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PROZKOUMAVŠE TUTO ÚM1.UVU
NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY
A POTVRZUJEME JE.
TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO
SLOVENSKÉ PRlTISKNOUTI DALI.
NA HRADĚ PRAŽSKÉM, DNE 24.
SEDMÉHO.

S PŘÍLOHAMI L, II. A PROTOKOLEM A VĚDOUCE, ŽE
ČESKOSLOVENSKÉ S NIMI SOUHLASÍ, SCHVALUJEME
LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKOČERVNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO DVACÁTÉHO

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.
MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍt

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.
Vyhlašuje se s tím, že dohoda o lom, kdy úmluva tato vstoupí v platnost, obsažena
jest v zápisu (proces verbal) zároveň uveřejňovaném.
Dr. Beneš v. r.

143.
Vládní nařízení
ze dne 17. července 1928,
kterým se provádí § 1, cdst. (2), zákona ze dne
14. července 1927, č. 110 Sb. z. a n., o želez
niční přepravě.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 1, odst. (2), zákona, ze dne 14. čer
vence 1927, č. 110 Sb. z. a n., o železniční pře
pravě :
§ I(!) Kdy a mezi kterými státy vstoupí Mezi
národní úmluva o přepravě zboží po železni
cích (M. Ú. Z.) nebo Mezinárodní úmluva
o přepravě, cestujících a zavazadel po želez
nicích (M. ú. C.) v účinnost, jakož i kdy a
mezi kterými státy jejich účinnost zanikne,
bude uveřejněno vyhláškou ministerstva že
leznic po dohodě s ministerstvem věcí zahra
ničních ve Sb. z. a n.
(2) Pro železniční smlouvy přepravní, sjed
nané v mezinárodní přepravě před účinností.
M. ú. Z. nebo M. Ú. C., splněné však již v době
účinnosti těchto úmluv, platí dosavadní před
pisy.
§ 2.
Seznam tratí podle čl. 1 a 58 M. Ú. Z a M,
Ú. C. a jeho změny budou uveřejňovány ve
Věstníku pro železnice a plavbu.
§ 3.
Mají-li býti zapsány do seznamu tratí též
trati s pravidelným provozem automobilním
nebo. plavebním, musejí býti odchylky, pří
pustné podle čl. 2, § 2 M. Ú. Z. a M. ú. C.,
schváleny ministerstvem železnic v dohodě

s příslušnými ministerstvy ještě před ozná
mením takových tratí k zápisu do tohoto se
znamu, a musejí býti uveřejněny týmž způso
bem jako tarify.
§ 4.
S Ústředním úřadem pro mezinárodní že
lezniční přepravy jedná a všechen styk s ním
obstarává podle čl. 57 a Přílohy VI k M. U. Z.
a podle čl. 57 a Přílohy, II k M. Ú. C. mini
sterstvo železnic.
§ 5.
(1) Usnesení komise znalců podle čl. 60,.
§ 2 M. Ú. Z. budou proj ednána ministerstvem
železnic s příslušnými ministerstvy.
(2) Přijatá usnesení této komise znalců
budou uveřejňována ve Sb. z. a n. jako vy
hláška ministerstva železnic, ve které bude
též označen den, kdy vstupují v platnost.
(3) Ministerstvo železnic zúčastm se,
uzná-li to nutným, schůzí komise znalců po
dle čl. 1 Přílohy VII k M. Ú. Z. Ministerstvu
železnic přísluší též podle čl. 2 Přílohy \ II
k M. Ú. Z. připravili v dohodě s příslušnými
ministerstvy přání a odůvodněné návrhy, ty
kající se Přílohy I.
§ 6.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr železnic v dohodě
se zúčastněnými ministry.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Spina v. r.
Najman v. r.
Dr. Srdínko v. r
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
černý v. r.
Dr.
Tiso v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Nosek v. r.
Dr. Gažík v. r.
Novák v. r.

Státní tiskárna v Praze.

