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Cis. 51.

VyMáška ssiiais ersíva vnitra ve afeadě 
s miaiflterstvém práv ue áne 28. lišto- 

p: ďa 1018,
že se opravují tiskové chyby v iiařízení Národ
ního výboru československého ze dne 5. listo

padu 1918 o amnestii sb. z. a n. č. 28.

§ J, sloupec III., řádek 29 a 30 má zníti: 
„porušení subordinace“ (§§ 145 až 158), vyjí
maje případy §§ 148 a 154 poslední věta,

Řádek 43 až 48 má zníti: „rušení kázně 
a pořádku'1 (§§ 261 až 270), vyjímaje pří
pad § 263, je-li ve spojení s těžkým poškoze
ním tělesným, dále případy §§ 264 a 265, 
porušení služebních povinností (§§ 271 až 292), 
vyjímaje případy §§ 277 iit. a, b, 284 e, g, 286 
a. b, c, d, 289.

V řádku 52 má státi správně: § 327 místo
237.

Ant. Švehla v. r. Dr. Frant. Soukup v. r.

Čís. 52.

MaTízení ministerstva veřejných prací
se dne 2©. listopadu 1013

o zřízení československého ústředního inspekto
rátu pro službu celchovní.

K obstarávání běžných záležitostí cejchovní 
služby ve státě československém zřizuje se při 
ministerstvu veřejných prací ústřední inspektorát 
pro službu cejchovní.

Vedením tohoto úřadu pověřen jest ministrem 
veřejných prací technický úředník, kterému bude 
přidělen potřebný personál, jehož jest k výkonu 
služby třeba. Úředníci administrativní jakož i 
účetní úředníci budou přikázáni ministerstvem 
veřejných prací.

Ústřednímu inspektorátu pro službu cejchovní 
přináleží mimo jiné:

1. upravovati veškeré technické záležitosti 
služby cejchovní a toho dbáíi, aby cejchovnictví 
ve státě československém byio prováděno dle 
stejných pravidel;

2. připravovad nařízení, z čeho se mají míry 
a váhy dělati, jakou podobu máji míti, jak mají 
býii poznamenány a jinak zřízeny, jak dalece se 
mohou cejchovní úřady od prvotních měr a vah 
odchýlili, aby ustanovil, jakých vah jest dovoleno 
v obchodě nebo ke zvláštním potřebám užívali 
a čeho k tomu potřebí, aby mohly býti kolkovány 
a poznamenány; kromě toho má nařídili, jak mají 
býti jiné nástroje měřicí v záiconě o měrách a va
hách uvedené, pak razítka kolková upravena a 
pokud se může také jiné náčiní zkoušeli a ově
řovali;

3. zhotovení a ověření kopií měr prvotních, 
měr a vah normálních a normálů cejehovních a 
opatřování cejehovních úřadů normály a náleži
tými nástroji cejcliovními:

4. ustanovili jak se má při porovnávání a zna
menání měr a vah postupovali a navrhovali, jaké 
poplatky za cejchování mají úřady cejchovní vy
bírat!, dále pak provozovali kontrolu nad techni
ckými úřady dohlédacími;

5. vedoucí úředník ústředního inspektorátu 
pro službu cejchovní, šetře zvláštních účetních 
předpisů, má právo, poukazovali peníze podle 
úvěrů pro cejchovní službu povolených.

Čís. 53,

Nařízení vlády československého státu 
us dne 28. listopadu '1018 

o zrušení krajského soudu v Trutnově.

Nařízení ministra spravedlnosti ve Vídni ze 
dne 30. července 1918, z. ř. č. 279, o zřízení 
kraiského soudu v Trutnově, se zrušuje.
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