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JMĚNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

A

REPUBLIKY RAKOUSKÉ 

BYLA SJEDNÁNA TATO SMLOUVA 

S PŘÍLOHAMI I. A II.:

Smlouva
mezi republikou československou a republikou 
Rakouskem o úpravě právních poměrů na 
státní hranici popsané v článku 27, bod 6, mí
rové smlouvy mezi mocnostmi spojenými a 
sdruženými a Rakouskem, podepsané v St. 
Germain en Laye dne 10. září 1919. (Hraniční 

statut.)

Po ukončení prací československo-rakouské 
rozhraničovací komise, která „se ustavila na 
základě článku 55 mírové smlouvy podepsané 
v St. Germain en Laye dne 10. září 1919, do
hodli se president republiky československé 
s jedné strany a spolkový president re-

Vertrag
zwischen der čechoslovakischen Republik und 
der Republik osterreich zur Regelung der 
Rechtsverháltmsse au der im Artikel 27, 
Punkt 6, des Staatsverírages von St. Germain 
en Laye zwischen den aliiierten und assoziier- 
ten Mach ten und osterreich vom 10. Septem- 
ber 1919 beschriebenen Staatsgrenze (Grenz- 

statut).

Nachdem die čechoslpvakisch-osterreichische 
Grenzbestimmungskommission, die auf Grund 
des Artikels 55 des Staatsvertrages von St, 
Germain en Laye vom 10. September 1919 zu- 
samméngetreten war, ihre Arbeiten beendet 
hat, haben der Prásident der čechoslovaki-
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publiky Rakouska se strany druhé ve snaze, 
upraviti otázky související s novým ve
dením hranice, že ujednají smlouvu o úpravě 
právních a hospodářských poměrů na státní 
hranici popsané v článku 27, bod 6, mírové 
smlouvy poclepsané v St. Germain en Laye 
dne 10. září 1919, a jmenovali proto svými 
zmocněnci:

president republiky česko
slovenské: 

inženýra Václava Roubíka,
komisaře pro stanovení státních hranic,

spolkový president republiky 
Rakouska:
Alberta Mdlá,

odborového přednostu ve spolkovém úřadě 
kancléřském,

kteří, sdělivše si navzájem své plné moci a 
shledavše je v dobré a náležité formě, do
hodli se na těchto ustanoveních:

I. HLAVA.

Určení a dokumentace státní 
hranice.

Článek 1.
Státní hranice mezi republikou českoslo

venskou a republikou Rakouskem, popsaná 
v článku 27, bodu 6, mírové smlouvy pode- 
psané v St. Germain en Laye, byla v letech 
1920 až 1923 rozhraničovací komisí na místě 
určena, vymezníkována a zaměřena. Výsledek 
určení a zaměření jest obsažen ve třech sou
hlasných dokumentárních dílech, z nichž po 
jednom bylo předáno Konferenci Velvyslanců 
a vládám smluvních států.

Č1 á n e k 2.
(i) Pokud dokumentární díla (článek 1) 

neurčují průběh hraniční čáry ve všech po
drobnostech, jsou směrodatnými výsledky za
měření vyznačené v polních náčrtcích. Těchto 
výsledků zaměření bude výhradně upotřebeno 
i v oněch případech, ve kterých by mělo býti 
použito údajů sloupce 9 oné části dokumen
tárního díla. která iest označena jako „Plán

schen Republik einerseits und der Bundes- 
prásident der Republik osterreich andererseits 
in dem Bestreben, die auf die neue Grenzzie- 
hung bezůglichen Fragen zu regeln, beschlos- 
sen, einen Vertrag zur Regelung der rechtii- 
chen und vvirtschaftliehen Verháltnisse an der 
im Artikel 27, Punkt 6, des Staatsvertrages 
von St. Germain en Laye von 10. September 
1919 beschriebenen Staatsgrenze zu schliefkn 
und haben zu diesem Zwecke ihre Bevollmách- 
tigten ernannt und zwar:

der P r á s i d e n t der č e c h o s 1 o v a- 
kischen Republik:

Ingenieur Václav Roubík,
Kommissár fúr die Festsetzung der Staatsgrenzen,

der Bundesprásident der Repu
blik osterreich:

Albert Meh,
Sektionsciief im Bundeskanzleramt,

die, nachdem sie ihre Vollmaehten sich gegen- 
seitig mitgeteilt und sie in guter und gehori- 
ger Form befunden haben, liber die folgenden 
Bestimmungen úbereingekommen sind:

1. ABSCHNITT.

Festsetzung und Reurkundung der Staats
grenze.

Artikel 1.
Die Tm Artikel 27, Punkt 6, des Staatsver

trages. von St. Germain en Laye vom 10. Sep
tember 1919 beschriebene Staatsgrenze zwi- 
schen der čechoslovakisehen Republik und der 
Republik osterreich ist in den Jahren 1920 bis 
1923 durch die Grenzbestimmungskommission 
an Ort und Stelle festgelegt, vermarkt und auf- 
gemessen worden. Das Ergebnis der Feststel- 
lungen und Aufmessungen ist in_ drei úber- 
einstimmendenUrkundenwerken niedergelegt, 
von denen je eine Ausfertigung der Botschaf- 
terkonferenz und den Regierungen der Ver- 
tragsstaaten zugegangen ist.

Artikel 2.
(i) Soweit nicht die Urkundenwerke (Arti

kel 1) den Verlauf der Grenzlinie in allen Em- 
zelheiten festlegen, sollen die Vermessungser- 
gebnisse maBgebend sein, die in den lela- 
skizzen ausgewiesen sind. Diese Vermessungs- 
ergebnisse werden ausschlieBlich auch in den- 
jenigen Fállen beniitzt werden, in welcnen o,.e 
Angaben der Kolonne 9 des ais „Pian a ‘I. 11
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ďensemble á Téchelle 1:2880 et Description 
détaillée de borne á borne avec repérage de 
la frontiěre entre 1’Autriche et la Tcháco- 
slovaquie“.

(2) Polní náčrtky, vyhotovené svého času 
společně oběma správci pracovních skupin a 
jimi, jakož i komisary zúčastněných států 
a presidentem rozhraničovací komise pode- 
psané, jsou uloženy se strany československé 
v archivu ministerstva veřejných prací 
v Praze, se strany rakouské u spolkového 
úřadu pro cejchovnictví a zeměměřictví ve 
Vídni.

Článek 3.
(1) Nesouhlasí-li hraniční popis a mapy do

kumentárního díla s polními náčrtky, roz
hodují polní náčrtky.

(2) Nesouhlasí-li polní náčrtky s mírami 
vyšetřenými na místě, ač hraniční znaky ne
byly přemístěny aniž na nich bylo co měněno, 
pak jsou směrodatný výsledky místního pře
zkoušení. V takových případech bude sepsán 
protokol, jak stanoveno v článku 62, od
stavec 3, a doložen polním náčrtkem.

Č 1 á n e k 4.
Hraniční čára na povrchu zemském ohrani

čuje též výsostní oblast pod zemí i nad zemí.

II. HLAVA.

Právní poměry na veřejných silnicích 
a cestách na hranici.

článek 5.
Smluvní státy budou pečovati o to, aby sil

nice a cesty, které vedou přes státní hranici, 
byly i s objekty v jejich průběhu udržovány 
těmi, kdož jsou k tomu podle zákona nebo 
jinak povinni, tak, jak to odpovídá potřebám 
dopravy.

Článek 6.
I1) Silnice a cesty ve tratích, jichž střední 

čára tvoří státní hranici (hraniční silnice, hra
niční cesty), budou společně udržovány těmi, 
kdož jsou k tomu povinni buď podle předpisů 
platných v dotyčném státě nebo na základě

semhle á téchelle 1 : 2880 et Description dé
taillée de borne á borne avec repérage de la 
frontiěre entre l’Autriche et la Tchécoslo- 
vaquie“ bezeichneten Teiles des Urkunden- 
werkes zur Anwendung kornmen wůrden.

(2) Die Feldskizzen, die seinerzeit gemein- 
sam von beiden Arbeitsgruppenleitern ausge- 
fůhrt und von denselben sowie von den Kom- 
.missáren der beteiligten Staaten und von 
dem Prásidenten der Grenzbestimmungskom- 
mission gefertigt wurden, erliegen čechoslo- 
vakischerseits im Archiv des Ministeriums 
fiir offentliche Arbeiten in Prag, osterreichi- 
scherseits beim Bundesamte fůr Eich- und 
Vermessungswesen in Wien.

A r t i k e 1 3.
(1) Wenn die Grenzbeschreibung und die 

Karten des Urkundenwerkes mit den Feldskiz
zen nicht ůbereinstimmen, geben die Feldskiz
zen den Ausschlag.

(2) Wenn die Feldskizzen mit den ortlich 
ermittelten Mafíen nicht ůbereinstimmen, 
ohne daB die Grenzzeichen von der Stelle ge- 
růekt worden sind oder an denselben etwas 
geándert wurde, so sind die Ergebnisse der 
drtlichen Feststellungen maBgebend. In sol- 
chen Fállen wird, wie im Artikel 62, Absatz 3, 
vorgesehen, ein Protokoll aufgenommen, das 
mit einer Skizze belegt wird.

Artikel 4.
Die Grenzlinie auf der Erdoberfláche grenzt 

auch das Hoheitsgebiet unter und uber der 
Erde ab.

II. ABSCHNITT.

Rechtsverhaltmsse an bffentlichen StraBen 
und Wegen an der Grenze.

Artikel 5.
Die Vertragsstaaten werden dafůr Sorge 

tragen, daB die StraBen und Wege, welche die 
Staatsgrenze ůberqueren, samt den in ihrem 
Zuge gelegenen Objekten von den hiezu ge- 
setzlich oder anderweitig Verpflichteten in 
einem den Bedůrfnissen des Verkehres ent- 
sprechenden MaBe erhalten werden.

Artikel 6.
(i) StraBen- und Wegstrecken, deren Mit- 

tellinie die Staatsgrenze bildet (GrenzstraBen, 
Grenzwege), sind von den hiezu zufolge der 
im betreffenden Staate geltenden Vorschrif- 

| ten oder auf Grund besonderer Vereinbarun-

nařízení, č. 139.
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zvláštních ujednání. O jednotném, provádění 
tohoto udržování a o rozdělení nákladů jest 
sjednati dohodu mezi povinnými.

(2) Prohlásí-li jeden ze smluvních států, 
že nemá již zájmu na dalším udržování určité 
hraniční silnice nebo hraniční cesty, budiž 
mezi smluvními státy sjednána dohoda o další 
povinnosti ji udržovati. Nebude-li takováto 
dohoda uskutečněna do jednoho roku od doby, 
kdy bylo učiněno prohlášení, zanikne povin
nost společného udržování a bude na smluv
ním státu, v jehož zájmu to jest, aby sáni 
pečoval o další udržování takové hraniční sil
nice nebo hraniční cesty v celé její šířce.

(3) Hraniční silnice a hraniční cesty, kte
rých jako takových nebude nadále třeba, 
budou po vzájemné dohodě zrušeny a hraniční 
označení na nich vhodně změněno.

Článek 7.
Silniční objekty, které jsou z části v jed

nom, z části v druhém státním území (hra
niční mosty a- pod.), budou udržovány podle 
článku 5, případně 6. Bude-li to však účelno, 
může býti udržování přeneseno na jednoho 
z povinných. O způsobu provádění a o roz
dělení nákladů jest sjednati dohodu mezi po
vinnými.

Článek 8.
O dopravě na hraničních silnicích, hranič

ních cestách a hraničních mostech (silniční 
policie) sjednají smluvní státy zvláštní do
hody.

článek 9.
(1) K používání hraničních silnic a hranič

ních cest v jejich celé šíři není zapotřebí prů
kazů, jichž jest třeba k přestupu hranice.

(2) Při používání hraničních silnic a hra
ničních cest v jejich celé šířce mohou úřed
níci a zřízenci konající podle svého pravidel
ného služebního určení veřejnou bezpečnostní, 
hraniční strážní, celní, poštovní nebo tele
grafní službu nositi služební oděv, případně

gen Verpflichteten gemeinschaftlich zu erhal- 
ten. uber die einheitliche Durchfúhrung 
dieser Erhaltung und die Aufteilung der Ro
sten ist zwischen den Verpflichteten das Ein- 
vernahmen herzustellen.

(2) Erklárt einer der Vertragsstaaten, dal?, 
er an der weiteren Erhaltung einer bestimm- 
ten GrenzstraBe oder eines Grenzweges kein 
Interesse mehr hat, so ist uber die weitere Er- 
haltungspflicht das Einvernehmen zwischen 
den Vertragsstaaten herzustellen. Kommt die- 
ses Einvernehmen binnen Jahresfrist vom Zeit- 
punkte der Abgabe der Erklárung nicht zu- 
stande, so erlischt die gemeinsame Erhal- 
tungspflicht und es bleibt dem interessierten 
Vertragsstaate úberlassen, fůr die weitere 
Erhaltung der betreffenden GrenzstraBe oder 
des Grenzweges in der vollen Breite allein zu 
sorgen.

(3) GrenzstraBen und Grenzwege, die ais 
solche in Hinkunft ihre Existenzberechtigung 
verlieren, werden im gegenseitigen Einver
nehmen unter entsprechender Ánderung der 
Grenzvermarkung eingezogen.

A r t i k e 1 7.

StraBenobjekte, die zum Teile in dem einen, 
zum Teile in dem anderen Staatsgebiete liegen 
(Grenzbrůcken u. dergl.), sind im Sinne des 
Artikels 5, eventuell 6, zu erhalten. Aus Zweck- 
máBigkeitsgrůnden kann jedoch die Durch
fúhrung der Erhaltung einem der Verpflich
teten iibertragen werden. uber die Art der 
Durchfúhrung und die Kostenaufteilung ist 
zwischen den Verpflichteten das Einverneh
men herzustellen.

A r t i k e 1 8.
Hinsichtlich der Regelung des Verkehres 

auf GrenzstraBen, Grenzwegen und Grenz- 
brúcken (StraBenpolizei) werden besondere 
Vereinbarungen zwischen den Vertragsstaa
ten getroffen werden.

A r t i k e 1 9.
(1) Zur Benůtzung der GrenzstraBen und 

Grenzwege in ihrer ganzen Breite bedarf es 
nicht der zur ůberschreitung der Grenze er- 
forderlichen Ausweise.

(2) Bei Benůtzung der GrenzstraBen und 
Grenzwege in ihrer ganzen Breite dúrfen Be- 
arnte und Bedienstete, die nach ihrer ord- 
nungsmáBigen Dienstbestimmung den offent- 
lichen Sicherheits-, Grenzúberwachungs-, Zoll-, 
Post- oder Telegraphendienst versehen,
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s poboční zbraní, při výkonu své služby pří
padně též střelné zbraně.

(s) úřední orgánové mohou konati úřední 
jednání na hraničních silnicích a hraničních 
cestách v celé jejich šířce. Při tom budiž při 
úředních jednáních oproti příslušníkům dru
hého státu postupováno podle možnosti v do
hodě s orgány tohoto státu. Bude-li nutno 
někoho zatknouti, musí zadržený, je-li přísluš
níkem druhého státu, býti bezodkladně a bez 
výjimky odevzdán příslušným orgánům to
hoto státu. Nepřisluší-li zadržený do žádného 
z obou smluvních států, jest povolán, aby za
kročil úřad jeho bydliště, je-li toto v jednom 
z obou smluvních států; není-li tomu tak, jsou 
příslušný ony úřady, jejichž orgánové vyko
nali úřední jednání.

(Ú úřední jednání na cizím státním území 
mimo hraniční silnici nebo hraniční cestu 
mohou úřední orgánové konati pouze na zá
kladě zvláštních dohod smluvních států.

Článek 10.
(1) Oddílům branné moci obou států nebo 

vojensky ozbrojeným osobám není dovoleno 
používati hraničních silnic a hraničních cest. 
Jednotlivým vojenským osobám jest dovoleno 
používati hraničních silnic a hraničních cest 
jen tehdy, nejsou-li ozbrojeny.

(2) Ustanoveními odstavce 1 nejsou do
tčena ustanovení článku 9, odstavce 2.

článek 11.
Zboží dopravované po hraničních silnicích 

a hraničních cestách mezi různými místy 
téhož státu jest při použití polovice silnice 
nebo cesty ležící mimo území tohoto státu 
posUzovati tak, jako by bylo dopravováno 
uvnitř'tohoto státu.

Článek 12.
Vedou-li silnice nebo cesty několikráte přes 

státní hranici, budou i s objekty udržovány 
těmi, kdož jsou k tomu povinni podle článku 5, 
a to i tehdy, slouží-li silniční trať výhradně 
spojení dvou osad druhého státu a nemá-li 
tudíž ten, kdo jest k udržování povinen, na

Dienstkleidung, gegebenenfalls mit Ein- 
schlufí des Seitengewehres, bei Ausůbung 
ihres Dienstes gegebenenfalls auch SchuB- 
waffen tragen.

(s) Die behordlichen Orgáne konnen Amts- 
handlungen auf den GrenzstraBen und Grenz- 
wegen in ihrer ganzen Breite vornehmen. Hie- 
bei ist bei Amtshandlungen gegen Staatsange- 
horige des anderen Staates nach Tunlichkeit 
im F4invernehnien mit den Organen desselben 
vorzugehen. Bei einer etwa notwendig wer- 
denden Verhaftung ist der Angehaltene, wenn 
er Angehoriger des anderen Staates ist,. un- 
verzůglich und ausnahmslos den zustándigen 
Organen dieses Staates ?u úbergeben. Gehort 
der Angehaltene keinem der beiden Vertrags- 
staaten an, so ist fůr die Kompetenz der Be- 
horde sein Wohnsitz maBgebehd, falls der- 
selbe in einem der beiden Vertragsstaaten 
liegt; ansonsten sind jene Behorden zu- 
stándig, deren Orgáne die Amtshandhmg 
vorgenommen haben.

