v BRNÉ,

1. dubna

1922.

ZEMĚMĚŘIČ5HÝ VĚ5THíH
I. Výsledky mírových konferencí.
Nový náš stát československý, vyšlý vítězně ze světové yálky,
obdržel generelní hranice ustanoveními mírových smluv Ceskoslovenska se sousedními státy.
Příslušná diplomatická jednání a k nim se vztahující materiM
patři. f dokumentaci politicko-historické a budou tu pominuta.
Ceskoslovenského státu v hraničním styku se bezprostřednt'.,
dotýká smlouva versaillská s Německem, smlouva sevreská s Polskem, Rumunskem a Východní Haličí, smlouva st. germainská s Rakouskem a smlouva trianonská s Maďarskem.
Smlouvy ty obsahují popis hranic ve formě slovní a přiložena
jest jim přehledná mapa 1: 1,000.000.
Popis tento zde podrobně reprodukovati nebudeme, jest uvel'ejnt'm cestou parl~mentní;
1. Hranice Ceskoslovenska:
s Německem popsána jest ve
článku 27.-6° a ve ělánku 813.mírové smlouvy, uzavřené s N{·meckem dne 28. června 1919 (Versailles),
2. s Rakouskem popsána jest ve článku 27.-6° mírové
smlouvy, uzavřené s Rakouskem
dne 10. září 1919 (St. Germain
en Laye),
3. s :lVIaďarskem popsána jest ve článku 27.~-4° mírové
smlouvy, uzavřené s Maďarskem dne 4. června 1920 (T'rianon),
4. s Rumunskem popsána jest ve článku 2.-4° hrani<;ní
smlouvy, uzavřené v Siwres dne 10. srpna 1920,
5. s Východní Haliěí popsána jest ve článku 2.-5° hraniční
smlouvy, uzavřené v Sevres dne 10. srpna 1920,
6. s Polskem popsána jest ve ělánku L hraniěni smlouvy
uzavřené v Silvres dne 10. srpna 1920 a ělánku 83. mírové smlouvy
s Německem uzavřené dne 28. června 1919 ve Versailles.
Sluší poznamenati, že hotovou zůstala vlastně jen stará státní
hranice nypi ěeskoslovensko-německá
od 'l'rojmezí (trojstátní bod Ceskoslovenska, Německa a Rakouska) až na nově phl'leněné Hluěínsko, jehož hranice byla znovu vytyčená.
Hranice ěeskoslovensko-rakouská
sestává ze starvch
správních hranic zemských a to Čech s Horními Rakousy a Dolními Ilakousy, Moravy s Dolními Rakousy a modifikované hranice
Slovenska s Dolními Hakousy.
N a této státní hranici přicházejí
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pozoruhodné opravy hranic v území Vitorazska, v území Valčicka
a na předmostí bratislavském.
Vedle toho upravena jest hranice
v rohu podyjském a v území hraničního toku dolní Moravy hlavním ramenem příslušné části řek Dyje a Moravy a v hraničním
toku Dunaje středem hlavního plavebního kanálu příslušné části řeky
Dunaje od ústí Moravy ku předmostí bratislavskému.
Státní hranice mezi Čes k o s I o y e n s k e m s Podkarpatskou
Rusí a P o I s k e m vzešla částečně ze staré správní hranice mezi
Slovenskem a Polskem, modifikované usnesením konference velvyslanců o Spiši, Oravě a Těšínsku, kde posledně má v zásadě
průběh čáry Beneš-Paderewski.
K tomu přistupuje rektifikace
z rozhodnutí konference velvyslanců po dobrozdání Svazu národů
o hranici hornoslezské.
Státní hranice Čes k o s lov ~ n s k a s V Ý c hod n í H a I i č í
od bodu společného třem státům, Ceskoslovenska, Východní Haliče
a Polska, jest stará hranice !,právní mezi Haličí a Maďarskem až
ke trojstátnímu bodu mezi Ceskoslovenskem, V)'chodní Haličí a
Rumunskem.
Státní hranice mezi Óeskoslovenskem
a Rumunskem
probíhá dle rektifikované čáry stanovené administrativními
hranicemi obcí případně modifikovanými a řekou Tisou.
Státní hranice Československa
s 'Maďarskem
jest
stanovena hlavním plavebním kanálem Dunaje a dále definovanými
toky, hranicemi správními, hranicemi topografickými a generelně
pevnými body topografickými
slovně v mírové smlouvě uvedenými.
Jak patrno, jest toto. určení hranice velmi rozmanité.
Geometricky jsou tu určitě definovány státní hranice v úsecích,
kde sledují výstižně určené hranice plánů katastrAlných v průběhu
správních hranic starých států, zemí neb obcí, a tato definice
jest zajištěna na plánu i v přírodě.
Technicky jsou správně definovány hranice sULtnídále vyznačením toku a povahou hraniční čáry, která se dále 'geometl'icky zajistí.
Když takto jest celý průběh hranice stanoven, mohou práce
rozhraničovll;cí v zásadě se omeziti na prosté geometrické vytyčení
a zaměření a lze se vystříhati rozvláčným mezistátním jednáním,
jež přiná~í řadu nepříjemných rozporů a finančních obětí.
Tak bylo geometricky neurčité definovati hranice ideelními
čarami mezi topografickými kotami v mírové smlouvě jmenovanými, nebo vůbec jen poukazem naznačiti vytyčení státní hranice
v území samém. 'l'en ideový pojem stanovisek správních a hospodářských se přece mezi dvěma' interesenty nedá vystihnouti a
zanechá jen nepříjemnosti, jimž by se předešlo ve formě hladší
přímým geometrickým vyznačením hranice. Buďtež tyto připomínky
poučením pro budoucí časy.
Přirozeně
nejkomplikovanější
forma bylo odvolání se ke
hlasování lidu a na jeho podstatě konstrukce hrauic byla komplikovaná dále zájmy proplétajícími správní hranice.
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II. Organisace vedení rozhraničovacích prací.
Jakmile byly mírové smlouvy ratifikovány, vešly v platnost
v době čtrnáctidenní; pak přistoupeno bylo ihned k vytyčení
státních hranic.
'
Pro každou hranici mezi dvěma státy ustaví se komise, jež
sestává ze zástupců (komisařů) sdružených velmocí (des graI.J.des
Puissances des Alliés), jichž výkonným orgánem jest konference
velvyslanců v Paříži (Conf~rence des Arnbassadeurs). Každý z obou
súčastněných států (les Etats interréssés) vysílá svého zástupce
(komisaře).. Zástupci sdružených velmocí, jako států neinteresova·
ných (les .rI~tatsnon interréssés), vykonávají právo rozhodčí (arbitrage) ve sporných případech států interesovaných.
Do rozhraničovací komise s Československem vysláni byli
s právem hlasovacím zástupci Francie, Anglie, .Italie a Japonska
- v komisi československo-polské po krátkou dobu zasedal i zástupce Spojených států severoamerických pouze ad informandum.

