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Sbírka zákonů a nařízení, č. 57.

57.
Zákon ze dne 28. března 1928
o zařízení a působnosti báňských úřadů.
Náiodní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
í1) Prováděti horní zákon a chrániti ná
rodohospodářské zájmy hornictví mají:
a) revírní báňské úřady,
b) báňská hejtmanství,
e) ministerstvo veřejných prací.
(2) Jako pomocný orgán báňských úřadů
mohou bytí podle potřeby přizváni úředně
oprávnění báňští inženýři.
§ 2.
t1) Revírní báňské úřady jsou prvou ins anci ve všech hornoúředních věcech, které
nejsou výslovně vyhrazeny báňským hejtman
stvím anebo ministerstvu veřejných prací.
(-) Revírním báňským úřadům jest mimo
to na vyzvu báňských hejtmanství konati
nutná setřeni i ve věcech těmto přidělených a
piovadeti hornoúřední rozhodnutí.

§3.
„ J*)- B?ňským^manstvím přísluší v I. invytčenýdv)?
V
h.0rním zákony
1. poyolovati zřízení báňských revírů (8 11
o. n. z.);
P^opůjčoyati dolové míry, přebytkv a
nnry povrchové, udileti koncese pomocným dí
lům, jakož i vykonávali šetření pří udílení
koncesi
L
71
až 89,k91revírním
až 97 o. štolám
h. z.); (§8 40 57
b8’

J

-3; Povolovati sloučení jednotlivě propůičeliych dolových mer a dolových polí (§§ 112 až
míy Hs™* mSf tg"*** **»*
5. propůjčovati důlní vody (§ 129 o. h. z.) •
6. rozhodovati o rozsahu a výkonu práv
spojených s báňskou propůjčkou a spolupůsos jmymi urady v tomto směru (8 132
o. h. z.);
7 poyolovati knihovní dělení báňského
vhistmctvi pod šestnáctinu celku (§ 135 0.

8. schvalovati společenské smlouvy, zřizo
vací listiny těžařské a- stanovy.. těžařstev
(§§ 136 až 143 o. h. z.);
9. povolovati rozpuštění těžařstva nebo
prodej jeho kmenového jmění, není-li sou
hlasu všech majitelů podílů (§ 155 o. h. z.);
10. potvrzovali ustanovení o udržování po- |
vrchových měr v provozu (§ 176 o. h. z.);
11. rozhodovati o povinnosti ku převzetí í
báňské služebnosti, jakož i jejím rozsahu,
není-li shody zúčastněných (§ 194 o. h. z.) ;
12. vynášeli trestní nálezy pro přestupky
horního zákona (§§ 224, 228, 235 až 250 o. h.
z.), jakož i jiných příslušných zákonů a na
řízení.
U vykonávání báňské policie jsou také re'írní báňské úřady oprávněny pro neupo
slechnutí pravoplatných příkazů, pokud se
týče pro nedbání bezpečnostních opatření
uvaliti pokutu ve smyslu § 250 o. h. z.;
13. báňským hejtmanstvím přísluší dále
hornoúřední jednání při odnětí a vrácení hor
ních oprávnění (§§ 253, 255 až 257, 259 až
265 o. h. z.) ;
14. báňským hejtmanstvím přísluší dále ze
jména:
__a) rozhodovati ve sporných báňsko-právních záležitostech stran, pokud tyto věci ne
přísluší soudu;
b) rozhodovati ve věcech revírních bratr
ských pokladen a báňských společenstev, dále
schvalovati a rozhodovati ve věcech závodních
a revírních rad, jakož i rozhodovati o hor
nickém vyhledávání a těžení živic, pokud je
to v příslušných zákonech, nařízeních a jiných
předpisech výslovně stanoveno;
c) rozhodovati o náhradě útrat, jež vzešly
majitelům dolů dobýváním a těžením nevyhrazených nerostů;
.
ve oporech mezi doly a železnicí zúčastniti se při rozhodování o bezpečnostních opa
třeních na dolech k ochraně železnic ve smyslu
platných předpisů;
e) vykonávali dozor a disciplinární moc nad
revírními báňskými úřady resp. jejich zaměst
nanci.
rento dozor obsahuje i právo inspekční nad
banskými závody.
(-) Opatření v oboru báňské policie s plat
nosti pro jeden závod nebo nejvýše pro okres
revírního báňského úřadu vydává revírní báňs\y urad, kdežto předpisy téhož druhu platné
pio území přesahující okrsek jednotlivých re-
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vírních báňských úřadů vydává báňské hejt
manství, resp. ministerstvo veřejných prací.
(3) Okresy vzpomenutými v §§ 148, 150
a 188 o. h. z. sluší rozuměti okrsky báňských
hejtmanství.
(4) Nová opatření platná pro celý okres
báňského hejtmanství nebo pro větší okrsky
dlužno řádně vyhlásiti v úředním listu.
§ 4.
C1) Podání spadající do působnosti revír
ních báňských úřadů dlužno činiti vždy u re
vírních báňských úřadů.
(2) Všechna jiná podání s výjimkou žádostí
o propůjčku nebo koncesi mohou se učiniti
buď u báňských hejtmanství nebo u revírního
báňského úřadu, pokud není úřad, u kterého
jest podání učiniti, určitě označen zákonem
nebo zvláštním úředním rozkazem.
(3) žádosti o propůjčku nebo koncesi buďtež podány u báňského hejtmanství.
§ 5.
t1) Podání u revírních báňských úřadů
nutno činiti písemně Je-li však přednosta revírního báňského úřadu nebo zástupce jeho
v úřadě přítomen, mohou ony žádosti, jichž
vyřízení, spadá do okruhu působnosti revír
ního báňského úřadu, býti nodány též ústně
do protokolu (§ 226 o. h. z.).
C2) žádosti o propůjčky a koncese dlužno
vždy podali písemně.
, (s) Při ohláškáeh výhradných kuteb a při
žádostech o propůjčku nebo koncesi je žadatei
oprávněn požadovati ihned potvrzení o době,
kdy se podání stalo.
§ 6.

