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43.
Zákon ze dne 23. března 1928
o stavebním ruchu.

voS.r0dní s:?romáždění republiky českoslo
lenske usneslo se na tomto zákoně:
Hlava prvá.
O opatření stavenišť.
§ 1.
v s{1i í?0 s^Jeniště pro stavby uvedené
b ^ lze pouzitl nejprve pozemků státních,
]y Státní správa se zmocňuje, aby potyí,°. stavby způsobilé, jichž nehodlá
^'
,s^yetl nebo použiti k účelům veřejPx’odala za náhradu obecné jejich hod-

a Ppdmínkách zcizení rozhosteÍ,t^ t rStu70^fma“Cí v. dohodě s mini14 dnů ď T
správě jest pozemek, do
44 dna ode dne podám žádosti.
§ 2.
„. /„■i Hozejnky dosud nezastavěné nebo zavapVp 6' nVSa^ k ÚČelům obývacím nezužitko
vané, mohou do 31. března 1929 býti vyvlastneny pro stavbu obytných domů, pro stavbu
mědír h°Sp(]dáí3kých budov drobného zed Sf -f’ -W'0 Stavbu nutné maIé Provozovny
d obneho živnostníka, pro stavbu nutné menií
dištnm J vTrobnibo> konsumního nebo sklanw£ ' Í di'Uzstva nebo Pro stavbu budov
čebnf, +Pir? Vereinoa potřebu- a ústavů lé
čebných také pro hospodářství a zahrady jenutné3 Pr° komunikace k těmto stavbám

(2) Za stejných podmínek vyvlastniti lze
také pozemky, na nichž jsou obytné domy
nebo jmé^stavby, kterýchž příslušný úřad
zakázal užívali nebo jež nařídil zbourati, vy
jímajíc pozemky, na nichž stojí budovy pa
mátkově cenné, které sice pro chatrný stav
byly z užívání vyloučeny, které však lze řád
nou opravou zachovat!.
(2) Vyvlastnění nepostihuje práv, spojených _si pozemkem nebo jiným předmětem,
o jejichž vyvlastnění jde, pokud práva ta
tvoří samostatný hospodářský předmět.
Práva tato mohou býti spojena s některým
knihovním tělesem nebo mohou býti pro ně
zřízeny zvláštní knihovní vložky.
§3.
_ O) Vyviastňovati jest pozemky ve staveb
ním obvodu obce při otevřených již komuni
kacích nebo výjimečně takové, k nimž komu
nikace lze snadno zřídit! bez větších nákladů.

v(z) Z těchto pozemků jest vyviastňovati
především příhodné pozemky k účelům sta
vebním parcelované, nebo pozemky neparcelované, pro která byly čára stavební a úroveň
pravoplatně určeny, a které též jinak jsou
k zastavění způsobilé. Dříve jest vyviastňo
vati půdu neplodnou než plodnou.
(3) Pozemky soukromé, vyjímajíc příhodné
pozemky parcelované, mohou býti vyvlastněny jen, není-li v obci jiných pozemků způ
sobilých k zastavění.
(4) Pro stavbu domku s jedním bytem lze
vyvlastniti pozemek ve výměre do 400 m2,
pro stavbu domku o dvou bytech do 500 m2,
ačli parcelační povolení nestanoví větší plo
chy. Pro stavbu domku s jedním nebo dvěma
byty a nutnými hospodářskými budovami pro
25
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drobného zemědělce nebo s nutnou malou pro
vozovnou pro drobného živnostníka lze vyvlastniti pozemek, je-li toho nutná potřeba,
i ve větší výměře, nejvýše však ve výměře
do 2000 m2. Do výměry nepočítá se plocha
potřebná pro nutnou komunikaci.
(5) Vyvlastniti nelze pro stavbu obytných
domů, hospodářských budov nebo provozoven
a pro komunikace k nim nutné vzrostlých
sadů, dále nemovitostí, o kterých vlastník
prokáže, že jich nevyhnutelně potřebuje pro
svou vlastní živnost, hospodářství, dům nebo
domácnost nebo pro zamýšlené rozšíření živ
nosti nebo hospodářství. O tom, zdali jsou tu
důvody, pro které nelze pozemku vyvlastniti,
jest si vyžádati v řízení podle § 5 výrok soud
ních znalců.
(6) Vyvlastnění jest nepřípustné, nabídne-li vlastník pozemku vyvlastňovateli za
přiměřenou náhradu jiný pozemek v obci
způsobilý k zastavění, ač nejde-li o vyvlast
nění pozemku k účelům stavebním parcelova
ného nebo o vyvlastnění pro stavbu budovy
určené pro veřejnou potřebu. Zdali pozemek
je způsobilý k zastavění a zdali náhrada je
přiměřenou, zjistí se, nedojde-li k dohodě, ří
zením podle §§ 5 a 6.
§ 4.
t1) Vyvlastňovací řízení provede k žádosti
stavebníkově neprodleně okresní politický
úřad (magistrát), na Slovensku okresní úřad,
v Podkarpatské Rusi slúžnovský úřad, v Bra
tislavě, Košicích, Užhorodě a v Mukačevě
městský notářský úřad, v jejichž správním
obvodu jest vyvlastňovaný pozemek, když ža
datel prokáže, že nemá v obci pozemku způso
bilého k zamýšlené stavbě, a že dobrovolný
výkup se nezdařil.
(2) V žádosti budiž přesně označen vyvlast
ňovaný pozemek a účel zamýšlené stavby;
připojen budiž situační plánek stavby, odbor
ně zhotovený v příslušném katastrálním mě
řítku.
(3) Úřad požádá knihovní soud, aby pozna
menal v knihách zahájení vyvlastňovacího ří
zení.
(4) Tato poznámka jest účinná proti kaž
dému, kdo později dobude knihovního zápisu
k vyvlastňované nemovitosti.
§ 5.
(D Řízením se zjistí především, jsou-li
splněny podmínky §§ 2 a 3.