III. Instrukce pro rozhraniěovacÍ práce.
Pro působení rozhraničovacích komisí (Commissions de dé~
Iimitation) vydány byly instrukce
pracovní
dne 22. červen c e 1920 s řadou zvláštních doplňků.
Pro porozumění provádění rozhraničovacích jest třeba uvésti
některé výňatky z těchto instrukcí. Tyto všeobecné rozhraničovací
instrukce obsahují následující ustanovení.
I. Všeobecná ustanoveni.

Rozhraničovací komise mají za úkol zabezpečiti státní hranice
v území:
a) zásadně onu část hranice, jejíž určení dle mírové smlouvy
má se státi přímo v území;
b) onu část, jež jest definována starou správní hranicí v případě, že jeden ze súčastněných států o to požádá.
Tyto komise mohou i mimo případ, kdy výklad mírové
smlouvy je k tomu opravňuje, modifikovati příslušnost místa přímo
jmenovaného ve smlouvě" za podmínky, že tato modifikace jest
malé důležitosti a stane se za jednomyslného usnesení komise.
.
Mají se vynasnažiti každým pádem sledovati co nejvíce
ustanovení daná mírovou smlouvou za uplatnění dle možnosti
správních hranic a místních hospodářských zájmů s vyloučením
všech důvodů národnostních, jazykových a náboženských.
Jsou oprávněny připraviti zápisy pro úpravy všech otázek
právních vyvolaných rozhraničením; tyto zápisy nebo opatření se
stanou pravoplatnými nebo závaznými pro súěastněné státy po
ověření těmito státy.
Velvyslanecká konference provede ustavení se a organisaci
rozhraničovacich komisí a sleduje jich činnost.
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II. Organisace rozhraničQvacích

komisí.

A. Složení komise.
Pro každou státní hranici zřídí s~ rozhraniěovací
komise,
.lez sestává z komisařů, ze zástupců komisařů, z technických přidělenců a pomocných zřízenců kancelářských, dle obecných pokynů
sestavených vzhledem na povahu práce a rozlohu hranice. Súčastněné státy upraví svůj personál tak, aby vydatně podpořil pra<lovní postup.
B. Jmenování

osobní.

Velvyslanecká
konference vyvolá jmenování rozhraničovací
komise v době vstoupení v platnost mírové smlouvy.
Každý
komisař jest ověřen u súčastněnýchstátů
velvyslaneckou konferencí,
která rozhodne i o jejich odvolání.
.
C. Ustavení se komise.
Komisaři velmocí spojeneckých nesúčastněných
států zvolí
ze svého středu předsedu. Komise navrhne pracovní rozvrh, zjistí
personál delegací súěastněných a zkoumá otázky rozhraničovací
na plánech, mapách a v území.
D. Působnost komise.
'l'yto opatřeny jsou plnou mocík uspoHd[mí své ěinnosti.
Konference velvyslanců si vyhrazuje rozhodnutí v tom, má-li
komise působiti v případu neúěasti některého ze súěastněných států.
Rozhodnutí komise se dějí většinou hlasů a jsou závazná pro
súěastněné státy.
Pro pracovní postup jsou dány komisím následující všeobecné
pokyny, jež obsahují body:
]. sestavení pracovního plánu;
2. urěení hraniění Mry j
3. vymezníkování této v území;
4. ověření prací v území a pořízení zápisů jednacích o rozhraniěení.
1. Pracovní
plán
(rozvrh).
Každá komise nebo podkomise odebéře se do území na své místo a sebéře veškerou
látku, jež jest k disposici, prostuduje ji a na základě toho sestaví
pracovní plán.
a) Je-li třeba, rozdělí hranici v úseky a pod.úseky dle území
ti ,dl~ po;,ahy" kde hranice jest urěená, kde má býti stanovena na
Iluste v uzerm atd.
b) Povaha prací v úsecích. Pro Mry hraniění, jež mají býti
určeny na uústě samém v území, jest úkolem komise podrobně
stanoviti hraniění čáru v plánu velkého měřítka (katastru) na základě vysvětlivek dodaných súčastněnými státy.
c) Stanoví, ve kterém postupu jest prováděti prAce.
d) Určí, jaký tvar jest přijati pro hranečníky úseků a podúseků a jak tyto mají býti značeny a číslovány.
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e) Předpisy o provedení technických prací. Pracovní rozvrh
má býti tak uspořádán, by podal největší hospodárnost, co se týče
personálu, času a nákladů.
2. Určení
hraniční
čáry. Toto obsahuje předběžnou obhlídku v území, jež má býti uspíšeně provedena a svěřena pomocným činovníkům technickým súčastněilýeh států.
Komise má umožniti v užitečn3 míře, by vyslechnuti byli
místní zástupci ti dodali všechna poučení o místních hospodářských
potřebách.
Pro části hranice, jež mají býti určeny na místě samém
v území, komise vyzve súčastněné státy, by se dohodly o průběhu
komise. Každý komisař súčastněného státu vyhotoví návrh pro
komisi, jež rozhodne o různostech návrhů.
Pro části hranice, jež v zásadě nepotřebují
rozhodnuti
komise, podají súčastnění komisaři návrhy jejich změn a komise
dle kap. 1. se usnese, má-li o nich jednati.
V krajinách, kde není map k disposici, mají pomocní technikové vyhotoviti zaměřeni ve vhodném měřítku ku podkladu
hraniční čáry.
Komise tu sleduje sestavení látky dokladové a rozhoduje Jen
ve sporných případech súčastněných státiL
3. Vy mez n i k o V án í. Práce vymezníkovací jsou svěřeny
y
zásadě súčastněným státům, které je provedou dle pokynů
daných komisí též o způsobu týkajícím se osazení hranečníků,
jejich popisů, číslováni a usměrněni.
Když byla hran.ični čára v plánech určena a bylo započato
s vymezníkovánim
hranice, komise se stane z větši části volnou
a shromáždí se teprve po skončení technických prací, provedených
súčastněnými státy, by tyto práce ověřila.
Nad vymezníkovanými
pracemi má dozor jeden z komisařů
nesúčastněných stittů, který byl komisí k tomu zvolen, aby rozhodoval o sporných bodech mezi súčastněnými státy.
4. O věř e n í p r a c í r o z hra nič o v a c í c h a p o ti z e n í
jednacích
zápisů
o rozhraničování.
Po skončeném vymeznikování komise ověří provedené práce a současně sestaví povšechný popis hranice, zkouší správnost přiložené k popisu mapy
a srovná přílohy pro označení dolože?é. Při této povšechné prohlídce může komise se dáti doprovázeti místními zástupci, kterým
podá vysvětlivky, jež by mohli potřebovati
vzhledem k hraniční čáře.
Konečné jednací zápisy rozhraničovací, zápisníky a doklady
uvedené dále v kap. lIL, odst. O. této instrukce, rozmnoží se
v tolika výtiscích, by obdržel po jednom každý ze súčastněných
státú a jeden konference velvyslanců.
Tyto se pořídí francouzsky;
přiložené mapy, určené pro
súčastněné státy, mohou obsahovati jména a popisy v jazyku dotyčného státu.
.
Veškeré doklady se odevzdají konferenci velvyslanců, která
je rozešle zájemníkům.
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E. Otázky hmot~é.