(4) Die behordlichen Orgáne důrfen Amts
handlungen auf fremdem Staatsgebiete jen- 
seits der GrenzstraBe oder des Grenzweges . 
nur auf Grund spezieller Vereinbarungen der 
Vertragsstaaten vornehmen.

A r t i k e 1 10.
(1) Abteilungen der Wehrmacht beider 

Staaten oder militárisch bewaffneten Perso- 
nen ist die Benůtzung der GrenzstraBen und 
Grenzwege nicht gestattet. Einzelnen Militár- 
personen ist die Benůtzung der GrenzstraBen 
und Grenzwege nur dann gestattet, falls sie 
unbewaffnet sind.

(2) Durch die Bestimmungen des A.bsatzes 
1 werden die Bestimmungen des Artikels 9. 
Absatz 2, nicht berůhrt.

Artikel 11.
Waren, die auf GrenzstraBen und Grenz- 

wegen zwischen verschiedenen Orten dessel
ben Staates befordert werden, sind bei Be
nůtzung der auBerhalb dieses Staates gelege- 
nen StraBen- oder Wegehálfte so anzusehen, 
ais ob sie innérhalb des Staates befordert 
wůrden.

Artikel 12.
Ůberqueren StraBen oder Wege die Staats- 

grenze mehrmals, so sind sie einschlieBlieh 
der Objekte von den nach Artikel 5 Verpflich- 
teten auch dann zu erhalten, wenn der Stra- 
Benzug ausschlieBlich zur Verbindung zweier 
Ortschaften des anderen Staates dient und der
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udržování silnice zájmu. Tato povinnost trvá 
však jen dotud, pokud na území interesova- 
ného státu nebude zřízeno náhradní spojení 
nebo pokud jím nebude zastavena volná do
prava po dosavadní komunikaci.

článek 13.
Periodické revise hraničních mostů provádí 

každý z obou států na celých objektech podle 
svých vlastních předpisů, uvědomí však po
každé o výsledku druhý stát.

článek 14.
Nová mýtní práva mohou býti zřízena a do

savadní mýtní práva prodloužena nebo zru
šena, dále mohou býti zavedeny nebo změněny 
mýtní nebo jiné poplatky za užívání hranič
ních mostů a hraničních přívozů jen tehdy, 
sjednají-li o tom smluvní státy dohodu způ
sobem každému z nich ústavou předepsaným.

Článek 15.
(!) Nové silnice a cesty, mosty a přívozy, 

všeho druhu přes hranici mohou býti zřizo
vány jen v dohodě příslušných úřadů smluv
ních států.

(2) Podmínky užívání a sazby budou upra
veny pokud možno jednotně; totéž platí pro 
prodloužení povolení dosavadních přívozů.

Článek 16.

Štěrk k udržování silnic a cest může býti, 
jako dosud, dobýván v lomech v obou celních 
pohraničních pásmech. Pro dopravu štěrku 
a jiných hmot potřebných k udržování silnic 
v celních pohraničních pásmech poskytnou si 
smluvní státy co možno největších úlev.

Článek 17.
Smluvní státy postarají se o to, aby ti, kdož 

jsou podle předchozích ustanovení udržováním 
povinni, dostáli svým povinnostem podle usta
novení této smlouvy.

Erhaltungspflichtige soňach kein Interesse 
an der StraBenerhaltung hat. Diese Verpflich- 
tung dauert jedoch nur solange, ais auf dem 
Gebiete des interessierten Staates nicht eine 
Ersatzverbindung hergestellt oder von ihm der 
freie Verkehr auf der bisherigen Kommunika- 
tion nicht eingestellt wird.

A r t i k e 1 13.
Periodische Revisionen der Grenzbrůeken 

nimmt jeder der beiden Staaten an den Ge- 
samtobjekten nach seinen eigenen Vorschrif- 
ten vor, wobei jedoch der andere Staat von den 
Ergebnissen dieser Revisionen immer in 
Kenntnis gesetzt wird.

A r t i k e 1 14.
Die Einfůhrung neuer Mautrechte, die Ver- 

lángerung oder Aufhebung bestehender Maut
rechte, ferner die Einfůhrung und Abánderung 
der Maut- oder sonstiger Gebůhren bei Be- 
nůfczung von Grenzbrůeken oder Grenzůber- 
fuhren kann nur nach AbschluB eines Ůber- 
einkommens der Vertragsstaaten auf dem fůr 
jeden der beiden Staaten vorgesehenen. ver- 
fassungsmáBigen Wege erfolgen.

A r t i k e 1 15.
(1) Neue StraBen und Wege, Brůcken und 

Ůberfuhren alíer Art ůber die Grenze důrfén 
nur im Einverstandnisse der zustandigen Be- 
horden der Vertragsstaaten errichtet werden.

(2) Die Benůtzungsbedingungen und Tarife 
sind moglichst einheitlich zu regeln; das glei- 
che gilt fůr die Verlangerung der Bewilligung 
bestehender ůberfuhren.

Ar ti kel 16.
Der Schotter fůr die Erhaltung der StraBen 

und Wege kann wie bisher aus den Stein- 
brůchen in beiden Zollgrenzzonen gewonnen 
werden. Fůr die Beforderung des Schotters 
und der sonst notwendigen StraBenerhal- 
tungsmaterialien in den Zollgrenzzonen wer
den sich die Vertragsstaaten die weitest- 
gehenden Erleichterungen gewahren.

A r t i k e 1 17.
Die Vertragsstaaten werden dafůr Sorge 

tragen, daB die in den vorstehenden Bestim- 
mungen erwahnten Erhaltungspflichtigen 
ihrer Verpflichtung im Sinne der Bestimmun- 
gen dieses Vertrages nachkommen.
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Článek 18.
úřady obou států, pověřené udrzováníni a 

rekonstrukcemi hraničních silnic, hraničních 
cest a hraničních mostů, jakož jejich novo
stavbami, mohou si v těchto věcech téz na
vzájem přímo dopisovati.

III. HLAVA.

Právní poměry na vodách na 
hranici.

Díl I.
Dosavadní vodní práva a vodní díla.

Článek 19.
(i) Pravoplatně nabytá vodní práva a k nim 

patřící vodní díla na tocích, pokud jimi po 
délce probíhá státní hranice (hraniční toky), 
nebo na tocích hranicí napříč přeťatých (toky 
hranici přecházející) — na těchto potud, 
pokud jsou průběhem hranice dotčena^ — 
budou oběma státy uznána pravoplatnými, 
mohou-li tato práva býti prokázána úředními 
doklady. Takový průkaz může býti podán 
u příležitosti určitých případů, bude však po
kládán za provedený i tehdy, jestliže dotyčné 
vodní právo bylo jakožto po právu stávající 
prokázáno nej později tím, že^ jest obsaženo 
jak ve vodních knihách, které budou úředne 
doplněny podle článku 23, odstavec 1, tak 
i v opisech vodních knih, jež budou odevzdány.

(2) Ustanovení odstavce 1 bude použito na 
vodoprávní povolení udělená před účinností 
této smlouvy, na ta však, u nichž příslušné 
vodní dílo není ještě vybudováno, jen tehdy, 
bylo-li se stavbou již započato nebo bude-li 
stavba ve lhůtě konsensem předepsané zahá
jena a bude-li v obou případech ve stavbě 
řádně pokračováno.

(3) Vodní práva druhu označeného v od
stavci 1, která jsou zájemníky tvrzena, avšak 
která nebudou prokázána do tří let od účin
nosti této smlouvy (článek 23, odstavec 1), 
budou pokládána za neplatná a jest k nim 
třeba výslovného propůjčení. Pro řízení a pří
slušnost jsou směrodatná ustanovení III. dílu 
této hlavy.

A r t i k e 1 18.
Die mit der Erhaltung und mít den Rekon- 

struktionen an Grenzstrafíen, Grenzwegen 
und Grenzbrůcken sowie mit den Neubauten 
derselben betrauten Behorden beider Staaten 
konnen in diesen Angelegenheiten auch 
schriftlich unmittelbar miteinander ver- 
kehren.

III. ABSCHNITT,
Rechtsverhaltnisse an Gewássern an der 

Grenze.

I. Teil.
Bestehende Wasserrechte und 

Wasseranlagen.

A r t i k e 1 19.
(1) Die rechtsgiiltig erworbenen Wasser

rechte und die dazu gehorigen Anlagen an 
den Gewássern, soweit in denselben die Staats- 
grenze der Lánge nach verláuft (Grenz- 
gewásser) oder an Gewássern, die von der 
Grenze quer durchschnitten werden (ůber- 
tretende Gewásser) — an diesen. soweit sie 
durch die Grenzfůhrung beriihrt sind — wer
den von beiden Staaten ais' zu Recht beste- 
hend anerkannt, wenn diese Rechte durch 
amtliche Belege nachgewiesen werden konnen. 
Ein solcher Nachweis kann gelegentlich kon- 
kreter Anlásse erbracht werden, er ist aber 
auch dann ais erbracht anzusehen, wenn das 
betreffende Wasserrecht spátestens dadurch 
ais zu Recht bestehend erwiesen wird, daB es 
in den gemáB Artikel 23, Absatz 1, von amts- 
wegen zu ergánzenden Wasserbúchern und zu 
úbermittelnden Wasserbuchabschriften ent- 
halten ist.

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 fin- 
den auf wasserrechtliche Bewilligungen, die 
vor ctem Inkraíttreten dieses Vertrages erteilt 
worden sind, bei denen jedoch die betreffende 
Wasseranlage noch nicht ausgebaut ist, nur 
dann Anwendung, wenn der Bau bereits be- 
gonnen wurde oder in der im Konsense voi - 
geschriebenen Baubeginnfrist in Angriff ge- 
nommen und in beiden Fállen in entsprechen- 
der Weise fortgefůhrt wird.

(3) Wasserrechte der in Absatz 1 bezeich- 
neten Art, die von den Beteiligten behauptet, 
aber nicht innerhalb von drei Jahren nach 
clem Inkraftreten dieses Vertrages nachge
wiesen sind (Artikel 23, Absatz 1), werden 
ais nicht bestehend betrachtet und bedůrfen 
einer ausdriicklichen Verleihung. Fůr das 
Verfahren und die Zustándigkeit sind die Be
stimmungen des III. Teiles dieses Abschnittes

| maíjgebend.
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článek 20.

(!) Pokud jde o vodní práva, jež byla v době 
mezi státním převratem (28. října 1918) a 
konečným převzetím správy československými 
úřady udělena úřady v této době činnými, vy
hrazuje si republika československá uznati 
tato práva nebo odepříti jich uznání.

(2) Tato výhrada neplatí však pro vodo
právní povolení, která v územích dříve dolno- 
rakouských a na základě mírové smlouvy 
podepsané v St. Germain en Laye republice 
Československé postoupených byla pravo
platně udělena sice po státním převratu, avšak 
před odevzdáním těchto území (30. července 
1920).

Článek 21.
Dosavadní soukromoprávní ujednání o uží

vání vody mezi majiteli vodních děl a jinými 
zájemníky zůstávají, pokud nejsou v rozporu 
se zákonnými předpisy jednoho z obou států, 
nadále v platnosti i tenkrát, nastala-li vy
týčením hranice změna .ve státní příslušnosti 
některé ze zúčastněných osob.

Článek 22.
Udržovací povinnosti, služebnosti a jiné zá

vazky vyplývající z vodních práv uvedených 
v článku 19 zůstávají i nadále v platnosti bez 
ohledu na státní příslušnost osob zavázaných 
nebo oprávněných, jakáž i bez ohledu na to, 
je-li vodní dílo, k němuž vodní právo se pojí, 
na území jednoho nebo druhého státu.

Článek 23.
(!) Smluvní státy zařídí, aby do tří let od 

účinnosti této smlouvy byly vodní knihy podle 
ustanovení vodních zákonů řádně doplněny 
zápisem vodních práv a vodních děl zmíněných 
v článku 19 a aby ověřené opisy těchto zápisů 
byly odevzdány vodoprávnímu úřadu druhého 
státu.

(2) Spisová rozluka podle ustanovení mí
rové smlouvy podepsané v St. Germain en 
Laye není tím dotčena.

A r t i k e 1 20.
í1) Was die in der Zeit zwischen dem 

Staatsumsturze (28. Oktober 1918) und der 
endgůltigen ubernahme der Verwaltung 
durch die čechoslovakischen Behorden seitens 
der damals amtierenden Behorden verliehenen 
Wasserrechte anlangt, behált sich die čecho- 
slovakische Republik vor, diese Rechte anzu- 
erkennen oder deren Anerkennung zu ver- 
weigern.

(2) Dieser Vorbehalt gilt jedoch nicht fůr 
wasserrechtliche Bewilligungen, die in den auf 
Grund des Staatsvertrages von St. Germain en 
Laye an die čechoslovakische Republik abge- 
tretenen ehemals niederosterreichischen Ge- 
bieten zwar nach dem Staatsumsturze, aber 
vor der úbergabe dieser Gebiete (30. Juli 
1920) verliehen wurden.

A r t i k e 1 21.
Die bisherigen privatrechtlichen Vereinba- 

rungen zwischen Eigentumern von Wasser- 
anlagen und anderen Beteiligten uber die 
Wasserbeniitzung bleiben, soweit sie mit den 
gesetzlichen Bestimmungen eines der beiden 
Staaten nicht im Widerspruch stehen, weiter- 
hin auch dann aufrecht, wenn infolge der 
Grenzziehung ein Wechsel in der Staatsange- 
horigkeit einer der beteiligten Personen ein- 
getreten ist.

A r t i k e 1 22.
Erhaltungsverpfliehtungen, Dienstbarkeiten 

und sonstige Verbindlichkeiten, die aus den 
ín Artikel 19 erwáhnten Wasserrechten her- 
růhren, bleiben auch fernerhin ohne Růck- 
sicht auf die Staatsangehorigkeit der ver- 
pflichteten oder berechtigten Personen sowie 
ohne Růcksicht darauf aufrecht, ob sich die 
Wasseranlage, an die das Wasserrecht ge- 
bunden ist, auf dem Gebiete des einen oder 
des anderen Staates befindet.

Artikel 23.
(!) Die Vertragsstaaten werden MaBnah- 

men treffen, damit innerhalb von drei Jahren 
nach dem Inkrafttreten dieses Vertrages die 
Wasserbůcher nach MaBgabe der Bestim
mungen der Wasserrechtsgesetze durch Ein- 
tragung der im Artikel 19 bezeichneten Was
serrechte und Wasseranlagen ordnungsmáBig 
ergánzt und beglaubigte Abschriften dieser 
Eintragungen der Wasserrechtsbehorde des 
anderen Staates ůbermittelt werden.

(2) Die Aktenůbergabe im Sinne der Be
stimmungen des Staatsvertrages von St. Ger
main en Laye wird hiedurch nicht berúhrt.
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článek 24.
Jsou-li ve vodoprávním povolení vodního 

díla, které svými účinky zasahuje do obou 
států, vyjádřeny některé závazky v peněžitých 
částkách předválečné měny, budou platy na 
žádost některého ze zájemníků příslušnými 
vodoprávními úřady obou států v dohodě pře
zkoušeny a vyměřeny, a to vždy ve měně 
státu, na jehož území toto vodní dílo jest. 
V této měně konají se také veškeré platby.

článek 25.
Majitelům děl uvedených v článku 19 budou 

po bližším dorozumění příslušných úřadů 
smluvních států a za šetření předpisů plat
ných pro pohraniční styk poskytnuty podle 
možnosti úlevy při překračování státní hra
nice k obsluze a k udržování vodních děl.

Článek 26.
(i) Smluvní státy budou pečovali o to, aby 

vodní díla na hraničních tocích a na tratích 
toků hranici přecházejících, které jsou v její 
blízkosti, byla udržována a provozována podle 
platných závazků a aby opatřeními na vlast
ním území samovolně učiněnými nebyly pů
sobeny poruchy v provozu takových děl leží
cích na území cizího státu. Přechodné nevy
hnutelné poruchy, na př. při opravách, vy- 
klizovacích pracích a pod., musí však býti 
trpěny.

(2) Při rybnikářství v celním pohraničním 
pásmu bude podle možnosti vzat zřetel na 
zájmy majitelů děl nalézajících se na dolní 
vodě v území1 druhého státu; zvláště buďtež 
— neodporují-li tomu prokázaná práva maji
telů rybníků vyplývající z konsensu nebo ze 
starého stavu — rybníky napájeny za velkých 
anebo vyšších středních vod a vypouštěny 
mírnou rychlostí, a to teprve po odklizení 
otav a po včasném předchozím uvědomení 
obecního úřadu hraniční obce na druhém stát
ním území.

(3) Není-li řádně zajištěno udržování něja
kého veřejným zájmům sloužícího díla (na př. 
mostu nebo provedené úpravy vodního toku) 
nebo není-li toto udržování podle původního

A r t i k e 1 24.
Kommen in der wasserrechtlichen Bewilli- 

gung fůr eine Wasserbentitzungsanlage, die 
durch ihre Wirkung in beide Staaten tiber- 
greift, Verpflichtungen vor, die, in Geldbetrá- 
gen der vor1 dem Kriege bestandenen Wáh- 
rung ausgedrůckt sind, so werden uber An- 
suchen eines der Interessenten die Zahlungen 
durch die zustándigen Wasserrechtsbehorden 
beider Staaten einvernehmlich ůberprúft und 
bemessen, und zwar immer in der Wáhrung 
jenes Staates, in welchem sich die Wasser- 
anlage befindet. In dieser Wáhrung werden 
auch sámtliche Zahlungen geleistet.

A r t i k e 1 25.
Unbeschadet der fůr den Grenzverkehr im 

úbrigen geltenden Vorschriften sind den Be- 
sitzern der in Artikel 19 erwáhnten Anlagen 
nach náherer Verstándigung der zustándigen 
Behorden der Vertragsstaaten beim ůber- 
schreiten der Staatšgrenze zwecks Bedienung 
und Instandhaltung der Anlagen tuniichst Er- 
leichterungen zu gewáhren.

