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Označení vyžádaného předmětu nebo práce
>o ^

4

3

2

25.

Za srovnávací sestavení o stavu, jaký jest nyní v ka
tastrálních operátech a jaký byl ve starším ope
ráte nebo v jeho části, s udáním starého a nového
označení parcel neb jejich částí, jmen a bydliště
držitelů a druhů pozemků, za každých 20 parcel:
a) bez udání výměr........................................................
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b) s udáním výměr ........................................................

15

Za připojení výměry podle dolnorakouské míry do
opisů nebo výpisů uvedených v pol. č. 16 až 21, 24
a 25, lit. b):
za každých 20 položek..................................................

27.

Poznámka

h
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26.

Stano
vená
sazba
p oplatím
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K pol. č. 25.
Základem pro výpo
čet poplatku jest sou
čet parcel starého a
nového stavu, částky
čítající méně než 20
parcel počítají se jako
plných 20.
Na Slovensku a v
Podkarpatské Rusi sta
noví se podle pol. ě.
25, lit. a), též poplatky
za vyhotovení průkazu
o totožnosti pozemků
srovnávacím sestave
ním parcelních čísel
katastrálních a pozemnoknižních.

K pol. č. 28.
Stejný poplatek jest
počítati i naopak za
připojení- míry metrické
50 do opisů nebo výpisů
vyhotovených v dolno
rakouské míře.

Náhrada za tiskopisy
upotřebené pro opisy nebo výpisy uvedené pod pol.
č. 14 až 25,
za každý arch ....................................................................

76.
Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 21. května 1929,
kterou se opravuje text IV. Dodatkového
protokolu k československo-polské obchodní
úmluvě, nadepsaného dne 26. června 1928 a
uveřejněného ve Sbírce zákonů a nařízení dne
28. července 1928 pod č. 123.

—

40

podepsaného 26. června 1928, vypouští se
z českého textu saz. č. 76 p. 3: „lékárnické
nádobí s nápisy, avšak bez ozdob, také s víky
z obyčejných hmot s výjimkou kovů" slovo
„také"; z polského textu téhož saz. čísla a
položky: „naczynia apteczne z napisami, lecz
bez ozdob, równiež z pokrywkami z materjalów pospolitých, z wyjatkiem metali" vy
pouští se slovo „równiež."

V' seznamu A IV. Dodatkového protokolu
k československo-polské obchodní úmluvě,

Státní tiskárna v Praze.
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