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89.

V ládn í nař ízen í
ze dne 20. dubna 1948,

jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb.,
o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro

rodinné domky).

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne
25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, a podle
zákona ze dne 14. února 1947, č. 31 Sb., o některých zásadách při rozdělování nepřátelského
majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o
konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy:

Čl. I

Vládní nařízení č. 163/1947 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 9, odst. 3 zní:

„(3) Pro zařazení obcí do oblastí podle počtu obyvatelstva je zásadně rozhodný počet
obyvatelstva podle posledního úředního zjištění, sděleného Státním úřadem statistickým (na
Slovensku Státním plánovacím a statistickým úřadem). Zjistí-li však osidlovací úřad, že od
takovéhoto posledního úředního zjištění počet obyvatelstva v obci ke dni vyhlášení prvního
rámcového plánu (§ 42, odst. 2) stoupl nad mez nebo klesl pod mez rozhodnou pro zařazení
obce do oblasti podle počtu obyvatelstva, zařadí obec do příslušné oblasti podle nového stavu“.

2. Za § 9, odst. 3 se vkládá nový odstavec 4 tohoto znění:

„(4) Aby vyrovnal nerovnoměrnosti mezi sousedními obcemi (částmi obce), vzniklé zařazením
obce do oblasti podle počtu obyvatelstva, může osidlovací úřad posuzuje obec jako součást
širšího hospodářského celku

1. na žádost místního národního výboru nebo po jeho slyšení zařaditi obec (část obce) do
oblasti, která je v odstavcích 1 a 2 označena římskou číslicí, o jednu nebo dvě vyšší, nejvýše
však do oblasti V, a to zejména

a) jsou-li v obci (části obce) převážnou většinou domy nízké bytové úrovně, na př. proto, že
chybí nebo jsou nedostatečná veřejná zařízení, nebo

b) je-li v obci (části obce) převážná většina domů vlivem zvláštních místních poměrů
znehodnocena, nebo

c) mohou-li obyvatelé obce (části obce) pro nedostatečné komunikační spojení jen s obtížemi
užívati kulturních a sociálních zařízení a hospodářských výhod nejbližšího kulturního a
hospodářského střediska;

2. zařaditi po slyšení místního národního výboru obec (část obce) do oblasti, která je v
odstavcích 1 a 2 označena římskou číslicí, o jednu nebo dvě nižší, a to zejména
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a) je-li v obci (části obce) převážná většina domů vysoké bytové úrovně, nebo

b) jde-li o obec (část obce), v níž domy sice nejsou připojeny na veřejná zařízení, ale toto
připojení je proveditelné s malým nákladem, nebo

c) mohou-li obyvatelé obce (části obce) pro zvlášť dobré komunikační spojení užívati
kulturních a sociálních zařízení a hospodářských výhod nejbližšího kulturního a
hospodářského střediska“.

3. V § 9 se dosavadní odstavce 4, 5 a 6 označují jako odstavce 5, 6 a 7.

Čl. II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.

Gottwald v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Čepička v. r.
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Dr. Šrobár v. r.
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