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Smlouva
mezi republikou československou a republikou Polskou o úpravě řeky Olše a potoka Petrůvky.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
A
REPUBLIKY POLSKÉ
BYLA SJEDNÁNA
TATO SMLOUVA SE ZÁVĚREČNÝM PROTOKOLEM:

mezi republikou československou a repu
blikou Polskou o úpravě řeky Olše a potoka
Petrůvky.

Umowa
miedzy republiky Czeskoslowacka a Rzeczapospolit;} Polsky o regulacji rzeki Olszy
i potoku Piotrówki.

Republika československá a republika Pol
ská v úmyslu, zajistit! úpravu řeky Olše a po
toka Petrůvky, rozhodly se sjednati smlouvu
a jmenovaly k tomu účelu svými zmocněnci,
a to:

Republika Czeskoslowacka i Rzeczpospolita
Polska w zamiarze zapewnienia regulacji rzeki
Olszy i potoku Piotrówki, postanowily zawrzeč
umow§ i zamianowaly w tym celu swymi pelnomocnikami:

President republiky česko
slovenské:

Prezydent řepu blik i Czeskoslowackiej:

Smlouva

Václava Roubíka,
inženýra, přednostu odboru ministerstva veřejných
prací;

Waclawa Roubíka,
Inžyniera, Dyrektora Departamentu
stwie Robot Publieznych;

Minister-

President republiky
Polské:
Profesora doktora Walery Goetela,

Prezydent Rzeczypospolitej
P o 1 s k i e j:
Profesora Doktora Walerego Goetla,

delegáta vlády Polské republiky v ěeskoslovenskopolských hraničních jednáních, a

Delegáta Ez^du Rzeczypospolitej do rokowaň granicznych polsko-czeskoslowackich i

inženýra Alfreda Konopku,

Inžyniera Alfreda Konopk§,

přednostu oddělení v ministerstvu veřejných
prací.

Naezelnika Wydzialu w Ministerstwie Robot Pu
blieznych,
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kteří, přezkoumavše navzájem své plné moci
a shledavše je obsahem i formou správnými,
shodli se na těchto ustanoveních:
Článek 1.
Smluvní státy provedou soustavnou úpravu
řeky Olše v trati od jejího ústí do Odry až do
místa, kde státní hranice na trvalo opouští
její koryto, to jest u hlavních mezníků státní
hranice číslo 87/XXVIII a číslo 88/XXVIII,
jakož i potoka Petrůvky od jeho vtoku do
Olše až do místa, kde státní hranice na trvalo
opouští jeho koryto, to jest u hlavního mez
níku státní hranice číslo 13/XXX.

Článek 2.
1. Povšechný projekt soustavné úpravy
včetně staveb ochranných vypracují přísluš
né orgány československé v dohodě s přísluš
nými polskými orgány podle těchto zásad:

którzy,. po zbadaniu swych peínomocnictw
i uznaniu ich za dobré i sporzadzone we wlašciwej formie, zgodzili si§ na nastupujace postahowienia:
A r t y k u 1 1.
Umawiajace si§ Paňstwa przeprowadza systematyczng, regulacj§ rzeki Olszy na odcinku
od ujšcia jej do Odry, až do miejsca gdzie granica paňstwowa ostatecznie opuszcza jej ko
ryto, to jest przy glównych kamieniach granicy paňstwowej numer 87/XXVIII i numer
88/XXVIII, jak równiež potoku Piotrówki od
jego ujšcia do Olszy, až do miejsca gdzie granica paňstwowa ostatecznie opuszcza jego ko
ryto, to jest przy gíównym kamieniu granicy
paňstwowej numer 13/XXX.

c) Úpravní a ochranné práce budou pro
jektovány tak, aby umožňovaly melioraci při
lehlých území.
2. Tento projekt bude po posouzení společ
nou technickou komisí, zmíněnou v článku 9,
předložen příslušným ústředním úřadům
smluvních států ke schválení. Schválený po
všechný projekt bude podkladem detailních
projektů.