Súčastněné státy súčastní se s rozhraničovací komisí buď přímo
nebo prostřednictvím místních úřadů ve všech podnicích, týkajících se:
1. provozu veškeré dopravy osobní i hmotné;
2. ubytování;
3. různých hmot, jako kancelářské potřeby, hranečníky a
znaky, měřické pomůcky.
F. Správní otázky.
1. Náhrady osobní jednotlivých delegaci.

2. Výlohy rozhraničovací komise, pokud se týče jich rozdělení
na súčastněné státy.
3. Záležitosti celní a bezpečnostní.
III. Technické práce.
A. Prvky sloužící za podklad prováděným praeem.

Hranice jsou popsány v mírových a hraničních smlouvách a
případně znázorněny na přiložených mapách; v případě rozdau
mezi popisem{a mapou rozhodnje popis.
Každá komise obdrží od příslušných vlád doklady, které
mohou'fbýti prospěšny ku provádění rozhraniěovacích prací.
Súčastněné státy jsou povinny dodati komisím všechny nutné
doklady pro své práce jako opisy jednacích zápisů rozhraničovacích
prací přítomných i starých, všechny mapy ve velkém měřítku,
geodetické údaje, měření provedená a neuveřejněná, a vysvětlivky
o změnách toků pohraniěních.
Jsou též zavázány naříditi místním orgánům správním, aby
podaly komisím všechny doklady jako plány katastrálné a udaje
pozemkové knihy a udělily na jich žádost veškerá poučení t)'kající
se vlastnictví, hospod~ířských vztahů a jiných potřebných zpráv.
(Pokraěování.)

Pro LaudRt,

m~ř. vrch. komisař v Domažlicích.
(Konee.)

Než nynější finanění situace asi stěží dovolí, hlubší reformy
tohoto směru v době blízké. Přece však mohou býti provedeny
nenáldadné
reformy,
Které by byly průpravou k založení
moderních plánů. Rozhodnutí ministerstva financí ze dne 17. zMí 1921
provésti důkladnou reformu zákona o evidenci katastru daně
pozemkové ze dne 23. května 1883, č. ř. z. 83, mělo by, poněvadž
úzce nesouvisí s otázkou plánů týkající se také knih pozemkových,
nalézti ohlasu i jinde, aby přímo nebo nepřímo, ale ruku v ruce
byly konány společné přípravné kroky k novému měření.
Přímý vztah katastru a knihy pozemkové na právní zabezpečení
věci poplatné identické s předmětem vkladu do knihy pozemkové
volá po zákoně, který by věc nebo předmět vymezil tak, aby
rozsah jejich držby nebo vlastnictví byl zcela jasný a určitý. 00
jsou platné přesné zákonné definice práva držby a vlastnictví,
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když
Tento
které
ale i

meze vlalltního předmětu držby nebo vlastnictví jsou neurčité!
stav je příčinou nekonečné řady neklidu, sporů a procesů,
nevyčerpávají
jen duševně a materielně přímé interesenty,
stát je na nich morálně i finančně interesován.
Současným uzákoněním povinnosti držitelů půdy, omez ník o vat i své pozemky, nejen že by se stala pozemková držba
vyhraněnější a bylo by umožněno rychleji a jistěji uváděti daň
pozemkovou v souhlas se skutečnou držbou - pokud ovšem to
přesnost dosavadních plánů dovoluje odstraňováním z moci
úřední spousty chyb a neurčitostí v lineamentu původu jakéhokoliv,
které dosud musí zůstati nevyšetřeny, pakliže strany samy nedají
určitého souhlasu k opravě, celkový charakter nynějších prací by se
ucelil, ale hlavně byl by položen základ k budoucímu všeobecnému
přesnému a snad i konečnému vyměřování.
Když by zákon o povinném ohraničení poskytl držitelům
pozemků některá usnadnění, jako na pí-. zřízení obecních ohraničovacích komisí, jichž funkce by byla čestná, s poměrně obdobnou
pravomocí, jakou nyní mají soudní komise podle císařského nařízení
ze dne 22. července 1915, č. ř. z. 208, mohla by býti veliká
většina pozemků ohraničena rychle a bez zvláštních obtíží. V mezidobí od účinnosti ohraničovacího zákona do nového měření mohly
by býti odstraněny i takové případy, při nichž by byla nutna
soudní intervence.
Neméně důležitá by byla povinná
revise
všec:h pozemk o v Ý c h t r a t í mě:řickými úředníky. Dosavadní evidenční zákon
ustanovuje v § 24 papírovou revisi indikace a pouze "je-li toho
třeba, obejde měřick)' úředník tratě pozemkové ... " a původní
nařízení k tomuto zákonu precisuje, že "mimo tratí pozemkových,
jež ohledati jest třeba dle výsledků ústního jednání, nutno vždy
obejíti a prohlédnouti: f,l,) pozemky podle vod ležící, b) místní trať,
c) ony části tratí, kde parcelace často se vyskytují".
Z toho vyplývá, že tratě, v nichž změny hlášeny nejsou, . není mě:řick)'
úředník povinen obcházeti a v tratích, kam musí přijíti, že j~
povinen revidovati pouze pozemky podle vod. ležící a části tratí
s· častými parcelacemi nebo hlášenou změnou vyšetřiti. Pozdější nařízení sice důtklivě připomínají provádění všech změn, ale neříkají,
jakým způsobem má měřický úředník o nich zvědět, když je
držitel neohlásí a týkají se jiných tratí nebo částí tratí než výi'le
vzpomenutých.
Proto také válečná statistika a revise osevů a zejména předpis kontingentu. odváděného obilí podle katastrálné výměry orné
půdy vynesly na povrch spoustu dosud držiteli zatajených a tudíž
neprovedený'ch změn v kultuře a nynější dávka ze zahrad, lesů
a vinic přiměla držitele k ohlášení bez povolení vykácených lesů.
Z denní zkušenosti víme, že v tratích, kam měřický úředník řídce
přišel nebo vůbec nepřišel, jest mnoho neprovedených změn v držbě
a v kultuře, častó i značných rozsahů.
.
Aby i tyto zatajované změny byly vyšetřovány a odstrařlOvány,
odporučovalo by se, aby reformovaný zákon o evidenci katastru
daně pozemkové rozšířil povinnou periodickou obchůzku také na

