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16.
Viádní nařízení 

ze dne 7, února 19-9, 
kterým se dále provádí § 10 zákona ze dne 
20. prosince 1922, č. 391 Sb. z. a. n., jímž se 
mění některá ustanovení o poručenstvu a opa

trovnictví.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 10 zákona ze dne 20. prosince 1922, 
č. 391 Sb. z. a n., jímž se mění některá usta
novení o poručenstvu a opatrovnictví:

§ 1.
Peněžním ústavem, na jehož vkladní knížky 

lze ukládat! jmění poručenců a opatrovanců 
za podmínek stanovených pro akciové banky, 
uvedené ve vládním nařízení ze dne 25. 
června 1925, č. 154 Sb. z. a n., kterým se pro
vádí § 10 zákona ze dne 20. prosince 1922, 
č. 391 Sb. z. a n., je i Eudová banka v Ru- 
žomberku.

§ 2.

O) Toto nařízení nabude účinnosti prvním 
dnem měsíce následujícího po vyhlášení.

(-) Provede je ministr spravedlnosti v do
hodě s ministry vnitra a financí.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r,
lir. IVlayr-Harting v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Tiso v. r. 
černý v. r.
Novák v. r.

Dr. Srdínko . r, 
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Vlasák v. r. 
Najman v. r.
Dr. Šrámek v. r. 
Dr. Gažík v. r.

17.

Vyhláška ministerstva železnic 
ze dne 2. února 1929 

o počátku účinnosti železničních Mezinárodních 
úmluv bernských z 23. října 1924 ve styku 

s Portugalskem.

Ministerstvo železnic, po dohodě s minister
stvem zahraničních věcí, vyhlašuje podle § 1 
ř1) vládního nařízení ze dne 17. července 1928, 
č. 143 Sb. z. a n., a s odkazem na § 1 (l) zá
kona ze dne 14. července 1927, č. 110 Sb. z. a n.:

Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po že
leznicích (M. ú. Z.), č. 140 Sb. z. a n. z r. 1928, 
a Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících 
a zavazadel po železnicích (M. ú. C.), č. 142 
Sb. z. a n. z r. 1928, nabývají účinnosti ve 
styku s Portugalskem dnem 1. března 1929.

Vyhláškou touto se doplňuje vyhláška mi
nisterstva železnic ze dne 20. září 1828, č. 164 
Sb, z. a n.

Najman v. r.

13.

Vládní nařízení 
ze dne 7, února 1929 

o úředním (služebním) stejnokroji (služeb
ním oděvu) státních pragmatikálních úřed

níků.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 22 zákona ze dne 24. června 1926,
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č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a někte
rých služebních poměrů státních zaměst
nanců (platového zákona):

§ 1.

(!) Předpisy o úředním stejnokroji úřed
níků služby právní, vyšší pomocné správní a 
kancelářské ve službě politické a ve státní 
službě policejní, úředníků vyšší strážní služby 
policejní a strážní služby policejní, dále před
pisy o služebním stejnokroji úředníků služby 
celní, o stejnokroji úředníků služby strážní 
v oboru ministerstva financí (úředníků fi
nanční stráže), dále úředníků vězeňské služby 
správní a služby strážní v trestnicích a věz
nicích sborových soudů a konečně předpisy 
o služebním oděvu úředníků pro službu pla
vební platí se změnami, jež se podávají z to
hoto nařízení.

vyhlášení a provedou je všichni členové 
vlády.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Spina v. r.
černý v. r. Dr. Šrámek v. r.
Dr. Vlasák v. r. Dr. Tiso v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Nosek v. r.
Novák v. r. Dr. Gazík v. r.

Dr. Srdínko v. r., 
též za ministra Dr. Hodžu.

19.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 6 února 192:9

o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a 
částí osad, povolených v roce 1928.

(2) Jinak se zrušují předpisy o úředním 
stejnokroji státních pragmatikálních úřed
níků, pro něž platí I. díl části prvž platového 
zákona.

§ 2.
Úředníci a úředničtí čekatelé úřednických 

kategorií vypočtených v § 1, odst. 1., jsou 
oprávněni, a, byli-li dosud povinnými, i nadále 
povinni nositi úřední (služební) stejnokroj

úřední (služební) 
stejnokroj přísluše
jící podle dosavad- 
nicli předpisů úřed
níkům hodn. třídy

XI.
X.

IX.
VIII.

VII.
VI.

Příslušelo-li úředníku v den vyhlášení pla
tového zákona vyznačení hodnostní třídy, 
které je vyšší než vyplývá z ustanovení § 2, 
podrží je tak dlouho, dokud zůstane v téže 
úřednické kategorii a dokud mu nebude pro
půjčeno služební místo, s nímž je spojeno 
vyšší vyznačení.

(služební oděv), a to:

úředníci, jimž čekatelé
bylo propůjčeno služební
služební místo třídy

platové stupnice

— II. až IV.
7 I.
6 —
5
I —

3 —

Podle §u 5 zákona ze dne 14. dubna 1920, 
č. 266 Sb. z. a n., o názvech měst, obcí, osad 
a ulic, jakož i označování obcí místními ta
bulkami a číslování domů, vyhlašuji, že v roce 
1928 povolil jsem tyto změny úředních názvů 
míst:

V z e m i české:
1. Název obce a osady Záboří v politickém 

okresu kutnohorském změněn byl na Záboří 
nad Labem.

2. Pro osadu místní obce Malovic, která 
byla založena při provádění pozemkové re
formy u dvora Rabína v politickém okresu 
prachatiekém, stanoven byl název Holečkov.

3. Pro osadu, utvořenou sloučením osad 
Městyse Haňšpaehu, Vsi Haňšpachu a Ludvi
ko viček, tvořících místní obec Haňšpaeh v po
litickém okresu šluknovském, ustanoven byl 
název Haňšpaeh, německy Hainspach, kte
rýžto název jest též názvem místní obce.

V zemi Moravskoslezské:
4. Název části osady Zbrašova, zvané do

sud Teplice, v politickém okresu hranickém, 
změněn byl na Teplice (j. č.) nad Bečvou.

5. Název obce a osady Jaroměřic v politic
kém okresu moravskobudějovickém změněn 
byl na Jaroměřice nad Rokytnou.

6. český název obce a osady Louček v po
litickém okresu krnovském změněn byl na 
Krásné Loučky; německý název Schonwiese 
zůstává nezměněn.

§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem

černý v. ř.

Státní tiskárna v Praze,