A rty kul 2.
1. Projekt ogólny systematycznej regulacji
l^cznie z robotami ochronnemi opracuj^ wlašciwe organa czeskosíowackie w porozumieniu
z wlašciwemi organami polskiemi wedíug na
stupuj ^cych zasad:
a) na dolnym odcinku Olszy, to jest od jej
ujšcia do Odry až do ujšcia Piotrówki oraz na
potoku Piotrówka (Artykul 1.) zostana wykonane roboty regulacyjne i ochronne z uwzgl§dnieniem zabezpieczenia przed wylewami, odpowiedniego do potrzeb miejscowych;
b) na odcinku šrednim Olszy, položeným
w Republice Czeskosíowackiej, to jest od ujšcia
Piotrówki až do gíównego kamienia granicy
paňstwowej numer 28/XXIX, jak i na górnym
odcinku Olszy, to jest od kamienia granicy
paňstwowej numer 28/XXIX až do glów
nych kamieni granicy paňstv/owej numer 87/
XXVIII i numer 88/XXVIII čelem regulacji i
robot ochronnych bpdzie ustalenie koryta, powstrzymanie ruchu rumowiska i ochrona brzegów; čelem regulacji bgdzie takže ochrona
mostów i drog przed szkodliwem dzialaniem
wód, a zaležnie od potrzeb miejscowych i
ochrona przed wylewami;
c) roboty regulacyjne i ochronne b§da tak
projektowane, aby umožliwiaíy meljoracj§
przylegíych obszarów.
2. Projekt ten po zaopinjowaniu przez wspólna komisj§ techniczna, przewidziang, w artykule 9, b§dzie przedíožony wlašciwym wladzom
centralnym Umawiaj^cych sie Paňstw do zatwierdzenia. Zatwierdzony projekt ogólny bedzie podstawg, projektów szezegóíowych.

č 1 á n e k 3.
1. Podrobné projekty úpravních a ochran
ných prací vypracují příslušné technické or-

Artykul 3.
1. Projekty szczegóíowe robot regulacyjnych
i ochronnyeh opracuj a wlašciwe organa těch-

a) Na dolní trati Olše, to jest od jejího
vtoku do Odry až po ústí Petrůvky, jakož i na
potoku Petrůvce (článek 1) provedou se
úpravní a ochranné práce se zřetelem na
ochranu před zátopami, úměrnou místním
potřebám.
b) Na střední trati Olše, ležící v českoslo
venské republice, to jest od ústí Petrůvky až
po hlavní mezník státní hranice číslo 28/
XXIX, jakož i na horní trati Olše, to jest od
mezníku státní hranice číslo 28/XXIX až po
hlavní mezníky státní hranice číslo 87/
XXVIII a číslo 88/XXVIII bude účelem
úpravy a ochranných prací ustálení řečiště,
zadržení pohybu štěrku a ochrana břehů;
účelem úpravy bude také ochrana mostů a
silnic před škodlivými účinky vod a podle
místní potřeby i ochrana před zátopami.
//
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gány toho státu, jenž má tyto práce proyáděti. Podrobné projekty týkající se dolní a
horní trati Olše (článek 2, odstavec 1, litera
a, b), jakož i potoka Petrůyky (článek 1),
budou vypracovány v dohodě s příslušnými
orgány druhého státu.
2. Podrobné projekty, jež mají býtijpodle
předchozího odstavce vypracovány přísluš
nými orgány jednoho státu v dohodě s pří
slušnými orgány druhého státu, podléhají
před svým uskutečněním schválení přísluš
ných ústředních úřadů obou států.
3. Podrobné projekty, týkající se střední
trati Olše (článek 2, odstavec 1, litera b), bu
dou na požádání polského zmocněnce ve spo
lečné technické komisi (článek 9, odstavec 1)
zasílány příslušnému •ústřednímu úřadu pol
skému na vědomost.
4. Smluvní státy budou pečovati o to, aby
práce zamýšlené podle podrobných projektů,
vypracovaných shora zmíněným způsobeni,
byly po schválení příslušnými ústředními
úřady provedeny v čase co nejkratším.
článek 4.
1. Náklady na vypracování povšechného
projektu, zmíněného v článku 2, hradí oba
státy rovným dílem.
2. Náklady na vypracování podrobných
projektů, zmíněných v článku 3, hradí onen
stát jehož orgány tyto projekty vyhotovily.
3. Náklady na úpravní i ochranné práce
budou hrazeny takto:
a) na dolní trati Olše (článek 2, odstavec
. 1, litera a), dále na Petrůvce (článek 1), ja
kož i na horní trati Olše (článek 2, odstavec
1, litera b) oběma smluvními státy z polo
vice,
b) na střední trati Olše (článek 2, odsta
vec 1, litera b) republikou československou,
k čemuž republika Polská přispěje částkou •
ve výši dvanáct a půl procenta nákladu, avšak
ne větší celkovou částkou než 1,100.000 Ire.
článek 5.
Do nákladů, uvedených v článku 4,^ odsta
vec Bav článku 8, nebudou započítávány ná
klady, které vzniknou z činnosti stavebních
správ a z jiných úředních jednání, spojených
s pracemi, uvedenými ve výše zmíněných
článcích; tyto náklady hradí každý stát
z vlastních prostředků.

