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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.
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Z těchto 25.000 hektolitrů připadá na sku
pinu zemědělských lihovarů 18.315 hektolitrů, 
na skupinu průmyslových lihovarů, s výro
bou prodejného droždí nespojených, 7380 
hektolitrů a na skupinu průmyslových liho
varů, s výrobou prodejného droždí spojených, 
1305 hektolitrů podle percentuálních účastí 
v druhém odstavci oddílu A vyhlášky č. 149/ 
1927 Sb. z. a n. stanovených.

Na výše uvedené skupiny připadající množ
ství rozdělí se na jednotlivé podniky takto:

A.
1. Jednotlivým zemědělským lihovarům 

zvýší se na výrobní období 1927/28 přiznané 
základní výrobní oprávnění o 4 procenta, po
kud nebylo v důsledku dodatečně ohlášené 
změny v přihlášených surovinách neb násled
kem nově upravené započitatelné plochy po
zemkové na předcházející výrobní období 
neb následkem úpravy nejvysší výroby jed
noho výrobního období, docílené ve výrobních 
obdobích 1911/12 až 1920/21, změněno. 
Bvlo-li by z kteréhokoli z uvedených důvodů 
základní výrobní oprávnění toho onoho země
dělského lihovaru upraveno, bude upravené 
výrobní oprávnění o 4 procenta zvýšeno.

Při soustředění výrob lihových dvou neb 
více jednomu a témuž podnikateli náležejí
cích zemědělských lihovarů bude jedině sou
středěné, pracujícímu lihovaru na výrobní ob
dobí 1927/28 přiznané výrobní oprávnění o 4 
procenta zvýšeno.

2. Jednotlivým zemědělským lihovarům do
sud ^ povolené dodatečné příděly výi’obního 
oprávnění z uvolněných, do disposice mini
sterstva financí přešedších alkoholových 
množství, se k základnímu výrobnímu opráv
nění, sloužícímu za podklad pro přiznání 
4procentního zvýšení nepřičítají.

3. U zemědělských lihovarů, které výrobu
ledna 1928, případně do povoleného 

pozdějšího termínu nezahájily, přechází 
^procentní zvýšení do disposice ministerstva 
financí.

4. Zemědělské lihovary, které ve výrobním 
období 1927/28 výrobu lihu již ukončily a pro
vedly poslední odpočet na kontrolním měřidle
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lihovém, mohou k využití 4procentního zvý
šení výrobního oprávnění při zachování zá
sad pro zemědělské lihovary stanovených vý
robu lihu opětně zahájiti, ale musí se tak státi 
do 1. května 1928.

5. Zemědělské lihovary, které ve výrobním 
období 1927/28 vyrobily líh nad přináležející 
jim výrobní oprávnění a výrobu lihu již 
ukončily a nehodlají ji více zahájiti, mohou 
vyskladniti nadvýrobně získaný líh nejvýše 
v rozsahu přiznaného jim 4procentního zvý
šení výrobního oprávnění. Nadvýrobní líh, 
přestupující přiznané 4procentní zvýšení vý
robního oprávnění, bude nadále pojednáván 
podle ustanovení oddílu F vyhlášky č. 149/ 
1927 Sb. z. a n.

6. Zemědělské lihovary, které nečiní nároku 
na náležející jim 4procentní zvýšení výrobního 
oprávnění, jsou povinny učiniti o tom nejdéle 
do 1. května 1928 závazné písemné prohlášení 
příslušnému finančnímu úřadu I. stolice, 
který dotyčná prohlášení bezodkladně před
loží ministerstvu financí.

7. Pokud by z celkového, skupině zeměděl
ských lihovarů náležejícího alkoholového 
množství 16.315 hektolitrů v důsledku změn 
základních výrobních oprávnění jednotlivých 
lihovarů neb z jiných důvodů jistá část zů
stala nerozdělena, zahrne se táž do nevyuži
tých nebo pozbytých výrobních oprávnění.

B.
Průmyslovým lihovarům s výrobou prodej

ného droždí nespojeným, jakož i průmyslo
vým lihovarům, s výrobou prodejného droždí 
spojeným, rozdělí se z dodatečně povoleného 
výrobního alkoholového množství na ně při
padající části v poměru základních výrobních 
oprávnění jednotlivému lihovaru na výrobní 
období 1927/28 přiznaných.

C.
Ostatní ustanovení vyhlášky č. 149/1927 

Sb. z. a n., pokud v předchozím nedoznávají 
změny, zůstávají v platnosti.

Dr. Peroutka v. r.
za ministra Dra Engliše.

Státní tiskárna v Praze


