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196.

Zákon ze dne 20 listopadu 1928, 
jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne
17. března 1925, č. 58 Sb. z, a n., ve znění zá
kona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a 
n., o celních slevách pro dovoz strojů a pří

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.

§ 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.

T. G. Masaryk v. r.

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:

ČI. i.
Ustanovení § 49 zák. č. 43/1928 Sb. z. a n. 

se doplňuje takto:
„(3) Pro stavby, jež byly započaty před 

1. zářím 1928, platí ustanovení odst. 2. s tou 
úchylkou, že lhůta k dokončení stavby může 
býti prodloužena do konce roku 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.

1. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Vlasák v. r.

193.

Vládní nařízení 
ze dne 29. listopadu 4928, 

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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§ 1.
(1) Okresní soud pro Holešovice-Bubny 

v Praze nazývá se: Okresní soud civilní pro 
Prahu-sever.

(2) K obvodu tohoto soudu se připojují:
1. z obvodu okresního soudu civilního pro 

Prahu-západ XIX. část hlavního města Prahy 
(t. j. Bubeneč, Dejvice, Sedlec, Vokovice, Ve
leslavín), a obce a osady Holubice, Hororně- 
řice, Chýnov, Kamýk, Kozinec, Letky-Libčice, 
Lysolaje, Velké Přílepy, Roztoky, štatenice, 
buchdol, Tursko, úholičky, únětice, černý 
Vůl 1. a 2. díl a žalov;
, 2. z obvodu okresního soudu v Praze-Kar- 

líně území bývalých obcí Kobylis, Troje a 
Bohnic, jakož i obce a osady Panenské Bře
žany, Brnky, čimice, Dolínek, Drasty, Ho
stíce, Husinec, Dolní Chabry, Horní Chabry, 
Klecany, Kleeánky, Klíěany, Máslovice, Odo
lenu Voda, Přemyšlení, Řež, Veltěž, Větrušiee, 
Vodochody, Zdiby a Zdibsko.

§ 2.
Okresní soud v Praze-Karlíně se zrušuje. 

Jeho zbývající obvod připojuje se k obvodu 
okresního soudu v Praze-žižkově, jehož ná
zev jest: Okresní soud civilní pro Prahu- 
východ.

§3.
(') Zrušují se okresní soudy v Praze-Nus- 

lích a v Praze-Vršovicích a jejich obvodv při
pojují se k obvodu okresního soudu v Praze- 
Král. Vinohradech; nový název tohoto soudu 
jest: Okresní soud civilní pro Prahu-jih.

(-) Z obvodu okresního soudu civilního 
pro Prahu-východ vylučuje se území bývalé 
obce Starých Strašnic a připojuje se k ob
vodu okresního soudu civilního pro Prahu-jih.

§4.
/ oboru působnosti okresních soudů civil- |

nich pro Prahu-sever, pro Prahu-východ a 
pro Prahu-jih vylučuje se pravomoc ve vě
cech trestních a přikazuje se okresnímu 
soudu pro přestupky v Praze, jehož název 
jest: Okresní soud trestní v Praze.

§ 5.
Věci právní pomoci ve věcech občanských 

(mimo řízení exekuční) z venkovských obě? a 
osad bývalých soudních okresů karlínského a 
smíchovského, ležících mimo obvod hlavního 
města Prahy, přikazují se okresnímu soudu 
civilnímu pro vnitřní Prahu (I., II., V. a VI.).

§ 6.
Pravomoc příslušející okresnímu soudu 

v Praze-Karlíně jako labskému plavebnímu 
soudu podle vládního nařízení ze dne 3. května 
1924, č. 93 Sb. z. a n., o labských plavebních 
soudech, a podle vládního nařízení ze dne 29. 
srpna 1924, č. 190 Sb. z. a n., kterým se do
plňuje vládní nařízení o labských plavebních 
soudech, vykonává od účinnosti tohoto vlád
ního nařízení okresní soud civilní pro Prahu- 
sever.

. § 7.
í1) loto nařízení nabude účinnosti dne 1,_ 

ledna 1929.

(2) Provede je ministr spravedlnosti v do
hodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Najman v. r.
Dr. Tiso v. r.

Dr. Vlasák v. r. 
Dr. Srdínko v. r.

Černý v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Dr. Spina v. r.
Dr. Nosek v. r.
Novák v r.
Dr. Gažík v. r.

Státní tiskárna v Praze.