(2) K tomu konci úřad vykoná do osmi dnů
na místě šetření, k němuž buďtež pozváni
obec, soudní stavební znalec, a je-li toho
třeba, také hospodářský znalec a všichni zájemníci, jmenovitě, jde-li o pozemky nad do
lovými měrami v provozu, také majitel těchto
měr a horní revírní úřad (báňský komisariát
nebo kapitanát). Jde-li o předměty historické
nebo umělecké ceny, budiž slyšen také památ
kový úřad; k jeho posudku budiž dle možnosti
přihlíženo, jde-li o vyvlastnění k účelům obyt
ným.
(3) V pozvání k místnímu šetření budiž,
uvedeno, že k námitkám, které nebudou uči
něny nejpozději při šetření na místě, nebude
v řízení přihlíženo.
(4) Nedohodnou-li se strany, vydá úřad do
dalších 14 dnů vyvlastňovací nález. V něm
určí zái’oveň podle výsledku provedeného ří
zení náhradu za vyvlastňovaný pozemek; nemůže-li o náhradě ihned rozhodnouti, roz
hodne jen o vyvlastnění, určí výši prozatímní
jistoty (§ 7) a vykoná další šetření o náhradě
zvlášť.
(5) Prohlásí-li vlastník pozemku, že ho sám
použije pro stavbu v § 2 uvedenou, vyvlastní
úřad k návrhu stavebníka pozemek s podmín
kou, že vyvlastňovací nález pozbude účinnosti,
začne-li vlastník se stavbou nejdéle ve lhůtě
tří měsíců od doručení knihovního usnesení
o poznámce dle § 4 tohoto zákona. Vlastník
pozemku je povinen dokončiti stavbu v přimě
řené lhůtě, kterou určí úřad. Jde-li o stavbu
domů pro veřejnou potřebu nebo o vyvlast
nění pozemků pro hospodářství a zahrady lé
čebných ústavů, nelze k takovému prohlášení
přihlížet!.
(6) V nálezu budiž označena stavba, k jejímuž provedení byl vydán vyvlastňovací ná
lez, a určena přiměřená lhůta, do které vyvlastňovatel musí začíti se stavbou, pro kte
rou se pozemek vyvlastňuje. Lhůta ta nemá
býti delší tří měsíců. K nálezu budiž připojen,
je-li toho potřebí, oddělovací plánek o vyvlastněném pozemku, který dodá žadatel a
potvrdí úřad.
(7) Z nálezu lze se odvolati do 15 dnů po
doručení k politickému zemskému úřadu; na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi k župnímu
úřadu. Odvolání jest podati u úřadu, který
vynesl nález. Odvolací úřad vydá s urychle
ním rozhodnutí, z něhož není dalšího oprav
ného prostředku.
§

6.

(i) Majiteli pozemku vyvlastněného k účelu
stavebnímu přísluší přiměřená náhrada.
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(2) Při určení náhrady nebuď hleděno
k těm poměrům, o nichž je patrno, že byly
způsobeny v úmyslu, aby jich bylo použito
jako důvodu žádosti za zvýšení náhrady. Tak
též nebuď hleděno k ceně mimořádné obliby
způsobené^ nahodilými vlastnostmi a k hod
notě, které nabude snad vyvlastněný pozemek
provedením zamýšlené stavby.
(o) Při^ určení náhrady budiž dbáno změny
v hodnotě zbývajícího pozemku, který zůstal
nevyvlastněn.
(4) Náhradu lze také dáti v pozemcích
stejné hodnoty.
(J) Náklady vyvlastňovacího řízení nese
vyvlastňovatel. Bylo-li odvolání vlastníka pozemku zamítnuto, může odvolací úřad uložiti
o voateh aby náklady odvolacího řízení na
hradil buď zcela nebo z části
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znamenati z úřední povinnosti omezení práva
vlastnického reálním břemenem ve prospěch
státu, provésti stavbu podle, odstavce 1., a zá
kazem zcizení podle odstavce 2.

§ 9.
t1) V soudní úschovu budiž složeno 30 pro
cent náhrady jako jistota za část dávky z ma
jetku a z přírůstku na majetku původního
vlastníka na vyvlastněný pozemek podle § G2
zákona ze dne_ 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z.
a n., připadající, leč by byl podán průkaz, ře
předepsaná dávka byla úplně zapravena. Slo
žením přestává ručení podle uvedeného pa
ragrafu; složená částka může býti uvolněna
jen na průkaz, že předepsaná dávka byla úplně
zapravena.
. (2) Převod pozemku do vlastnictví původ
ního vlastníka v případě § 8, odst. 2., jest
osvobozen od převodního poplatku a dávky
§ 7.
z
přírůstku hodnoty nemovitostí.
( ) Nevykáže-li vlastník, že osoby, kterým
p.vnou prava z knihovních zápisů, souhlasí,
§ 10.
aby Jeimi náhrada byla přímo vyplacena, složí
0) Nebude-li ve lhůtě podle § 8 dané pro
..'i vyvlastňovatel u knihovního soudu. Soud
rozvrhne složenou náhradu v nesporném ří- vedena stavba, pro niž vyvlastnění se stalo,
zeni Podle zásad exekučního řádu. Průkaz může býti vyvlastňovací nález na žádost vyuvedený v prvé větě jest podati listinou, na vlastněného, podanou do 4 neděl po uplynutí
uveaené lhůty, zrušen úřadem, který vydal
mz podpis oprávněného je ověřen soudem
nález.
V tom případě zůstává vyvlastněnému
neoo notářem (veřejným notářem), nebo něvyhrazeno uplatnili náhradu škody pořadem
lakou listinou veřejnou.
práva.
(-) _ Jakmile vyvlastňovací nález nabuc
(2) Z vážných důvodů může úřad, který
moc,i a náhoda bude zaplacena nel:
vydal vyvlastňovací nález, původní lhůtu při
hnvnu, neb? Prozatínmí jistota (§ 5) u kn
měřeně prodloužili. To platí také o lhůtě podle
.x
soudu složena, odevzdá úřad vy vlas'
§ 5, odst. 6.
y Pozomek v držení vyvlastňovateli.

§ 8.
shrn/L yyvlas.tnitel nebo jeho právní na
Sní hJ p°ymen provésti dílo, k jehož zří
řeré Ihňf^
vyv^asjy°vací nález, v přimě
^ e stanovené úřadem vyvlastňovacím
hon \ }/yv^as“náné pozemky nezastavěné mo
úřadr\-,Q SQT svoIením zemského politickéhi
žumÍL 'ySíVeilSku a v Podkarpatské Rus
vodní via Jao.U’ .zcizeny J’en> odmítne-li pů
Původmn'ín!k/reVZltlje.zpět do 14 dnů zž
vlast.npTi'adu. Prodávají-lí nezastavěné vysdružon,'6 P(íZemky obecně prospěšná stavebn:
stavbu ÍS^c‘enr
obce komukoli prc
čené n pí
- íe, vyvlastňovacím nálezem urníjjj,’ "111,81 -Poh nabídnouti původnímu vlastvvvln JJ0,kílih veř?Jných vložiti jest k návrhu
nitelovu právo vlastnické a zároveň po-

§ 11.
Ustanovení této hlavy o vyvlastňovacím řízení je.užiti na vyvlastňovací řízení, pro která
podle jiných zákonů bylo dosud použiti usta
novení zákona ze dne 17. prosince 1919, č. £0
Sb. z. a n. z roku 1920.
Hlava druhá.
O rozhodčích soudech mzdových.
§ 12.