niezne tégo Panstwa, które ma wykohač te ro
boty. Projekty szczególowe dotyczace dolnego
i górnego odcinka Olszy (Artykul 2, ust§p 1,
litera a i b), jakotež potoku Piotrówki (Arty
kul 1) b§d^ sporzadzane w porozumieniu z wíašciwymi organami drugiego Panstwa.
2. Projekty-szczególowe, które wedlug ústu
pu poprzedniego maja byč sporzadzane przez
wlašciwe organa jednego Panstwa w porozu
mieniu z wlašciwemi organami drugiego Pan
stwa, podlegaj^. przed ich realizowaniem zatwierdzeniu przez wlašciwe wladze centrálně
obu Panstw.
3. Projekty szczególowe dotyczace šredniego
odcinka Olszy (Artykul 2, ust§p 1, litera b)
b§da na ž^danie polskiego pelnomocnika wspólnej "komisji technicznej (Artykul 9, ustfp 1)
przesyíane wíašciwej polskiej wladzy centralnej do wiadomošci.
4. Umawiajace si§ Panstwa b§da dbaly o to,
aby roboty przewidziane w projektach szezególowych, sporzadzonych w powyžszy sposób
byly po zatwierdzeniu przez wlašciwe wladze
centrálně wykonywane w najkrótszym ezasie.
A r t y k u 1 4.
1. Koszty opracowania ogólnego projektu
wymienionego w artykule 2 pokryj a oba Pan
stwa w równych czgšciach.
2. Koszty opracowania projektów szczególowych wymienionych w artykule 3 pokrywa to
Panstwo, którego organa projekty te sporz?s-.
dzily.
3. Koszty robot regulaeyjnyeh i ochronnych
b§dq pokrywane w nastupujacy sposób:
a) na dolnym odcinku Olszy (Artykul 2,
ust§p 1, litera a), dalej na Piotrówce (Artykul
1), jak i na górnym odcinku Olszy (Artykul 2,
ust§p 1, litera b) przez oba Umawiajace sie
Panstwa po polowie;
b) na šrednim odcinku Olszy (Artykul 2,
ust§p 1, litera b) przez Republike Czeskosjowacka, do ezego Rzeczpospolita Polska pržyczyni sie udzialem w wysokošci dwanašcie . i
pól procent kosztów, jednak w lacznej kwocie
nie wyžszej niž jeden miljon sto tysieey korcn
czeskoslowackich.
Artykul 5.
Do kosztów, o których mowa w artykule 4,
ust§p 3 i w artykule 8 nie bedzie sie zaliezalo
wydatków, które powstana z czynnošci kierownictw budowy i innych czynnošd urzgdowych,
zwiazanych z robotami, wymienionemi w powyžszych artykuíach; wydatki tego rodzaju
pokrywa každé Panstwo z wlasnych funduszów.
14*
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článek 6.
1. Schválené podrobné projekty, týkající se
tratí zmíněných v článku 4, odstavec 3, li
tera a), budou prováděny tím způsobem, aby
v týchž časových obdobích na každý ze
smluvních států připadaly pokud možno rov
né náklady.
2. Programy prací budou sdělávány tak,
aby po ukončení veškerých prací na tratích,
zmíněných v článku 4, odstavec 3, litera a),
každý stát měl provedeny práce rovněž při
bližně stejného nákladu.
3. Práce budou prováděny ve stavebních
úsecích, které mají zásadně obsahovati oba
břehy. Při provádění prací na dolní trati
Olše (článek 2, odstavec 1, litera a) a na
Petrůvce (článek 1) bude vzat zřetel i na
to, aby stavební . úseky omezily se pokud
možno na území jednoho státu,
4. Kolaudace úpravních a ochranných
prací, vykonaných podle této smlouvy, prová
dějí se společně.
Článek 7.
1. Pokud v tratích Olše a Petrůvky, zmí
něných v článku 4, odstavec 3, litera a), ná
klady prací, provedených jedním ze států na
stavebních úsecích, pojatých do určitého sta
vebního programu, budou menší než náklady
prací, provedených druhým státem na odpo
vídajících stavebních úsecích {éhož progra
mu, pak první stát zaplatí druhému polovici
rozdílu nákladů. Výplata stane se po společ
ném provedení kolaudace prací ve výše zmí
něných stavebních úsecích během dvou mě
síců od uznání vyúčtování v měně toho státu,
k jehož dobru se výplata koná.
2. Polský příspěvek, zmíněný v článku 4,
odstavec 3, litera b), bude zaplacen tím způ
sobem, že po provedení společné kolaudace
prací, pojatých do určitého stavebního pro
gramu, a po schválení kolaudačního protokolu
příslušnými ústředními úřady obou států, za
platí republika Polská republice českoslo
venské příslušnou kvótu v měně českosloven
ské během dvou měsíců po schválení kolau
dačního protokolu.
3. Schválení vyúčtování, zmíněného v od
stavci 1, jakož i schválení kolaudačního pro
tokolu, zmíněného v odstavci 2, stane se nej
později během rozpočtového roku, následují
cího po roce, v němž byla kolaudace prove
dena.

