Pro osadu, utvořenou sloučením osad Nové 
Vsi a Hrdlovky v pol. okresu duchcovském, 
ustanoven byl název H r d 1 o v k a, německy 
H e r r 1 i c h.

4. Pro místní obce, jež vznikly rozloučením 
místní obce Kožlí v soudním okresu miro- 
vickém, ustanoveny byly názvy: Kožlí pro 
mís'. ní obec sestáva jící z osad Kožlí a Velkého 
Víru, šer kov pro místní obec sestávající 
z osad Pukňova a šerkova a Podskalí pro 
místní obec sestávající z osad Vystrkova a 
Podskalí.

•5. Pro místní obce, vzniklé rozloučením 
místní obce Krupína v soudním okresu nasa- 
vrckém, ustanoveny byly názvy: š v i h o v 
pro místní obec sestávající z osad Bosova, 
Krupína a švihová a C t ě t í n pro místní 
obec sestávající z osad Bratroňova, Ctětína 
Strkova a Vranova, při čemž název Krupín 
jako název místní obce zanikl.

6. Název osady Lhotky, náležející k místní 
obci Kytínu v soudním okresu dobříšském 
změněn byl na Stříbrná Lhota.

7. Pro místní obec, jež byla utvořena slou
čením místních obcí Zlaté Olešnice Náva- 
rovské a Zlaté Olešnice Semilské v pol. okresu 
jilemnickém, ustanoven byl název Zlatá 
Olešnice.
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Na Moravě:
8. Pro osadu, utvořenou sloučením osad Pře- 

myslovic a Nových Sadů v pol. okresu lito- 
velském, ustanoven byl název Přemysle- 
v i c e.

9. Pro místní obec, jež vznikla sloučením 
místních obcí Petrova a Zvolenova v pol. 
okresu hodonínském, ustanoven byl název 
Petrov.

10. Název místní obce Němčíc v soudním 
okresu židlochovickém změněn byl na Velké 
Němčíce.

Ve Slezsku:
11. Název místní obce Polanky v pol. okresu 

bíloveckém změněn byl na Polanka nad 
Odrou.

12. Pro místní obec, utvořenou z části polské 
obce Javořinky v soudním okresu jablun
kovském, ustanoven byl název H r č a v a a 
pro místní obec, utvořenou z části polské obce 
Horní Líštné v soudním okresu českotěšín- 
ském, název Horní L í š t n á.

černý v. r.

Sřátn! tiskárna v Praze