Pro úpravu pracovních a služebních poměrů
v živnostech stavebních, jakož i v podnicích
vyrábějících a dopravujících stavební hmoty
zřizují se rozhodčí soudy mzdové, a to v Praze
pro Čechy, v Brně pro Moravu a Slezsko,
v Bratislavě pro Slovensko a v Užhorodě pro
Podkarpatskou Rus.
25*

238

Sbírka zákonů a nařízení, č. 43.

§ 18.
í1) Rozhodčí soud mzdový jest povolán,
aby vykládal hromadné (kolektivní) smlouvy
pracovní, aby rozhodoval hromadné spory,
které vznikly z hromadné (kolektivní)
smlouvy pracovní, a aby stanovil pracovní
podmínky, zejména mzdové, pokud se tak ne
stalo kolektivní smlouvou.
(2) Zájmové organisace zaměstnavatelů
nebo odborové organisace zaměstnanců jsou
povinny všechny hromadné spory, vznikající
z poměru pracovního nebo služebního, před
kládat! rozhodčímu soudu mzdovému, vyčerpaly-li všechny prostředky, které hromadná
smlouva stanoví pro vyřizování sporů.
(3) Je-li jedna ze stran ve stávce nebo vý
luce, rozhoduje rozhodčí soud mzdový o hro
madném sporu pracovním jen v tom případě,podrobí-li se mu obě strany písemným pro
hlášením.
(4) Příslušnost soudů pro rozhodování
sporů, vzniklých z pracovního poměru, se
nemění.
§ 14.
(!) Ministerstvo sociální péče jmenuje
v dohodě s ministerstvem spravedlnosti před
sedou rozhodčího soudu mzdového a jeho zá
stupcem soudce z povolání a vyzve organisace
zaměstnavatelů a zaměstnanců, aby jmeno
valy do rozhodčího soudu mzdového přísedící
na dobu účinnosti ustanovení této hlavy.
(2) úřad přísedících rozhodčího soudu
mzdového jest čestný, avšak přísedící mají
nárok na náhradu cestovného a ztráty výděl
ku, kterou upravuje předseda podle směrnic,
vydaných ministerstvem sociální péče v do
hodě s ministerstvem financí.
§ 15.
(!) Ministerstvo sociální péče může k ná
vrhu předsedy rozhodčího soudu zbaviti úřa
du přísedícího před uplynutím funkčního ob
dobí, zanedbává-li trvale své povinnosti nebo
pozbude-li volebního práva do obcí.
(2) Přísedící rozhodčího soudu mzdového
může úřad člena soudu odmítnouti nebo slo
žití jen z důležitých důvodů. Zda je tu takový
důležitý důvod, rozhoduje ministerstvo so
ciální péče.
(3) O odmítnutí a vyloučení přísedícího
rozhodčího soudu mzdového platí obdobně zá
konná ustanovení o odmítnutí a vyloučení
soudce v řízení civilním. O námitkách proti
přísedícímu rozhoduje rozhodčí soud mzdový
za nepřítomnosti toho, jehož se námitka týká.

§ 16.
Rozhodčí soud mzdový svolá ministerstvo
sociální péče, kdykoli toho uzná potřebu, nebo
předseda soudu k žádosti zájmové organisace
zaměstnavatelů nebo zaměstnanců.
§ 17.
(4) Rozhodčí soud mzdový jedná a rozho
duje v senátu, v němž zasedá kromě předsedy
po dvou přísedících ze skupiny zaměstnava
telů a zaměstnanců.
(2) Je-li nedostavením se přísedících zne
možněno jednání soudu, určí předseda nový
rok, při němž potom rozhodne předseda s tě
mi přísedícími, kteří se dostavili. V pozvání
budiž na toto ustanovení upozorněno.
(3) K jednání jest přibrati zapisovatele.
(4) Roky buďtež nařizovány do 14 dnů
poté, kdy návrh došel soudu.
§ 18.
Přísedící složí před tím, než se zahájí jed
nání, do rukou předsedy jednou pro vždy slib,
že budou vykonávati úřad podle svého nej
lepšího vědomí a svědomí a že zachovají
úřední tajemství. Vykonání slibu budiž za
znamenáno.
§ 19.
(1) Rozhodování děje se většinou hlasů
všech členů soudu. Předseda hlasuje nakonec.
Při rovnosti hlasů rozhoduje mínění, ke kte
rému se přiklonil předseda.
(2) O průběhu a obsahu jednání, jakož
i o výsledku hlasování sepíše se zápis.
(3) Do zápisu budiž pojat také smír před
soudem sjednaný.
(4) Při jednání před rozhodčím soudem
mzdovým jest veřejnost vyloučena.
(5) Předseda pečuje, aby při ústním jed
nání zachován byl pořádek. Pro porušení
pořádku může předseda uložiti pořádkovou
pokutu do 300 Kč. Přísedící, kteří se do se
zení rozhodčího soudu mzdového bez řádné
omluvy nedostaví vůbec anebo v ustanovenou
hodinu, opustí předčasně jednání nebo za
nedbávají své úřední povinnosti jiným způ
sobem, potrestá předseda trestem pořádko
vým až do 300 Kč, jakož i uloží jim náhradu
nákladů způsobených zanedbáním. Omluví-li
se obmeškaný dodatečně, a omluva jeho
bude shledána dostatečnou, může předseda
pořádkový trest i výrok o náhradě nákladů
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odvolati. Proti opatřením předsedovým stíž
nost není přípustná.
§ 20.

Usnesením rozhodčího soudu mzdového mo
hou býti strany donucovány, aby se k soudu
dostavily, pokutami až 2000 Kč. Mimo to
může se jim na jejich náklad zříditi opatrov
ník k projednání sporu, uzná-li to soud za
vhodné.
§ 21.