Artikel 26.
(1) Die Vertragsstaaten werden dafůr vor- 

sorgen, daB die Wasseranlagen an den Grenz- 
gewássern und in den náehst der Grenze ge- 
legenen Strecken der ůbertretenden Gewasser 
nach Mafigabe der bestehenden Verpflichtun
gen erhalten und betrieben vrerden und dafí 
keine Storungen des Betriebes solcher au*f 
fremdem Staatsgebiete gelegenen Anlagen_ 
durch auf eigenem Gebiete vorgenommene 
eigenmáchtige MaBnahmen erfolgen. Vor- 
ůbérgehende unvermeidliche Storungen, z. B. 
anláBlich von Reparaturen, Ráumungsarbei- 
ten u. dgl. můssen jedoch geduldet werden.

(2) Beim Betriebe von Teichanlagen in der 
Zollgrenzzone sollen die Interessen der Unter- 
lieger im anderen Staatsgebiete tuniichst be- 
růcksichtigt v/erden; insfcesondere soli — so- 
ferne nicht konsensmáBige oder ais alter Be- 
stand erwiesene Rechte der Teichbesitzer ent- 
gegenstehen — das Spanrien von Teichen zur 
Zeit von Hochwássern oder starken Mittel- 
wássern, das Ablassen der Teiche mit máBiger 
Geschwindigkeit, ferner erst nach der Grum- 
meternte und nach rechtzeitiger vorheriger 
Verstándigung des Gemeindeamtes der Grenz- 
gemeinde des anderen Staatsgebietes erfolgen.

(3) Wenn die Erhaltung irgend einer dem 
offentlichen Interesse dienenden Anlage (zum 
Beispiel Brůcken oder durchgefůhrte Wasser- 
laufregulierungen) nicht gehorig gesichert
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konsensu se zřetelem na vytýčení hranice již 
účelně proveditelným, bude udržování na za
kročení zájemníků v každém jednotlivém pří
padě upraveno podle ustanovení III. dílu této 
hlavy.

článek 27.
(i) Smluvní státy budou pečovati o to, aby 

vodní díla zřízená na tocích hranici přecháze
jících a touto hranicí dotčená byla provozo
vána a udržována tak, aby prospěch vyplýva
jící z vodního díla podle konsensu zůstal ne
zkráceně zachován i zájemníkům na území 
nyní cizího státu, jakož i aby bylo zabráněno 
každému poškození těchto zájemníků. Přísluš
nost k cizímu státnímu území nezbavuje však 
dotyčné zájemníky povinností vyplývajících 
pro ně z titulu díla a z jeho udržování.

(2) Smluvní státy budou také pečovati o to, 
aby byly udržovány způsobem odpovídajícím 
platným závazkům rybníky a umělé toky na
lézající se na vlastním území, slouží-li podle 
konsensu jako náhony nebo odpady pro vodo
právně povolená a na území státu sousedního 
zřízená vodní díla a je-li udržování těchto 
vodních děl v dobrém stavu zajištěno přísluš
ným vodoprávním konsensem.

Díl II.

Udělování nových vodních práv a zřizování 
nových vodních děl.

článek 28.
(i) Každý z obou států má v hraničních 

tocích v zásadě právo volně nakládat! polovicí 
protékající vody. Zvětší-li se v hraničních tra
tích řek Dyje nebo Moravy přítok malé vody 
zřízením nádrží, připadne prokazatelný pří
růstek vody — pokud zvláštními úmluvami 
nebude jinak stanoveno — k dobru onomu 
státu, jehož nákladem byla nádrž vybudována. 
Při výkonu oprávnění příslušejících podle 
předchozího smluvním státům zůstanou na
bytá vodní práva zachována.

ist oder mit Eúcksicht auf die Grenzfúhrung 
nach dem ursprůnglichen Konsense nicht 
meíir zweckmáBig durchfúhrbar erseheint, 
wird die Erhaltung auf Einschreiten der In- 
teressenten in jedem Einzelfalle gemáft den 
Bestimmungen des III. Teiles dieses Abschnit- 
tes geregelt werden.

Artikel 27.
(1) Die Vertragsstaaten werden dafíir 

Sorge tragen, daB die an den tibertretenden 
Gewássern ausgefúhrten und durch die 
Grenze berůhrten Wasseranlagen so betrieben 
und erhalten werden, daB der aus der Wasser- 
anlage im Sinne des Konsenses herrúhrende 
Nutzen aúch fůr die Interessenten im nun- 
mehr fremden Staatsgebiete unverkurzt auf- 
recht, bezw. jede Sehádigung solcher Inter
essenten vermieden bleibt. Die Zugehorigkeit 
zum fremden Staatsgebiet enthebt aber die 
betreffenden Interessenten nicht von den 
ihnen aus dem Titel der Wasseranlage und 
aus deren Erhaltung obliegenden Verpflich- 
tungen.

(2) Die Vertragsstaaten werden ferner fůr 
die den bestehenden Verpflichtungen entspre- 
chende Erhaltung der auf eigenem Gebiete 
befindlichen kiinstlichen Gerinne und Teiche 
Sorge tragen, soweit diese konsensgemáB ais 
Zu- oder Ablauf fůr die wasserrechtlich be- 
willigten, im Gebiete des Nachbarstaates er- 
richteten Wasseranlagen dienen und falls die 
Erhaltung der letzteren in gutem Zustande 
durch den betreffenden wasserrechtlichen 
Konsens gesichert ist.

II. Teil.

Verleihung neuer V/asserrechle und Er- 
richtung neuer Wasseranlagen.

Artikel 28.
(i) Jeder der beiden Staaten ist grundsátz- 

lich berechtigt, in den Grenzgewássern uber 
die Halíte des durchflieBenden Wassers zu 
verfůgen. Wird die Niederwasserfúhrung in 
den Grenzstrecken der Thaya oder der March 
durch Errichtung von Akkumulationsanlagen 
erhoht, so kommt der nachweisbare \Vasser- 
zuwaehs -— soferne durch besondere ůberein- 
kommen nichts anderes vereinbart wird 
jenem Staate zugute, auf dessen Kosten die 
Anlage gebaut wurde. Bei Ausůbung der nach 
Vorstehendem den Vertragsstaaten zustehen- 
den Befugnisse bleiben bereits erworbene 
Wasserrechte gewahrt.
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(2) Pro využití vodní síly řeky Dyje v hra
niční trati od čížova (Zaisa) až k Podmolí 
(Baumohl) platí ustanovení úmluvy mezi re
publikou československou a republikou Ra
kouskou o vedení československo-rakouské 
hranice a některých souvislých otázkách, 
podepsané v Praze dne 10. března 1921.

(s) Mohla-li by býti způsobena nějakým 
dílem značnější nebo trvalá změna odtokových 
poměrů některého hraničního toku nebo toku 
hranici přecházejícího, vezmou smluvní státy 
podle možnosti zřetel na oprávněné zájmy oby
vatelů druhého státu.

článek 29.
(r) Smluvní státy budou podporovati stav

by, které zajišťují hraniční tok a přilehlé 
inundační území proti škodám způsobovaným 
velkými vodami, které slouží k odvodňování a 
zavodňování přilehlého území, případně zjed
návají vodě odpad, které zásobují pohraniční 
obce vodou a které konečně slouží využití vodní 
síly hraničních toků.

(2) Aby bylo umožněno účelné a odborně 
dokonalé provádění takových staveb, shodují 
se smluvní státy na těchto zásadách:

a) Stavby toliko na jednom břehu přijdou 
v úvahu zvláště tam, kde jest jich třeba k za
jištění břehů, k odstranění průtrží a k ochraně 
pozemků proti záplavám, případně k účelům 
melioračním.

b) Při systematické úpravě hraničního toku 
(úpravě říčního koryta) bude dbáno toho, aby 
bylo podle možnosti docíleno neškodné odvá
dění středních (letních) velkých vod v tratích 
volných a odvádění nejvyššíeh velkých vod 
v územích zastavěných. Při úpravách bude 
dále dbáno toho, aby nenastalo přesušení po
zemků na jedné nebo na druhé straně a aby 
bylo umožněno jejich zavodňování okalovými 
vodami a zavlažování v době sucha.

c) Při povolování nových vodních práv bude 
dbáno toho, aby nebylo zadáváno i ono množ
ství vody, jehož jest třeba k hnojivému po-

(2) Fůr die Ausnútzung der Wasserkráfte 
des Thayaflusses in der Grenzstrecke von čí- 
žov (Zaisa) bis Podmolí (Baumohl) gelten 
die Bestimmungen des am 10. Márz 1921 in 
Prag unterzeichneten ůbereinkommens zwi- 
schen der čechoslovakischen Republik und der 
Republik Osterreich, betreffend die Fúhrung 
der čechoslovakisch-osterreichischen Grenze 
und verschiedene damit zusammenhángende 
Fragen.

(3) Wenn durch eine Anlagé eine bedeuten- 
dere oder dauernde Ánderung der AbfluByer- 
háltnisse eines Grenzgewássers oder eines 
úbertretenden Gewássers verursacht werden 
konnte, werden die Vertragsstaaten nach 
Moglichkeit auf die gereehtfertigten ínter- 
essen der Bewóhner des anderen Staates 
Růcksicht nehmen.

A r t i k e 1 29.
(1) Die Vertragsstaaten werden solche 

Bauten fordem, die-die Sicherung des Grenz
gewássers und des anhegenden Inundatipns- 
gebietes gegen Hochwasserscháden, weiters 
die Entwásserung • und Bewásserung des an- 
liegenden Gebietes, bezw. die Schaffung der 
Vorflut, die Versorgung von Grenzgemeinden 
mit Wasser und endlich die Ausnútzung der 
Wasserkraft der Grenzgewásser zum Zweeke 
haben.

(2) Um eine zweckmáBige und fachmán- 
nisch vollkommene Ausfůhrung solcher Bau
ten zu erm<iglichen, kommen die Vertrags
staaten in folgenden Grundsátzen ůberein:

a) Einseitige Uferbauten kommen insbeson- 
dere dort in Betracht, wo sie zur Sicherung 
der Ufer, zur Beseitigung der Durchrisse und 
zum Schutze der Grfindstůcke gegen Ůber- 
schwemmungen, eventuell zu Meliorations- 
zwecken notig sind.

b) Bei systematischer Regulierung eines 
Grenzgewássers (Regulierung des FluBbettes) 
wird darauf geachtet, daB in den freien 
Strecken nach Moglichkeit eine unschádliche 
Ableitung der mittleren Hochwásser (Som- 
merhochwásser) und in verbauten Gebieten 
die Ableitung der groBten Hochwásser erzielt 
werde. Bei Reguherungen ist weiters darauf 
zu achten, daB eine úbermáBige Trocken- 
legung der an der einen oder anderen Seite 
gelegenen Grundstucke vermieden und daB 
ihre Bewásserung durch Schlammwásšer und 
Berieselung zur Trockenzeit errnoglicht 
werde.

c) Bei Bewilligung neuer Wasserrechte 
wird darauf zu achten sein, daB nicht auch 
jene Wassermenge vergeben werde, die fůr
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vodňování a k letnímu zavlažování přilehlých 
pozemků.

Díl III.

Úřady a řízení.

Článek 30.
Všecky vodoprávní věci, jež se týkají hra

ničních toků nebo toků hranici přecházejících, 
budou posuzovány výhradně podle zákonů 
onoho státu, na jehož území vodní dílo leží 
nebo má býti zřízeno.

článek 31.
(!) Vodoprávní věci týkající se hraničních 

toků budou, s výjimkou trestních věcí, vyři
zovány zásadně pouze dohodou vodoprávních 
úřadů obou států bez ohledu na to, jsou-li tím 
dotčena obě státní území či nikoliv. Je-li ne
bezpečí v prodlení, může býti započato s jedno
strannými ochrannými opatřeními ještě před 
dosažením uvedené dohody. Zároveň budiž 
však o tom zpraven příslušný vodoprávní úřad 
druhého státu za účelem dodatečného sjednání 
dohody.

(2) Rozhodovati ve vodoprávních věcech 
týkajících se toků hranici přecházejících jest 
příslušným pouze úřad vlastního státu.

(3) Jde-li v případech uvedených v odstav
cích 1 a 2 o stavby, které mají býti zřízeny 
na územích obou států, udělí každý z obou 
vodoprávních úřadů poplení pro část díla zři
zovanou na vlastním území, při čemž budiž 
dle možnosti a účelnosti přihlíženo k tomu, 
aby řízení byla provedena současně nebo ale
spoň souvisle, a oba úřady nechť se dohodnou,, 
aby bylo zabráněno rozporům v obsahu obou 
povolovacích nálezů.

(4) Přívozy a mosty jakéhokoliv druhu přes 
hraniční toky smějí býti zřizovány jen v do
hodě příslušných úřadů smluvních států. Pod
mínky, jež mají býti předepsány pro provoz 
přívozů a pro používání mostů, jakož i sazby 
buďtež stanoveny pokud možno jednotně. 
Stejně budiž postupováno i při prodlužování 
dosavadních povolení přívozů.

die diingende Bewásserung der anliegenden 
Grundstúcke und zur Sommerberieselung er- 
forderlich erscheint.

III. Teil.

Behdrden und Verfahren.

A r t i k e 1 30.
Alle Wasserrechtsangelegenheiten, welehe 

Grenzgewasser oder ůbertretende Gewásser 
betreffen, sind ausschlieBlich nach den Ge- 
setzen des Staates zu beurteilen, auf dessen 
Gebiete die Anlage liegt oder errichtet werden 
soli.

A r t i k e 1 31.
(1) Wasserrechtsangelegenheiten, welehe 

Grenzgewasser betreffen, mit Ausnahme der 
Strafsachen, sind grundsátzlich nur im Ein- 
verstándnisse der Wasserrechtsbehorden bei- 
der Staaten auszutragen ohne Rucksieht dar- 
auf, ob hiedurch beide Staatsgebiete beriihrt 
werden oder nicht. Bei Gefahr im Verzuge 
konnen einseitige SchutzmaBnahmen noch 
vor der Erzieíung des erwáhnten Einverstánd- 
nisses in Angriff genommen werden. Gleich- 
zeitig ist jedoch behufs nachtráglicher Her- 
stellung des Einverstándnisses die zustándige 
Wasserrechtsbehorde des anderen Staates hie- 
von in Kenntnis zu setzen.

(2) Zur Entscheidung in Wasserrechts
angelegenheiten, welehe ůbertretende Gewás
ser betreffen, ist nur die Behorde des eigenen 
Staates, berufen.

(s) Handelt es sich in den Fállen der Ab- 
sátze 1 und 2 um Bauten, die auf beide Staats
gebiete zu liegen kommen, so hat jede der 
Wasserrechtsbehorden fůr den auf eigenem 
Staatsgebiete zu errichtenden Teil der Anlage 
die Bewilligung zu erteilen, wobei nach Mog- 
lichkeit und Zweckmáfiigkěit auf eine gleich- 
zeitige oder doch zusammenhángende Durch- 
fůhrung des Verfahrens Bedacht zu nehmen 
und behufs Vermeidung von Widersprůchen 
im Inhalte der beiderseitigen Bewilligungs- 
erkenntnisse das Einvernehmen zwischen den 
beiden Behorden herzustellen ist.

(4) ůberfuhren und Brůcken aller Art uber 
Grenzgewasser diirfen nur im Einverstánd- 
nisse der zustándigen Behorden der Vertrags- 
staaten errichtet werden. Die fůr den Betrieb 
der ůberfuhren und fůr die Benůtzung von 
Brůcken vorzuschreibenden Bedingungen und 
die Tarife sind moglichst einheitlich festzu- 
setzen. Der gleiche Vorgang hat auch bei 
Verlángerung bestehender Bewilligungen von 
Ůberfuhren Platz zu greifen.
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(ó) Ve vodoprávních věcech, jimiž jsou do
tčena práva nebo zájmy stran na území dru
hého státu, a to i jde-li o jiná vodoprávně 
chráněná práva než ona uvedená v článku 19, 
odstavec 1, mají tyto strany jak co do mate- 
rielního, tak co do procesuálního práva totez 
postavení, jako strany toho státu, na jehož 
území dílo jGst anebo má bytí zřízeno, úřcvd 
příslušný k projednání věci jest povinen tyto 
zájemníky přizvati prostřednictvím přísluš
ných úřadů druhého státu k účasti na vodo
právním řízení stejně jako zájemníky na území 
vlastního státu.

(g) Nebude-li v záležitostech obsažených 
v III. hlavě dosaženo dohody mezi vodopráv
ními úřady obou států v prvé stolici, bude věc 
předložena příslušným vyšším úřadům^ ^obou 
států. Nedohodnou-li se ani nejvyšší úřady, 
dojde případně k rozhodčímu řízení, o němž 
jest řeč v článku 70, před rozhodčím souaem 
tam uvedeným.

(t) Mají-li zamýšlená vodní díla nebo jiná 
s těmito související opatření za následek 
změnu státní hranice, mohou úřady uvedené 
v odstavci 6 nebo rozhodčí soud rozhodnouti 
teprve tehdy, byla-li změna hranice schválena 
oběma smluvními státy ústavní cestou.

(8) Ustanovení odstavce 1, věty první, a od
stavce 5 nelze použiti při vodních dílech, 
o jichž zřízení bylo mezi smluvními státy již 
docíleno dohody.

Čláipek 32.

Všecka vodní práva vztahující se k vodním 
dílům na hraničních tocích anebo k dílům, 
jimiž jsou dotčena území obou států, zapíší se 
do vodních knih smluvních států na základě 
rozhodnutí vodoprávních úřadů nebo na^ zá
kladě provedeného rozhodčího výroku rozhod
čího soudu, o němž jest řeč v článku 70.

článek 33.

