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b) způsobil svou vinou zaměstnavateli znač
nou škodu;

c) chová se k zaměstnavateli urážlivě nebo 
hrubě;

d) zdráhá se bezdůvodně konati své povin
nosti ;

e) vede život nemravný nebo pohoršlivý;

v 4. potřebuje-li majetník podniku továrního, 
živnostenského nebo zemědělského pro své za
městnance. bytů, které jsou přístupny toliko 
prostorami, náležejícími k jeho podniku;

5. poškodil-li nebo ohrožoval-li povinný nebo 
členové jeho domácnosti vážně život, zdraví 
nebo majetek pronajimatele (majitele míst
nosti) nebo obyvatelů domu;

6. jde-li o domy a místnosti, na něž se ne
vztahuje zákon o ochraně nájemníků.

§ 4.

Osobám, které obývají v podnicích zeměděl
ských byty určené pravidelně pro ubytování
zaměstnanců zemědělského podniku, lze _
pokud osoby ty nejsou podle § 3 vůbec vylou
čeny z ochrany tohoto zákona — povoliti od
klad pouze jednou nejvýše na stejnou dobu, 
nf *0 ,sm^uvená neb obvyklá výpovědní 
Jhůta z námezdního poměru, nikdy však na 
dobu delší jednoho měsíce.

§ 5.
í1) Nemá-li^ ten, kdo byl z dosavadních 

místností vystěhován, kam by složil své věci, 
Jest povinna obec, ve které k vystěhování 
dojde, neprodleně řádně uložiti vyklizené věci 
potud, než jimi oprávněný naloží jinak. Po
vinnost tato se končí uplynutím jednoho

roku ode dne, kdy vyklizené věci byly obcí 
převzaty do úschovy.

(2) Aby mohla obec včas učiniti přiměřená 
opatření, budiž jí o zamýšleném vyklizení 
dána zpráva, jakmile bylo povoleno, nej
později dva dny před výkonem.

(3) Nepřevezme-li vlastník věcí u obce ulo
žených do roka ode dne, kdy byly uloženy, 
buď na návrh obce nařízen jich prodej podle 
ustanovení exekučních řádů o prodeji věcí 
z nemovitosti vyklizených.

§ 6.

(!) Tento zákon nabývá účinnosti dnem
1. dubna 1928 a pozbude jí dnem 31. března 
1929.

(2) K odkladům povoleným podle zákona 
ze dne 31. března 1925, č. 51 Sb. z. a n., o od
kladu exekučního vyklizení místností, jest 
přihlížeti při rozhodování podle § 1 tohoto 
zákona.

(3) Lhůta jednoho roku zmíněná v § 5 to
hoto zákona neskončí se u věcí, které obec 
v den účinnosti tohoto zákona má v úschově 
podle ustanovení dříve platných, před uply
nutím tří měsíců ode dne účinnosti tohoto 
zákona.

§ 7.

Provésti tento zákon náleží ministru spra
vedlnosti v dohodě s ministry sociální péče a 
vnitra.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Mayr-Harting v r.

46.
Vyhláška ministra veřejných prací v dohodě 

s ministry financí a vnitra 
ze dne 16. března 1928

o schválení zupního silničního rozpočtu na rok 1926 pro obvod bývalé župy berežské 
v Podkaipatské Rusi a o vybírání župní silniční dávky a přirážky pro rok 1926.

Podle ustanovení §§22 a 23 zák. ČI. 1/1890 
o veřejných silnicích a mýtech na Slovensku a 
' Podkarpatské Rusi, pozměněného zákonem 
ze dne 12. srpna 1921, č. 302 Sb. z. a n., schválil 
ministr veřejných prací župní silniční rozpočet 
Pio rok 1926 pro obvod bývalé župy berežské

v Podkarpatské Rusi a v dohodě se zúčastně
nými ministry stanovil nejvýše přípustné 
sazby župní silniční dávky pro minimalisty a 
svolil, aby byla vybírána župní silniční dávka 
(minimální sazby) a přirážka pro rok 1926 
takto:
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Obvod bývalé župy

Sazba
župní silniční dávky 

pro minimalisty

Za minimalisty se považují
Župní silniční 

přirážka k pří
mým státním 
daním, podlé

hajícím silniční 
přirážce, pro 
procentualisty

za ruční za zápřežní

kdo neplatí 
přímých stát

ních daní, pod 
léhajících sil
niční přirážce, 
nebo platí méně 

než

kdo má nejméně 
dva tahouny a 

neplatí přímých 
státních dani, 
podléhajících 

silniční přirážce, 
nebo platí méně 

než
ruční zápřežní

Kč Kč Kč Kč %

Berežské....................... 15 30 ' 15 30 100

župní silniční přirážka bude procentua- 
listům předpisována a od nich vybírána podle 
ustanovení § 4 zákona ze dne 27. ledna 1922, 
č. 43 Sb. z. a n., o oddělení státní finanční 
správy od obecní a municipální správy na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi.

župní silniční dávka (minimální sazby) 
bude oběma druhům minimalistů předpisována 
a od nich vybírána týmž způsobem a týmiž 
orgány jako dříve.

Dr. Spina v. r.