Při jednáních před rozhodčím soudem
mzdovým mohou se strany dáti na svůj ná
klad zastupovati zmocněnci, nenáležejícími ke
staýu advokátskému, kteří se vykáží před za
hájením jednání řádnou plnou mocí.
§ 22.
(*) Rozhodčí soud mzdový vyslechne
v případě potřeby svědky, osoby přezvědné
nebo znalce buď sám, nebo je dá vyslechnouti příslušnými obecnými soudy přísežně
nebo nepřísežně. Stranám, které se jich do
volávají, může býti uložena záloha peněžní.
(2) Rozhodčí soud mzdový může svědky,
osoby přezvědné a znalce donucovati, aby se
dostavili, pořádkovými pokutami až dc výše
500 Kč.
(3) Veškeré úřady a soudy jsou povinny
dožádání rozhodčího soudu mzdového co nej
dříve vyhověti.

§ 23.
C1) Nález rozhodčího soudu mzdového budiž
vydán písemně^a v něm vysloveno, od které
ooDy nabývá účinnosti a po kterou dobu platí.
estane-h se tak, nabývá nález účinnosti ná
sledujícího dne po dni usnesení soudu.
(-) Proti nálezu rozhodčího soudu mzdo
vého není opravného prostředku.
(3) Nastala-li však po vydání nálezu značná
změna poměrů, může každá strana navrhouti, aby o jejích návrzích bylo znovu roz
hodnuto.
§ 24.
S™* nebo nález rozhodčího soudu mzdosmin na^razuje nebo doplňuje kolektivní
mÁ ,UVU a zavazuje všechny zúčastněné zat,‘,Ii,”avatele a zaměstnance, nebyly-li zvláště
vější eny oc^®n® podmínky, pi’o ně přízni§ 25.
ného11^^6^ ^zení
zásady řízení spor-
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§ 26.
Všechna jednání a listiny týkající se působ
nosti rozhodčích soudů mzdových jsou osvo
bozeny od kolků a poplatků.
§ 27.
Pokuty podle této hlavy uložené připadají
státní pokladně a vymáhají se podle předpisů
platných pro vymáhání pokut uložených
v soudním řízení.
Hlava třetí.
O použití výnosu státní losové výpůjčky.
§28.
Výnosu státní losové výpůjčky, povolené
podle hlavy čtvrté zákona ze dne 11. března
1921, č. 100 Sb. z. a n., smí býti použito
k úhradě osobního a věcného nákladu spoje
ného s prováděním tohoto zákona a výloh
bytové péče o státní a jiné veřejné zaměst
nance podle § 29 tohoto zákona, k úhradě
podpor podle ustanovení hlavy šesté a sedmé
zákona č. 100/1921 Sb. z. a n., zákona ze
dne 27. ledna 1922, č. 45 Sb. z. a n., a zákona
ze dne 25. ledna 1923, č. 35 Sb. z. a n., a
k úhradě výloh bytové péče o státní a jiné
veřejné zaměstnance podle § 3 zákona ze dne
7. března 1924, č. 58 Sb. z. a n., a § 29 zákona
ze dne 7. dubna 1927, č. 44 Sb. z. a n.
Hlava čtvrtá.
O bytové péči o státní zaměstnance.
§29.
Částka, kterou vláda může z výnosu losové
výpůjčky, povolené podle hlavy čtvrté zákona
č. 100/1921 Sb. z. a n., přikázati na vystavění
obytných budov pro státní a jiné veřejné za
městnance, zvyšuje se z 580,000.000 Kč, stano
vených v § 29 zákona č. 44/1927 Sb. z. a a.,
na 640,000.000 Kč a zmocnění udělené vládě
podle § 3 zákona č. 58/1924 Sb. z. a n. prodlu
žuje se až do vyčerpání této částky.
Hlava pátá.
O státní záruce.
§ 30.
t1) Podle ustanovení této hlavy může býti
udělena podpora na stavbu obytných domů
v obcích, ve kterých jest nedostatek malých
bytů pro méně zámožné vrstvy obyvatelstva,
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výjimečně 1 na stavbu, která jest s to, aby
1. zaplatí nedostávající se částku i s úroky
zmirnila^v jmé obci nedostatek malých bytů
z
Prodleni
az do skutečného zaplacení a jinýpro mene zámožné vrstvy obyvatelstva, jsou-Ii
mi
náklady
s vymáháním spojenými nebyty určeny pro osoby méně zámožné.
splm-h tíluzník, ač byl soudně nebo doporu
,
Na poskytnutí podpory p0d]e ustano čeným dopisem mimosoudně upomenut, povin
veni teto hlavy nemá nikdo nároku.
nosti v dlužním úpise mu uložené; tento záva(^) O žádosti za udělení podpory rozhoduje zek nastane uplynutím 30. dne, počítajíc ode
ministerstvo sociální péče v dohodě s minister dne, ktereho picdlem dlužníkovo bylo věřite
stvem financí a ministerstvem veřejných lem oznámeno ministerstvu sociální péče;
prací.
J ^
rin2‘owIatl'uCh0delí 1 s úroky z Prodlení až
do skutečného zaplacení a jinými náklady
§ 31.
s vymáháním spojenými, bude-li dům vzat do
i,'. P-°uP?ru lze
na stavby domů s ma- vnucene správy, a nestačí-li jeho výnos, aby
s
'i7 a ma,ými Provozovnami po rozumu
u.,uaz,eny ,z^vazky převzaté dlužníkem
s lob za.cona ze dne 15. června 1927, č 76 Sb
podle dlužního upíšu;
19291" ° Přímých daních’ začaté * 31. března
3. zaplatí tu část zaručené zápůjčky i s úro
ky z prodlení až do dne skutečného zaplacení
§ 32.
a Jinými vedlejšími platy, která vyjde na
(i) Podporu lze uděliti na stavby rodinných mm rVPri r1°5vrhu nej vyššího podání,
domku a je-li stavebníkem obec neb obecně bade-li dum prodán nucenou dražbou a nevyprospěšné stavební sdružení, také na stavby drazi-li ho věřitel zaručené zápůjčky, leč by
nájemních domu obytných, svobodáren a noc- půjčku8^ 1 predcllazející nezaručenou záSr1' /a StaVbu 1'0dinnéh0 domku lze
oSíS P°dpo™’ ,beni-h stavebníkem obec neb
§ 35.
,
(O
Záruka
státu
může býti převzata i za
mSYztrstareb,,í sdn*ní ie“
stavební uver.
(2)Byl-li zaručen stavební úvěr vmezfcf?
Í2K p°dporu lze uděliti osobám méně záživelH1
^ na Upi'aVa cIoniů Poškozených prve hypotéky, zaniká záruka udělením obý
^ velni pohromou a pndelcům zemědělské pů- vacího povolení.
obvi nLUPraIU,ne0bytných hudov k účelům
§ 36.
obytnym, zridi-h se v nich malé byty.
t1)
Zápůjčka
zaručená
podle § 34 musí býti
můži hv?fd:°r1i0U na stavbu rodinného domku
na
nemovitosti,
na
kterou
byla udělena, za
hosnodárliade
P0dP0rd také na potřebné
jištěna
zé.stavním
právem,
a to pravidelně
hospoda!ske místnosti a na stavbu potřebnín dính?marSky-111-blldov’ st«ví-li se domek v druhém knihovním pořadí, a smí činiti,
p o diobneho zemedelce, nebo na stavbu malé jde-lýo stavbu rodinného domku, nejvýše 40y
as připočtením zápůjček v pořadí předcháze
žiraostnS
’Hi se domek P™ drotaa'>
jících nejvýše 75%, a jde-li o stavbu nájemního
domu, svobodárny nebo noclehárny obce neb
Podle íatSórtv®*' 1 “ StaVbí zřW obecně prospěšného stavebního sdružení nej
výše 40% a s připočtením zápůjček v pořadí
Předcházejících nejvýš 85% stavebního ná
§ 33.
kladu rádně zjištěného.
Podporu podle ustanovení této hlavy lze
(2) U obce může býti upuštěno od hypotev případech zvláštního zření hodných uděliti karniho zajištění.
i na stavby začaté v letech 1924 až 1928 před
§ 37.
účinností tohoto zákona.
§ 34.
Podpora záleží v tom, že stát, zastoupeny ministerstvem sociální péče, zaručí se
veriteli za zápůjčku, a to za zúrokování, umo
řovaní a ostatní vedlejší platy a za splacení
zaiucene zápůjčky s příslušenstvím, jak jest
stanoveno v dlužním úpise o ní sepsaném,
bera na sebe zavazek, že