1922/55

pozemkové trati i tehdy, když změny o nich hlášeny nejsou. Stačilo
by, když by měřický úředník byl povinen projíti při periodické
revisi také jednu větší nebo dvě menší tratě pozemkové, shledané
změny buď ihned vyšetřiti nebo poznamenati k pozdějšímu vyšetření
a při následujících revisích pokračovati dále tak, aby během několika
let prošel celý obvod obce. Kromě praktického významu měly by
tyto revise i význam morální, který by měl zase jen praktické
následky.
Zvláštních zařízení by k tomu nebylo třeba, poněvadž by
úplnč stačilo, když by se buď přímo v seznamu tratí na díIečnóm
nákresu indikačních nástinů nebo najeho rubové straně poznamenalo,
která trať a kdy byla revidována pouhým připsáním roku revise.
Ohraničením a revisí pozemkových tratí byla by vykonána
důkladná průprava k založení nových map. Odstraněním nesrovnalostí
v držbě, kulturách, hrubých úchylek v lineamentu, dále sloučením
částic tvořících jeden celek by se urychlily nové mapovací práce,
nebylo by soudních řízení o neshodách majetkových, při zachování
původního očíslování, které by bylo možné, poskytly by dosavadní
archy pozemkovó od počátku správný přehled držebností, kter~~
doplněn novými výměrami dal by základ novóho díla a otisk
nového plánu by mohl býti ihned přijat za skutečn<'1 integrující
součást knihy pozemkové.
Právě minulé dny ukázaly na nedostatek katastrálných
děl,
zvláště po stránce provádění změn v hospodářských
kulturúch
pozemků.
Státní statistický úřad stěžuje si totiž na ne ú pl n o st
operátů po této stránce. O příčině, proč nejsou všechny změny a tudíž
izměnyv kultuře vyšetřeny, zmíněno výše. Než i kdyby všechny ",měny
byly provedeny, může nynější katastrálné dílo okamžitě dáti pouze
přesný stav hospodářských kultur z r. 1896. Dnešní nezkoušen~'
stav bylo by třeba teprve sestaviti podle jednotlivých pozemnostních
archů.
To by nebyla lmilá práce a kdyby měla býti provedena
řádná kontrola těchto výsledků, byla by to pdce veliká. V r. 1896
byla sdělána přesná sestavení tříd, v nichž byly jednotlivé kultury
sečteny pro celou katastrálnou
obec. Sestaveni ta však nebyla
vůbec doplňována.
Naproti tomu máme parcelní protokoly stále
přesně doplňované,
ač nemají celkem jiného významu než jako
pouhý index čísel částic k pozemnostnínr archům. Kdyby parcelní
protokoly byly sestaveny podle kultur,
každá kultura sečtena
a kdyby byly stále přesně doplúovány jako dosud, byl by získán
nejen zase docela přehledný index téhož vjrznamu jako dosavadní.
ale byl by také udržován ve stálém přehledu celkový stav hospodářských kultur v obci, aniž by to vyžadovalo zvláštního zatížení
v kterémkoli směru.
Ostatně ztráta čaflu s povinnou obchůzkou tratí pozemkových
a stálou evidencí hospodářských kultur dala by se nahraditi, kdyby
byly vypuštěny bezvýznamné malichernosti vyžadující nepoměrně
mnoho času. Dosudaž příliš úzkostlivě se hledí na to, aby byly - třeba
samostatně zaměřovány a zakreslovány
v tmezích držby se
vyskytující
zcela ne pat r n é ob je k t y, jako jsou: chlévce na
vep.řový skot, prkenné kůlničky bez pevných záklarh\ a pod. a to
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i tehdy, když jsou postaveny v zakreslenych mezích stavební plochy.
Od samostatného
zaměřování
a zakreslování
těchto "změn" by
skutečně mohlo by ti upuštěno. S ohledem na měřítko mapy a nepatrné
rozměry objektu
vyžaduje jejich zaměření a zakreslení v mapě
vždy pečlivé práce zabírajíci nepoměrně mnoho času, ač nemají
na pozemkovou
nebo jinou daň vubec vlivu nebo ji mění pouze
v nejnižší jednotce, pro technika jsou bezvyznamné
(na př. použiti
těchto předmětu jako vychodisek dalšího měřeni vytyká kde kdo)
a pro stanoveni ce~y předmětu nemají vyznamu,
poněvadž před
transakcí se stejně vždy komisionelně odhaduje cely objekt na místě.
,Tinych podstatnych duvodu, které by mluvily pro jejich zobrazení,
není, kromě toho, aby obraz v mapě souhlasil s předmětem. O vážnosti
jeho možno pochybovati, ale konečně i tomu by se snad vyhovělo
daleko snadněji, když by se takové změny poznamenávaly
a teprve
ve spojení s podsta"tnymi změnami dodatečně
zaměřovaly
a do
phínu vkreslovaly.
Casu by se tim ušetřilo nepoměrně mnoho.
O cen ění p o z emk u bylo § 15, odst. 1 zákona ze dne
12. července 1896, č. ř. z. 121, učiněno nezměnitelné.
Tento zákon
byl vydán podle ustanovení § 41 zákona ze dne 24. května 1869,
dle něhož se má. za každych 15 let vykonati nová revise katastru
daně pozemkové. Lhůtu 15 let podtrhl také způsob ocenění pozemků
za, reambulace
stabilního katastru,
neboť třídní sazby pro různé
hospodářské
kultury
byly stanoveny
podle prúměrného
čistého
vynosu pozemků za 15 let. Ale od poslední revise uplynulo již
25 let a k nové revisi nedošlo. Uvažovalo-li se v dobách klidnější
hospodářské
produkce,
že se poměry polního hospodářství
citelně
změní v době lb let, jistě se citelněji změnily za čtvrtstoletí,
ve
kterém polní produkce se stala daleko intensivnější a staré ocenění
jistě u většiny případu nebude odpovídati novym poměrům. Mimo
to za· dobu 25 let se poznalo, že v ocenění se staly a zůstaly
chyby.
Dosvědčují
to podávané
žádosti o změně bonitní třídy,
třeba že to zákon bezvyhradně nedovoluje. Vláda rakouská ustanovení
'zákona z r. 1869 porušila.
Za nynější úpravy vlastní domácnosti
měla by by ti pojata do reformovaného
zákqna i ustanovení, která
by napravila dříve zaviněnou neduslednost
a umožnila buď pohyb
v ocenění cestou evidence katastru
daně pozemkové nebo zcela
zreorganisovala
zdanění půdy na podkladě
vyhovujícím
novym
poměrům. Návrhy, o nichž možno uvažovati, byly již otisknuty jinde.
Dosavadní zákon o evidenci katastru daně pozemkové rozlišuje
trojí způsob provádění
změn v operátech katastru daně pozemkové: definitivní a dva zpuso by provisorního provádění.
Provisorní způsoby jsou:
a) provedení případů, které se v pozemnostních arších vykoná
teprve po odstranění závad (na př. doplnění nedostatečně kotovanych
plánů),
b) provedení případů, které se v operátě vykoná stejně jako
definitivní
provedení
a jehož provisorium
se p01ize poznamená
v ohlašovacím listě.
Evidence případu uvedenych pod a) je snadná .. Jsou to jednak
ojedinělé případy a mimo to zůstává po ruce nezaloženy doklad.
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Nemají také vlivu na souhlas katastru s knihou pozemkovou,
poněvadž se provedou v operátech teprve po odstranění závad.
Případů b) je mnoho. Jsou to všechny ony případy změn
v držbě nebo předmětu či kultuře, které měřicky úředník vyšetřil
u""' o nichž není dosud schopnych listin k zaknihováni.
Tyto
provisorní
případy
zapisují se do definitivních vykazů změn
a provádějí se v pozemnostních arších úplně tak, jako definitivní
případy a poněvadž se i evidenční poplatky z nich ihned předepíší,
naprosto neliší se provisorní zápis v pozemnostním
archu od
definitivního. A poněvadž, jak již zmíněno, jejich ·provisorium se pouze
poznamenává v ohlašovacím listě, nikdo nepozná z pozemnostního
archu uloženého u berního úřadu bez nahlédnutí do oWašovacího listu
uloženého u evidence katastru daně pozemkové ve sbírce starych
operátů, ktery zápis je definitivní a ktery provisorní.
§ 11 evidenčního zákona nařizuje bezpodmínečny souhlas
katastrálních
operátů s pozemkovymi knihami a proto by měly
býti vedeuy provisorní zápisy v pozemnostních arších aspoň tak
v přehledu, aby každý se mohl přesvědčiti o charakteru zápisu.
Toho dosud nemáme. Sice byl průvodním nařízením k evidenčnímu
zákonu zaveden "seznam ohlašovacích listů" - obyčejně krátce
zvany TlB záznam" -,
ale poněvadž původní jeho určení bylo
zcela jiné, byl teprve r. 1896 změněn na dnešní tvar a má také
umožniti přehled provisorních případů definitivním způsobem provedených.
Ale ačkoliv původně nařízeno založiti pro celý berní
okres jeden seznam, který by byl daleko praktičtější, zakládá se
nyní pro každou obec a ročník zvláštní seznam a ukládá se po
provedení zrněn o pozemnostních arších s definitivním výkazem
změn do sbírky starých operátů. Tím se stává evidence provisorních
případu skupiny b) tak těžkopádnou a vyžadující takové spousty
času, že úředník si raději pořizuje jiny - nenařízený - pNruční
seznam.
Souvislost a závislost pozemnostních archů a pozemkové knihy.
vyžaduje, aby zápis v pozemnostním archu byl tak jasný a jednoznačny jako v knize, pozemkové.
Toho by se docílilo, kdyby
provisorní přípravy skupiny b) byly v pozemnostních arších prováděny teprve, až by měřickému úředníku došlo sou-dní schválení
k zápisu do knihy pozemkové.
Postup práce by se vyvinul asi
takto: Všechny případy skupiny b), které nelze v pozemnostních
arších provésti definitivně,
sepsaly by se v obci i s vyšetřením
měřického úředníka do společného ohlašovacího archu a po
výpočtu ploch a čistých výnosů by se oij.lašovací list předal
knihovnímu soudu. Po jeho vrácení a po vykonaném soudním řízení
by se ony případy, k nimž došlo úplné sehválení, zapisovaly do.
výkazu změn a společně' s ostatními definitivními případy provedly
v katastrálním
díle. Pokud by v ohlašovacím listě zůstal jeden buď
úplně nebo zčásti soudně definitivně neprojednaný případ, dotud by
nebylo možno. ohlašovací list založiti do sbírky starých operátú
a dotud by sám ohlašovací list nahrazoval každy jiný seznam
definitivně neprovedených pNpadů. Teprve po úplném vyčerpání
jeho obsahu by se založil jako definitivně vyřízeny k onomu ročníku,

