
Sbírka zákonů a nařízeni, č. 32- a 33. 245

1929. Kdy nabude účinnosti ustanovení § 16, 
bude ustanoveno vládním nařízením.

(2) Vládním nařízením bude hledíc k míst
ním poměrům ustanoveno, v kterých obvo
dech na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
lze užiti ustanovení tohoto zákona o trest
ním příkazu.

(3) Byl-li v některé věci již před 1. dub
nem 1929 učiněn návrh podle § 9 zákona č. 
471/1921 Sb. z. a n., na potrestání vinníka 
pro přečin (přestupek), budiž užito dosavad
ních ustanovení.

(4) Tohoto zákona nelze užiti v trestních 
věcech důchodkových.

§ 28.
Provésti tento zákon se ukládá ministrům 

spravedlnosti a národní obrany v dohodě se 
zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.

Udržal v. r.

Dr. Spina v. r.
za ministra Dr. Mayr-Hartinga.

32.

Zákon ze dne 21. března 1929, 
kterým 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:

§ I-
Podle ustanovení hlavy I. zákona ze dne 28. 

března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním 
ruchu lze vyvlastňovati pozemky až do 31. 
října 1929.

§ 2.

(t) Podporu podle ustanovení hlavy V. zá
kona č. 43/1928 Sb. z. a n. lze uděliti na stavby 
začaté do 31. října 1929.

(2) úhrnná částka zápůjček, za které může 
býti převzata záruka státu, zvyšuje se na
200.000. 000 Kč.

§ 3.
Daňové a poplatkové úlevy podle § 49, odst.

1., a §§ 50 až 56 zákona č. 43/1928 Sb. z. a n.

přísluší i stavbám, které budou dokončeny do 
konce roku 1930.

§4.
Na úhradu osobního a věcného nákladu spo

jeného s prováděním tohoto zákona bude pa
matováno potřebnou částkou v rozpočtu na 
rok 1930.

§ 5.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení.
§ 6.

Provedením tohoto zákona pověřují se mi
nistři sociální péče, financí a veřejných prací 
v dohodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.

Udržal v. r.

Dr. Šrámek v. r. Dr. Vlasák v. r.
Dr. Spina v. r.

33.

Zákon ze dne 21. března 1929, 
kterým se prodlužuje účinnost zákona ::e dne 
28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně 

nájemníků.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 

44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků se prodlu
žuje do 31. října 1929.

§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 

1929.
§ 3.

Provésti tento zákon náleží ministru sociální 
péče v dohodě s ministry spravedlnosti, financí 
a vnitra.

T. G. Masaryk v. r.

Udržal v. r.
Dr. Šrámek v. r.