Za vodoprávní úřad ve smyslu této smlouvy 
pokládá se úřad, který jest povolán podle plat-

(5)Bei Wasserrechtsangelegenheiten, durch 
welche die Rechte oder Interessen von Par- 
teien des anderen Staatsgebietes beruhrt wer- 
den, und zwar auch dann, wenn es sich um 
andere wasserrechtlich geschůtzte Rechte 
handelt ais die im Artikel 19, Absatz 1, ange- 
fúhrten, haben diese Parteien sowohl hin- 
sichtlich des materieilen ais auch des prozes- 
sualen Rechtes dieselbe Stellung wie die Par
teien desjenigen Staates, auf dessen Gebiete 
die Anlage liegt oder errichtet werden soli. 
Diese Beteiligten hat die zur Amtshandlung 
berufene Behorde im Wege der zustándigen 
Behorde des anderen Staates dem wasser- 
rechtlichen Verfahren in gleicher Weise bei- 
zuziehen wie die Beteiligten auf dem Gebiete 
des eigenen Staates.

(c) Wenn zwischen den Wasserrechtsbe- 
horden beider Staaten in erster Instanz keine 
Einigung in Angelegenheiten des III. Ab- 
schnittes erzielt wird, so wird die Angelegen- 
heit an die zustándigen hoheren Behorden 
beider Staaten geleitet. Falls sich auch die 
obersten Behorden nicht einigen sollten, so 
tritt gegebenenfalls das im Artikel 70 vor- 
gesehene schiedsgerichtliche Verfahren bei 
dem dort bezeichneten Schiedsgericht ein.

(i) Haben die geplanten Wasseranlagen 
oder sonstige mit diesen zusammenhángende 
Vorkehrungen eine Ánderung der Staats- 
grenze zur Folge, so konnen die im Absatze 6 
erwáhnten Behorden oder das Schiedsgericht 
erst dann entscheiden, wenn die Grenzánde- 
rung von beiden Staaten in verfassungsmáíli- 
ger Weise genehmigt wurde.

(s) Die Bestimmungen des Absatzes 1, er
ster Satz, und des Absatzes 5 finden keine 
Anwendung bei Wasseranlagen, uber deren 
Ausfůhrung zwischen den Vertragsstaaten 
bereits ein Einvernehrnen erzielt wurde.

Artikel 32.
Die Eintragung aller Wasserrechte, die sich 

auf Anlagen in den Grenzgewássern oder auf 
solche Anlagen beziehen, die das Gebiet bei
der Staaten berúhren, in die Wasserbůcher 
der Vertragsstaaten erfolgt auf Grund der 
Entscheidung der Wasserrechtsbehorden oder 
auf Grund des durch sie in Vollzug gesetzten 
Schiedsspruches des im Artikel 70 vorgesene- 
nen Schiedsgerichtes.

Artikel 33. ■
Ais Wasserrechtsbehorde im SintíS dieses 

Vertrages wird jene Behorde angesehen, die
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ných předpisů svého státu, aby uděloval vodo
právní povolení.

článek 34.
Vodoprávní úřady smluvních států mohou 

si ve věcech vodoprávních, upravených touto 
smlouvou, navzájem též přímo dopisovati.

Článek 35.
Byla-li v době od.státního převratu do účin

nosti této smlouvy provedena opatření na vod
ních stavbách nebo udělena vodoprávní po
volení, při nichž nebylo dbáno zásad této 
smlouvy, zůstává smluvním státům vyhrazeno 
navázat! případ od případu jednání o tom, 
bylo-li by možno odstraňiti nebo omezitř škody 
tím případně způsobené, aniž by však byla 
dotčena snad nastavší pravoplatnost rozhod
nutí.

Díl IV.

Zvláštní ustanovení.

článek 36.
Policii vodní vykonává každý stát na svém 

území. V hraničních tocích spáchané vodní 
pychy budou vzájemně oznamovány přísluš
ným správním úřadům.

Článek 37.
Ustanovení této smlouvy o používání vody 

vůbec obdobně platí i při používání vodních 
toků pro plavení dříví.

článek 38.
Ustanovení této hlavy platí též pokud jde 

o řeky Dunaj, Moravu a Dyji, nes táno ví-li 
jinak zvláštní úmluvy, které o těchto tocích 
budou sjednány. IV.

IV. HLAVA.

Úprava rybolovu a rybochovu na mokrých 
hranicích.

arr ríVravarí - cČ lanek 39. I
V běžném' ®ájemním období nenastanou 

v nájemních poměrech změny. Po uplynutí

zur Erteilung der wasserrechtlichen Bewilli- 
gung nach den geltenden Vorschriften ihřes 
Staates berufen ist.

A r t i k e 1 34.
Die Wasserrechtsbehorden der Vertrags- 

staaten konnen in den durch diesěn Vertrag 
geregelten Wasserrechtsangelegenheiten mit- 
einander auch schriftlich unrnittelbar ver- 
kehren.

Ar ti kel 35.
Falls in der Zeit zwischen dem Staatsum- 

sturze und dem Inkrafttreten dieses Vertra- 
ges wasserbauliche Mafínahmen getroffen 
oder wasserrechtliche Bewilligungen erteilt 
worden sein sollten, be.i denen die Grundsátze 
dieses Vertrages nicht zur Geltung gelangt 
sind, bleibt es den Vertragsstaaten vorbehal- 
ten, fallweise in Verhandlungen liber die Mog- 
lichkeit einer Behebung oder Einschránkung 
hiedurch entstandener Nachteile, jedoch unbe- 
schadet der etwa eingetretenen Rechtskraft 
von Entscheidungen, einzutreten.

IV. Teil.

Besondere Bestimmungen.

A r t i k e 1 36.
Den Wasserpolizeidienst versieht jeder 

Staat auf seinem Gebiete. In den Grenzgewás- 
sern begangene Wasserfrevel sind gegenseitig 
den zustándigen Verwaltungsbehorden anzu- 
zeigen.

A r t i k e 1 37.
Die Bestimmungen dieses Vertrages hin- 

sichtlich der Wasserbenůtzung uberhaupt fin- 
den auf die Benútzung der Gewásser zur Holz- 
trift sinngemáB Anwendung.

A r t i k e 1 38.
' Die Bestimmungen dieses Abschnittes fin- 

den auch auf die Donau, March und Thaya 
insoweit Anwendung, ais durch die liber diese 
Wasserláufe zu treffenden Sondertibereinkom- 
men nichts anderes bestimmt wird.

IV. ABSCHNITT.

Regelur-g des Fischfanges und der Fisehzucht 
auf den nassen Grenzen.

A r t ik e 1 39. r
^" Wálirend der laufěnděíVPáhlit^ériode treten 

in den Pachtverháltnissen keine Ánderungen
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tohoto běžného nájemního období budou pro 
nájemní poměry platí ti zákony příslušného 
státu.

článek 40.
Pro úpravu nových nájemních poměrů a 

rybářství vůbec platí, i pokud jde o hraniční 
toky, zásada, že každý z obou států má vý
sostní pravomoc nad vodstvem na svém úze
mí, tudíž i nad přilehlou částí vodstva až ke 
státní hranici.

Článek 41.
Přizná-li se v některém z obou států výkon 

rybářského práva v hraničních tocích přísluš
níku státu druhého, řídí se tento výkon zá
kony a nařízeními státu, na jehož území se 
rybolov nebo rybochov provozuje. Na tocích 
hranici přecházejících platí pro výkon práva 
rybářského zákony a nařízení onoho státu, 
v němž se právo rybářské vykonává.

Článek 42.
Smluvní státy sjednají zvláštní dohodu 

o jednotných dobách šetření ryb a raků 
v hraničních tocích a tocích hranici přecháze
jících, jakož i ve vodních tocích majících dů
ležitost pro rybářství v prvních dvou uve
dených vodách.

Článek 43.
(!) Ryby a raci vyskytující se ve vodách 

uvedených v článku 42 mohou býti lapáni, 
mají-li nejmenší míru, jež bude určena do
hodou smluvních států. Tato nejmenší míra 
měří se u ryb od špičky hlavy až ke konci 
ocasní ploutvé, u raků od očí až ke konci na
taženého ocasu.

(-) Lapené ryby nebo raci, jejichž velikost 
nedosahuje nejmenší míry,'musí býti vpu
štěni znět do vody.

článek 44.
í1) Rybolov v noci, to jest od západu dó 

východu slunce,"jest ve vodách uvedených 
v článku 42 zásadně zakázán. Výjimky z to-

ein. Nach Ablauf dieser laufenden Pacht- 
periode treten fůr die Pachtverháltnisse die 
Gesetze des betreffenden Staates in Wirksam- 
keit.

A r t i k e 1 40.
Bei der Regelung der neuen Pachtverhált

nisse und der Fischerei úberhaupt gilt auch 
fůr die Grenzgewásser der Grundsatz, daB je
dem der beiden Staaten das Hoheitsrecht uber 
die Gewásser in semem Gebiete und daher 
auch liber den anliegenden Teil des Gewássers 
bis zur Staatsgrenze zusteht.

A r t i k e 1 41.
Wird in den Grenzgewássern die Ausúbung 

des Fischereirechtes in einem der beiden Staa
ten einem Angehorigen des anderen Staates 
eingeráumt, dann richtet sich dieselbe nach 
den Gesetzen und Verordnungen des Staates, 
in dessen Gebiete er den Fischfang oder die 
Fischzucht ausúbt. In úbertretenden Gewás- 
sern gelten fůr die Ausúbung des Fischerei
rechtes die Gesetze und Verordnungen des- 
jenigen Staates, in dem das Fischereirecht 
ausgeůbt wird.

Ar ti kel 42.
Die Vertragsstaaten werden uber einheit- 

liche Schonzeiten der Fische und Krebse in 
den Grenzgewássern und in den úbertreten
den Gewássern sowie in den Wasserláufen, 
welche fůr die Fischerei in den beiden vorge- 
nannten Gewássern von Bedeutung sind, eine 
besondere Vereinbarung treffen.

A r t i k e 1 43.
C1) Die in den im Artikel 42 bezeichneten 

Gewássern vorkommenden Fische und Krebse 
dúrfen gefangen werden, wenn sie ein im 
Einvernehmen der Vertragsstaaten zu bestim- 
mendes MindestmaB erreichen. Dieses Min- 
destmaB wird bei Fischen durch die Lánge 
von der Naše bis zumEnde der Schwanzflosse, 
bei Krebsen durch die Lánge von den Augen 
bis zum Ende des ausgestreckten Schwanzes 
bestimmt.

j(2} Gefangene Fische oder Krebse, deren 
GroBe das MindestmaB nicht erreicht, mús- 
sen wieder in das Wasser gelassen werden.

Artikel 44.
(x) In den im Artikel 42 bezeichneten Ge

wássern ist der Fischfang bei Nseh-t-von Son- 
nenuntergang bis Sonnenaufgang grundsatz-
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hoto zákazu mohou býti povoleny za šetření 
podmínek, které budou stanoveny smluvními 
státy.

(2) Rybolov omamujícími nebo jedovatými 
látkami a třaskavinami (dynamitem atd.) 
nebo bodci a střelnými zbraněmi jest v těchto 
vodách zakázán.

(3) V těchto vodách jest dále zakázáno po
užívat! pevných neb pohyblivých zařízení na 
lapání ryb takovým způsobem, že by tato za
řízení zahrazovala více než polovinu vodo- 
toku a tím zamezovala volný tah ryb. Něko
lika zařízení sahajících do středu vodního 
toku může býti současně použito jen tehdy, 
jsou-li vzdálena od sebe — měřeno v podél
ném směru vodního toku — nejméně 50 m. 
Za střed vodního toku jest pokládati střední 
čáru hladiny malé vody. Bude-li toho třeba 
k odlovu matečních ryb pro umělý chov ryb, 
může každý ze smluvních států pro svoje 
území případ od případu povoliti výjimky 
z těchto omezení v používání lapacích nářadí.

Článek 45.

Močiti len a konopí ve vodách uvedených 
v článku 42 jest zakázáno.

Článek 46.

Příslušné úřady smluvních států dají si 
navzájem k disposici veškeré pomůcky a 
spisy, případně jejich ověřené opisy, jež jsou 
na území jednoho státu a jichž bude zapo
třebí úřadu druhého státu při rozhodováni 
o sporech ve věcech rybářského práva v hra
ničních tocích. Při tom si mohou úřady obou 
států navzájem též přímo dopisovati.

Článek 47.

Pokud jde o rybaření v hraničních tocích, 
musí býti jak rybářské lístky vydané oso
bám oprávněným ku provozování rybářství 
na základě vlastního nebo přeneseného práva 
tak i rybářské lístky vydané jejich zmocněn
cům vedoucím rybolov opatřeny podcbenkaiúi.

lích verboten. Ausnahmen von diesem Ver- 
bote konnen bei Einhaltung der durch die 
Vertragsstaaten gerneinschaítlich festzuset- 
zenden Bedingungen gestattet werden.

(2) Daselbst ist auch der Fischfang mit 
betáubenden oder giftigen Stoffen und mit 
Sprengmitteln (Dynamit etc.), ferner mit 
Stiehgeráten oder Schufiwaffen verboten.

(3) Ferner ist verboten, in diesen Gewás- 
sern feste oder bewegliche Fischfangvorrich- 
tungen derart anzuwenden, daB dieselben 
mehr ais die Halíte des Wasserlaufés absper- 
ren und dadurch den freien Zug der Fische 
behindern. Mehrere solcher Vorrichtungen, 
die bis zur Mitte des Wasserlaufes reichen, 
dúrfen gleichzeitig nur dann angewendet wer
den, wenn dieselben in der Lángsrichtung des 
Wasserlaufes gemessen voneinander minde- 
stens 50 m entfernt sind. Ais Mitte des Was
serlaufes hat die Mittellinie des Niederwasser- 
spiegels zu gelten. Jeder der Vertragsstaaten 
kann Ausnahmen von diesen Beschrankungen 
in der Anwendung der Fanggeráte fur sein 
Gebiet fallweise gestatten, wenn dies zum 
Zweeke der Beschaffung von Mutterfischen 
fůr die kúnstliche Fischzucht erforderlich ist.

A r t i k e 1 45.

In den im Artikel 42 bezeichneten Gewás- 
sern ist das Rosten des Hanfes und des Flach- 
ses untersagt.

Artikel 46.

Die zustándigen Behorden der Vertrags
staaten werden einander alle Behelfe und 
Schriften, eventuell beglaubigte Abschriften 
derselben zur Verfúgung stehen, die sich auf 
dem Gebiete des einen Staates befinden und 
fůr die Behorde des anderen Staates zur Ent- 
scheidung von Streitigkeiten in Fischerei- 
rechtsangelegbnheiten in den Grenzgewássern 
benotigt werden. Hiebei konnen die Behorden 
der Vertragsstaaten miteinander auchschrift- 
lich unmittelbar verkehren.

Artikel 47,

Die Fischerkarten, welche den auf Grund 
des eigenen oder úbertragenen Rechtes zur 
Fischerei Berechtigten sowie deren die Fi- 

, scherei leitenden Bevollmachtigten ausge- 
stellt werden, můssen, soweit es sich um die 
Ausůbung der Fischerei iirděh Grenzgewás
sern handelt, mit Photographie versehen sein.
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V. HLAVA.

úprava honebního práva na hranici. 

Článek 48.
Honební právo a jeho výkon řídí se práv

ními předpisy platnými na území toho kte
rého státu.

VI. HLAVA.

Úprava otázek dotýkajících se železnic. 

Článek 49.
Otázky vyplývající ze stanovení státní hra

nice a dotýkající se železnic upravují se 
zvláštními úmluvami.

VII. HLAVA.

úprava dopravy po hraničních tocích.

Článek 50.
O dopravě po hraničních tocích platí usta

novení dotyčných mezinárodních úmluv.

VIII. HLAVA.

úprava povahy mokré hranice.

Článek 51.
(i) S výjimkou Dunaje, Moravy a Dyje 

v trati od sdružených hraničních mezníků XI, 
XI/1 až ke vtoku do řeky Moravy byla hra
nice, pokud probíhá vodními toky, prohlášena 
mezinárodní rozhraničovací komisí českoslo- 
vensko-rakouskou za nepohyblivou, to jest 
hranice byla trvale určena polohou středních 
čar řečišť, pokud se týče jejich hlavních ra
men, zjištěných v době stanovení hranice a 
vyznačených v podrobném hraničním popisu.

(2) Změní-li vodní tok, v němž v době sta
novení hranice probíhala nepohyblivá hranice, 
náhle svou polohu, dohodnou se smluvní 
státy případ od případu o zachování obec
ného užívání vody v tomto toku.

článek 52.
Podle odstavce VII úmluvy mezi republikou 

československou a republikou Rakouskou

V. ABSCHNITT.

Regelung des Jagdrechtes an der Grenze.

Artikel 48.
In Ansehung des Jagdrechtes und dessen 

Ausůbung haben die auf dem Gebiete des be- 
treffenden Staates geltenden Rechtsnormen 
Anwendung zu finden.

VI. ABSCHNITT.

Regelung der die Eisenbahnen beriihrenden 
Fragen.

Artikel 49.
Die aus der Festsetzung der Staatsgrenze 

auftretenden und die Eisenbahnen beruh- 
renden Fragen werden durch besondere ůber- 
einkommen geregelt.

VIL ABSCHNITT.

Regelung des Verkehres auf Grenzgewássern.

Artikel 50.
Hinsichtlich des Verkehres auf den Grenz

gewássern gelten die Bestimmungen der dies- 
bezůglichen internationalen Vereinbarungen.

VIII. ABSCHNITT.

Regelung des Charakters der nassen Grenze.

Artikel 51.
(1) Soweit. die Grenze in Gewássern ver- 

láuft, wurde dieselbe — mít Ausnahme der 
Donau, March und der Thayastrecke von den 
Zwillingsgrenzsteinen XI, XI/1 bis zur Ein- 
múndung in die March — durch die interna- 
tionale čechoslovakisch-osterreichische Grenz- 
bestimmungskommission ais unbeweglich er- 
klárt, das heiBt, sie wurde durch die zur Zeit 
der Grenzfestsetzung ermittelte und in der 
Detailgrenzbeschreibung ersichtlich gemachte 
Lage der Mittellienien der FluBbette, bezie- 
hungsweise deren Hauptarme dauernd be- 
stimmt.

