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199.

Zákon ze dne 20. listopadu 1928
0 zcizení některých státních nemovitostí a opa
tření úhrady pro koupi nemovitostí a státní

stavby.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Ministr financí se zmocňuje, aby prodal, po 

případě směnil:
1. a) v Praze:
kasárna Jiřího z Poděbrad v Praze II. s par

celami čís. kat. 1495 a 1496 ve výměře
1 3.5831 ha,

pozemky v Praze IV., na baštách, čís. kat. 
72/1, 299, 300 a 107/8 ve výměře 8 2621 ha,

pozemky v Praze XIX., v Dejvicích, zbytek 
z parcel čís. kat. 853/3 a 853/4 ve výměře asi 
4 68 ha,

budovu vojenského vědeckého ústavu 
v Praze II., ve Smetanově ulici, č. p. 125 
s parcelou čís. kat. 192 ve výměře 0 11517 ha,

b) v Hradci Králové Vodičkovy kasárny 
s parcelami čís. kat. 286, 141/1, 141/4, 141/5 
a 141/6 ve výměře 2 8057 ha,

c) v Bratislavě:
pozemky na náměstí Svobody s přilehlým 

augmentačním skladem a starým stavebním 
dvorem, parcely čís. kat. 2627, 2753, 2754/1 
a 2754/2 v celkové výměře 6-7308 ha,

Zámecká kasárna, parcely čís. kat. 633,
634/1, 634/2, 635 až 648 ve výměře celkem
7 7714 ha,

zahradu bývalé kadetní školy, parcely čís. 
kat. 2673 až 2676 ve výměře 0 5846 ha,

d) v Komárně část dřívějších fortifikačních 
pozemků s budovami až do nej vyšší výměry 
211 ha;

2. budovy s pozemky finanční správy 
v Praze II., stavební parcela čís. kat. 1447 a 
1451, 1450/1 a 1450/2 a pozemkové parcely 
čís. kat. 695/1, 695/2 a 696 (vložky č. 1020 a 
1021 pozemkové knihy kat. území Praha-Nové 
Město);

3. dům čp. 644/11. v Praze se stavební par
celou č. kat. 978 (vložka č. 644 poz. knihy 
kat. území Praha-Nové Město).

§ 2.
Peníz stržený z prodejů, po případě směn, 

nemovitostí naznačených v §u 1, č. 1, jakož 
i následujících nemovitostí vojenské správy:

a) v Chebu, staré kasárny č. p. 197 s par
celou čís. kat. 2 ve výměře 0 1719 ha,

b) v Mladé Boleslavi, budova staré pekárny 
s parcelami čís. kat. 87 a 222 ve výměře 
0 7294 ha,

) v Hradci Králové, dům č. p. 81 s par
celami čís. kat. 80/1 a 281 ve výměře 01028 
ha,

d) v Olomouci, žerotínovy kasárny s parce
lou čís. kat. 143 ve výměře 0-4402 ha,

e) v Bratislavě: stará střelnice v Petržalce, 
parcely čís. kat. 3.072 až 3.077 ve výměře 
ž'4627 ha,

starý vojenský hřbitov, parcela čís kat. 
2897 ve výměře 0'8109 ha,

f) v Košicích, stará zbrojnice v Másiarské 
ulici, parcely čís. kat. 99 a 1046 ve výměře 
V0258 ha,
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připadá „Fondu pro věcné potřeby národ ní 
obrany11, zřízenému podle zákona ze dne 17. 
prosince 1926, č. 240 Sb. z. a n„ o úpravě roz
počtu vojenské správy.

§ 3.
(!) Z penízu strženého z prodeje nemovi

tostí naznačených v §u 1, č. 2 a č. 3, utvoří se 
zvláštní fond určený ke hrazení nákladů na 
koupi stavenišť nebo domů a výstavbu úřed
ních budov pro potřebu státní finanční 
správy, pokud se týče (§ 1, č. 3) nej vyššího 
účetního kontrolního úřadu. Fond tento, který 
není samostatnou právnickou osobou, spra
vuje ministerstvo financí, které také s jeho 
prostředky nakládá.

