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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.

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.

59.

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 za- 
mítnut 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.

60.

Vyhláška ministra financií 
zo dňa 5. aprila 1928, 

ktorcu sa vzhradom na § 3 vládneho nariade- 
nia zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., 
o úpravě sídiel a obvodov štátnych merníc- 
kych 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.