(2) Im Falle der Verwerfung eines Wasser- 
laufes, in welchem zur Zeit der Grenzfest
setzung die unbewegliche Grenze verlief, 
werden die Vertragsstaaten zwecks Erhal- 
tung des Gemeingebrauches an demselben 
jeweils Vereinbarungen treffen.

Artikel 52.
GemáB Abschnitt VII des am 10. Márz 1921 

in Prag unterzeichneten úbereinkommens
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o vedení československo-rakouské hranice a 
některých souvislých otázkách, podepsané 
v Praze dne 10. března 1921, a podle rozhod
nutí rozhraničovací komise ze dne 29. října 
1921 jest hranice v řece Moravě, jakož i ve 
trati Dyje od zdvojených hraničních mezníků 
XI, XI/1 až ke vtoku do řeky Moravy po
hyblivou, to jest sleduje „déplacements éven- 
tuels“ vodního toku (článek 30 mírové smlou
vy podepsané v St. Germain en Laye). Podle 
rozhodnutí rozhraničovací komise tvoří tudíž 
hranici v řece Moravě a ve shora zmíněné 
trati Dyje střední čára vodního toku, pokud 
se týče jeho hlavního ramene. Smluvní státy 
rozumí touto střední čarou souvislou plynu
lou čáru, která jest od obou břehových okrajů 
pokud možno stejně vzdálena. Vzniknou-li 
nejasnosti při určování břehových okrajů, 
budou za tyto pokládány čáry ohraničující 
území se stálou vegetací.

článek 53.

Pokud jde o průběh hranice v Dunaji, kde 
jakožto ve splavné řece tvoří pohyblivou hra
nici střední čára hlavního plavebního koryta 
při nejnižším stavu vody pro plavbu, shodují 
se smluvní státy na tom, aby pro budoucí re
vise platily tyto zásady:

a) Pojem nízkého vodního stavu (basses 
eaux).

Pojmem „basses eaux“ rozuměti jest nej- 
nižší stav vody pro plavbu ve smyslu usne
sení Commission Internationale du Danube.

Má-li býti blíže vymezen tento stav vody 
pro plavbu, vyšetří se relace mezi stávajícími 
vodočty a, je-li toho třeba, vsune se zjištěný 
spád hladiny malé vody, odpovídající přiroze
ným poměrům řeky.

b) Pojem „Chenal de navigation principál 
dans la période des basses eaux“.

Hlavním plavebním korytem jest ona prů
běžná část řečiště, používaná velkoplavbou, 
která vykazuje při nejnižším stavu vody pro 
plavbu, vyšetřeném ve smyslu usnesení Com-

zwischen der čechoslovakischen Republik 
und der Republik osterreich, betreffend die 
Fůhrung der čechoslovakisch-osterreichischen 
Grenze und verschiedene damit zusammen- 
hángende Fragen und gemáB der Entschei- 
dung der Grenzbestimmungskommission vom
29. Oktober 1921 ist die Grenze in der March 
und in der Thayastrecke von den Zwillings- 
grenzsteinen XI, XI/1 bis zur Einmůndung 
in die March beweglich, das heiBt, si folgt 
den „déplacements éventuels" des Wasserlau- 
fes (Artikel 30 des Staatsvertrages von St. 
Germain en Laye). Laut Entscheidung der 
Grenzbestimmungskommission bildet daher 
die Grenze in der March und in der oben be- 
sagten Thayastrecke die Mittellinie des FluB- 
laufes, beziehungsweise seines Hauptarmes. 
Die Vertragsstaaten verstehen unter dieser 
Mittellinie eine kontinuierliche fliissige Linie, 
welche von den beiden Uferrandern tunlichst 
gleich weit entfernt ist. Kommen Unklarhei- 
heiten bei Feststellung der Uferránder vor, 
so werden ais solche die Begrenzungslinien 
des Terrains mit stándiger Vegetation be- 
trachtet.

Artikel 53.

Hinsichtlich des Grenzverlaufes in der Do- 
nau, in welcher ais einem schiffbaren Flusse 
die bewegliche Grenze durch die Mittellinie 
der Hauptschiffahrtsrinne bei niedrigstem 
Schiffahrtswasserstande gebildet wird, kom
men die Vertragsstaaten dahin ůberein, daB 
fůr die kůnftigen Revisionen nachstehende 
Grundsátze gelten:

a) Begriff des Niederwasserstandes (bas
ses eaux).

Unter der Bezeichnung „basses eaux“ ist 
der niedrigste Schiffahrtswasserstand im 
Sinne der Beschlůsse der Commission Inter
nationale du Danube zu verstehen.

Zur náheren Prázisierung dieses Schiff- 
fahrtswasserstandes ist zwischen den vor- 
handenen Pegelstationen eine Relation zu er- 
mitteln und, falls erforderlich, ein den natůr- 
lichen Verháltnissen des Stromes entspre- 
chendes, tatsáchlich ermitteltes Niederwas- 
serspiegel-Gefálle einzuschalten.

b) Begriff des „Chenal de navigation prin
cipál dans la période des basses eaux“.

Die Hauptschiffahrtsrinne ist jene durch- 
gehende von der GroBschiffahrt benůtzte 
Stromrinne, welche bei dem im Sinne der Be
schlůsse der Commission Internationale du
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mission Internationale du Danube, nejmenší 
hloubku plavební vody 2 m.

Kde ve výmolových tratích není dosaženo 
udané nejmenší hloubky plavební vody 2'm, 
bude za hlavní plavební koryto vzata ona prů
běžná, nejméně 100 m široká část velkoplav- 
bou používaného řečiště, která vykazuje nej
větší hloubky.

Na brodech vyšetří se hlavní plavební ko
ryto tím způsobem, že se jeho ohraničující 
čáry navážou souvislými plynulými čarami 
na části hlavního plavebního koryta tratí vý
molových, ležící bezprostředně po vodě a 
proti vodě ve vzdálenosti nejvýše po 300 m.

Při vyšetřování těchto souvislých plynu
lých ohraničujících čar jest použiti protismě- 
rových křivek, mezi které se případně vloží 
přímá trať. Poloměry zakřivení těchto proti- 
směrových křivek zvolí se podle možnosti ne 
menší než 600 m.

c) Revise nej nižšího stavu vodního pro 
plavbu a hlavního plavebního koryta.

Revise nej nižšího stavu vody pro plavbu 
provede se podle usnesení Commission Inter
nationale du Danube v desetiletých časových 
obdobích. V souvislosti s touto revisí provede 
se znova i vyšetření hlavního plavebního ko
ryta.

Bude-li si však jeden ze smluvních států 
přáti, aby některá dílčí trať řeky byla revi
dována během tohoto časového období, zava
zuje se druhý stát vyhověti do roka této žá
dosti, nastala-li v této dílčí trati taková 
změna říčního dna, že se hraniční čára prav
děpodobně nalézá mimo naposled vyšetřené 
hlavní plavební koryto.

d) Způsob zabezpečení střední čáry hlav
ního plavebního koryta.

Hlavní plavební koryto bude vyšetřeno na 
podkladě zaměření říčního dna, provedeného 
oběma státy společně sondovacími tachy- 
grafy.

K označení střední čáry hlavního plaveb
ního koryta použije se trigonometricky urče
ných a zanivelovaných kamenů (VO, KF atd.)

Danube ermittelten niedrigsten Schiffahrts- 
wasserstande eine Mindest-Fahrwassertiefe
von 2 m besitzt.

•
Wo in den Kolkstrecken die angegebene 

Mindest-Fahrwassertiefe von 2 m nicht er- 
reicht ist, wird jener Teil der durchgehenden 
von der GroBschiffahrt benůtzten Strom- 
rinne ais Hauptschiffahrtsrinne bezeichnet, 
der bei einer Mindestbreite von 100 m die 
groBten Tiefen aufweist.

An Furtstellen wird diese Hauptschiffahrts
rinne derart ausgemittelt, daB ihre Begren- 
zungslinien an die unmittelbar stromauf- 
und stromabwárts in maximaler Entfernung 
von je 300 m liegenden Teile der Hauptschif
fahrtsrinne der Kolkstrecken mít kontinuier- 
lichen flůssigen Linien anschlieBen.

Bei der Ausmittlung dieser kontinuierli- 
chen fliissigen Begrenzungslinien sind Gegen- 
kurven zu verwenden, zwischen welche even- 
tuell eine gerade Strecke einzuschalten ist. 
Die Krůmmungsradien dieser Gegenkurven 
sind womoglich nicht kleiner ais 600 m zu 
wáhlen.

c) Revision des niedrigsten Schiffahrts- 
wasserstandes und der Hauptschiffahrts
rinne.

Die Revision des niedrigsten Schiffahrts- 
wasserstandes wird nach den Beschliissen 
der Commission Internationale du Danube in 
Zeitabschnitten von zehn Jahren erfolgen. 
Im Zusammenhang mit dieser Revision wird 
auch die Ausmittlung der Hauptschiffahrts
rinne neu durchgefůhrt.

Solíte jedoch einer der Vertragsstaaten 
fůr eine Teilstrecke des Stromes eine Revi
sion innerhalb dieses Zeitabschnittes wůn- 
schen, so verpflichtet sich der andere Staat, 
diesem Verlangen innerhalb Jahresfrist dann 
zu entsprechen, wenn eine derartige Verán- 
derung des Stromgrundes in dieser Teil- 
strecke stattgeťunden hat, daB die Grenz- 
linie voraussichtlich auBerhalb der zuletzt 
ausgemittelten Hauptschiffahrtsrinne fállt.

d) Art der Fixierung der Mittellinie der 
Hauptschiffahrtsrinne.

Die Ausmittlung der Hauptschiffahrts
rinne hat auf Grund einer von beiden Staaten 
gemeinsam mittels Sondier-Tachygraphen 
durchgefůhrten Stromgrundaufnahrne zu er
folgen.

Zur Vermarkung der Mittellinie der Haupt- 
schiffahrtsrinne werden jene an den Ufern 
vorhandenen Fixsteine (VO, KF, usw.) ver-

101*
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osazených na březích, jakož i kamenů, jež 
byly při rozhraničování osazeny Jk zajištění 
příčných profilů. Tohoto systému pevných 
bodů použije se jako polygonového pořadu pro 
zajištění souvislé střední čáry hlavního pla
vebního koryta. Zajištění provede se pomocí 
souřadnic sestavených do formy hraničního 
popisu, k němuž se připojí příslušné situační 
plány. Hranice se vyznačí tím způsobem, že 
se na kameny napíše číslicemi olejovou bar
vou jejich právě platná vzdálenost od hra
niční čáry. Tyto číslice se opraví při revisích, 
jež se budou periodicky prováděti.

Článek 54.
Souhlasně s ustanoveními obsaženými 

ohledně řek Moravy a Dyje v oddílu VIJ 
úmluvy mezi republikou Československou a 
republikou Rakouskou o vedení českosloven- 
sko-rakouské hranice a některých souvislých 
otázkách, podepsané v Praze dne 10. března 
1921, platí též pro Dunaj, že za případné po
suny vodního toku nebo plavebního koryta po
važují se jen takové posuny, které nastaly 
buď přírodními zjevy nebo ve vzájemné do
hodě smluvních států.

článek 55.
Nastanou-li v budoucnosti změny v poloze 

pohyblivé hranice v místech, kde přechází do 
hranice nepohyblivé, budou přechody určeny 
případ od případu vzájemnou dohodou úřadů 
uvedených v článku 61, odstavec 1. Při tom 
bude podle možnosti vzat zřetel k tomu, aby 
nepohyblivá hranice byla zachována, aby ne
došlo k větším územním změnám a aby do
savadní vodohospodářské zájmy byly chrá
něny.

IX. HLAVA.

Zajištění průběhu hranice, jakož i udržování 
hraničních znaků a měřických značek zaji

šťujících hraniční čáru.

článek 56.
í1) Smluvní státy budou chrániti hraniční 

znaky a měřické značky, jakož i jiná zařízení

wendet, die auf trigonometrischem Wege und 
durch Nivellement festgelegt sind, ferner jene 
Steine, die bei der Grenzbestimmung zwecks 
Festlegung der Querprofile versetzt wurden. 
Dieses System von Fixpunkten wird ais Po- 
lygonzug fiir die Festlegung der kontinuier- 
lichen Mittellinie der Hauptschiffahrtsrinne 
verwendet. Die Festlegung erfolgt mittels 
Koordinaten in Form einer Grenzbeschrei- 
bung unter AnschluB der zugehorigen Si- 
tuationspláne. Die Vermarkung ist in der, 
Weise durchzufůhren, da(?> auf den Fixstei- 
nen deren jeweils geltende Entfernungen von 
der Grenzlinie durch Ziffern in olfarbe er- 
sichtlich gemacht werden. Diese Ziffern sind 
bei den periodisch vorzunehmenden Revisio- 
nen richtig zu stehen.

A r t i k e 1 54.
Ůbereinstirnmend mit den im Abschnitt 

VII des am 10. Márz 1921 in Prag unterzeich- 
neten ůbereinkommens zwischen der čecho- 
slovakischen Republik und der Republik 
Osterreich, betreffend die Fiihrung der čecho- 
slovakisch-osteireichischen Grenze und ver- 
schiedene damit zusammenhángende Fragen, 
bezúglich der March und der Thaya getroffe- 
nen Bestimmungen gelten auch fůr die Donau 
ais jeweilige Veránderungen des Wasser- 
laufes oder der Fahrrinne nur solche, die 
durch natúrliche Vorgánge oder auf Grund 
gegenseitiger Vereinbarungen der Vertrags- 
staaten zustande gekommen sind.

A r t i k e 1 55.
Entstehen in Hinkunft Lageánderungen 

der beweglichen Grenze an Stehen des Ůber- 
ganges in die unbewegliche Grenze, so werden 
diese ůbergánge von Fah zu Fah durch die 
im Artikel 61, Absatz 1, genannten Behorden 
einvernehmlich bestimmt. Hiebei ist nach 
Moglichkeit auf die Beibehaltung der unbe- 
weglichen Grenze, auf die Vermeidung groBe- 
rer territorialer Veránderungen und auf die 
Wahrung der bestehenden wasserwirtschaft- 
lichen Interessen Bedacht zu nehmen.

IX. ABSCHNITT.

Sicherung des Grenzverlaufes sowie Erhal- 
tursg der Grenzzeichen und der die Grenzlinie 

sichernden Vermessungsmarkeň.

Artikel 56.
(i) Die Vertragsstaaten werden die Grenz

zeichen und Vermessungsmarken sowie an-
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označující státní hranici a budou^ pečovati 
o to, aby povaha, tvar, poloha a směr hranič
ních toků byly dle možnosti zachovány beze 
změny.

(2) Smluvní státy vydají předpisy hrozící 
trestem každému, kdo by úmyslně nebo z ned
balosti přesadil, odstranil, poškodil anebo uči
nil neznatelnými hraniční znaky, ^ měřické 
značky nebo jiná zařízení označující státní 
hranici, nebo kdo by úmyslně nebo z nedba
losti anebo bez schválení příslušného úřadu 
změnil povahu, tvar, polohu nebo směr břehu 
nebo řečiště hraničního toku.

(3) Smluvní státy rovněž umožní, aby při 
udržování a opravě hraničních znaků mohlo 
býti používáno přilehlých pozemků a aby 
úřední orgány druhého státu mohly k tomu 
cíli vstoupiti na jejich území, a zamezí, aby 
hraničních znaků bylo používáno k nějakým 
jiným účelům.

Č1 á n e k 57.
Soukromé hraniční znaky smějí býti na 

státní hranici osazovány jen se souhlasem 
příslušných ústředních úřadů obou států.

článek 58.
(i) Mohou-li se v oněch hraničních tocích, 

jimiž probíhá pohyblivá hranice, podemle
tím stromů utvořiti v řečišti překážky agre
sivní povahy a tím vzniknouti náhlé změny 
polohy vodního toku, zajistí smluvní státy, 
aby byl v těchto místech na obou březích mý
cen pruh v šířce 2 metrů. Mýcení se netýká 
nízkých křovin, bez nichž by břehové svahy 
byly ohroženy.

(2) Smluvní státy zajistí dále všude tam, 
kde hranice probíhá lesy nebo křovinami, aby 
byl trvale mýcen pruh území široký 1 m 
s každé strany suché hranice tak, aby od kaž
dého hraničního mezníku bylo vždy viděti oba 
sousední mezníky, jakož i zamezí, aby na 
tomto pruhu zřizována byla díla, která by 
byla na újmu zřetelnosti nebo schůdnosti 
hranice.

dere der Bezeichnung der Staatsgrenze die- 
nende Einrichtungen schůtzen und dafůr sor- 
gen, daB die Beschaffenheit, Form, Lage und 
Richtung der Grenzgewásser soweit wie mog- 
lich unverándert erhalten werden.

(2) Die Vertragsstaaten werden Vorschrif- 
ten erlassen, die jeden mit Strafe bedrohen, 
der vorsátzlich oder fahrlássig Grenzzeichen, 
Vermessungsmarken oder andere der Be
zeichnung der Staatsgrenze dienende Einrich
tungen versetzt, beseitigt, beschádigt oder 
unkenntlich macht, oder der vorsátzlich oder 
fahrlássig oder ohne Genehmigung der zu- 
stándigen Behorde das Ufer oder FluBbett 
eines Grenzgewássers seiner Beschaffenheit, 
Form, Lage oder Richtung nach ándert.

(3) Desgleichen werden die Vertrags
staaten die Benútzung der anliegenden 
Grundstúcke behufs Erhaltung und Instand- 
setzung der Grenzdemarkation und zu diesem 
Zwecke das Betreten des eigenen Staatsge- 
bietes durch amtliche Orgáne des anderen 
Staates ermoglichen und die Benútzung der 
Grenzzeichen zu irgendwelchen anderen 
Zwecken verwehren.

A r t i k e 1 57.
Auf der Staatsgrenze durfen Privatgrenz- 

zeichen nur mit Zustimmung der zustándigen 
Zentralbehorden beider Staaten gesetzt wer
den.