1922/58

kdy byl sepsán. Tím by byl obsah pozemnostního archu stále
udržován v souhlase s obsahem knihovním. Věcně by se ohlašovací
list změnil tak, že by se sloupec pro poznámku o provisorním
l)rovedení změnil na sloupec pro ročník definÍtivního provedení.
Formálně by se dosavadní nepraktický
tvar ohlašovacího listu
změnil na tvar odpovídající lépe výkazu změn a sloupce obou
by se uspořádaly tak, aby lépe odpovídaly zápisům v pozemnostním
archu, Souvislost obou by se udržovala připojením ročníků k číslu
ohlašovacího listu .
.Jedinou vadou tohoto způsobu by bylo, že by provedení
v plánu dočasně předbíhalo provedení v pozemnostním archu. Než
to by nemělo hlubšího významu, poněvadž by byl stále po ruce
doklad podávající každé chvíle vysvětlení dočasné nesrovnalosti.

Résumé.Fr.
L a udá t: Not i c e s s url a r é for III e d e 1a
C o n s e r vat i o n d u Cad a str
Les cartes cadastrales tirées de ľancien lever du cadastre ne
:suffisent plus. II est nécessaire de les remplacer par des cartes modernes,
eorrectes au PQint de vue géodésique et complétées par les cotes
des hauteurs.
La situation financiere et économique ne permettant
pas
ďentreprendre
un nouveau lever du territoire' de l'Ji.tat dans toute
son étendue, les dispositions suivantes sont a prévoir.
1. Participation générale et obligatoire des propriétés.
2. Révision obligatoire des bandes cadastrales dans les délais
prévus pour obtenir une concordance parfaite entre le cadastres
et la réalité.
3. Modification partielle du mode ďexécution des changements
a l'ouvrage cadastral.
4. Procéder aux mesures de taxation des biens ou changer
tout a fait le systeme de taxation.
Le but a poursuivre est de hater les travaux futurs du lever
de plans cadastraux pour atteindre des le début l'accord du nonveau
travail avec le li vre foncier.

e.

Recense.

v

r. 1918 vydány byly "École Spécia!e Des Travaux Publics" předmíšky pro "Cours de Législation
et d'Ecom)mie
rurales
a I'usage
des géomětres"
- Livre 1. - Le Bornage (Mezníkování) od profesora
Fernanda Dangera.
V dnešní době, kdy i u mís bylo by potřebno pHpravovati látku pro
návrh zákona o mezníkovlÍ.ní, mohla by tato publikace sloužiti za vodítko,
jak nutno si počínati. Profesor Danger v těchto přednáškách slučuje výklad
prá.va a zikonil. s postupem prací technických a podává zde souhrn všeho,
co t,ýká se mezní kování ve Francii.
Z obsahu je nejlépe vidčti rozsah celého díla, které je rozděleno na
pět hlavních částí.
'
1. díl věnován zákonil.m a vymezení právního stavu vlastnictví.
II. díl obsahuje dějinný vývoj z dob práva Hmského až po dnešní
stav právní ve Francii.
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III. díl jedná o mezníkov<Íní "e vlastním smyslu, a to od definice,
pústupu provádění práce, určov.ání hranic až po ztípis do knih.
IV. díl Určen rozličným formám mezníkování: hromadné, správní
veí'cjných statků, pobíeží, vodstva cest a dmh, vojenských území a lesu.
V. díl obsahujc užitou bibliografii.
Kniha je zakončena návrhem
zákona o mezníkování, který byl vypracován od "Société Nationale des
Géomi::tres- Experts de Fra nce".
Bylo by záhodno, aby tato kniha u n~is došla nejen ocenění, ale
i následovtlní, vždyť my též máme z.ikonité podklady pro tuto věc. Tak
jako ve Francii, kde svaz exp.-geomctdt sbíral zásadní principy užívaných
zvyklostí v jednotlivých
krajích, též i u nás mohli bychom prostudovati
místní obyčeje, z kterých zhusta vznikla pravidla a těmto pak mohli bychom
d,íti zákonitou formu.
Dr. Ing. Ba1'ger J.
Vyšlé knihy.

Dr. P. Gruner: Leitfaden

der geometrischen Optik und ihre Anwendung auf die optischen Instrumentf'.
Bem 1921. Cena 24 Mk. Referrít
v Zeitschrift fur Vermessungskunde
1922. S. 144.
Prof. Dr. A. Nippoldt: Erdm"gnetismus, Erdstrom und Polarlicht.
Snmmlung Goschen Nr. 175. 3. vydtíní. Berlín a Lipsko. Cena 6 Mk.
Články časopisné.

