
603Ročník 1929.

Sbírka zákonů a nařízení
stříla ^esI&o&IďveiasliLét^o.

Částka 32. Vydána dne 18. června 1929.

Obsah: (83. a 84.) 83. Zákon o Národním divadle v Praze. — 84. Vyhláška o vydání úředního
seznamu míst na Podkarpatské Rusi.

83.
Zákon ze dne 12. června 1929

o Národním divadle v Praze.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-

Stát přejímá správu a provozování Národ
ního divadla v Praze.

§ 2.

K tomuto účelu přísluší státu právo užívati 
budov a jiných věcí sloužících v den účinnosti 
tohoto zákona k účelům Národního divadla 
v Praze, čítajíc v to i budovu Stavovského di
vadla.

§ 3.

Náklady na správu a provozování Národ
ního divadla v Praze, pokud nejsou uhrazeny 
vlastními jeho příjmy, jakož i náklady na 
jeho udržování nese stát na svůj vrub, nemá 
však povinnost platit! náhradu za užívání 
budov a věcí, uvedených v § 2.

§ 4.

I1) Ve služebním poměru zaměstnanců Ná
rodního divadla v Praze vstupuje stát na 
místo země české.

(2) Na stát přecházejí též povinnosti a 
práva, vyplývající zemskému správnímu vý
boru v Praze pokud se týče jeho kompetent
nímu nástupci podle Pensijního řádu pro za
městnance českého zemského a Národního di
vadla v Praze, schváleného usnesením vlády 
ze dne'23. prosince 1924.

§ 5.

V jiných právních poměrech, vztahujících 
se k Národnímu divadlu v Praze a trvajících 
v den účinnosti tohoto zákona, ale s výjim- 

\kou poměrů věcně právních, vstupuje stáťna

místo země české, pokud účinnost těchto po
měrů se projevuje i za účinnosti tohoto zá
kona.

§ 6.
Podrobnosti organisace správy a provozo

vání Národního divadla v Praze, zejména 'aké 
pravomoc jednotlivých orgánů a zásady pro 
hospodaření tohoto ústavu stanoví ministr 
školství a národní osvěty v dohodě se zúčast
něnými ministry.

§ 7.

(!) Zákon tento nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1930. Již před tímto dnem lze pro- 
vésti podle tohoto zákona opatření přechodná 
a opatření, jež zákon ke včasnému provedení 
předpokládá již v době předchozí.

‘(2) Zákon tento provede ministr školství a 
národní osvěty v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

T. G. Masaryk v. r.

Udržal v. r.

Dr. šíefánek v. r.

84.
Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 6. června 1929 

o vydání úředního seznamu míst na Podkar

patské Rusi.

Podle ustanovení §u 3, odst. 1., zákona ze 
dne 14. dubna 1920, č. 266 Sb. z. a n., o ná
zvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označo
vání obcí místními tabulkami a číslování 
domů, vyhlašuji, že byl vydán tiskem úřední 
seznam míst na Podkarpatské Rusi jako IV. 
díl Statistického lexikonu obcí v republice 
Československé, jenž obsahuje úřední názvy 
obcí, osad a jejich místních částí podle uve
deného zákona.

černý v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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