A r t i k e 1 58.
(1) Wenn in jenen Grenzgewássern, in de- 

nen die bewegliche Grenze verláuft, durch 
Unterwaschung von Baumstámmen aggres- 
sive Hindernisse im FluBbette und dadurch 
plotzliche Lageánderungen des Wasserlaufes 
verursacht werden konnten, werden die Ver
tragsstaaten die Abholzung der beiderseiti- 
gen Uferstreifen in der Breite von 2 m in die- 
sen Strecken sicherstellen. Von der Abhol
zung ist niedriges Gestrúpp ausgenommen, 
ohne welches die Uferboschungen gefáhrdet 
wáren.

(2) Weiters werden die Vertragsstaaten 
ůberall dort, wo die Grenze durch Walder 
oder Gebúsch verláuft, die dauernde Auslich- 
tung eines je 1 m breiten Streifens zu beiden 
Seiten der trockenen Grenze in der Weise si- 
chern, daB von jedem Grenzsteine stets die 
beiden Nachbarsteine sichtbar sind, sowie das 
Errichten von Anlagen in diesem Streifen, 
welche eine Beeintráchtigung der Deutlich- 
keit oder Begehbarkeit der Grenze zur Folge

| haben konnten, verhindern.
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(3) Dosavadní díla neodpovídající ustano
vení odstavce 2 budou trpěna. Při obnovení 
těchto děl uplatní však oba státy ustanovení 
uvedené v odstavci 2.

Článek 59.
Orgánové pověření v každém státě podle 

platných vnitrostátních předpisů zjišťováním 
závad na hranici jsou ihned povinni hlásiti 
úřadům označeným v článku 61, odstavec 2, 
zpozorovaná poškození nebo ohrožení hranič
ních znaků, nedostatečnou zřetelnost průběhu 
hranice nebo přestupky proti oněm ustano
vením této smlouvy, jež jednají o udržování 
hranice tak, aby byla prosta všech překážek. 
Poškození, která nebyla způsobena živelní 
mocí, musí býti současně hlášena příslušné 
četnické stanici.

č 1 á n e k 60.
Orgánové pověření tím, aby vedli v patr

nosti stav znaků státní hranice a je udržovali, 
mohou po pozemcích proťatých hranicí konati 
pochůzky podél hranice bez ohledu na způsob 
obdělání pozemků nebo na stav jejich kultur. 
Držitelé těchto pozemků jsou povinni trpěti 
pochůzky bez nároku na náhradu škody.

Článek 61.
(i) Pokud bude možno odstranit! závady 

hraničních znaků jediné s použitím dokumen
tárního díla, zejména ve všech těch přípa
dech, kdy hraniční mezník není již na svém 
původním místě nebo musí-li býti znovu osa
zen, provedou potřebné práce úředníci pově
ření tím se strany československé minister
stvem veřejných prací, se strany rakouské 
spolkovým kancléřským úřadem a spolkovým 
úřadem pro cejchovnictví a zeměměřictví. 2

(2) Odstraniti jiné než v odstavci 1 uve
dené závady na hranici jsou pro svůj úřední 
obvod povolány se strany československé poli
tické úřady prvé stolice, se strany rakouské 
okresní hejtmanství. O odstranění takovýchto 
podružných závad, provedeném těmito úřady 
v oboru vlastní působnosti, jest ihned uvědo-

(3) Bestehende Anlagen, die der Bestim- 
mung des Absatzes 2 nicht entsprechen, wer- 
den geduldet. Bei einer Erneuerung werden 
jedoch die Vertragsstaaten die in Absatz 2 
enthaltene Bestimmung zur Geltung bringen.

A r t i k e 1 59.
Die mit der Feststellung von Mángeln im 

Grenzzuge nach den geltenden innerstaatli- 
chen Vorschriften in jedem Staate betrauten 
Orgáne sind verpflichtet, die von ihnen be- 
merkten Beschádigungen oder Gefáhrdungen 
von Grenzzeichen, mangelnde Ersichtlichkeit 
des Grenzverlaufes oder Zuwiderhandlungen 
gegen die auf die Freihaltung der Grenze 
sich beziehenden Bestimmungen dieses Ver- 
trages sogleich den im Artikel 61, Absatz 2, 
bezeichneten Behorden zu melden. Beschádi
gungen, die nicht durch elementare Gewalt 
verursacht worden sind, mússen gleichzeitig 
dem zustándigen Gendarmerieposten zur An- 
zeige gebracht werden.

Artikel 60.
Bei den von der Grenze geschnittenen 

Grundstiicken kann die Begehung durch die 
zur Evidenz des Standes und zur Erhaltung 
der Demarkation der Staatsgrenze betrauten 
Orgáne auf der Grenze ohne Rúcksicht auf 
die Art ihrer Bestellung oder den Stand ihrer 
Kulturen stattfinden. Die Besitzer dieser 
Grundstúcke sind verpflichtet, die Begehung 
ohne Schadenersatz zu dulden.

Artikel 61.
(1) Soweit die Beseitigung von Vermar- 

kungsmángeln nur unter Zuhilfenahme der 
Grenzurkunden durchgefúhrt werden kann, 
insbesondere in allen jenen Fállen, in denen 
der Grenzstein nicht mehr auf seinem ur- 
sprunglichen Platze steht, oder wenn er neu 
gésetzt werden mufi, werden čechoslovaki- 
scherseits die vom Ministerium fůr offent- 
liche Arbeiten, osterreichischerseits die vom 
Bundeskanzleramte und dem Bundesamte fůr 
Eich-und Vermessuijgswesen damit betrauten 
Beamten die erforderlichen Arbeiten aus- 
fúhren.

(2) Zur Beseitigung anderer ais der im Ab
satz 1 angefiihrten Mángel im Grenzzuge sind 
čechoslovakischerseits die politischen Behor
den erster Instanz, osterreichischerseits die 
Bezirkshauptmannschaften fůr ihren Amts- 
bereich berufen. Von der im eigenen Wir- 
kungskreise dieser Behorden vollzogenen Be-
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miti československé ministerstvo veřejných 
prací a rakouský spolkový kancléřský úřad, 
jež si každoročně navzájem sdělí jim učiněná 
hlášení.

(s) Ministerstvo veřejných prací v Praze 
a spolkový kancléřský úřad ve Vídni, dále 
československé politické úřady prvé stolice a 
rakouská okresní hejtmanství mohou si ve 
věcech týkajících se odstranění závad na hra
nici navzájem též přímo dopisovati.

Článek 62.
(1) Každý stát udržuje vlastním nákladem 

zcela na jeho území osazené hraniční mez
níky a značky, zajišťující měřicky polohu 
hranice.

(2) Hraniční mezníky osazené v hraniční 
čáře budou udržovány takto:

a) republika československá postará se na 
vlastní náklad o udržování hraničních mez
níků v těchto tratích:

úsek I: od základního mezníku I až po 
hlavní mezník 1/42 (včetně),

úsek II: od základního mezníku II (včetně) 
až po hlavní mezník 11/31 (výlučně),

úsek III: od základního mezníku III (vý
lučně) až po hlavní mezník III/26 (včetně),

úsek IV: od základního mezníku IV (včet
ně) až po hlavní mezník IV/38 (včetně),

úsek V: od základního mezníku V (výluč
ně) až po hlavní mezník V/25 (včetně),

úsek VI: od základního mezníku VI (vý
lučně) až po hlavní mezník VI/48 (výlučně),

úsek VII: od základního mezníku VII 
(včetně) až po hlavní mezník VII/29 (včet
ně),

úsek VIII: od základního mezníku VIII 
(výlučně) až po hlavní mezník VIII/45 
(včetně),

úsek IX: od základního mezníku IX (výluč
ně) až po hlavní mezník IX/31 (včetně).

hebung solcher minderer Mángel sind das če- 
choslovakische Ministerium fiir offentliche 
Arbeiten und das osterreichische Bundes- 
kanzleramt sogleich in Kenntnis zu setzen, 
welche die ihnen zugekommenen Meldungen 
sich alljáhrlich mitteilen.

(3) Das Ministerium fúr offentliche Ar
beiten in Prag und das Bundeskanzleramt in 
Wien, ferner die čechoslovakischen politi- 
schen Behorden erster Instanz und die oster- 
reichischen Bezirkshauptmannschaften kon- 
nen in den auf die Beseitigung der Mángel 
im Grenzzuge beziiglichen Fragen auch 
schriftlich unmittelbar miteinander in Ver- 
bindung treten.

A r t i k e 1 62.
(1) Jeder Staat erhált auf seine Kosten die 

ganz auf seinem Gebiete stehenden Grenz- 
steine samt den die Lage der Grenze geome- 
trisch sichernden Zeichen.

(2) Die auf der Grenzlinie stehenden 
Grenzsteine werden in der nachstehenden 
Weise erhalten:

a) die čechoslovakische Republik sorgt auf 
eigene Kosten fur die Erhaltung der Grenz
steine auf nachstehenden Strecken:

Sektion I: von der Grenzsáule I bis zum 
Hauptstein 1/42 (einschlieBlich),

Sektion II: von der Grenzsáule II (ein
schlieBlich) bis zum Hauptstein 11/31 (aus- 
schlieBlich),

Sektion III: von der Grenzsáule III aus- 
schlieBlich) bis zum Hauptstein III/26 (ein
schlieBlich) ,

Sektion IV: von der Grenzsáule IV (ein
schlieBlich) bis zum Hauptstein IV/38 (ein
schlieBlich),

Sektion V: von der Grenzsáule V (aus- 
schlieBlich) bis zum Hauptstein V/25 (ein
schlieBlich),

Sektion VI: von der Grenzsáule VI (aus- 
schlieBlich) bis zum Hauptstein VI/48 (aus- 
schlieBlich),

Sektion VII: von der Grenzsáule VII (ein
schlieBlich) bis zum Hauptstein VII/29 (ein
schlieBlich) ,

Sektion VIII: von der Grenzsáule VIII 
(ausschlieBlich) bis zum Hauptstein VIII/45 
(einschlieBlich),

Sektion IX: von der Grenzsáule IX (aus
schlieBlich) bis zum Hauptstein IX/31 (ein
schlieBlich) ,
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úsek X: od základního mezníku X (výluč
ně) až po hlavní mezník X/29 (včetně),

úsek XII: od hlavního mezníku XII/4 (vý
lučně) až po troj státní mezník českosloven- 
sko-rakousko-maďarský (včetně);

b) Republika Rakousko se postará na 
vlastní náklad o udržování hraničních mez
níků v těchto tratích:

úsek I: od hlavního mezníku 1/42 (výluč
ně) až po základní mezník II (výlučně),

úsek II: od hlavního mezníku 11/31 (včet
ně) až po základní mezník III (včetně),

úsek III: od hlavního mezníku III/26 (vý
lučně) až po základní mezník IV (výlučně),

úsek IV: od hlavního mezníku IV/38 (vý
lučně) až po základní mezník V (včetně),

úsek V: od hlavního mezníku V/25 (vý
lučně) až po základní mezník VI (včetně),

úsek VI: od hlavního mezníku VI/48 (včet
ně) až po základní mezník VII (výlučně),

úsek VII: od hlavního mezníku VII/29 
(výlučně) až po základní mezník VIII (včet
ně),

úsek VIII: od hlavního mezníku VIII/45 
(výlučně) až po základní mezník IX (včetně),

úsek IX: od hlavního mezníku IX/31 (vý
lučně) až po základní mezník X (včetně),

úsek X: od hlavního mezníku X/29 (vý
lučně) až po základní mezník XI (včetně),

úsek XII: od základního mezníku XII 
(včetně) až po hlavní mezník XII/4 (včetně).

(3) V případech uvedených v článku 61, 
odstavec 1, nutno práce provésti za spolupů
sobení technických úředníků obou států. 
V těchto případech sepíše se na místě 
dvojmo protokol v jazycích obou států a 
předloží se příslušným úřadům se zhotove
nými a oboustranně uznanými polními zápis
níky, náčrtky atd.

Sektion X: von der Grenzsáule X (aus- 
schlieBlich) bis zum Hauptstein X/29 (ein- 
schlieBlich),

Sektion XII: vom Hauptstein XII/4 (aus- 
schlieBlich) bis zum čechoslovakisch-oster-
reichisch-ungarischen Triplex (einschlieB- 
lich);

b) die Republik osterreich sorgt auf eigene 
Kosten fůr die Erhaltung der Grensteine auf 
nachstehenden Strecken:

Sektion I: vom Hauptstein 1/42 (aus- 
sehlieBlich) bis zur Grenzsáule II (aus-
schlieBlich),

Sektion II: vom Hauptstein 11/31 (ein- 
schlieBlich) bis zur Grenzsáule III (ein-
schlieBlich),

Sektion III: vom Hauptstein III/26 (aus- 
schlieBlich) bis zur Grenzsáule IV (aus-
schlieBlich),

Sektion IV: vom Hauptstein IV/38 (aus- 
schlieBlich) bis zur Grenzsáule V (ein- 
schlieBlich),

Sektion V: vom Hauptstein V/25 (aus- 
schlieBlich) bis zur Grenzsáule VI (ein- 
schlieBlich),

Sektion VI: vom Hauptstein VI/48 (ein- 
schlieBlich) bis zur Grenzsáule VII (aus-
schlieBlich),

Sektion VII: vom Hauptstein VII/29 (aus- 
schlieBlich) bis zur Grenzsáule VIII (ein-
schlieBlich),

Sektion VIII: vom Hauptstein VIII/45 
(aussehlieBlich) bis zur Grenzsáule IX 
(einschlieBlich),

Sektion IX: vom Hauptstein IX/31 (aus
sehlieBlich) bis zur Grenzsáule X (einschlieB
lich ),

Sektion X: vom Hauptstein X/29 (aus
sehlieBlich) bis zur Grenzsáule XI (einschlieB
lich) ,

Sektion XII: von der Grenzsáule XII (ein
schlieBlich) bis zum Hauptstein XII/4 (ein
schlieBlich) .

(3) In den Fállen des Artikels 61, Absatz 
1, hat die Ausfúhrung der Arbeiten unter 
Mitwirkung der technischen Beamten beider 
Staaten zu erfolgen. In diesen Fállen ist an 
Ort und Stelle eine Niederschrift in doppelter 
Ausfertigung in den Sprachen beider Staaten 
anzufertigen und unter Beifugung der ver- 
faBten, beiderseits anerkannten Feldbůcher, 
Handrisse u. s. w. den zustándigen Behorden 
zu úbermitteln.
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(4) Výlohy vzniklé spolupůsobením úřed
níků, jakož i dopravu potřebného měřického 
nářadí uhradí každý stát ze svého.

Článek 63.
Bylo-li příčinou úpravy hraničního mezníku 

poškození, způsobená osobou zjištěnou pří
slušným úřadem, připadají výlohy za materiál 
a práci k tíži onoho ze smluvních států, na 
jehož území má škůdce svoje řádné bydliště.

článek 64.
Používání trigonometrických znaků na ře

kách Moravě a Dyji, jež byly podkladem 
hraničního díla, zajišťuje se pro účely zamě
řovači smluvním státům stejnou měrou.

článek 65.
(i) Mezníky potřebné k výměně poškoze

ných hraničních znaků dodá, pokud vystačí 
zásoba mezníků, zbylých z rozhraničování a 
opatřených společným nákladem, ten stát, na 
jehož území jest nejbližší skladiště.

(2) v případech odstavce 1 nahradí stát, 
povinný podle článku 62 nebo 63 nésti ná
klady, druhému státu polovinu ceny nově 
osazeného hraničního mezníku.

X. HLAVA.

Periodické revise.

Článek 66.
(i) Aby byl zjištěn stav hraničního ozna

čení, vykonají každých deset let po předchozí 
dohodě mezi československým ministerstvem 
veřejných prací a rakouským spolkovým 
kancléřským úřadem zmocněnci příslušných 
úřadů společnou pochůzku hranice na pod
kladě dokumentárních děl. Prvá takováto po
chůzka vykoná se v roce 1932, vyjma hraniční 
trať probíhající Dunajem, v níž budou revise 
prováděny podle článku 53. Oběma stranám 
jest volno přizvati zástupce jiných úřadů, 
jakož i soukromé zájemníky.
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(4) Die Kosten der zur Mitwirkung zuge- 
zogenen Beamten, sowie die Kosten des 
Transportes der erforderlichen Vermessungs- 
geráte trágt jeder Staat aus eigenem.

A r t i k e 1 63.
War die Instandsetzung eines Grenzsteines 

durch eine Beschádigung bedingt, welche 
durch eine von der zustándigen Behorde si- 
chergestellte Person verursacht wurde, so 
fallen die erwachsenen Materiál- und Arbeits- 
kosten jenem der Vertragsstaaten zur Last, 
auf dessen Gebiete der Beschádiger seinen 
ordentlichen Wohnsitz hat.

A r t i k e 1 64.
Die Benútzung der dem Grenzoperate zu 

Grunde liegenden trigonometrischen Punkte 
an den Flússen March und Thaya wird den 
Vertragsstaaten im gleichen MaBe fůr Ver- 
messungszwecke gesichert.

A r t i k e 1 65.
(1) Die Grenzsteine, welche zur Ausweehs- 

lung der beschádigten Grenzzeichen benotigt 
werden, liefert, soweit der bei der Grenz- 
festsetzung verbliebene und auf gemein- 
schaftliche Kosten angeschaffte Vorrat hin- 
reicht, derjenige Staat, auf dessen Gebiete 
sich das náchstgelegene Depot befindet.

(2) In den Fallen des Absatzes 1 ersetzt 
der laut Artikel 62 oder 63 zur Kostentra- 
gung vei-pflichtete Staat dem anderen Staate 
die Hálfte des Wertes des neuaufgestellten 
Grenzsteines.

X. ABSCHNITT.

Periodische Grenzrevisionen.

