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48.
Zákon ze dne 2. dubna 1930,

jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne
8. července 1925, č. 172 Sb. z. a n., o letectví.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

ČI. I.
Zákon č. 172/1925 Sb. z. a n. mění se takto:'i
1. V § 6, odst. (i) nahrazují se slova „ři

ditelná letadla" slovy „řiditelné vzducholodi".

2. V § 11, odst. (!) vypouští se v lit. a) a 
v lit. b) citace „[§ 26, odst. 2., lit. i)]“ a na 
konci odstavce připojuje se nová věta tohoto 
znění: „Podrobnější předpisy o těchto ozna
čeních budou vydány vládním nařízením".

3. V § 26, odst. (2), lit. b) nahrazují se 
slova „data a oprávnění k jeho držení" slovy 
„data o oprávnění k jeho držení".

4. V § 26, odst. (2), ht. d) nahrazuje se 
slovo „motoru" slovem „motorů".

5. V § 26, odst. (2), lit. i) vypouštějí se 
písmeno „L“ a slova „vytvořená skupinou 
čtyř velkých písmen, z nichž první jest B a 
mezi ostatními nejméně jedna samohláska".

čl. II.
Tento zákon nabude účinnosti dnem vyhlá-' 

šení; provedení jeho se ukládá ministru ve
řejných prací v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

Dostálek v. r.

49.
Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 22. dubna 1930

o zrušení visové povinnosti ve styku se 
švédském.

Na základě ustanovení § 16, odst. 3., a § 11, 
odst. 2., zákona ze dne 29. března 1928, č. 55 
Sb. z. a n., o cestovních pasech, zrušuji v do
hodě s ministerstvem zahraničních věcí, mini
sterstvem národní obrany a ministerstvem 
sociální péče dnem 1. května 1930 visovou po
vinnost pro majetniky švédských národních 
pasů.

Dr. Slávik v. r.

50.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 25. dubna 1930

o zrušení visové povinnosti ve styku 
s Velkou Britanií.

Na základě ustanovení § 16, odst. 3., a § 11, 
odst. 2., zákona ze dne 29. března 1928, čís. 
55 Sb. z. a n., o cestovních pasech, zrušuji 
v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí, 
ministerstvem národní obrany a ministerstvem 
sociální péče dnem 1. května 1930 visovou po
vinnost pro britské státní příslušníky a pro 
britské chráněnce, pokud mají řádný britský 
pas dosvědčující, že jsou britskými státními 
příslušníky, pokud se týče britskými chrá- 
něnci.

Zrušení visové povinnosti nevztahuje se na 
majetníky britských pasů palestinských a za- 
jordánských.

Dr. Slávik v. r.
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