, -1? Z ^rozhodnutí a opatření revírních báňfskycn úřadů možno se odvolati k báňskému
hejtmanství.
(-) Z rozhodnutí, jež vydalo báňské hejt
manství v L instanci, lze se odvolati k miništvu veřejných prací. Z rozhodnutí, jež
v 3 dalo báňské hejtmanství ve II. instanci,
odvolání není přípustno.

§ 7.
Okresy a sídla revírních báňských úřadů
ustanoví se vládním nařízením.
§ 8.

i1) Báňská hejtmanství mají sídlo:
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a) v Praze pro zemi českou,
b) v Brně pro zemi moravsko-slezskou,
c) v Bratislavě pro zemi slovenskou.
(2) Pro přechodnou dobu, t. j. až do zřízení
vlastního báňského hejtmanství pro Podkar
patskou Rus, rozšiřuje se úřední působnost
báňského hejtmanství v Bratislavě i na Pod
karpatskou Rus.

§ 9.
O) V čele báňského hejtmanství jest báň
ský hejtman nebo jeho zástupce. Jemu k ruce
jest potřebný počet úřednictva a ostatního zaměstnanectva.
(2) Personál revírního báňského úřadu se
skládá z přednosty úřadu a potřebného počtu
úřednictva a ostatního zaměstnanectva.
§ 10.

C1) Báňská hejtmanství a ministerstvo ve
řejných prací rozhodují ve věcech stran, týka
jících se báňských záležitostí, ve sboru a to
většinou hlasů.
(2) V ministerstvu veřejných prací budiž
pro tyto záležitosti zřízen stálý sbor z úřed
níků tohoto ministerstva se vzděláním poža
dovaným ke konceptní službě u báňských
I úřadů.
§ 11.

Zevrubné normy o řízení u báňských hejt
manství a revírních báňských úřadů, jakož
i předpisy o úředně oprávněných báňských
inženýrech budou vydány vládním nařízením.
§ 12.