Artikel 66.
(i) Zum Zwecke der Feststellung des Zu- 

standes der Grenzvermarkung findet alle 
zehn Jahre nach vorheriger Vereinbarung 
zwischen dem čechoslovakischen Ministerium 
fůr offentliche Arbeiten und dem osterreichi- 
schen Bundeskanzleramt durch Beauftragte 
der zustándigen Behorden an der Hand der 
Urkundenwerke eine gemeinsame Grenzbe- 
gehung statt. Die erste solche Begehung wird 
im Jahre 1932 stattfinden ausschlieBlich der 
in der Donau verlaufenden Grenzstrecke, in 
welcher die Revisionen gemáB Artikel 53 
durchgefůhrt werden. Die Zuziehung von 
Vertretern anderer Behorden sowie von be- 
teiligten Privatpersonen wird beiderseits frei- 
gestellt.
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(2) Řízení pochozí komise bude vykoná
váno tak, že se v této funkci budou střídati 
v přibližně stejně dlouhých úsecích zmocněnci 
uvedení v odstavci 1.

(s) úkolem společné pochozí komise bude, 
aby se přesvědčila o stavu všech hraničních 
znaků, zařídila potřebnou nápravu zjištěných 
závad, postarala se o konservaci hraničních 
znaků barevným nátěrem, o opravu jich ozna
čení, jakož i o vymýcení křoví a stromoví na 
hranici, dále aby zařídila, čeho třeba k pro
čištění lesních průseků tak, aby s každého 
hraničního mezníku bylo dobře viděti mezník 
předchozí a následující, jakož i aby se pře
svědčila, jsou-li na hraničních tocích, o něž 
jde (článek 58, odstavec 1), vymýceny pruhy 
na březích v šíři 2 m a zdali nepovstala 
v pruhu širokém 1 m s každé strany hranice 
nedovolená díla, jež by mohla býti na závadu 
zřetelnosti a schůdnosti hranice. Konečně 
bude úkolem pochozí komise, aby se přesvěd
čila o změnách polohy hraničních toků, jimiž 
probíhá pohyblivá hranice, a aby v případě 
značnějšího rozsahu těchto změn navrhla 
opravu příslušné hraniční mapy.

(4) o výsledku pochůzky sepíše se dvojmo 
protokol v jazycích obou států a předloží se 
příslušným ústředním úřadům.

Článek 67.
O rozdělení osobních i věcných nákladů, 

vzešlých pochůzkou, platí ustanovení článků 
62 a 63.

XI. HLAVA.

Všeobecná a závěrečná ustanovení, 

článek 68.
(i) úřední osoby pověřené podle ustano

vení této smlouvy měřickými pracemi, funk
cemi při provádění staveb anebo jinou úřední 
činností na státní hranici mohou se — pokud 
toho shora uvedené činnosti vyžadují — za 
dne na hranici volně pohybovat! a ji na kaž-

(2) Die Leitung der Begehungskommission 
wird derart ausgeúbt, dafí in dieser Funk- 
tion die im Absatz 1 bezeichneten Beauftrag- 
ten in annáhernd gleich langen Sektionen ab- 
wechseln werden.

(3) Dieser gemeinschaftlichen Begehungs
kommission fállt die Aufgabe zu, sich von 
dem Zustande aller Grenzzeichen zu úber- 
zeugen, die notige Behebung der festgestell- 
ten Mángel zu veranlassen, fůr die Konservie- 
rung der Grenzzeichen durch Farbanstrich, 
fůr die Instandsetzung der Bezeichnung ais 
auch fůr die Auslichtung der Stráucher und 
Báume an der Grenze vorzusorgen und wei- 
terhin die notigen MaBnahmen hinsichtlich 
der Walddurchlichtungen einzuleiten, damit 
von jedem Grenzsteine der vorangehende und 
der nachfolgende gut sichtbar werde, und 
sich zu ůberzeugen, ob die Uferstreifen in 
der Breite von 2 m an den hiefůr in Betracht 
kommenden Grenzgewássern (Artikel 58, Ab
satz 1) abgeholzt sind, ferner, ob nicht im 
Verlaufe des beiderseits der Grenze je 1 m 
breiten Streifens unerlaubte Vorrichtungen 
entstanden sind, welche die Deutlichkeit und 
Begehbarkeit der Grenzlinie beeintráchtigen 
konnten. Endlich wird es Aufgabe der Be
gehungskommission sein, sich von den Lage- 
ánderungen der Grenzgewásser zu ůberzeu
gen, in denen' die bewegliche Grenze verláuft, 
und, falls solche in erheblichem AusmaBe 
vorkommen, die Berichtigung der zugehori- 
gen Grenzkarte zu beantragen.

(4) uber das Ergebnis der Begehung ist 
eine Niederschrift in doppelter Ausfertigung 
in den Sprachen der beiden Staaten herzu- 
stellen und den zustándigen Zentralbehorden 
zu ůbermitteln.

Artikel 67.
Fůr die Aufteilung. der durch die Bege

hung entstehenden personlichen und sachli- 
chen Kosten sind die Bestimmungen der Ar
tikel 62 und 63 maligebend.

XI. ABSCHNITT.

Allgemeine und SchluBbestimmungen.

Artikel 68.
(i) Amtspersonen, die im Shrne der Be

stimmungen dieses Vertrages mit Vermes- 
sungsarbeiten, Funktionen bei der Durch- 
fůhrung von Bauten oder mit einer anderen 
Amtstátigkeit an der Staatsgrenze betraut 
wurden, důrfen sich — soweit es die ober-
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dém místě na suchu nebo po vodě překračo- 
vati. Tyto osoby jsou též oprávněny přestu- 
povati státní hranici po železnici, a to na 
přechodových místech ležících buď v úseku 
označeném blíže v průkaze (odstavec 2) anebo 
v nejbližší jeho blízkosti. V případě potřeby 
mohou tyto osoby přenocovati na cizím stát
ním území.

(2) Osoby uvedené v odstavci 1 musí býti 
opatřeny průkazy podle přiloženého vzoru 
„A“ (příloha I), jejichž tiskopisy jest vyho- 
toviti v jazycích obou států. Rozměry a barva 
tiskopisu těchto průkazů budou určeny do
hodou příslušných ústředních úřadů..

(s) Průkazy uvedené v odstavci 2 vydávají 
s platností nejdéle do 31. prosince dotyčného 
kalendářního roku politické úřady prvé sto
lice pro svůj úřední obvod, jinak ministerstvo 
vnitra v Praze, pokud se týče spolkový kanc- 
léřský úřad ve Vídni, a vidují je příslušné 
úřady druhého státu.

(4) Provádějí-li práce uvedené v odstavci 1 
soukromé osoby, mohou býti i těmto vydány 
průkazy podle vzoru „A“. Tyto průkazy musí 
však býti opatřeny podobenkami.

(s) Dělníci zaměstnaní při pracích uvede
ných v odstavci 1 mohou se rovněž — pokud 
toho výkon těchto prací vyžaduje — za dne 
na státní hranici volně pohybovat! a ji kde
koliv na suchu nebo po vodě překračovati, 
musí však býti opatřeni dělnickým průkazem 
podle přiloženého vzoru ,,B“ (příloha II), 
jehož tiskopis jest vyhotoviti v jazycích obou 
států. Přenocovati na cizím státním území 
jest však dovoleno pouze výjimečně, na př. 
při živelních příhodách. Rozměry a barva 
tiskopisu těchto průkazů budou určeny do
hodou příslušných ústředních úřadů. Tyto 
tiskopisy vydají se současně s průkazy podle 
vzoru „A“ osobám, jež budou těmito poděleny.

(6) Průkazy podle vzoru ,,B“ vyhotoví

wáhnten Tátigkeiten erfordern — auf der 
Grenze tagsúber frei bewegen und dieselbe 
an jeder Stelle zu Land oder zu Wasser iiber- 
schreiten. Dieselben sind auch berechtigt, die 
Staatsgrenze mittels Eisenbahn zu úber- 
schreiten und zwar an ůbergangspunkten, 
welche in dem im Ausweise (Absatz 2) náher 
bezeichneten Abschnitte oder in der náchsten 
Náhe desselben gelegen sind. Erforderlichen- 
falls konnen sie auf fremdem Staatsgebiet 
náchtigen.

(2) Die im Absatz 1 angefuhrten Personen 
můssen mit nach dem beigeschlossenen 
Muster „A“ (Beilage I) abgefaBten Aus- 
weisen versehen sein, deren Vordruck in den 
Sprachen beider Staaten abzufassen ist. Die 
Bestimmung des Formates und der Farbe des 
Vordruckes dieser Ausweise bleibt einer Ver- 
stándigung der zustándigen Zentralbehorden 
vorbehalten.

(3) Die im Absatz 2 besagten Ausweise 
werden durch die politische Behorde erster 
Instanz fúr ihren Amtsbereich, sonst durch 
das Ministerium des Innern in Prag, bezw. 
das Bundeskanzleramt in Wien mit der Giil- 
tigkeitsdauer bis lángstens 31. Dezember des 
betreffenden Kalenderjahres ausgestellt und 
von den zustándigen Behorden des anderen 
Staates vidiert.

(4) Werden die im Absatz 1 bezeichneten 
Arbeiten durch Privatpersonen bewirkt, so 
konnen auch diesen die Ausweise nach 
Muster „A“ ausgefolgt werden. Diese Aus
weise můssen jedoch mit Photographien ver
sehen sein.

(5) Die bei den im Absatz 1 angefuhrten 
Arbeiten bescháftigten Arbeiter důrfen sich 
ebenfalls — soweit es die Ausůbung dieser 
Arbeiten erfordert — tagsúber auf der 
Staatsgrenze frei bewegen und dieselbe wo 
irnmer zu Land oder zu Wasser ůberschrei- 
ten, můssen jedoch mit einem nach beiliegen- 
dem Muster „B“ (Beilage II) abgefaBten 
Arbeiterausweise versehen sein, dessen Vor
druck in den Sprachen beider Staaten abzu
fassen ist. Die Náchtigung auf fremdem 
Staatsgebiete ist jedoch nur ausnahmsweise, 
z. B. bei Elementarereignissen gestattet. Die 
Bestimmung des Formates und der Farbe 
des Vordruckes dieser Ausweise bleibt einer 
Verstándigung der zustándigen Zentral
behorden vorbehalten. Diese Vordrucke wer
den zugleich mit den Ausweisen nach Muster, 
„A“ den mit diesen Beteilten ausgefolgt.

(G) Die Ausweise nach Muster „B“ werden
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obecní představenstvo (obecní úřad), pří
padně finanční, pokud se týče celní stráž nebo 
četnictvo bydliště nebo pracovního místa děl
níků do práce přijatých.

(7) Osoby opatřené průkazem podle vzoru 
„A“ a vedoucí práce na státní hranici jsou 
povinny věsti a stále míti u sebe seznam děl
níků. Seznam nechť obsahuje tato data: 
jméno, příjmení, bydliště, den přijetí, den 
propuštění dělníků, jakož i jednací číslo děl
nického průkazu a označení úředního místa, 
jež dělnický průkaz vyhotovilo.

(8) Majitelé průkazů podle vzoru „A“, 
jakož i majitelé průkazů podle vzoru „B“ 
jsou povinni vykázati se jimi na vyzvání cel
ních, pasových nebo státních bezpečnostních 
orgánů. S průkazem podle vzoru „A“ budiž 
předložen i seznam dělníků.

(9) Majitelé průkazů podle vzoru „A“ jsou 
povinni na vyzvání prokázati svou totožnost.

(10) Po skončení prací buďtež průkazy po
dle vzoru „A“ i podle vzoru „B“ vráceny 
úřadu, který vydal průkazy podle vzoru „A“.

(u) Majitel průkazu podle vzoru „A“ jest 
povinen zavčas oznámiti zahájení prací na 
státní hranici osobně nebo poslem nebo dopo
ručeným dopisem příslušnému oddělení celní, 
pokud se týče finanční stráže, jakož i paso
vému úřadu obou států. Od oznámení, že 
práce byly zahájeny, může býti upuštěno, 
byla-li by tomu na překážku vzdálenost nej- 
bližšího příslušného oddělení celní, pokud se 
týče finanční stráže nebo pasového úřadu, 
nebo nevyžaduje-li provádění prací ani delší 
doby než tří dnů ani většího počtu dělníků.

(12) Osoby opatřené průkazy podle vzoru 
„A“ jsou — aniž by proto byly povinny do
stavit! se k celnímu úřadu — oprávněny bráti 
s sebou beze cla a dávek nářadí, přístroje a 
plány potřebné k provádění úkolu jim svěře
ného za podmínky, že tyto předměty budou 
zpět přeneseny při návratu do vlastní země. 
Rovněž mohou zmíněné osoby volně bráti 
s sebou pro vlastní potřebu daným okolnostem 
přiměřenou zásobu potravin, nápojů, léků,

von der Gemeindevorstehung (dem Gemeinde- 
amte) allenfalls von der Finanz-, bezw. Zoll- 
wache oder von der Gendarmerie des Wohn- 
oder Arbeitsortes der fůr die Arbeit aufge- 
nommenen Arbeiter ausgefertigt.

(7) Die mit dem Ausweise nach Muster 
„A“ versehenen und die Arbeiten an der 
Staatsgrenze leitenden Personen mussen uber 
die Arbeiter ein Verzeichnis anlegen und das- 
selbe stándig mit sich fiihren. Das Ver
zeichnis hat folgende Daten zu enthalten: 
Vor- und Zuname, Wohnort, Tag der Auf- 
nahme und Tag der Entlassung der Arbeiter 
sowie die Gescháftszahl des Arbeiteraus- 
weises und die Benennung jener Stelle, 
welche die Arbeiterausweise ausgefertigt 
hat.

(8) Die Inhaber der Ausweise nach Muster 
„A“ sowie auch die Inhaber der Ausweise 
nach Muster „B“ sind verpflichtet, dieselben 
auf Verlangen der Zoll-, Paí?>- oder staat- 
lichen Sicherheitsorgane vorzuzeigen. Mit 
dem Ausweise nach Muster „A“ ist auch das 
Verzeichnis der Arbeiter vorzuweisen.

(9) Die Besitzer der Ausweise nach Muster 
„A“ sind verpflichtet, ihre Identitát auf Ver
langen nachzuweisen.

(10) Nach der Beendigung der Arbeiten 
sind die Ausweise nach Muster „A“ und 
Muster „B“ jener Behorde einzusenden, 
welche die Ausweise nach Muster „A“ aus- 
gestellt hat.

í11) Der Inhaber des Ausweises nach 
Muster „A“ hat die Inangriffnahme der 
Arbeiten an der Staatsgrenze der zustándi- 
gen Zoll-, bezw. Finanzwachabteilung sowie 
der PaBstelle der beiden Staaten personlich 
oder durch einen Boten oder mittels rekom- 
mandierten Briefes rechtzeitig bekanntzu- 
geben. Von der Bekanntgabe der Inangriff
nahme der Arbeiten kanu abgesehen werden, 
wenn die Entfernung bis zur náchsten zu- 
stándigen Zoll-, bezw. Finanzwachabteilung 
oder Pafístelle ein Hindernis bilden solíte 
oder die Ausftihrung der Arbeiten weder eine 
lángere Dauer ais drei Tage, noch eine gro- 
Bere Anzahl von Arbeitern erfordert.

(12) Die mit den Ausweisen nach Muster 
„A“ versehenen Personen sind berechtigt — 
ohne deswegen verpflichtet zu sein, sich beim 
Zollamt einzufinden — die zur Durchfiihrung 
der ihnen anvertrauten Aufgabe notwendigen 
Geráte, Instrumente und Pláne zoll- und ab- 
gabenfrei miter der Bedipgung mitzufiihren, 
daB dieselben bei der Rúckkehr in das eigene 
Land zuruckgebracht werden. Ebenfalls 
dúrfen dieselben einen den gegebenen Um-
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kuřiva a cestovních svršků, avšak jen v ta
kovém množství, které podle platných celních 
předpisů je osvobozeno v cestovním styku od 
cla a dávek.

(ls) Osoby opatřené průkazy podle vzoru 
„B“ požívají věcných výhod přiznaných po
hraničnímu obyvatelstvu v pohraničním 
styku.

(14) Průkazy podle vzoru „A“ a vzoru „B“ 
neosvobozují majitele od prohlídky celními a 
pasovými orgány na místě samém.

(15) Úřad, který vydal průkaz podle vzoru 
”A“, jest povinen odejmouti průkaz majiteli, 
požádá-li o to bezpečnostní úřad druhého 
státu i bez udání důvodů. Na žádost bezpeč
nostního úřadu druhého státu, vyslovenou 
i hez udání důvodů, nesmí zaměstnaných děl
níků býti již použito při pracích na hranici.

(16) Úřady označené v odstavci 3 mohou ve 
věcech týkajících se vydávání průkazů spolu 
přímo jednati.

Článek 69.
^ Smluvní státy si navzájem oznámí, které 
úřady jest pokládati za příslušné úřady ve 
smyslu této smlouvy. Totéž platí i o změnách, 
jež v tom směru snad nastanou.

Článek 70.
I1) Vznikne-li spor o výklad nebo použití 

této smlouvy, bude předložen k rozhodnutí 
rozhodčímu soudu, požádá-li o to jeden z obou 
států. To platí též pro předběžnou otázku, 
týká-li se spor1 výkladu nebo použití této 
smlouvy. Rozhodnutí rozhodčího soudu bude 
závazným. Rozhodčí soud ustaví se pro každý 
sporný případ tím způsobem, že každý stát 
jmenuje jednoho ze svých státních přísluš
níků rozhodčím a že oba rozhodčí zvolí si 
předsedou příslušníka třetího státu. Nedo- 
hodnou-li se tito o volbě předsedy do tří mě
síců čítaných od doby, kdy byl vznesen poža- 
davek na rozhodnutí rozhodčím soudem, po
žádají smluvní státy společně presidenta 
Cour permanente de Justice internationale 
v Haagu o jmenování předsedy. Smluvní 
státy si vyhražují dohodnouti se předem 
o osobě předsedy na určité časové období.

stánden angemessenen Lebensmittel-, Ge- 
tránke-, Medikamenten-, Rauch- und Reise- 
effektenvorrat fůr den eigenen Bedarf frei 
mitfůhren; jedoch nur in solcher Menge, die 
im Reiseverkehr nach den geltenden Zollvor- 
schriften zoll- und abgabenfrei ist.