A r t y k u í 6.
1. Zatwierdzone projekty szczególowe, odnoszace sie do odcinków wymienionych w artykule 4, ustep 3, litera a), maj a byč realizowane
w ten sposób, aby w tych samych okresach
czasu na Každé z Umawiajacych si§ Paňstw
przypadaty možliwie równe wydatki.
2. Programy robot ma j a byc tak ukladane,
aby po ukoňczeniu wszystkich robot na odcinkach wymienionych w artykule 4, ust§p 3, li
tera a), každé Paňstwo mialo wykonane roboty
takže možliwie równej wartošci.
3. Roboty běda prowadzone odcinkami budowlanymi, obejmujacymi zasadniczo oba brzegi. Przy przeprowadzeniu robot na dolnym odcinku Olszy (Artykul 2, ustpp 1, litera a)
i na Piotrówce (Artykul 1) winno sie takže
uwzgledniač, aby odcinki budowlane byly ile
možnošci ograniczone do obszaru jednego Paňstwa.
4. Kolaudacj§ robot regulacyjnych i ochronnych, wykonywanych w myši niniejszej Umowy, przeprowadza si§ wspólnie.
Artykul 7.
1. Ježeli na odcinkach Olszy i Piotrówki, wy
mienionych w artykule 4, ust§p 3, litera a),
koszty robot wykonanych przez jedno z Paňstw
na odcinkach budowlanych, objetých pewnym
programem budowlanym, běda mniejsze od
kosztów robot wykonanych przez Paňstwo drugie na odpowiednich odcinkach wedlug tego samego programu, wówczas Paňstwo pierwsze
zapiaei drugiemu polow§ róžnicy kosztów. Wyplata • nastapi po wspólnem przeprowadzeniu
kolaudacji robot na wyžej wymienionych od
cinkach budowlanych w ci^gu dwuch miesiecy
od zatwierdzenia rozliczenia w walucie tego'
Panstwa, na korzyšc którego wyplata b§dzie
dokonaná.
2. Udzial polski, wymieniony w artykule 4,
ust§p 3, litera b), b§dzie wyplacany w ten spo
sób, že po przeprowadzeniu wspólnej kolauda
cji robot obj§tych pewnym programem budowy i po zatwierdzeniu protokolu kolaudacyjnego przez wlašciwe wladze centrálně obu Paň
stw, zaplaci Rzeczpospolita Polska Republice
Czeskosíowackiej odnošna kwot§ w walucie
czeskoslowackiej w ciagu dwuch miesi§cy po
zatwierdzeniu protokolu kolaudacyjnego.
3. Zatwierdzenie rozliczenia wymienionego
w ustgpie 1, jak równiež zatwierdzenie proto
kolu kolaudacyjnego wymienionego w ust^pie
2, nastapi najpóžniej w ci^gu roku budžetowego, nastupuj acego po tym roku, w którym
kolaudacj § przeprowadzono.
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Článek 8.
1. Udržování úpravních a ochranných
prací na řece Olši od jejího ústí do Odry až
po hlavní mezníky státní hranice číslo 87/
XXVIII a číslo 88/XXVIII a na potoku Petrůvce od jeho ústí do Olše až po hlavní
mezník státní hranice číslo 13/XXX, včetně
udržování úpravních a ochranných prací pro
vedených na těchto tratích v době před uza
vřením této smlouvy, bude obstarávat! onen
stát, jenž příslušné stavby provedl. Náklady
těchto udržovacích prací hrazeny budou obě
ma státy podle klíčů, určených v článku 4,
s tou výjimkou, že pokud jde o střední trať
Olše (článek 4, odstavec 3, litera b), celkový
příspěvek republiky Polské na staveoni
i udržovací náklady v této trati nepřekročí
částku. Kč 1,100.000'—-.
2. Náklady provedených udržovacích prací
budou v obdobích nejvýše dvouletých vzá
jemně vyúčtovány. Tato vyúčtování budou
schvalována příslušnými ústředními úřady
obou států nejdéle během rozpočtového roku,
následujícího po roce, v němž bylo vyúčto
vání předloženo. Vyrovnání případného roz
dílu, jakož i zaplacení dvanáct a půl procent
ního polského příspěvku na náklady udržo
vací na střední trati Olše (článek 4, odstavec
3, litera b), stane se během dvou měsíců po
schválení tohoto vyúčtování příslušnými úřa
dy obou států.
3. Po skončení soustavné úpravy bude ob
starávali udržovací práce vlastním nákladem
onen stát, na jehož území dotyčná stavba leží.
článek 9.
1. Aby usnadněna byla dohoda ve věcech
této smlouvy, utvoří se společná technická
komise, do které jmenuje každý ze států své
ho zmocněnce a jeho náhradníka; náhradník