Věstník inženýrské komory 1922:
Str. 39. Ing. J. Schumandl:
Vodovody a stokovánÍ měst.
Str. 40. Ing. J. Z i m m I e r: Technik-advokrí t či technik-poradce?
Str. 41. Ing. F. S c hnu l' e r: Dic Befugnisse des Zivilingenieurs nach
dem Gesetze nnd in der l'raxis.
Str. 51. Ing. J. ~[az ti č: O oprávnění civilních inženýru.
Str. 54. Dr. V. Sťastný:
Civilní inženýři kult. a techn. kancelM
zemědělské rady.
Str. 56. Ing. A. Steinberger:
Oprávnění ku provádění p1'ojektlt
a staveb.
•
Str. 56. Ing. L. Karpe:
Ingenieur-Kammer-Gesetze
und Titelfrage.

Journal des Géometres-experts

1922:

Str. 3B. H. R o u s s i I h e: La reconstitution fonciere.
Str. 39. C. Gen d r e: Le relévement ita!ien calculé.

Zeitschrift fiir Vermessungswesen

1922:

Str. 129. Dr. O. Ker I: Giinstige Lage der Pnnkte bei Hansens
Problem mit uberschiissigen Messungen.
Str. 186. Dr. O. L a c m a n n: Nomographische Methoden im Raume.
Str. 142. Prof. Ha m mel': Refer,\t o americkém" Beaman Stadia Are",
jakémsi autoredukčním tachymetru, jenž se neosvědčuje ani v té mHe, co
jiné evropské konstrukce.

Schweizerische
Kulturtechnik' 1921:

Zeitschrift

fiir

Str. 276, č. 12. Prof. F. 13 a es c h I in:
hei der Luftphotogrammetrie.

Vermessungswesen

und

Beitrag ZUl' Fehlerherechnung

Norsk ArtiIleri Tidskrift 1921:
Č. 3-4. Určení bodu na mapě pomocí letecké fotografie.
Dansk Artilleri Tidskrift 1921:
Č. 4. Měření zvuková u dělostřelectva.

Nové mapování Užhorodu. Město Užhorod hodlrí poříditi uové
mapování města, jež bude vyžadovati podle předMžných
odhadů. llsi
300.COO Kč. Poněvadž městsk:l pokladna je prnzdn:í, obrátil se administra-
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tivní výbor na ministerstvo financí, aby krylo nriklad. Ministerstvo prý
svou pomoc přislíbilo, takže městu bylo by hraditi pouze vydání za pl·edběžné práce. Po ukončení příprav vypíše mf\sto ideovou soutěž.

Poradní sbor ministerstva veřejných prací pro přiznávání
názvu "inženýr". Na základě prováděcího naÍ'Ízení ze dne 10. listopadu 1921, Č. 411 Sb. z,íkonfl a nař. čs. republiky k císařskému nařízení, o udělování stavovského oznaěení »ín:í.enýr" (viz ř. z. č. 130 ze dne
14. bl'ezna 1917), ustavil se poradní sbor pH ministerstvu veřejných praci.
V první své SChflzi jednal o svém jednacím řádu a pak v další schůzi
probrány zásady, dle nichž název »Ing." jednotlivým žadatelům ve smyslu
zákonných ustanovení mlí býti pHznán. 'l'ím docíleno jednotného názoru
členů poradního sboru, který v brzku ke zkoumání žádustí přikročí, jakmile jednací řád bude schválen panem ministrem veřejných prací. Lze se
nadíti, že žádosti kolegu zeměmciičů, pokud odpovídají doklady dotyčným
paragraf1l.m z,íkona, budou hladce ve skupinách vyřizovány. a jest tedy
v prvé řadě věcí koleg1"l, by žádosti přesně instruovali, aby nebylo potřebi
pozdější výzvy stran ministerstva o dodatečné zaslání chybícího dokumentu.
Dotyčný referát v ministerli!tvu veřejný,~h prací prozatímně má p. ministerský rada Svoboda, jemuž je přidělen pan stavební rada Dratva. V poradní komisi, kde žádosti jsou projednávány,
zasedají: 1. Za ministerstvo
veřejných prací: Předseda Ing. Gustav Herrmann,
náměstek předsedy
Ing. Adolf Koláček; 2. za min. školství Ing .• Tosef Vrba a Ing. Jar. Jindra:
3. za min. financí Ing. Josef Leipert
(zástupce ieho Ing. Fr. Mandys)j
4. za min. železnic Ing. L. Marczeni; 5. za min. zemědělství prof. dl'. techn .• Tan
Jelínek; 6. za min. pošt Ing. St. Chocholín; 7. za vysoké školy technické
prof. dr. techn. Klír Antonín j 8. za vyšši školy pl'l°lmyslové dr. techn.
Frant. Srbek: 9. za vys. školy zemědělské dl'. techn. Vlad. BrdIíkj 10. za
inžen.ýrskou komoru civilní inženýr stav. Ing. Ant. Kal b á č (zástupce jeho
civilní inženýr pro architekturu Ing. Vlíclav Stieber) a 11. za min. národni
obrany dl'. techn. Karel Sieber.
Jest tedy jediným přímým z,ístupcem~ naším v tomto sboru poradním
p. min. rada In!!:. Leipert,
šéf katastru. Ze i delegát inženýrské komory
též k hájení svých členfl civilních geometrfl pracovati bude, očekáváme
s naprostou jistotou. Obecně uvažováno, doufáme od celého poradního
sboru, sestávajícího z inženýdl akademiků, urychlené a příznivé projednání
žádostí, podaných našimi též vysokoškolsky vzdělanými zeměměJ-íči.

.

Komise pro vypracování návrhu nového stavebního

řádu

sestává z funkcionářů min. veřejných prací a Masarykovy Akademie Práce.
Předsedou jest Ing. Janota .Jindl-ich, odborový přednosta v min. veřejných
prací; prvním mistopřejlsedou arch. Vlad. Zákrejs, druhým mistopředsedou
dl'. Ing. Piskač Josef. Clenové komise, vyslaní min. veř. prací, jsou: vrchní
stav. rada Havlíček, vrch. stav. rada Vilém Dvořák, arch. Boh. Hubschmann,
Ing. Otakar Materna, arch. dl'. Severin Ondřej. profesor české techniky a
Ing. Otakar Ott. Masarykova A. P. vyslala tyto členy: Dr. Rud. Rarta,
Ing. Herrmann František. arch. Kav-!,-lír Frant., Ing. Klokner :František,
Ing. ,Eduard Schwarzer, ln~. Rudolf Zižka. Zapisovatelem jest Ing. O~akar
Fierlinger.
.
Mezi členy komise není ani jednoho geometra. ač pdvě on by byl
nejlépe povolaným činitelem při jednání o polohových phínech.
Komise pracuie velmi intensivně, opírajíc se té~ o náměty, pod,ivané
interesovanými
spolky a jednotlivei a pokročila již tak daleko, že návrh
textu nového stavebního, l·ádu bude brzy vytištěn a předán "dborným
kruhům k posouzení.