Převzetí záruky státem poznamená se při
zaručené zápůjčce v pozemkové knize.

§ 38.
Zápůjčky zaručené státem mají sirotčí ji-

SCO til.
§ 39.
Záruka státu může býti převzata za zá
půjčky do úhrnné částky 150,000.000 Kč.
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§ 40.
(1) Vlastník domu jest povinen, aby nahra
dil státu všechny platy, které stát učinil na zá
půjčku z důvodu záruky podle ustanovení
§ 34. Je-li náhrada zcela nebo z části nedo
bytná, může ji stát odepsati. Náhradu možno
považovat! za nedobytnou, je-li zřejmo, že
provedení soudní exekuce musilo by zůstati
bezvýsledné, poněvadž není exekučních před
mětů nebo jsou tu pouze takové, jejichž ne
dostatečnost jest zřejmá pro jejich nepatrnou
cenu, pro zástavní práva na nich již dříve
jiným věřitelům příslušející nebo pro náro
ky, jež k nim jiným osobám příslušejí.
(2) O povinnosti k náhradě podle předcho
zího odstavce rozhoduje ministerstvo sociální
péče v dohodě s ministerstvem financí.
§ 41.
Záruka státu podle § 34 nepomíjí, přejde-li
nemovitost, na níž jest zaručená zápůjčka
vložena, do vlastnictví jiné osoby.
§ 42.
Zaplatí-li stát zaručenou zápůjčku podle
§ 34, jest uspokojený věřitel povinen vydati
ministerstvu sociální péče všechny právní po
můcky a zajišťovací prostředky, které má,
a kvitanci o zaplacení zaručené zápůjčky,
opatřenou svým ověřeným podpisem, podle
níž se vloží převod zástavního práva s vě
řitele na stát.
§ 43.
t1) Na nemovitostech, na které stát po
skytl podporu, může býti zapsán ve prospěch
státu^ zákaz zcizení a zavazení a právo před
kupní, které působí proti každému nabyva
teli, dokud není zaručená zápůjčka umořena.
(2) Stát nevykoná svého předkupního práva
a svolí ke zcizení nemovitosti, půjde-li o zci
zení nemovitosti manželovi neb osobě, která
jest se zcizovatelem příbuzná nebo sešvagřená
v linii přímé nebo pobočné do druhého stupně.
§ 44.
C1) Vlastník nemovitosti, na kterou stát
poskytl podporu, jest povinen, nehledíc k jiné
ujmě podle ustanovení této hlavy, zaplatiti ve
prospěch státu pokutu do výše 10% zaručené
zápůjčky, nesplní-li některou z povinností ulo
žených mu podle ustanovení této hlavy nebo
vládního nařízení vydaného podle § 48.
- ^ ^ povinnosti k zaplacení pokuty podle
předchozího odstavce rozhoduje ministerstvo
sociální péče.
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(3) Zaplacení této pokuty může současně
s udělením podpory nebo později býti ve pro
spěch státu zajištěno zástavním právem na
nemovitosti, na kterou byla podpora udělena.

§ 45.
Zákaz zcizení a zavazení a právo předkupní
podle § 43 a zástavní právo za pokutu podle
§ 44 buďtež zapsány ve prospěch státu na
návrh ministerstva sociální péče.
§ 46.
Právní poměry mezi státem a stavebníkem
nebo pozdějším nabyvatelem domu, založené
udělením podpory podle ustanovení této hlavy,
nejsou občanskými právními věcmi, a jsou tu
díž spory mezi státem a vlastníky domů, vy
stavěných s podporou podle ustanovení této
hlavy, vyloučeny z pořadu práva.
§ 47.
Rozhodnutí ministerstva sociální péče podle
§§ 40 a 44 jsou vykonatelná soudní exekucí.
§ 48.
Vládním nařízením budou vydána bližší
pravidla o provedení této hlavy.
Hlava šestá.
O daňových a poplatkových úlevách.
§ 49.
(!) Dočasné osvobození od domovní daně
a přirážek přísluší
1. stavbám uvedeným v § 134 zákona č.
76/1927 Sb. z. a n. na dobu 15 let,
2. stavbám domů s malými byty a malými
provozovnami uvedeným v § 136 cit. zákona
na dobu 25 let,
budou-li dokončeny do konce roku 1929.
(2) Na žádost strany podanou před kon
cem roku 1928 může finanční úřad II. stolice
po dohodě se zemským úřadem politickým
lhůtu k dokončení stavby uvedenou v § 49
zákona č. 44/1927 Sb. z. a n., prodloužit! nej
déle do 30. června 1929, nemohla-li stavba býti
do konce roku 1928 ze závažných příčin dokon
čena, ač bylo s ní včas začato a v ní řádně po
kračováno. O rekursu rozhoduje ministerstvo
financí po dohodě s ministerstvem veřejných
prací o otázkách technické povahy.
§ 50.
úpravám celých budov dosud neobytných
nebo neobytných částí budov k účelům obý-
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yacím, provedeným v roce 1929, přísluší do
časné osvobození od domovní daně a přirážek
na dobu 15 let.