vykonává funkci zmocněnce v případě, kdy
zmocněnec ji nemůže sám vykonávati. Každý
ze smluvních států může přiděliti svému
zmocněnci potřebný počet poradců. Zmoc
něnce a jeho náhradníka jmenuje příslušný
ústřední úřad jeho státu.
2. úkolem komise bude:
a) posuzovat! povšechný projekt zmíněný
v článku 2 včetně rozpočtu, před jich schvá
lením :
b) stanovití program prací, zvláště pro
nejbližší stavební období;
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A r t y k u 1 8.
1. Konserwacje robot regulacyjnych i
ochronnych na rzece Olszy od jej ujšcia do
Odry až do glównych kamieni granicy paňstwowej numer ŠT/XXVIII i numer 88/
XXVIII i na potoku Piotrówce od jeho ujšcia
do Olszy až do glównego kamienia granicy
paňstwowej numer 13/XXX, wlacznie z konserwacj§ robot regulacyjnych i ochronnych,
które do chwili zawarcia umowy'zostaly wykonane, bedzie prowadzilo to Paňstwo, które odnošne roboty wykonalo. Koszty powyžszych ro
bot konserwacyjnych b§da ponoszone przez oba
Paňstwa wedlug kluczy ustalonych w artykule 4 z tym wyjatkiem, že na šrednim odcinku Olszy (Artykul 4, ustep 3, litera b) eaíkowity udzial Rzeczypospolitej Polskiej w
kosztach budowlanych i konserwacyjnych na
tym odcinku nie przekroczy kwoty jeden miIjon sto tysi§cy koron czeskoslowackich.
2. Koszty robot konserwacyjnych běda wzajemnie rozliczane w okresach najpóžniej dwuletnich. Rozliczenia te běda zatwierdzaíy wlašeiwe wtadze centrálně obu Paňstw najpóžniej
w ciagu tego roku budžetowego, który nastapi
po roku, w którym rozliczenie przedložono. Wyrównanie ewentualnej róžnicy, jak równiež wypíata dwanašcie i pól proeentowego udziaíu
polskiego w koSztach konserwacyjnych na
šrednim odcinku Olszy (Artykul 4, ust§p 3, li
tera b) nastapi w ciagu dwuch miesiecy po zatwierdzeniu tego rozliczenia przez wlašciwe
wladze obu Panstw.
3. Po ukoňczeniu systematycznej regulaeji
b§dzie wykonywalo roboty konserwacyjne
wlasnym kosztem to Paňstwo, na którego obszarze budowle si§ znajduja.
Artykul 9.
1. Gelem ulatwienia porozumienia w sprawach objetých ta Umowa, zostanie utworzona
wspólna komisj a techniczna, do której každé
z Paňstw wyznaczy swego pelnomocnika i jego
zast§pc§; zastepca pelni funkcje pelnomocnika
w wypadku, gdy pelnomocnik nie može ich wykonywač. Každé z Umawiajacych si§ Paňstw
može przydzielič swemu pelnomocnikowi potrzebna ilošc doradców. Pelnomocnika i jego
zast§pc§ mianuje wlašciwa wladza centralna
jego Paňstwa.
2. Zadaniem komisji b§dzie:
a) ocena projektu ogólnego, wymienionego
w artykule 2, wraz z kosztorysem przed ich
zatwierdzeniem;
b) ustalanie programu robot, zwlaszcza na
najbližsze okresy budowlane;
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c) posuzovati podrobné projekty včetně
rozpočtů;
e
d) navrhovati směrnice o způsobu prová
dění prací, posuzovati výsledky ofertního ří
zení a kontrolovati veškeré práce a jich ná
klady ;
e) kolaudovati práce po stránce technicko
hospodářské v případě, nepověří-li ústřední
úřady tímto úkonem zvláštní orgány.
8. V prvém kalendářním roce rozhodne
o předsednictví komise mezi zmocněnci obou
států los. V následujících kalendářních rocích
střídají se zmocněnci v předsednictví komise
vždy počátkem každého roku.
4. Společná technická komise schází se
zpravidla střídavě^ha územích obou států.
5. Igomisi svolává předseda v případě po
třeby “nebo na žádost jednoho ze smluvních
států, nejméně však jednou ročně. O každém
jednání sepíše se dvojmo protokol v jazycích
obou států; tyto protokoly předloží se pří
slušným ústředním úřadům smluvních států.
6. Za přijaté pokládají se ty návrhy ko
mise, s nimiž souhlasí oba zmocněnci. Při
jaté návrhy jsou pro smluvní státy závaz
nými teprve po jich schválení příslušnými
ústředními úřady těchto států.
7. Každý stát hradí výlohy osob, účastní
cích se s jeho strany jednání komise.