Zpcávy stavovské.
Nesrovnalosti v postupu technických úředníků pn agrár~
nich operacích na Moravě. 'ryto dny vyšel "Schematismus státních
-zaměstnanců zemské politické slnžby a přidělených úřadfl na Moravě dle
stavu z 1. ledna 1922".
Srovn;l vajíce zařazování
clo hod II o st n í c h t l' í d ve statu technických úředníkfl skupiny A. a B., nabudeme přesvědčení, že ač obě kate-
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gorie stejné služby zastávají - a při tom ruznč platově jsou honorovány přece jeví se oproti skupinč B. nová zaujatost při udčlení karakteru té
které třídy hodnostní.
Důkaz pro toto tvrzení obsahují příklady na str. 249 zmíněné brožury
a na straně 252/3: řada úředníkll skupiny A. dostala hodnostní třídu po
několika měsících, co zatím řada úředníků skupiny B. čeká v požitcích
určité třídy již 26-50 měsíců.
Každému vtírá se v mysl představa, že tu užívá se dvojího měřítka
a uvážíme-li, že se jedmi o geometry agrárních operací, pak nabudeme
přesvědčení, znajíce systém zde vládnoucí, že jedná se tu o fakta neospraveditelná ani věcně, tím méně opomenutím či sofistikou.
Nadřízeným úl:'adu tohoto nestačí rozdílné platové hodnocení stejné
práce ÚÍ'edníků skupiny A. a B., ba naopak snaží se dále i ve věcech zdánlivě
formálního karakteru, jako jsou požitky určité třídy a hodnost téže třídy,
význam a postavení geometra snížiti.
(Očekáváme, že najdou se brzo cesty, kterými i bez součinnosti
dotyčných vedoucích osobnosti dostane se agrárním geometrům dostiučinění;
pokud se tak nestane, budeme všichni pt'esvědčeni, že u agrár. operaci
vládne tendence nám nepřátelská.)
Rů.

~p~ávy spolkové.
Zpráva jednatelská Spolku československých zeměmerIcu
za rok 1921. Mám-li vyznačiti činnost spolkovou v uplynulém roce, jest
třeba, abych se opět vrátil k otázk,ím, které nás zajímají již mnoho let .
•Jest to předně otázka reformy studia, dále přeřadění měřických úředníků
do kategorie A. služební pragmatiky,
otázka titulová a též organisace
měřické služby. Vedle toho všímal si spolek arci i jiných' záležitostí,
týkajících se zájmů stavu.
Reforma
studia.
Ježto v Zeměměřičském Věstníku bylo uveřejněno několik článků o tomto předmětu,
stačí pouze stručný přehled
posledního stavu.
Marně čekali jsme, že ministerstvo školství a národní osvěty si pospíší a počátkem studijního roku 1921/22 zavede studium dle nového programu. Ježto po anketě ze dne 8. dubna 1920 došly odchylné návrhy,
svolalo ministerstvo školství novou anketu na dni 4. a 5. července 1921,
ke které pozváni byli pouze zástupci vysokých škol. Ministerstvo financí
bylo opomenuto, Ueba že je největším zaměstnavatelem a studium na vysokých školách technických bylo vlastně zřízeno z jeho podnětu.
Anketa vyzněla v ten smysl, že studium se má rozšířiti a přičleniti
organicky jako třetí větev k reformovanéml,l stavebnimu inženýrství. Z toho
vyplynuly další neshody, zda má trvati též devět či osm semestrů. Jednotlivé vysoké školy mají znovu předložiti souhlas s n,ivrhem, vypracovaJlým
ministerstvem školství. Tím ovšem se tato záležitost opět zdržela.
Poněvadž názory jednotlivých kateŘori! zeměměřičských se různily,
svolána na 4. prosince členská schůze 8. C. Z., na níž by byl ujednán
další postup.
Usneseno žádati zřízení samostatného osmisemestrového odboru zeměměřičského inženýrství.
Administrativní
přičlenění může býti případně
provedeno na jednotlivých vysokých školách v souladu s dosavadní vnitřní
jejich organisací. Studium dle nového programu zahájeno budiž ve studijním
roce 1~)2~/23.
Ve smyslu tohoto usnesení vypracováno podání na ministerstvo školství.
Zdá se však, že ministerstvo školství užije výsledku ankety jen k dalšímu
odkladu, poukazujíc k tomu, ž-e nutno vyčkati dalšího rozhodnutí sborů
profesorských.
.
Pi'eřadění měřických úředníků do kategorie A. služební pragmatiky
není též dosud provedeno, ač situace po začátečních nezdarech nezdála se
býti nepříznivá. Návrh příslušného zákona byl přijat výborem rozpočtovým
i stíÍtně zřízeneckým, a zdá se, že i ministerstvo financí polevilo ve svém
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odporu. Aspoň 1'eč ministra financí Nováka při .projednávání státního rozpočtu dne 11. listopadu 1921, "že zákon o přeřazení do skupiny A. bude
předložen poslanecké
sněmovně"" a "že o reformu studia se jedná"
by tomu nasvědčovala. Snad tedy pouze nynější stav státníeh financí brání
dočasně tomuto požadavku.
V otázce titulové jest situace ta, že ministerstvo veřejných prací
vydalo prováděcí nařízeni ze dne 10. listopadu 1921, dle kterého'o žádostech
rozhoduje komise .. Bližší jest uvedeno v Z. Y. č. 1, ročník X.
Návrh zikona ojednotné organisaci zeměměřičských prací byl ministerskou radou v sezení dne 9. prosince 1921 vzat s pořadu jednánÍ.
Z vnitřních
věcí spolku.
Na loňské valné schůzi podán návrh,
aby každý člen Spolku státních měřických úředníků dostával časopis za
režijní cenu, zvýšenou o 2 až 4 Kč na expedici.·
V tomto smyslu učiněna příslušná dohoda.
Vzhledem k usnesení loňské valné schůze, aby členové zakládající
platili jednou pro vždy 500 Kč, učinil výbor Spolku potřebné kroky ke změně
stanov, která byla povolena.
Spolek podporoval agrární geometry v jejich požadavcích (podání
na ministerstvo zemčdělství za ministra dra, Brdlíka i ministra Staňka),
železni.i\ní geometry, vojenské (u ministra Udržala).
Z,ídosti Spolku za zřízení stipendií ke studiu ve Svýcařích, Jugoslavii
a Francii nedostalo se vyřízení, ač kolegové franconzští dopisem inženýra.
Dangera opětně zvali mladší příslušníky našeho stavu ke studiu ve Francii,
slibujíce jim všemožnou podpUTu. Jest žádoucí, aby dnešní valná schůze
se usnesla, znovu žádati o zřízení stipendií ke studiu v Curychu, Paříži a
Záhřebu, aby ministerstvo školství a národní osvěty mohlo vzíti na tuto
žádost zřetel při se~a vování rozpočtu.
Vydáno osm čísel Zeměměřičského Věstníku za redakce profesora
Semedda a redakční rady.
Vedle článků odborných věnováno hojně místa též zájmům .stavovským.
Administrace, oddělená od redakce, pořídila nové seznamy odběratelů, začež jí přísluší zasloužený dík.
Odbočka Spolku čs. zeměměřičů v Bruě konala valnou schůzi
15. ledna. Předsedou zvolen opět prof. dr. Ing. 'l'ichý, který spolu s výborem
zaručuje dobrý vývoj Odbočky i plodnou spolupráci s ústředím. Pořádáno
osm schůzí výborových, jedna členská.
Konečně podotýk~ím, že geometři mohou se státi členy Spolku československých inženýrů a architektů a tvořiti tam zájmové skupiny, je-Ii
aspoň 20 členíL
V zájmu stavu jest žádoucí, aby kolegové této možnosti hojně využili.
Přednesl Švec.
Zápis o řádné valné schúzi S. ČS. Z., konané dne 5. března 1922
v budově české techniky v Praze. V ustanovený čas o půl 9. hod. nesešel
se pi'edepsaný počet členi'!, komína proto valná hromada o hodinu později.
Předseda prof. Pe tří k zahajuje schůzi uvítáním přítomných, vzpomíná výročí 25tiletého trvání zeměměřického učebného běhu a informuje
o dnešním stavu otázky zeměměřického studia.
Zápis o loňské valné schůzi byl na návrh prof. Hyšavého bez čtení
schválen.
Ing. S v e c čte zprávu jednatelskou za rok ~921*), jež sl)hv~ílena.
Prof. PetHk vzpomíná zeml'elých členů spolku Ze n í š k a, S í s t k a.
M ě st e c k é h o, B u Č o v s k é h o, J.e d I i č k y, jichž památku přítomní
uctili povstáním.
Pokladník Ing. M i k š podává zprávu pokladní, podle níž spolek
v roce 1921 přijal 18.873'72 Kč; vydal 16.076'37 Kč, zbývá tedy 2797·35 K(,•.
Na to přikročeno ke čtení zprávy revisorů účtiI, dle níž pp. Pa š t a
a K l' e j z a shledalí vše v úplném pořádku. Obě zprávy schváleny.
Dr. Hy š a v Ý Cte první návrh moravské odbočky spolku, aby členský
příspěvek byl snížen a aby spolek státních geometrů platil za každého
člena paušálně 28 Kč.
v