Jmenování úředníků, pokud podle platných
předpisů není vyhrazeno presidentu republiky
nebo vládě, přísluší ministru veřejných prací.
§ 13.
t1) S účinností tohoto zákona pozbývá plat
nosti zákon ze dne 21. července 1871 č. 77*ř. z.
0 zařízení a působnosti báňských úřadů; pouze
§§ 18 a 19 řečeného zákona zůstávají až na
další v platnosti a to § 18 až do nové úpravy
podle § 146 platového zákona (§ 206 plato
vého zákona); dále zrušují se na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi dosud platné §§ 225
a 230 o. h. z. a císařské nařízení ze dne 13. září
1858, č. 157 ř. z.
(2) Nařízení, resp. instrukce pro báňská
hejtmanství a revírní báňské úřady, jakož
1 předpisy o úředně oprávněných báňských
inženýrech ponechávají se, pokud neodporují
tomuto zákonu, prozatím v platnosti.
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(3) Vládním nařízením bude stanoveno, po
kud platnost těchto předpisů bude rozšířena
i na Slovensko a na Podkarpatskou Rus.
§ 14.

í1) Zákon tento nabude účinnosti dnem,
jenž bude určen vládním nařízením.
(2) Provedením jeho pověřuje se ministr
veřejných prací.
T. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Spina v. r.

58.
Zákon ze dne 20. března 1928,
kterým se zrušují některé předpisy omezující
volné nakládání nemovitostmi v Podkarpatské
Rusi.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
0) Na území Podkarpatské Rusi zrušují
se nařízení uh. ministerstva č. 4000/1917
M. E. s předpisy je doplňujícími a podle něho
vydanými, a č. 4420/1918 M. E.
(-) Svolení administrativního úřadu ve
smyslu nařízení č. 4000/1917 M. E. není třeba
ani při smlouvách sjednaných do účinnosti to
hoto zákona a jest smlouvy ty posuzovati tak,
jako by bylo dáno svolení.
„
Ustanovením předcházejícího odstavce
zůstávají nedotčeny případy, ve kterých svo
lení bylo odepřeno, a případy, v nichž byl zamítnut výslovně pravoplatným rozsudkem
ještě před účinností tohoto zákona žalobní
nárok pro nedostatek svolení.
2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedou jej všichni členové vlády.
§

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.,
též za ministra Dra Beneše.

Dr. Srdínko v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r
Dr. Nosek v. r.
Dr. Spina v. r.
Udržal v. r.
Dr. Hodža v. r.
černý v. r.
Najman v. r.
Dr. Peroutka v. r.,
též za ministra Dra Engliše.

Dr. Tiso v. r.,
též za ministra Dra Gažíka.

59.
Vyhláška ministra spravedlnosti
ze dne 29. března 1928,
kterou se stanoví počátek činnosti krajského
soudu v Klatovech.

Počátek činnosti krajského soudu v Klato
vech, zřízeného vládním nařízením ze dne
11. srpna 1921, č. 277 Sb. z. a n., stanoví se
na den 1. června 1928.
Dr. Mayr-Harting v. r.

60.
Vyhláška ministra financií
zo dňa 5. aprila 1928,
ktorcu sa vzhradom na § 3 vládneho nariadenia zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n.,
o úpravě sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru
na Slovensku stanoví deň zahájenia činnosti
katastrálneho merníckeho úřadu v Galante.

Počínajúc dňom 1. dubňa 1928 zahájil
štátny mernícky úřad evidencie pozemkového
katastru v Galante svoju činnost’ s nazviskem
podl’a § 1 zákona zo dňa 16. decembra 1927,
č. 177 Sb. z. a n., „katastrálny mernícky úřad
v Galante".
Dr. Peroutka v. r.
za ministra Dra Engliše.

61.
Vyhláška ministra financí v dohodě
s ministry obchodu, zemědělství a pro
zásobování lidu
ze dne 5. dubna 1928
o dodatečném zvýšení celkového ročního vý
robního alkoholového množství v konsumních
Lihovarech na výrobní období 1927/28.

Používaje výhrady, stanovené ve druhém
odstavci vyhlášky z 22. září 1927, č. 149 Sb.
z. a n., zvyšuji v dohodě s ministry obchodu,
zemědělství a pro zásobování lidu celkové
roční alkoholové množství 600.000 hektolitrů,
uvedenou vyhláškou k výrobě v konsumních
lihovarech na výrobní období 1927/28 připu
štěné, o dalších 25.000 hektolitrů.