s malými byty a malými provozovnami po
rozumu § 136 zákona č. 76/1927 Sb. z. a n.

§ 51.
í1) Stavby osvobozené od daně domovní
podle § 49 jsou osvobozeny od dávky z nájem
ného nebo z používaných místností
na dobu 10 let, jde-li o stavby uvedené
v § 134 zákona č. 76/1927 Sb. z. a n., a
na dobu 20 let, jde-li o stavby uvedené
v § 136 cit. zákona.
(2) Úpravám uvedeným v § 50 přísluší osvo
bození od dávky z nájemného nebo z používa
ných místností na dobu 10 let.

§ 55.
(1) Převádějí-li se stavby, na něž se osvo
bození podle §§ 53 a 54 vztahuje, společně se
stavbami, na něž se toto osvobození nevzta
huje, platí toto:
1. jsou-li všechny stavby podrobeny jen do
movní dani činžovní, vyšetří se hodnota sta
veb, na něž se osvobození vztahuje, tím způ
sobem, že se hodnota všech převedených sta
veb rozdělí podle poměru celoroční, třebas
nesplatné daně činžovní, připadající jednak
na stavby, na něž se osvobození vztahuje,
jednak na stavby ostatní;
2. jsou-li všechny stavby podrobeny jen do
movní dani třídní nebo domovní dani čin
žovní a třídní, vyšetří se hodnota staveb, na
něž se osvobození vztahuje, způsobem uvede
ným pod čís. 1., při tom se však za základ položí^ sazby domovní daně třídní, které připa
dají na tyto stavby podle katastru;
3. nelze-li ustanovení čís. 1. a 2. použiti, vy
šetří se hodnota staveb, na něž se osvobození
vztahuje, soudním odhadem (na Slovensku a
y Podkarpatské Rusi úředním odhadem), jejž
jest povinen dáti na své útraty provésti po
platník, leč by se dříve s finanční správou
o hodnotě dohodl ;
' 4. ustanovení čís. 1. až 3. platí bez zřetele
k tomu, zdali a jak byla hodnota staveb spo
lečně převedených mezi smluvními stranami
rozdělena.
(2) Ustanovení odstavce 1., č. 3. a 4., platí
obdobně i tenkráte, převádějí-li se stavby, na
něž se osvobození vztahuje, společně s jinými
nemovitostmi, které nejsou stavbami.

§ 52.
(1) Převody pozemků, uskutečněné v letech
1928 nebo 1929, kterých bylo nebo bude užito
y plné výměře podle rozhodnutí stavebního
úřadu přípustné ke stavbám domů s malými
byty a malými provozovnami a ke stavbám
budov určených pro veřejnou potřebu, dokon
čeným do konce roku 1929, jsou osvobozeny
od dávky z přírůstku hodnoty nemovitosti.
(2) Ustanovení § 52, odst. 2. a 3., zákona
čís. 44/1927 Sb. z. a n. jest užiti i na stavby
uvedené v § 49, odst. 2.
§ 53.
(U Převádí-li úplatně obec nebo stavební
sdružení,^ které bylo ministerstvem sociální
péče uznáno za obecně prospěšné, dokončenou
stavbu, na^ kterou byla udělena podpora podle
ustanovení hlavy páté tohoto zákona, na svoje
členy, jest tento převod osvobozen od poplatku
převodního.
(2) Stejné osvobození přísluší jinému sta
vebníku pro první úplatný převod v době
3 let od dokončení stavby, na kterou byla
udělena podpora podle ustanovení hlavy páté
tohoto zákona.
(3) Ustanovení odst. 1. jest užiti také na
převody staveb dokončených v letech 1924 až
1929, na které byla nebo bude do konce roku
1929 udělena záruka státního bytového fondu
podle zákona ze dne 20. února 1919, č. 98
Sb. z. a n.
§ 54.
Ustanovení § 53, odst. 1. a 2., jest použiti ob
dobně i na novostavby a úplné přestavby
dornů, začaté po vyhlášení tohoto zákona a do
končené do konce roku 1929 bez podpory podle
ustanovení hlavy páté, jde-li o stavby domů

§ 56.
U) Převezme-li stát záruku podle tohoto
zákona za zápůjčku na stavby nájemních
domů obcí neb obecně prospěšných staveb
ních sdružení, jsou od poplatků osvobozeny:
1. dluhopisy a knihovní zápisy, týkající se
zápůjček státem zaručených ;
_ 2. úvěrní listiny, dluhopisy a knihovní zá
pisy, týkající se úvěru a zápůjček na prove
dení stavby, které knihovním pořadím před
cházejí zápůjčky státem zaručené;
3. kvitance o úplném nebo částečném zapla
cení zápůjček od poplatků osvobozených.
(2) Ustanovení odst. 1. jest užiti také na
převzetí záruky státním bytovým fondem po
dle zákona č. 98/1919 Sb. z. a n.
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(3) žádosti o státní záruku a jejich pří
lohy jsou prosty kolků.
Hlava sedmá.
Změna, dočasna a dílčí bezúčinnost stavebních
řádů a statutů.
§ 57.
C1) Po dobu účinnosti ustanovení tohoto zá
kona pozbývají s obmezeními podle § 68 účin
nosti předpisy všech stavebních řádů a statum, pokud jsou nahrazeny ustanoveními této
0 úlevách. Povinnost stavebních úřadů
najiti v mezích předpisů stavebních řádů a
statutů zájmy veřejné se nemění.
(2) Po dobu účinnosti této hlavy nepůsobí
§^r08, pokud se týká zřizování nových obyt
ných budov, ležících zcela mimo obvod obce,
a staveb nad propůjčenými důlními měrami,
Pak § 25, odst. 2., a § 102, odst. 7., stavebního
naau pro Slezsko ze dne 2. června 1883,
c. 26 z. z.
■
(3) Stavebním úřadem pro řízení a rozhodovam o stavbách nad propůjčenými důlními
merami jest i ve Slezsku obec. Ke každé staveom komisi o stavbě nad důlními měrami
musí byti zváni kromě ostatních interesentů
aice majitel důlního pole, zástupce revírního
normho úřadu, a nemá-li obec svého technicKeho úředníka, kvalifikovaného jako stavební
stavitel, i technik příslušného
Politického úřadu první stolice.
3 05.