v
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Ing. S 1l.r a tlumo~í požadavek spolku stMníeh gaometro., aby se zo.stalo
p~ivd?savadní,m způsobu, t. j. výrobní eena bsopisu
zvětšena o 4 Kč na
bezna vydám.
Po rozhovoru, jehož se zúčastnili pp. Peník, Sůra. Ryšavý, Mikš,
Klega, R1l.žička, p1'ijat většinou hlas1l. d03avadní zpusob placení.
Přikročuje se k dalšímu návrhu odbočky brněnské, aby spollwv.í·
pokladník byl v Brně.
Ing. ]{ lVlŽ i č k a od(lvodúuje tento mívrh snazším vedením časopisu.
Ing. Mikš navrhuje, aby funkce pokladníka rozdělena byla mezi
llčetního, který by byl v Brně a pokladníka. který by zllstal v Praze.
Hlasováním pak usneseno, aby spolkový pokladník zllstal v Praze.
Třetí návrh odbočky moravské ž:ídá, aby se redakce časopisu skládala
z redaktora a dvou spolupracovníkiI.
Ing. n ft ž i č k a pyohlašuje, že dosavadní rerlakční rada se neosvěilčila,
poněvadž nebyl možný styk jejích členiL
Prof. Petřík se zastáv:í toho, rrby v redakční radě byli zástupci všeeh
směrU. zeměměřických, z niehž pánové brněnští by byli užším výborem
a mimobrněnští by byli referenty.
Přijato pak, aby dosavadní redakční rada byla doplněna
Ing.
Pe ú li zem a Ing. Br a n d I aby byl vystl-ídán Ing. B a are m.
Dále přistoupeno k volbě výboru.
Podle stanov vystupují letos pp. Parýzek, PetHk, Veverka, Sftra,
Zeníšek.
Aklamací pak zvoleni do výboru pp. Krejza, PeGík, SClra, Kolman,
NáhJík.
Za odstupujícího kap. II a u k a zvolen major S k r o c h.
Za revisory zvoleni pp. K u d I i č k a, Rum 1.
,
Ing. S Ú. r a přednáší návrh spolku státních geometl'l\ aby civilní
geometH pr'ed autorisací musili prodělat rok prakse u eviilence. Zádá, aby
spolek zahájil pHslušná jedn:íní s .Jednotou civ. geometr;'l.
Předseda prohlásil, že výbor m(17:ese n:ívrhem zabývat.
Ing. Kr e j z a upozorúuje na zákon o zatímním dMení parcel a žád:í,
aby výbor vešel v této věci ve styk s Jednotou civ. geometrll, eož pHjato.
Prof. R y š a v Ý žádá, aby se valná hromada postavila za usnesení
prosincové členské schú.ze a pr'e(lčíbí její resoluci.
Prof. Pe tří k na dotaz Ing. Rllžičky podává vysvětlení k Marešovu
zákonu o zřizování fakult a prohlašuje, že tento zákon se na nás vztahovrrt
nemÍ1že.
Návrh prof. R y š a v é h o tedy přijat.
Dále byl jednomyslně
přijat návrh prof. n y 15a v é h o obnoviti
žádost o zřízení stipellllií ke studiu ve Prancii, Svýcarsku a .Jugoslavii.
Uloženo výboru návrh vypracovat.
.
Prof. PetHk porHv:í vysvětlení
Ing. Kepkovi,
jak postupovati
ve:spolku architekt1l. a inženýdl v ot:izce reformy studia, Ing. R1l.žičkovi
{) stavebním r'ádu, kol. Vrbovi o reformě studia a konči schB.zi výzvou
k další práci.
Zapsal Kormun,la.
v

v

v

Jmenováni:
1. ve službě
evidence
katastru.:
Frant. Wiesner
měř. radou
v Užhorodě, Lad. Na h ů ne k měr·. asistentem;
2. u státního
pozemkového
úřadu:
Jar. Fanta
měř. ra,lou,
~Jos. Bar t 1l.n ě k měř. komisar'em;
3. u st:ítníeh
drah: Ing. L. Doležal
měř. radou, L. Kosteleck~'
vrch. měř. komisařem.
4. u mor. zemského
výboru:
Julius l\1:í.tl, měr·. raclou.
Noví
civilní
geometli:
Jaroslav Pudr
v Praze VII, .Josef
J>:iihnel ve Fal1mově, .losef Cvach
v Kozlově u lIoražcfovic, Bohumi1
Cerný
v Praze-Nusle,
Zdeněk Pišer
v Ledči nad S. Oprávnění civilního geometra se vzdali: Frant. S we i z a r v Horní Cerekvi, Frant. Hoř a va
v Pl'o::ltějově.
.
Za redakci zodpovída Dr. A. Semerád. Nakladatol: Spolek čuskoslovenských

Tiskem PolygL'afia v Brně.
z;elTlěm(Hl~ů v Pr:\ze.
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