8.

§

c) ocena projektów szczególowych wraz
z kosztorysami;
d) . zglaszanie wniosków co do sposobu prowadzenia robot, ocenianie wyników przetargów
i kontrola wszelkich robot i ich kosztów;
e) kolaudacj a robot ze stanowiska techniczno-gospodarczego w wypadku, gdy wladze
centrálně nie wydeleguja do tych czynnosci
specjalnych organów.
8. W pierwszym roku kalendarzowym rozstrzyga o przewodnictwie komis ji miedzy peínomocnikami obu Paňstw los. W nástupných
latach kalendarzowych zmieniajasi§ pehiomocnicy w przewodnictwie komisji zawsze na poczatku každego roku.
4. Wspólna komisja techniczna zbiera sie
z reguly naprzemian na obszarach obu Paňstw.
5. Komisj§ zwoluje przewodnicz^cy w razie
potrzeby lub na žyczenie jednego z Umawiajacych si§ Paňstw, jednak przynajmniej raz na
rok. Z každego posiedzenia bedzie sporzadzony
protokol w dwuch egzemplarzach, w jazykách
obu Paňstw; protokoly te b§da przedložone
wlašeiwym wíadzom centralnym obu Umawiajacych si§ Paňstw.
6. Za przyj§te uwaža si§ te wnioski komisji,
na które zgadzaja.sie obaj pelnomocnicy. Wnio
ski przyj^te sa wiažžice dla Umawiajacych
si§ Paňstw dopiero po ich zatwierdzeniu przez
wiašciwe wladze centrálně tych Paňstw.
7. Každé Paňstwo pokrywa wydatki osob,
bioržjcych z jego strony udziaí w komisji.

článek 10.
Zmocněnci smluvních států ve společné
technické komisi a jejich náhradníci i přidě
lení poradci, dále osoby řídící stavbu a jich
personál, mohou v případě potřeby překročovati hranici ke splnění svých úkolů. K tomu
cíli budou jim poskytnuty ve vzájemné do
hodě příslušných úřadů přípustné úlevy, do
kud tato záležitost nebude upravena v jiné
smlouvě. Tentýž postup bude zachován při
podnikatelích, provádějících úpravní, ochran
né a udržovací práce, jakož i při jejich per
sonálu a dělnictvu, překročují-li hranici za
účelem provádění těchto prací.

A r t y k u 1 10.
Pelnomocnicy Umawiajacych si§ Paňstw we
wspólnej komisji technicznej, ich zast§pcy
oraz przydzieleni doradcy, jak rówjjiež kierownicy techniczni robot i ich personel, moga w
razie potrzeby przekraczač granic§ dla wykonywania swych obowi^zków. W tym celu b§da
im udzielane w obupólnem porozumieniu wlašciwych wíadz odpowiednie uíatwienia, dopóki
sprawa ta nie b§dzie uregulow7ana w innej
umowie. To samo post§powanie bedzie stosowane wobec przedsi§biorców prowadzftcych ro
boty regulacyjne, ochronne i konserwacyjne i
ich personelu oraz robotników, przekraczajacych granic§ čelem wykonania tych robot.

