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145.

Vyhláška ministerstva financí v dohodě 
s ministerstvem veřejných prací 

ze dne 6. srpna 1928 
o okolnostech, kdy může měřičský úředník 
katastrálního měřického úřadu vykonati 
měření na žádost a náklad stran, a o sazbách 

poplatků za takováto měření.

Podle ustanovení § 74 zákona ze dne 16. 
prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemko
vém katastru a jeho vedení (katastrální zá
kon), stanoví ministerstvo financí v dohodě 
s ministerstvem veřejných prací:

§ 1.
Měření na žádost a náklad stran muže býti 

povoleno:
1. děje-li se měření v zájmu státním nebo 

veřejném,
2. jde-li o podání znaleckého posudku 

z oboru zeměměřičství na žádost soudu nebo 
státního úřadu (státního podniku),

3. jde-li o měření, potřebná pro vyhotovení 
geometrického (polohopisného) plánu o trva
lých změnách, které byly ohlášeny držitelem 
pozemků:

a) měřičskému úředníku za jeho úředního 
řízení v katastrálním území a jež se nestaly 
předmětem řízení jen proto, že nestačil 
k tomu potřebný čas (§ 91, odst. 2., kata
strálního zákona),

b) katastrálnímu měřickému úřadu po
zději, než jest uvedeno v odstavci a), není-li 
v příslušném soudním okresu usazen úředně 
oprávněný civilní geometr (na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi úředně oprávněný země
měřič).

§ 2.
Měření, uvedená v § 1, odst. 1., povoluje 

ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem 
veřejných prací na návrh příslušného finan
čního úřadu II. stolice.

§ 3.
Finanční úřad II. stolice zmocňuje se až na 

další povolovat! na návrh příslušného kata
strálního měřického úřadu měření, uvedená 
v § 1, odst. 2. a 3., a zamítati žádosti o měření 
na žádost a náklad stran, není-li okolností, 
uvedených v § 1, odst. 1. a 2.

§ 4.
Měření na žádost a náklad stran lze vyko

nati jen tehdy, dovolí-li to rozsah běžných 
katastrálních prací příslušného katastrálního 
měřického úřadu.

§ 5.
Za měření konaná na žádost a náklad stran 

zaplatí strana státu (finanční správě):
1. byl-li proto měřičský úředník v jednom 

dnu vzdálen ze svého úřadu
a) méně nežli čtyři hodiny, poplatek 100 

Kč (jedno sto Kč) a
b) déle nežli čtyři hodiny, poplatek 200 

Kč (dvě stě Kč),
2. náhradu cestovného, které, přísluší mě

řičskému úředníku podle platných předpisu,
3. náhradu nákladů vynaložených měřič- 

ským úředníkem na dělníky, posly a pod. a na 
omežníkování hranic.

§ 6.
Za znalecké posudky (§ 1, odst. 2.) činí po

platek o 50%’ více, nežli poplatek uvedeny 
v § 5, odst. 1.

Novák v. r.
za ministra Dr. Englise.
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