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155.

Opatření Stálého výboru
ze dne 11. října 1929.
kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března
1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.
Stálý výbor Národního shromáždění repu
bliky československé usnesl se podle § 54
ústavní listiny na tomto opatření:

Podle ustanovení hlavy prvé zákona ě.
43/1928 Sb. z. a n., o stavebním ruchu, lze
vyvlastňovati pozemky až do 31. března 1930.

péče, financí, veřejných prací v dohodě se
zúčastněnými ministry. ,
T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Spina v. r.
černý v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Najman v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. štefánek v. r.
Novák v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Dr. Mayr-Harting v.: v Dr. Vlasák v. r.

1

Podporu podle ustanovení hlavy páté zá
kona č. 43/1928 Sb. z. a n. lze udělit! na
stavby začaté do 31. března 1930.

Opatření Stálého výboru
ze dne 11. října 1S29,
kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne
28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně
nájemníků. ■

Účinnost ustanovení hlavy druhé a sedmé
zákona č. 43/1928 Sb. z. a n. prodlužuje se do
31. prosince 1930.

Stálý výbor Národního shromáždění repu
bliky československé usnesl se podle § 54
ústavní listiny na tomto opatření:

§ 4.

§ 1.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem' 1. li
stopadu 1929 a provedou je ministři sociální

Účinnost zákona č. 44/1928 Sb. z. a n., která
byla prodloužena zákonem ze dne 21. března
lis
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1929, č. 33 Sb. z. a n., do 31. října 1929, pro
dlužuje se do 31. března 1930.

ISO.

§ 2.

Opatření Stálého výboru
ze dne 11. října 1929,'

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. li
stopadu 1929 a provede je ministr sociální
péče s ministry spravedlnosti, financí a
vnitra.
T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Spina v. r.
černý v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Najman v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. šteřánek v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Novák v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. V íasák v. r.

157.
Opatření Stálého výboru
ze dne 11. října 1929,
kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne
28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n., o odkladu
exekučního vyklizení místností.
Stálý výbor Národního shromáždění repu
bliky československé usnesl se podle § 54
ústavní listiny na tomto opatření:
§ I-

účinnost zákona č. 45/1928 Sb. z. a n.,
která byla prodloužena zákonem ze dne 21.
března 1929, č. 34 Sb. z. a n. do 31. října
1929, prodlužuje se do 31. března 1930.
§ 2.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. li
stopadu 1929 a provede je ministr spravedl
nosti v dohodě s ministry sociální péče a
vnitra.
T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Beneš v. r.
černý v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Najman v. r.
Dr. štefánek v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Novák v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Vlasák v. r.

kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne
17. března 1925, č. 58 Sb. z. a n., ve r ’ění zá
kona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z.
a n., o celních slevách pro dovoz strojů a pří
strojů.
Stálý výbor Národního shromáždění řepu-,
bliky československé usnesl se podle § 54
ústavní listiny na tomto opatření:
§ 1.

Platnost zákona č. 58/1925 Sb. z. a n. ve
znění zákona č. 113/1927 Sb'. z. a n. prodlu
žuje se dále do 31. března 1831.
§ 2.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.
ledna 1930 a provede je ministr financí v do
hodě s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností a ministrem zemědělství.
T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Beneš v, r.
Dr. Srdínko v. r.
Černý v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Najman v. r.
Dr. šfefánek v. r.
Dr. Nosek v. r. _
Dr. Viškovský v. r.
Novák v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Vlasák v. r.

159.
Opatření Stálého výboru
ze dne 11. října 1929
o státní pomoci při živelních pohromách
v roce 1929.
Stálý výbor Národního shromáždění repu
bliky československé usnesl se podle § 54
ústavní listiny na tomto opatření:
§ I-

(i) Pro zmírnění škod, způsobených živel
ními pohromami v roce 1929, a to bez rozdílu,
ať jde o škody způsobené na majetku země
dělském (lesním), či o škody na majetku ji
nakém, přispěje stát těm, kdož byli těmito

