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Nařízení ministerstva pro zásobování
lidu spolu s ministerstvem obchodu
ze dne 30. listopadu 1918,
týkalící se ošaceni lidového.

Nařízení ministerstva pro zásobování
lidu ze dne 3. prosince 1918,
které se týká opatřování palivového dříví pro
obyvatelstvo.

§ 1.
Zemské oděvny v území nynějšího česko
slovenského státu přeměňují se v zájmu jednot
ného a rychlého provedení akce-ošacovací v če
skoslovenský oděvní úřad, jehož působnost roz
prostírá se na celou oblast Československého
státu.

Na základě § 12 min. nař. ze dne 11. dubna
1918, z. ř. čís. 137, nařizuje se toto:

§ 2.

Vedení tohoto úřadu převezme správní ko
mise a ministerstvo pro zásobování vyhrazuje si
právo jmenovati další členy její. Mimo to jme
novali bude ministerstvo pro zásobování dalšího
člena jako vládního komisaře.
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Činnost Československého úřadu oděvního
spočívá v převzetí a hospodaření se zásobami
oděvů, látek a obuvi dosud volně nakoupenými,
aneb úředně přidělenými. Vydávali nařízení pro
váděcí, obzvláště určití způsoby distribuce zboží
spadá do kompetence Československého státního
úřadu oděvního. Zásadně budiž stanoveno, že
osvědčení potřeby a tím i zkušebny potřeby se
zrušují.
§ 4.
Použití řízení požadovacího na základě do
savadních ustanovení vyhražuje si ministerstvo
pro zásobování lidu.
§ 5.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem vy
hlášení.
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§ 1.

Každý majitel lesa ve výměře nejméně 1 ha
ku kácení způsobilého jest povinen, na požádání
úřadu (§ 2) dodati bez průtahu potřebné množ
ství palivového dříví pro zásobení obyvatelstva
a úřadů buď z hotových již zásob pro veřejné zá
sobování dosud neurčených anebo na stojatě.
§ 2.
Povinnost k dodávce palivového dříví vyslo
vuje k žádosti obce příslušný politický úřad
I. stolice po slyšení okresní lesní inspekce.
Při rozhodování má býti přihlíženo k tomu,
aby obhospodařování lesa následkem nucené do
dávky dříví nebylo vážně ohroženo.
§3.
Kácení a dovoz dříví z lesa náleží požadující
obci.
§ 4.
Určení ceny za dodané dříví palivové zpra
cované před vydáním toho nařízení, ponechává se
dohodě stran; cena nesmí však býti vyšší než
ceny směrné.
Přikazuje-li se dříví na stojatě, kde kupující
sám neb svými lidmi dříví si kácí a racionelně
podle druhů zpracuje a vytřídí, do přístupného
místa sveze neb vytahá, stanoví se cena prostor
ného metru za štěpiny K 18'—, za kuláče neb
remry K 14-—, za větve neb suky K 9’—, dříví
tvrdé je o 20% dražší.
§ 5.
Proti opatřením dle § 2 tohoto nařízení vy
sloveným není zvláštního opravného prostředku.
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