1199

Ročník 1928.

Sbírka zákonů a nařízení
sí^ín česlioslo^eiisM.étxo.

Částka 70.
Obsah:

Vydána dne 11. prosince 1928.

{196.-198.) 193. Zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58
Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a n., o celních slevách pro
dovoz strojů a přístrojů. — 197. Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928,
č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu. —198. Nařízení, kterým se nově upravují obvody okresních
soudů v hlavním městě Praze a jejich působnost i názvy.

ČI. i.
Ustanovení § 49 zák. č. 43/1928 Sb. z. a n.
Zákon ze dne 20 listopadu 1928,
se doplňuje takto:
jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne
„(3) Pro stavby, jež byly započaty před
17. března 1925, č. 58 Sb. z, a n., ve znění zá 1. zářím 1928, platí ustanovení odst. 2. s tou
kona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a úchylkou, že lhůta k dokončení stavby může
n., o celních slevách pro dovoz strojů a pří býti prodloužena do konce roku 1929.“

196.

strojů.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
Š 1.
Platnost zákona č. 58/1925 Sb. z. a n. ve
znění zákona č. 113/1927 Sb. z. a n. prodlužuje
se do 31. prosince 1929.

ČI. II.
Lhůta stanovená v § 54 zákona ze dne
7. dubna 1927, č. 44 Sb. z. a n. o stavebním
ruchu k dokončení stavby se prodlužuje do
konce roku 1929.
ČI. 111.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení ; provedením pověřuje se ministr financí.

§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. čer
vence 1928 a provede jej ministr financí v do
hodě s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností a ministrem zemědělství.

1. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Vlasák v. r.

T. G. Masaryk v. r.

193.
Vládní nařízení
ze dne 29. listopadu 4928,

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Vlasák v. r.

197.
Zákon ze dne 22. listopadu 1928,
jímž se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928,
č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

kterým se nově upravují obvody okresních
soudů v hlavním městě Praze a jejich působ
nost i názvy.

Vláda republiky československé nařizuje
podle zákonů ze dne 15. října 1925, č. 213 Sb.
z. a n., kterým se upravuje soudnictví v hlav
ním městě Praze, a ze dne 25. dubna L924,
č. 92 Sb. z. a n., o labských plavebních
soudech:
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