(13) úle mít den Ausweisen nach Muster 
„B“ versehenen Personen genieBen die den 
Grenzbewohnern im kleinen Grenzverkehre 
zugestandenen sachlichen Begunstigungen.

(14) Die Ausweise nach Muster „A“ und 
Muster ,,B“ befreien ihre Inhaber nicht von 
der Revision durch Zoll- und PaBorgane an 
Ort und Stelle.

(15) Die Behorde, welche einen Ausweis 
nach Muster ,,A“ ausgestellt hat, ist, wenn 
es die Sicherheitsbehorde des anderen Staa- 
tes auch ohne Angabe der Grůnde verlangt, 
verpflichtet, den Ausweis seinem Inhaber zu 
entziehen. uber ein auch ohne Angabe von 
Grůnden von der Sicherheitsbehorde des an
deren Staates gestelltes Verlangen důrfen die 
bescháftigten Arbeiter nicht mehr fůr die 
Arbeiten an der Grenze verwendet werden.

(16) Die im Absatz 3 bezeichneten Be- 
horden kdnnen in den auf die Ausstellung der 
Ausweise bezúglichen Fragen miteinander 
unmittelbar in Verbindung treten.

A r t i k e 1 69.
Die Vertragsstaaten werden sich gegen- 

seitig mitteilen, welche Behorden ais die im 
Vertrag erwáhnten zustáiidigen Behorden zu 
gelten haben. Das gleiche gilt auch fůr etwa 
hierin eintretende Ánderungen.

A r t i k e 1 70.
í1) Wenn uber die Auslegung oder Anwen- 

dung dieses Vertrages eine Streitigkeit ent- 
stehen solíte, so soli diese auf Verlangen 
eines der beiden Staaten einem Schieds- 
gericht zur Entscheidung vorgelegt werden. 
Dies gilt auch fůr die Vorfrage, ob sich die 
Streitigkeit auf die Auslegung oder An- 
wendung des Vertrages bezieht. Die Ent
scheidung des Schiedsgerichtes soli verbind- 
liche Kraft haben. Das Schiedsgericht wird 
in jedem Streitfall in der Weise gebildet, daB 
jeder Staat einen seiner Staatsangehorigen 
zum Schiedsríchter ernennt und daB beide 
Schiedsrichter einen Angehorigen eines drit- 
ten Staates zum Obrnami wáhlen. Einigen sie 
sich nicht binnen drei Monaten, nachdem das 
Verlangen auf schiedsgerichtliche Entschei
dung eingegangen ist, úber die Wahl des Ob- 
mannes, so werden die Vertragsstaaten ge-
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Výlohy vzniklé spolupůsobením předsedy 
hradí každý stát z polovice. Výlohy vzniklé 
spolupůsobením rozhodčích hradí každý stát 
za rozhodčího, jejž stanovil. Smluvním stá
tům se ponechává na vůli, aby vymáhaly na 
případně zúčastněných stranách náhradu 
útrat rozhodčího řízení.

(2) Dovolávání se rozhodčího soudu jest se 
podle možnosti uvarovati v takových přípa
dech, kde by útraty rozhodčího řízení byly 
nepoměrně větší než hodnota sporné věci.

Článek 71.
Tato smlouva bude ratifikována a ratifi- 

kační listiny budou co možno nejdříve vymě
něny ve Vídni. Smlouva nabývá účinnosti 
čtyři týdny po výměně ratifikačních listin.

Po uplynutí pěti let od nabytí účinnosti 
této smlouvy naváží smluvní strany na přání 
jedné z nich jednání o revisi této smlouvy. 
Nedohodnou-li se smluvní strany o revisi 
během roku, může smlouva býti vypovězena. 
V tomto případě pozbývá smlouva platnosti 
dvanáct měsíců po vypovězení s výjimkou 
ustanovení hlav I, VIII a IX, která pozbudou 
platnosti teprve novou úpravou provedenou 
v dohodě obou států.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou sou
hlasných prvopisech v československém a ně
meckém jazyku; obě znění mají stejnou plat
nost.

čemuž na svědomí podepsali zmocněnci 
tuto smlouvu a opatřili ji svými pečetěmi.

Dáno v Praze, dne 12. prosince jedentisíc- 
devětsetdvacetosm.

meinsam den Prásidenten der Cour perma
nente de Justice Internationale im Haag um 
Ernennung des Obmannes ersuchen. Die Ver- 
tragsstaaten behalten sich vor, sich von vorn- 
herein fůr einen bestimmten Zeitraum liber 
die Person des Obmannes zu verstándigen. 
Die aus der Mitwirkung des Obmannes ent- 
stehenden Kosten trágt jeder Staat zur 
Háifte. Die aus der Mitwirkung der Schieds- 
richter entstehenden Kosten trágt jeder 
Staat fůr den von ihm bestellten Schieds- 
richter. Den Vertragsstaaten bleibt es an- 
heimgestellt, von den etwa beteiligten Par- 
teien den Ersatz der Kosten des schieds- 
gerichtlichen Verfahrens zu erwirken.

(2) Die Inanspruchnahme des Schieds- 
gerichtes ist in solchen Fállen tunlichst zu 

• vermeiden, in welchen sich die Kosten des 
schiedsgerichtlichen Verfahrens unverháltnis- 
máBig hoher stehen wůrden, ais der Wert 
der strittigen Sache.

A r t i k e 1 71.
Dieser Vertrag soli ratifiziert werden und 

die Ratifikationsurkunden sollen sobald ais 
moglich in Wien ausgetauscht werden. Der 
Vertrag tritt vier Wochen nach Austausch 
der Ratifikationsurkunden in Kraft.

Die vertragschlieBenden Teile werden fúnf 
Jahre nach Inkrafttreten des Vertrages auf 
Wunsch eines von ihnen uber die Revision 
dieses Vertrages in Verhandlung treten. Falls 
sich die vertragschlieBenden Teile uber die 
Revision im Laufe eines Jahres nicht einigen, 
so kann der Vertrag gekůndigt werden. In 
diesem Falle tritt der Vertrag mit Ausnahme 
der Bestimmungen der Abschnitte I, VIII 
und IX, die erst durch eine im Einvernehmen 
beider Staaten erfolgende Neuregelung ihre 
Geltung verlieren, zwolf Monate nach er- 
folgter Kůndigung auBer Kraft.

Dieser Vertrag wurde in zwei úberein- 
stimmenden Urschriften in čechoslovaki- 
scher und deutscher Sprache ausgefertigt; 
beide Wortlaute haben gleiche Geltung.

Zu Urkund des,sen haben die Bevollmách- 
tigten diesen Vertrag unterzeichnet und mit 
ihrem Siegel versehen.

Geschehen in Prag, am 12. Dezember ein- 
tausendneunhundertzwanzigacht.

Ing. VÁCLAV ROUBÍK v. r. 

ALBERT MELL v. r.

Ing. VÁCLAV ROUBÍK m. p. 

ALBERT MELL m. p.
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úřad vydávající:
Ausstellende Behorde:
čís. jednací: ...............
Gesch. Žahl:

PRŮKAZ,
AUSWEIS,

vydaný na základě československo-rakouského hraničního statutu
ausgestellt auf Grund der Bestimmungen des čechoslovakisch-dsterreichischen Grenz- 
statutes
pro .......................................v...............
fiir
bydlícího v ...........................................
wohnhaft in
jenž jest pověřen prováděním (vedením) 
der mít der Durchíuhrung (Leitung) von
prací v úseku hranice od 
Arbeiten in dem Grenzabschnitte von
do .........................
bis betraut ist.

Jmenovaný jest oprávněn státní hranici v uvedeném úseku při pracích za dne podle 
potřeby překračovati a podél hranice volně choditi; v případě potřeby jest dovoleno na 
cizím státním území přenocovat!.

Der Genannte ist berechtigt, wáhrend der Arbeiten die Staatsgrenze im angefúhrten 
Abschnitte tagsuber nach Bedarf zu ubertreten und entlang derselben sich frei zu be- 
wegen; erforderlichenfalls kann auf fremdem Staatsgebiete genáchtigt werden.

Majitel tohoto průkazu jest oprávněn přestupovat! státní hranici po železnici, a to 
na přechodových místech, která jsou v úseku shora blíže označeném nebo v nejbližší jeho 
blízkosti.

Der Inhaber dieses Ausweises ist berechtigt, die Staatsgrenze mittels Eisenbahn zu 
úberschreiten, und zwar an ůbergangspunkten, welche in dem oben náher bezeichneten 
Abschnitte oder in der náchsten Nahé desselben gelegen sind.

Platný do ..........................................................
Giiltig bis

(okres)
(Bezirk)

Příloha I. 
B e i 1 a g e I.

Vzor „A“ 
Muster „A“

V

Při neúředních osobách 
podobenka

Bei Nichtamtspersonen 
Lichtbild

Podpis majitele 
Untersehrift des Inhabers

dne ...................................... .... 19
am

V

'—\ 
L. íL. S.
,y

Podpis vydávajícího 
Untersehrift des Ausstellers

Viděl!
Gesehen!

........ dne .......................... 19.
am

Podpis
Untersehrift
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Poučení.
(i) Majitel tohoto průkazu jest oprávněn, 

aniž by musil dostaviti se k celnímu úřadu, 
bráti s sebou beze cla a dávek nářadí, pří
stroje á plány potřebné ku provádění svého 
úkolu (prací) za podmínky, že tyto předměty 
budou zpět přeneseny při návratu do vlastní 
země. Může dále volně bráti s sebou pro 
vlastní potřebu daným okolnostem přiměře
nou zásobu potravin, nápojů, léků, kuřiva a 
cestovních svršků, avšak jen v takovém množ
ství, jež podle platných předpisů jest osvobo
zeno v cestovním styku od cla a dávek.

(2) Tento průkaz neosvobozuje majitele 
ani jemu podřízené dělníky od celní prohlídky 
na místě samém.

(3) Najme-li majitel tohoto průkazu k pro
vádění svého úkolu dělníky, jest povinen 
věsti seznam dělníků a míti jej stále u sebe. 
Seznam nechť obsahuje tato data: jméno, pří
jmení, bydliště, den přijetí a propuštění děl
níků, jakož i jednací číslo dělnických průkazů 
a označení úředního místa, jež dělnické prů
kazy vyhotovilo.

(4) Majitel průkazu jest povinen zavčas 
oznámiti osobně nebo poslem nebo doporuče
ným dopisem zahájení prací na státní hranici 
příslušnému oddělení celní, pokud se týče fi
nanční stráže, jakož i pasovému úřadu obou 
států.

(s) Od oznámení, že práce budou zahájeny, 
může býti upuštěno, byla-li by tomu na pře
kážku vzdálenost nejbližšího příslušného od
dělení celní, pokud se týče finanční stráže, 
nebo pasového úřadu, nebo nevyžaduj e-li pro
vádění prací ani delší doby než tří dnů ani 
většího počtu dělníků.

Belehrung.
(1) Der Inhaber dieses Ausweises ist be- 

rechtigt, ohne sich beim Zollamte einzufin- 
den, die zur Durchfúhrung seiner Aufgabe 
(Arbeiten) notwendigen Geráte, Instrumente 
und Pláne zoll- und abgabenfrei unter der 
Bedingung mitzufúhren, dafi dieselben bei 
der Rúckkehr in das eigene Land zurúckge- 
bracht werden. Derselbe darf einen den ge- 
gebenen Umstánden angemessenen Lebens- 
mittel-, Getránke-, Medikamenten-, Rauch- 
und Reiseeffektenvorrat fůr eigenen Bedarf 
frei mitfúhren, jedoch nur in solcher Menge, 
die im Reiseverkehr nach den geltenden Vor- 
schriften zoll- und abgabenfrei ist.

(2) Dieser Ausweis befreit den Inhaber 
sowie die unter seiner Leitung stehenden Ar- 
beiter nicht von einer Zollrevision an Ort 
und Stelle.

(3) Falls der Inhaber dieses Ausweises zur 
Durchfúhrung seiner Aufgabe Arbeiter 
dingt, ist er verpflichtet, uber die Arbeiter 
ein Verzeichnis anzulegen und dasselbe stán- 
dig mit sich zu fúhren. Das Verzeichnis hat 
folgende Daten zu enthalten: Vor- und Zu- 
name, Wohnort, Tag der Aufnahme, Tag der 
Entlassung der Arbeiter, sowie die Gescháfts- 
zahl der Arbeiterausweise und die Benen- 
nung jener Stelle, welche die Arbeiteraus
weise ausgefertigt hat.

(4) Der Inhaber des Ausweises hat die In- 
angriffnahme der Arbeiten an der Staats- 
grenze der zustándigen Zoll-, bezw. Finanz- 
wachabteilung sowie der PaBstelle der beiden 
Staaten personlich oder durch einen Boten 
oder mittels rekommandierten Briefes recht- 
zeitig bekanntzugeben.

(5) Von der Bekanntgabe der Inangriff- 
nahme der Arbeiten kann abgesehen werden, 
wenn die Entfernung bis zur náchsten zu
stándigen Zoll-, bezw. Finanzwachabteilung 
oder PaPstelle ein Hindernis bilden solíte, 
oder die Ausfúhrung der Arbeiten weder eine 
lángere Dauer ais drei Tage noch eine gro- 
fíere Anzahl von Arbeitern erfordert.
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(6) Na požádání celních, pasových nebo 
státních bezpečnostních orgánů jest se vyká- 
zati tímto průkazem (je-li vystaven bez po
dobenky, též průkazem totožnosti), jakož i se
znamem dělníků.

(7) Majitel tohoto průkazu má pečovati 
o to, aby dělníci nezneužívali úlev jim přizna
ných k důchodkověrnu ani jinému poškození 
zájmů smluvních států. Osob, které by jed
naly proti těmto ustanovením, nesmí již býti 
používáno při pracích na hranici.

(8) Po skončení prací jest tento průkaz i 
s dělnickými průkazy vrátiti úřadu, který jej 
vydal.

(6) Auf Verlangen der Zoll-, Pafi- oder der- 
staatlichen Sicherheitsorgane ist dieser Aus- 
weis (falls derselbe ohne Photographie aus- 
gestellt ist, auch der Identitátsnachweis) so- 
wie das Arbeiterverzeichnis vorzuzeigen.

(7) Der Inhaber dieses Ausweises hat da- 
ftir zu sorgen, dafí die Arbeiter die ihnen zu- 
erkannten Begúnstigungen zu einer Gefálls- 
oder anderweitigen Schádigung von Interes- 
sen der Vertragsstaaten nicht miBbrauchen. 
Personen, die diesen Bestimmungen zuwider- 
handeln, diirfen nicht mehr zu Arbeiten an 
der Grenze herangezogen werden.

(8) Nach Beendigung der Arbeiten ist die
ser Ausweis mit den Arbeiterausweisen der 
Ausstellungsbehorde dieses Ausweises zu- 
růckzustellen.

192
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Příloha II. 
B e i 1 a g e II.

Vzor „B“ 
Muster ,,B“

Vyhotovující úřední místo: 
Ausfertigende Stelle:
Čís. jednací: ........................
Gesch. Zalil:

DĚLNICKÝ PRŮKAZ,
ARBEITERAUS WEIS,

vyhotovený na základě ustanovení československo-rakouského hraničního statutu 
ausgestellt auf Grund der Bestimmungen des čechoslovakisch-osterreichischen Grenz-
statutes
pro .... ........
fúr
bydlícího v ... 
wohnhaft in

.. příslušného do 
zustándig nach

(okres) .. 
(Bezirk)

Popis osoby:
Personsbeschreibung:

místo a datum narození:............................ .....barva vlasů:
Ort und Datum der Geburt: Farbe der Haare:
obličej: ........ •..................................................... velikost:
Gesicht: GroBe:
barva očí: .......................................................... zvláštní znamení:
Farbe der Augen: Besondere Kennzeichen:

Jmenovaný jest oprávněn při provádění prací v úseku hranice
Der Genannte ist berechtigt, sich zwecks Verrichtung von Arbeiten in dem Grenzab- 

schnitte
od ....
von

do
bis

za dne volně choditi a překračovat! v tomto úseku podle potřeby státní hranici. Majitel to
hoto průkazu požívá věcných výhod přiznaných pohraničnímu obyvatelstvu v pohraničním 
styku.
tagsúber frei zu bewegen und die Staatsgrenze in demselben Abschnitte nach Bedarf zu 
ůberschreiten. Der Inhaber dieses Ausweises genieBt die den Grenzbewohnern im kleinen 
Grenzverkehre zugestandenen sachlichen Begůnstigungen.

Platný od 
Gůltig von

V .......

.. do ... 
bis

.. dne 
am

19..

19

Podpis majitele 
Unterschrift des Inhabers

L. S. i Podpis vyhotovujícího 
Unterschrift des Ausstellers

Připomenutí: Průkazem, jenž neosvobozuje majitele od celní prohlídky na místě
samém, jest se na požádání hraničních orgánů prokázati. Při propuštění budiž průkaz 
vrácen.

Zur Darnachachtung: Der Ausweis ist auf Verlangen der Grenzorgane vorzuwei- 
sen und befreit den Inhaber nicht von einer Zollrevision an Ort und Stelle. Im Falle 
der Entlassung ist der Ausweis zurůckzustellen.
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PROZKOUMAVŠE TUTO SMLOUVU S PŘÍLOHAMI I. A II. A VĚDOUCE, 

ŽE NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ S NIMI 

SOUHLASÍ, SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JE.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PDDEPSALI A K NĚMU 
PEČEŤ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PĚITISKNOUTI DALI.

V TOPOLČIANKÁCH DNE 22. SRPNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTI- 

STÉHO TŘICÁTÉHO.

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 ve Vídni dne 19. září 1930.

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praza 102*