(-) Pokud nebude zaplacena tržní cena za 
nemovitosti uvedené v § 1, č. 2, zmocňuje se 
vláda, aby použila k opatření stavenišť a k vý
stavbě budov finančních úřadů v Praze vyš
ších příjmů uvedených v čl. XiX., odst. 2. a
2., finančního zákona republiky českosloven
ské ze dne 16. prosince 1927, č. 176 Sb. z. a 
n., kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 
1928, až do částky 50,000.000 Kč, a to zálo
hou, která bude státní pokladně z fondu 
v prvém odstavci tohoto paragrafu utvoře
ného nahrazena.

§ 4.
Vláda se zmocňuje,- aby uhradila kupní 

cenu s vedlejšími výlohami za tyto nemovi
tosti :

pozemky v Praze na Letné:
čís. kat. 658, zapsané ve vložce č. 1253 po

zemkové knihy katastrálního území Pruha- 
Holešovice-Bubny, čís. kat. 641, 572/1 a 
643/1, zapsané ve vložce č. 348 zemských 
desk při statku Malé Bubny,

a v Praze u Hlávkova mostu:
stavební plochu čís. kat. 123 s dvorem a 

pivovarem č. p. 487 v Holešovicích-Bubnech, 
stavební plochu čís. kat. 228 s hostincem 
v Malých Bubnech a pozemek čís. kat. 605/1, 
zapsané vesměs ve vložce - č. 348 zemských 
desk,

z vyšších příjmů uvedených v čl. XIX., 
odst. 1. a 2., finančního zákona republiky 
Československé č. 176/1927 Sb. z. a n.

§ 5.
(1) Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
(2) Provedením §u 1, č. 1, a §u 2 pověřuje 

se ministr financí v dohodě s ministrem ná

rodní obrany, §u 1, č. 2 a č. 3, a §u 3 ministr 
financí a provedením §u 4 ministr veřejných 
prací v dohodě s ministrem financí.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.

Ur. Vlasák v. r. Dr. Spina v. r.

200.

Zákon ze dne 9. listopadu 1928
o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdě
lání a výcviku porodních asistentek (porod

ních pomocnic).

Národní shromáždění republiky českoslo- j 
venské usneslo se na tomto zákoně:

1.
O pomocné praksi porodnické.

§ I-
Pomocnou praksi porodnickou se rozumí: .1
a) samostatná pomoc při pravidelném tě

hotenství, porodu a šestinedělí, jakož i samo
statné ošetřování novorozenců a kojenců, ne- | 
potřebujících ošetření lékařského, ----- --

b) přísluha (asistence) lékaři při ošetřo
vání těhotných, rodiček, šestiňedělek, novo
rozenců a kojenců,

c) nezbytná samostatná pomoc v případech 
vyjmenovaných sub a), i když jsou to případy 
pathologické, avšak pouze tehdy, hrozí-li z prů
tahu nebezpečí, není-li možno včas povolati 
lékaře a pouze do té doby, než se lékař do
staví.

§ 2.
(1) Oprávnění k výkonům pomocné prakse 

porodnické na území republiky československé 
nelze odepříti ženám, které jsou svéprávné, 
důvěryhodné a prokáží:

a) že jsou státními občankami českoslo
venskými,

b) že jsou bezúhonné,
c) že podle vysvědčení úředního lékaře jsou 

tělesně a duševně zdrávy,
d) že dosáhly diplomu (§ 9) na některém 

československém ústavu pro vzdělání a vý
cvik porodních asistentek.

(2) Výjimky z ustanovení uvedeného pod 
písm. a), b) a d) může v případech hodných 
mimořádného ohledu povoliti ministerstvo ve
řejného zdravotnictví a tělesné výchovy.