lohovvíufiU^e”raCÍCh’ -1'0? nebyly pojaty do
nnlnlim-ť
f v °bcíoh, které neopatřily
buď pr^vonLhď’ ^ SÍilvěti’ byly-H Pozen:
Parcelovány, anebo byl;
rro
bílé m’£ d JS°lV •lmak k zastavění způ
veň a dl r PraVOplatllě ^ra stavební a ú
sici’ V tn’, ?ei Pl'? stavby takto vznikající i
SSdiIé nS- ^ zastavěnými čtvrtě
tímní ímTvfn-iS llakladné a třebas jen pro:
rSudou
Jejíž náržovací nákla
nak zabezpečeny’3”7
°bC0) nýbrž budou
zemkuTnod]íři0dlají Žádati za vlastnění i
právo1 žádali hlfvy.Prvt tohoto zák°na, m;
vyvlastněm' ú ^ Jim byl° S P°dmínkou,
Povoleníí tÍ de, pi:avoPlatně povoleno, dá
vební čára ?a,'Ce a<l1’ anebo byla sdělena sl
svolení v]a^ur0Ven’ an^ musí prokazovi
^ní před l" aa pozemkl!; Vlastník má v :
podle c tavol,, - ? vPov°lanými k rozhodová
strany. aVebnich řádů nebo statutů postave
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§ 59.
(i) žádosti za povolení stavební buďtež
stavebními úřady rozhodnuty nejdéle do 14
dnů.
(-) Nevydá-li stavební úřad rozhodnutí
v předepsané lhůtě, provede řízení a rozhodne
s konečnou platností k žádosti strany na ná
klad obce zemský politický úřad, který musí
zachovati stejnou lhůtu.
(3) Pokud tento zákon mluví o obcích a
stavebních úřadech obecních, platí ustanovení
jeho i o městech se zvláštními statuty.
(4) Stížnosti při stavbách podle tohoto zá
kona povolovaných jest podati nejdéle v osmi
dnech po doručení rozhodnutí prvé instance
u ní k zemskému úřadu politickému, který
svými stavebními orgány (§ 69) jest povi
nen rozhodnouti ve 14 dnech po předložení
stížnosti instancí prvou.
(5) ^Obec jest povinna stížnost u ní poda
nou předložili do 14 dnů zemskému politic
kému úřadu.
§ 60.
Do tří dnů po doručení stavebního povolení
jest stavební úřad prvé stolice povinen vy.
týčiti stavební čáru a stanovití úroveň nebo
vydati žadateli k tomu potřebné pomůcky,
dotýká-li se stavba čar uličních nebo silnice.
Jinak tak učiniti může na nebezpečí a náklad
obce stavebník, přibera oprávněného tech
nického znalce.
§ 61.
í1) Za Konstruktivní provedení, bezpečnou
obyvatelnost a zdravotní nezávadnost ručí
před úřady osoba stavbu provádějící, zodpo
vědná podle platných stavebních řádů a sta
tutů.
(2) Stabilita stavebního projektu předlože
ného k úřednímu schválení za účelem povolení
stavby budiž doložena řádnými výpočty podle
předpisů o přípustném zatížení konstrukcí
stavebních a dovoleném namáhání hmot.
§ 62.
t1) Každý dům budiž stavebním celkem pro
sebe s, vlastními zdmi štítovými. Při současné
stavbě, sousedních domů může stavební úřad
dovoliti štítové zdi 15 cm silné.
(2) Volba stavebních hmot jest ponechána
volnému uvážení stavebníka, nesmí však býti
na újmu trvanlivosti a vzhledu budovy i je
jího okolí. Krytí slámou při souvislých stav
bách není dovoleno.
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§ 63.

O) Domy obytné mohou bytí povoleny
o pěti patrech, ač není-li to závadné z ohledů
veřejných, anebo pravoplatné zastavovací
podmínky jinak neustanovují; světlou výšku
lze snížiti v nich pro místnosti obytné a pra
covní až na 2 m 60 cm, v podkroví až na 2 m
40 cm.
(2) Při nástavbách smějí býti schody v nejvyšších dvou patrech 1 m 10 cm široké.
(3) Pokud platné stavební řády a statuty
obmezují výsku obytných domů jiným způ
sobem než přípustným počtem pater, zůstá
vají taková ustanovení nezkráceně v plat
nosti.
§ 64.
V podkrovních bytech dovoluje se zatížení
podlahy pouze 150 kg na 1 m2 a lze užiti vazjtrámu jako stropnic, při čemž budiž
účelně a vhodně bráněno šíření požáru.
§ 65.
^í1) Klosety přípustno zřizovati v koupel
nách, jsou-li tyto z předsíně přístupny a pří
mo větrány.
(2) lam, kde není soustavné kanalisace,
dovolena jest dočasně soustava žumpová.
§

66.

