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JUDr. Adolf Š t a fl: Stavební řády moravské a stavební řád slezský.
- Praha 1940. - V y.š:o v "Fcávnieké knihovně" jako 's v. 54., stran 8?0,
v polokož. vaZibě K 60.-. Vydalo Právnické :k nihkupectví a nakladatelství
V. Linhart, Praha II., Beethovenova 35.
Kromě přesného zákonného textu se změnami vzniklými pozdějším
zákonodárstvím, uveden jest obsáhlý .a vyčerpávající výklad, opřený o
literaturu, judikaturu a bohatou, dlouholetou praktickou činnost autorovu
v nej vě tším stavebním úřadě, takže ·c elá materie po stránce věcné jest
úplně probrána.
J ednotlivé paragrafy osvětleny ' jsou bohatou judikaturou, o jejíž úplnosti
svědčí více než 1.300 dálezů nejv. správního soudu i býv. správního soudního dvoru, takŽe sotva kdy vzniknou pochybnosti v ře'šení jednotlivých
otázek předpisů stavebních řádů se týkajícich.
V komentáři uvedena jsou příslušná ustan ovení obec. zák. občanského ,
zák. trestního, jaJwž i zákony a nařízení s předpisy stav. řádu souvisícími, z nichž zejména velmi podrobně .a vyčerpávajícím způsobem jest
podána celá materie předpisů o ž,i vnostenských provozovnách, o stavebních živnostech a pod. s příslušnou judikaturou a normativními výnosy.
Komentář jest l- ozdělen na 4 díly: první díl zaujímá komentář brn~n
ského stav. řádu, platného i pro Olomouc, Jihlavu .a Znojmo (Zna~m) .
Druhý díl obsahuje moravský' stavební řád, platný pro ostatní města
a obce. Třetí díl, slezský stavební řád s úplnou judikaturou, vztahující
se na předpisy slez. stavebního řádu. čtvrtý díl, normy souvislé, a to
příslušné partie zákona o 's tavebním r uchu, opatření Stálého výbol\u
o odstraňování stavebních a komunikačních závad v obcích (tak zvaný
assanační zákon), vlád. nařízení o účelném zastavování obcí, koncesované
živnosti stavební, živnostenské provozovny s předpisy pro řízení oa posléze
vládní nařízení o ochraně života a zdraví pomocných dělníků v živnost~n
ských podnicích. Kromě toho četné souvislé normy jsou otištěny přímo
u příslušných p aragrafů stav. řádu .a přehledně uvedeny v obsahu. Z nich
buďtež .aspoň tyto citovány: Stavba škol, biografů , .krematorií, jatek ,
chlévů, koníren, ovčínů, stavby při veřejných silnicí-ch, vlád. nař . o ochraně 2ldr.a ví a života dělníků stavebních, příslušné partie železničního zákona, katastrálního zákona, o ochraně trigonometrických značek, o barvách
plánů stavebních, o podpisování plánů, předpisy ·0 antenách, ochranoa památek, o hřbitoveoh , úlev ový zákon, o prominutí a snížení trestů, lhůtov,)'
zákon, zákon o svátcích, vzorná pravidla o vybírání stavebních poplatků
a m. j .
Obsáhlá látka byla pev ně zvládnuta, uspořádání jest přehledné a
orientace kterémkoliv předmětu hladká a okamžitá použitím podrobného
věcného rejstříku , srov návacích tabulek shodnýoha příbuzných paragrafů brněnského a moravského stav. řádu .a účelně sestaveného obsahu.
Dílo svou hodnotou sjedná si jistě přístup do všech knihoven stavitelu,
stav ebníku a ostatních interesentu.
L.
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Dr. Ignác II o r nič e k: Kniha o rodGpisu. - Vyškov 1949. Nákl,adem.
F. Obziny. 240 stran, cena 39 K.
Zajímavě a se stálým zřetelem !k: praktickému použití napsaná knih a
obsahuje v první části popis matrik všech druhů, ve druhé pak popis
rodopisného materiálu a jeho zdrojů; další části jsou pak věnovány
návodu k sepsání rodinné kroniky a ubecní kroniky.
Kniha Se vyhýbá citaci jakýchkoliv právních předpisů a svůj předmět
pbpisuje . slohem populárním s lehce pochopitelnými příklady . Jde jistě
o práci záslužnou, neboť kniha splní své poslání a vyvolá vy nesení mnohých důležitý ch da t a událostí ze šedi zapomenutí.
-kg.