článek 11.
1. Bude-li jeden ze smluvních států prováděti práce v rámci této smlouvy na území
druhého státu, budou stavební hmoty, určené
pro tyto práce, osvobozeny od cla a jiných
dávek vyjma poplatky statistické. Totéž platí
pro přístroje, nářadí, dopravní prostředky a
spřežení, jichž bude použito při zmíněných

A r t y k u 1 11.
1. Ježeli jedno z Umawiajacych si§ Paňstw
bedzie prowadzilo roboty w ramach niniejszej
Umowy na obszarze drugiego Paňstwa, materjaly budowlane przeznaczone do tych robot
b§da zwolnione od cla i innych oplat, z wyjatkiem oplat statystycznych. To samo dotyczy
instrumentów, narz§dzi, šrodków przewozo-
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pracích, za podmínky zpětného vývozu těchto
předmětů po skončení prací.
2. Osvobození podle odstavce 1 budou povo
lovat! příslušné úřady celní správy druhé sto
lice. Tyto úřady obou států stanoví po vzá
jemné dohodě podmínky pro dopravu před
mětů, jmenovaných v odstavci 1, přes celní
hranici. Doprava přes hranici dovoluje se zá
sadně na místech k tomu nejpříhodnějších.
3. Na předměty, jmenované v odstavci 1,
nebude použito předpisů, omezujících dovoz
a vývoz.
4. úlevy, vytčené v odstavcích 1, 2^ a 3, ne
vztahují se na střední trať Olše (článek 2,
odstavec 1, litera b).
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wych i zaprz§gów, o ile b§dg. przežnaczone do
tych robót, pod warunkiem wywiezienia tych
przedmiotów z powrotem po ukoňezeniu robót.
2. Zwolnienia okrešlone w ust§pie 1 b§da
udzielane przez wiašciwe wíadze celne II. instancji. Wymienione wíadze obu Paňstw ustanowia po wzajemnem porozumieniu warunki
przewozu przez granic§ celnřj, przedmiotów
oznaczonych w ust§pie 1. Zasadniczo dozwala
si§ na przewóz przez granic§ w miejscach do
tego celu naj dogodniej szych.
3. Do przedmiotów oznaczonych w ustgpie 1
nie b§da stosowane przepisy ograniczaj ace
przywóz i wywóz.
4. Ulgi okrešlone w ustepie 1, 2 i 3 nie maja
zastosowania do šredniego odcinka Olszy (Artykul 2, ust§p 1, litera b).

Článek 12.
Smluvní státy sdělí si navzájem úřady pří
slušné ku provádění ustanovení této smlouvy.
Tyto úřady, jakož i zmocněnci uvedení
v článku 9, mohou si přímo dopisovati ve vě
cech týkajících se smlouvy.

A r t y k u I 12.
Umawiajace si§ Paňstwa podadza sobie wzajemnie do wiadomošci urz§dy wíasciwe dla
wykonywania postanowien niniejszej Umowy.
Urz§dy te, jak równiež pelnomocnicy wymienieni w artykule 9 moga porozumiewac si§ ze
soba bezpošrednio w sprawach; odnoszacych
si§ do tej Umowy.

Článek 13.
Tato smlouva bude ratifikována a ratífikační listiny budou vyměněny v Praze.
Smlouva nabude účinnosti třicátého dne po
výměně ratifikačních listin a přestane platili
po ukončení všech úpravních a ochranných
prací, jež jsou předmětem této smlouvy, jakož
i po úplném vyrovnání všech závazků, vyplýva
jících z ní pro oba státy. Oba státy vyhrazují
si právo učiniti v případě potřeby návrh na
revisi smlouvy.