.V
rodinných netřeba zřizovati
schodiště i chodby ohnivzdorné a uzavřené.
Jich šířky i výšky mohou uchylovat! se od
předpisů dosavadních stavebních řádů a sta
tutů.
§ 67.
Zřizování chodníků a dvorů dlážděných jest
na žádost stavebníka odročiti na dobu
pozdější.
§ 68.
O) Ustanovení předchozích paragrafů této
hlavy vztahují se jen na stavby obytných
domů, které se provádějí s podporou podle
ustanovení hlavy páté, a na stavby, pro které
se stavebník dožaduje úlev podle této hlavy.
(2) Kdo nechce užiti úlev této hlavy, jest
povinen provésti stavbu podle předpisů sta
vebních řádů nebo statutů.
(3) Na stavby obytných domů, prováděné
s podporou podle ustanovení hlavy páté, jest
vždy užiti ustanovení §§ 59 a 60; ke stavební
komisi o nich musí obec, nemá-li sama tech
nického úředníka, kvalifikovaného jako sta

vebního inženýra nebo stavitele, zváti jako
stavebního znalce stavebního inženýra nebo
stavitele nebo mistra zednického, byl-li by
sám oprávněn stavbu prováděti. Ustanovení
§ 57, odst. 3., jest užiti na všechny stavby
nad propůjčenými důlními měrami, vyjímajíc
stavby státní a zemské (§ 102, odst. 1., stav.
řádu pro Slezsko ze dne 2. června 1883,
č. 26 z. z.).
(4) Pro jiné stavby zůstávají v platnosti
předpisy stavebních řádů a statutů.
§69.
i1) Stavby podle ustanovení hlavy páté
podporované podřizují se evidenci, ústřednímu
dozoru a rozhodování ministerstva veřejných
prací a ministerstva sociální péče.
(2) Zvláštní oddělení pro stavební ruch, zří
zená v Praze, v Brně, v Opavě, v Bratislavě
a v Užhorodě, rozhodují o stavbách, stížno
stech a stavebních záležitostech dle tohoto zá
kona vůbec prováděných a posuzovaných jako
konečná a výlučná instance odvolací. Těmto
úřadům náleží ovšem povinnost uložená sta
vebním úřadům, aby v mezích stavebních řádů
a statutů hájily zájmy veřejné.
(3) Jde-li o porušení ustanovení této hlavy
neb ohrožený veřejný nebo státní zájem, jest
přípustná mimořádná stížnost na ministerstvo
veřejných prací.
§ 70.
Oddělením pro stavební ruch náleží, aby
vhodnou organisací práce, výroby stavebních
hmot a jiných stavebních potřeb, jakož
i organisací stavebního podnikání napomáhala
k rychlé, účelné a hospodárné výstavbě obyt
ných a jiných ve veřejném zájmu nutných
budov.
§ 71.
O) Oddělení pro stavební ruch mohou od
majitelů, uschovatelů nebo výrobců staveb
ních hmot a jiných k provedení stavby nut
ných potřeb tyto předměty kdykoliv požadovati, když je zřejmo, že jsou udržovány
z ohledů spekulačních, a mohou před svým
rozhodnutím učiniti opatření, aby předměty
byly zabezpečeny.
(2) Aby opatřiti mohla stavební hmoty a
jiné k nrovedení stavby nutné potřeby, mají
též právo kdykoli prohlížeti všechny podniky,
které vyrábějí, dodávají nebo dopravují sta
vební hmoty anebo jiné k provedení stavby
nutné potřeby, šetříce ústavního zákona ze dne
9. dubna 1920, č. 293 Sb. z. a n.
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§ 72.
Přednosty oddělení pro stavební ruch
y Praze, Brně, Opavě,. Bratislavě a Užhorodě
jmenuje vláda z úředníků zemských a stát
ních. Ostatní personál přiděluje zemský po
litický úřad.
§ 73.
Rozhodnutí, jež oddělení pro stavební ruch
y diuhé instanci učiní, jest vydávati stranám
jmenem zemského politického úřadu, který
jest povinen rozhodnouti do 14 dnů.
§ 74.
Působnost zemského politického úřadu po1
59, 72 a 73 vykonává na Slovensku
oddelem pro stavební ruch v Bratislavě,
v 1 odkarpatské Rusi civilní správa.

o

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Peroutka v. r.
za ministra Dra Engliše.

44.
Zákon ze dne 28. března 1928
o ochraně nájemníků.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Ustanovení všeobecná.

O výpovědi.

obsažená ve smlouvái
hmot, jimiž se urči
v
1 'adajicu se na úmluvách uvedenýi
v odst. 1., jsou neplatná.
t

§ 80.
. py?vedením tohoto zákona pověřují se mi
nistři sociální péče, financí a veřejných prací
v dohodě se zúčastněnými ministry.

Hlava osmá.

g Y O.
sf™LÚ™1UVyb-které směřuJÍ ke společnér
stanoveny nepřiměřených cen za stavět
nmoty a dovoz jejich, jsou zakázány.
cpv,vd
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§ 76.
vMWtSoSS SífP#50b,ti Pfi f

Ustanovení závěrečná.
§ 77.
p)X??n°Sl; °íldělen{ Pro stavební ruch př
1 dnem !• července 1928 na zemské úřad
§ 78.

šeStan°Vení.hlavy první> třetí, čtvrté, pát

„r<,; ,a osmé tohoto zákona nabývají účii
n cfP daeiy vyhlášení, ustanovení hlavy druh
a sedme dnem 1. ledna 1929.
§ 79.

Ustanovení hlavy druhé
192c pozhudou účinnosti

a sedmé tohoto žá
dném 31. prosince

§ 1.
C1) Pronajimatelé bytů mohou vypovědět!
smlouvu nájemní nebo podnájemní jen,
svolí-li k tomu okresní soud, v jehož obvodu
jest byt. Svolení k výpovědi budiž dáno pouze
z důležitých důvodů.
(2) Za důležitý důvod buď pokládáno
zvláště:
U nezaplatil-li nájemník smluveného nebo
v přípustné míře zvýšeného (§§ 8 až 13, 15,
16, 21 a 22) nájemného, pokud jeho výše není
sporná, byv po uplynutí obvyklé nebo ku pla
cení nájemného ujednané lhůty upomenut, do
konce lhůty, kterou mu pronajimatel alespoň
na 24 hodiny od upomínky povolil;
. , hybli nájemník odsouzen pro trestný čin,
i^cerý se stíhá z úřední moci, spáchaný na pro
najimateli nebo na jeho choti v domě bydlící,
nebo pro trestný čin proti bezpečnosti cti spá
chaný na těchto osobách zlým nakládáním
nebo pro trestný čin proti cizímu majetku spá
chaný na obyvatelích domu;
3. byl-li nájemník vypovězen z území repu
bliky ^ československé nebo nájemník, jenž
v bytě sám přebývá, vyhoštěn z obce;
4 má-li nájemník jiný a dostatečný byt
v obci a nepotřebuje-li bytu pro výkon nebo
pri výkonu svého povolání, anebo nebydlí-li
v bytě trvale, protože má přiměřený byt
jinde;

