
16

§ 7.

Nařízení toto nabývá ihned účinnosti.

Dr. Frant. Soukup v. r. Ani. Švdila v. r. 

.liří Stříbrný v. r. Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Vávro Šrobár v. r.

Cis. 26.

Nařízení Národního výboru 
československého ze dne 7. listopadu 1918

0 hospodaření s minerálními oleji, výrobky z nich,
benzolem a dehtovými oleji.

Národní výbor nařizuje:

§ 1.
Hospodaření s minerálními oleji a výrobky 

z nich (benzinem, petrolejem, plynovým olejem, 
strojním olejem, parafinem, asfaltem jakož
1 svíčkami), s benzolem a dehtovými oleji svěřuje 
se jménem Národního výboru v době přechodné 
správní komisi.

s os 2.
Správní komise je Sčlenná. Cleny jmenuje 

Národní výbor. Komise usnese se na svém jed
nacím řádě.

§ 3.
Působnost této správní komise vztahuje se 

na oblast státu československého. Jí náleží 
obstarávati všechny záležitosti, jež vyřizovány 
byly až dosud petrolejovou ústřednou ve Vídni 
jakož i jednotlivými ministerstvy (c. a k. mini
sterstvem války, c. k. ministerstvem orby a c. k. 
ministerstvem obchodu ve Vídni). Jí činí se po
vinná hlášení, jí náleží udíleti povolení k odběru 
a vývozu. Má zajistili potřebnou surovinu a zří- 
diti vývozní organisaci petrolejových rafinerií. 
Jí náleží též spoluprovedení likvidace petro

lejově centrálý a příslušných služebních odvětví 
ústředních úřadů ve Vídni.

Dle možnosti bude se starati, aby dotyčné pod
niky měly zajištěny všechny k výrobě potřebné 
látky pomocné a obaly.

§ 4.

Dosavadní předpisy vztahující se na před
měty, jimiž hospodaří komise v úvodě jmeno
vaná, jakož i předpisy o cenách výrobků a svíček 
zůstávají v platnosti. Povolení k odběru ben
zinu, benzolu, dehtových olejů, petroleje, plyno
vého oleje, parafinu a svíček udělená c. k. mini
sterstvy až do dne 7. listopadu 1918 zůstávají 
v platnosti. Další povolení k odběru udílí jenom 
komise v úvodě naznačená.

Rozdělování petroleje ke svícení a svíček 
svěřuje se Zemskému uhelnému úřadu v Praze 111.

§ 5.

Kancelář komise jest v Praze L--660.

§ 6.

Správní komise dosadí poradní sbor složený 
z odborníků, výrobců a obchodníků jakož i zc 
spotřebitelů živnostenských i ostatních, vy- 
slechnouc návrh zájmových korporací výrobních, 
obchodních i spotřebitelů. Počet členů tohoto 
sboru určí správní komise sama.

§ 7.

Správní výlohy hradí se až na další z vý
těžku 1% přirážky ke zboží. Přebytek odvede so 
Národnímu výboru.

§ S.

Toto nařízení nabývá ihned účinnosti.

Dr. Frant. Soukup v. r. Ant. Švehía v. r. 

Jiří Stříbrný v. r. Dr. Aiois Rašín v. r.
Dr. Vávro Šrobár v. r.

Z mist.iiIrSitelíké knihtiskárny v Pr.ize.