A i-1 y k u 1 13.
Umowa niniéjšza bedzie ratyfikowana a wymiana dokumentów ratyfikacyjnych na,stapi
w Pradze. Umowa wejdzie w žycie trzydziestego dnia po wymianie dokumentów ratyfikacyj
nych, a wažnošč jej wygasa po ukoňezeniu
wszystkich robót regulacyjnych i ochronnych,
bgdacych przedmiotem niniejszej Umowy, i po
caíkowitem wyrównaniu wszelkich zobowiazaň,
wynikaj acych z niej dla obu Paňstw. Oba
Paňstwa zastrzegaja sobie w razie potrzeby
prawo pržedstawienia wniosku o rewiz]§
Umowy.
Umowa niniejsza zostala sporz^dzona _w
dwuch równobrzmiacych egzemplarzach w ja
zykách czeskoslowackim i polskim; oba teksty
sa autentyezne.
^Na dowód ezego Pelnomocnicy podpisali ni
niejsza Umowg i przyložyli na niej swe piecz§ci.
Dzialo sie w Katowicach, dnia ošmnastego
lutego tysiac dziewiečset dwudziestego ósmego
roku.
W imieniu Republiki Czeskoslowackiej:
L. S. Ing. VÁCLAV ROUBÍK m. p.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej:
L g
Dr. WALERY GOETEL m. p.
ALFRED KONOPKA m. p.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou sou
hlasných exemplářích, v československém a
polském jazyku; oba texty jsou původní.
Čemuž na svědomí p odepsali zmocněnci
tuto smlouvu a opatřili ji svými pečetěmi.
Dáno v Katowicích, dne osmnáctého února
roku tisícího devítistého dvacátého osmého.
Za republiku československou:
L. S. Ing. VÁCLAV ROUBÍK v. r.
L g

Za republiku Polskou:
Dr. WALERY GOETEL v. r.
ALFRED KONOPKA v. r.
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Závěrečný protokol.

Protokol koňcowy.

Při podpisu této smlouvy shodli se podepsaní zmocněnci na tomto:

Przy podpisywaniu niniejszej Umowy zgodzili si§ podpisani Pelnomocnicy na nasttypujace:
1. O ile w.tej Umowie mówi si§ o ponoszeniu
kosztów przez Paňstwa, zebranie funduszów
przez ewentualne obciaženie innych czynników, aniželi samego Paňstwa, b§dzie sprawa
wewn^trznego uregulowania.
2. Do czasu zatwierdzienia przez wlašciwe
wladze centrálně obu Paňstw ogólnego projek
tu wymienionego w artykule 2 niniej szej Umo
wy, mog^ byč na obszarze obu Paňstw prowadzone niecierpiace zwloki miejscowe roboty regulacyjne, ochronne i konserwacyjne. Do opracowania, postepowania i zatwierdzania odnošnych projektów, jak równiež do pokrycia odnošnych kosztów, b§d§ ogólnie stosowane postanowienia niniejszej Umowy, z wyjatkiem
postanowieň artykuíu 6, ustep 1 i 3.
Niniej szy protokol koňcowy stanowi inte
grální czešc tej Umowy i nie wymaga osobnéj
ratyfikacj i,
Dzialo si§ w Katowicach, dnia 18. lutego
1928 r.

1. Pokud se v této smlouvě mluví o úhradě
nákladů státy, bude opatření těchto nákladů
za případného zatížení jiných činitelů než
státu samého věcí vnitřní úpravy.
2. Až do doby schválení povšechného pro
jektu, zmíněného v článku 2 této smlouvy,
příslušnými ústředními úřady obou států, mo
hou býti na území obou států prováděny ne
odkladné místní úpravní a ochranné stavby a
práce udržovací. Pro vypracování, projedná
vání a schvalování příslušných projektů, ja
kož i pro úhradu příslušných nákladů, platí
povšechně ustanovení této smlouvy s výjim
kou ustanovení článku 6, odstavce 1 a 3.
. Tento závěrečný protokol jest podstatnou
součástí této smlouvy a nevyžaduje zvláštní
ratifikace.
Dáno v Katowieích, dne 18. února 1928.

W imieniu Republik! Czeskostowaekiej:
Ing. VÁCLAV ROUBÍK m. p.

Za republiku československou:
Ing. VÁCLAV ROUBÍK v. r.
•

Za republiku Polskou:
Dr. WALERY GOETEL v. r.
ALFRED KONOPKA v. r.

I

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej:
Dr. WALERY GOETEL m. p.
ALFRED KONOPKA m. p.
---------

PROZKOUMAVŠE TUTO SMLOUVU SE ZÁVĚREČNÝM PROTOKOLEM
A VĚDOUCE, ŽE NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVEN
SKÉ S NIMI SOUHLASÍ, SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JE.
TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K
PEČEŤ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.
NA HRADĚ PRAŽSKÉM, DNE
STÉHO DVACÁTÉHO DEVÁTÉHO.

NĚMU

31. KVĚTNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTI-

PRESIDENT. REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.
MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCI:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.
Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny dne 22. ledna 1930 v Praze
a že smlouva nabyla platnosti podle článku 13. třicátého dne po výměně ratifikačních
listin.
Dr. Beneš v. r.
;
Státní tiskárna v Praze

