Ročník 1M9,

Sbírka zákonů a nařízení
ce&IiL©§lovei!L&l£.éliL©.
Částka VI.

Vydána dne 22. ledna 1919.

Obsah: (Čís. 24.-27.) 24. Nařízení o poplatkových úlevách pro zásilky potravin. — 25. Nařízení o úpravě
hospodaření výrobky minerálních olejů, benzolem, oleji dehtovými a karbidem, — 26. Nařízení, jímž se
lbůta k dokončení novostaveb a staveb s malými byty dále prodlužuje. — 27. Nařízení o placení kolkovného.
"
■"""" '
...........— '
rrsř-T-.Ldin. i ‘-I.
..... I
....■■■ ■Tě"., i
i
..i,;.-.1.1 , 7?

Cis. 24.

§ 2.

Nařízení ministerstva financi
ve srozumění s ministerstvem železnic
ze dne 31. prosince 29318

U ministerstva veřejných prací podávat!
dlužno přihlášky uložené nařízením bývalého
c. k. ministerstva obchodu ze dne 20. září 1916,
z. ř. č. 324.
§ 3.

o popiaíkových úlevách pro zásilky potravin.
Snížení poplatků z nákladních listin ze 30 h
na 10 li jak dle § 3 ministerského nařízení ze dne
27. září 1916, z. ř. č. 337, za předpokladů tam uve
dených pro zásilky mléka, bramborů a zeleniny
na základě zmocnění v § 15 císařského nařízení
ze dne 28. srpna 1916, z. ř. ě. 281, bylo povoleno,
a ministerským nařízením ze dne 15. listopadu
1917, z. ř. č. 474, až do 31. prosince 1918 pro
dlouženo, prodlužuje se dále až do 31. prosince
1919 s tím omezením, že stanice určení musí
býti v Cechách, na Moravě nebo ve Slezsku.
Dr. Kramář v. r.
Dr. AI. Rašín v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Hruban v. r.

Stříbrný v. r.
Švehla v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. WíHter v. r.
Dr. Zahradník v. r.

Cis. 25.

O povolení přídělu látek v § 1 uvedených
pro účely průmyslové, zemědělské, jakož i pro
účely všeobecné potřeby rozhoduje kancelář pro
přidělování minerálních olejů při ministerstvu
veřejných prací zřízená.
§ 4.
Povolení k odběru látek v § 1 uvedených
vydaná správní komisí, zřízenou nařízením Ná
rodního výboru československého ze dne 7. listo
padu 1918, č. 26 sb. z. a n., zůstávají v platnosti
po tři měsíce ode dne jich vydání.
§ 5.
Výrobci naftových produktů jsou povinni
Povolení a příděly minerálních olejů řádně a ne
prodleně vyřídiiti. Není-li jim z podstatných dů
vodů to možno, musí povolení k odběru s udáním
důvodů, proč nemohlo býti vyřízeno bez prodlení,
vrátiti ministerstvu veřejných prací.
Š 6.

Nařízení ministra pro správu průmyslu,
obchodu a živností v souhlasu s ministrem
pro správu veřejných prací a súčastněnými ministry ze dne 11. ledna 1919
p úpravě hospodaření výrobky minerálních olejů,
benzolem, oleji dehtovými a karbidem.
§ 1.
Hospodařením minerálních olejů, jich pro
dukty, všemi druhy benzolu a dehtových olejů,
Jakož i karbidem, přejímá až do odvolání vý
hradně ministerstvo veřejných prací.

Výrobci naftových produktů jsou povinni
jakožto příspěvek na úhradu výloh hospodaření
minerálními oleji, platit! přirážku ve výši 1 K
ze 100 kg zboží ze závodů jejich vyvezeného.
Poplatek tento vyměřuje se podle měsíčních
výkazů o vývozu zboží, sestavených příslušnými
finančními orgány, pověřenými bezprostředním
dozorem, které nejdéle v prvních desíti dnech
každého měsíce musí býti ministerstvu veřejných
prací předloženy.
Vyměřený poplatek nutno nejdéle do 10 dnů
po doručení výměru na účet ministerstva veřej6

28

nýctí prací u pokladny tímto ministerstvem ozna
čeni zaplatiti. Nezaplacené poplatky mohou býti
vymáhány politickou exekucí.

§ 7.
Nařízení Národního výboru ze dne 7. listo
padu 1918, 5. 26 sb. z. a n., se zrušuje.
Ostatní platné předpisy o hospodaření látka
mi v § 1 uvedenými, pokud tímto nařízením ne
jsou dotčeny, zůstávají v platnosti.
§ 8.

Nařízení toto platí ode dne jeho vyhlášky.
Dr. Kramář
Habermann
Dr. Hruban
Klofáč v. r.
Stříbrný v.

v. r.
v. r.
v. r,
r.

Dr. Stránský v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Soukup v. r.
Švehla v. r.

Čís. 26.
Nařízení ministerstva financí ze dne
5. ledna 1919,
jímž se Uiůta k dokončení novostaveb a staveb
s malými byty dále prodlužuje.
Na základě cis. nařízení ze dne 29. srpna 1914,
z. ř. č. 227, prodlužuje se vzhledem k válečným
událostem lhůta k dokončeni novostaveb a staveb
s malými byty v § 28 zákona ze dne 28. prosince
1911, z. ř. č. 242, uvedené o další 2 léta, t. j.
do konce r. 1920.

Jinak zůstávají veškeré ostatní, v tomto zá
koně uvedené podmínky v platnosti.
Švehla v. r.
v zastoupení ministerského předsedy.

Dr. Rašín v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Dr. Soukup v. r.
Klofáč v. r.
řiabermann v. r.
Dr. Stránský v. r.
Prášek v. r.
Čis. 27.
Nařízení ministerstva financí ze dne
18 ledna 1919
o placení kolkovného.
§ 1.
Na základě § 2 nařízení ministerstva financí
ze dne 28. března 1854, z. ř. č. 70, pozměňují se
§ 2, odstavec třetí a odstavec čtvrtý nařízení
ministerstva financi ze dne 22. prosince 1918,
č. 86 sb. z. a n., jak následuje:
Odstavec třetí zní:
„Hořejší část spojena jest s dolní ornamen
tální obrubou."
Odstavec čtvrtý zní:
„Barva kolků: Při korunových kolcích je
záldadní barva červená, v podtisku jest modré
čárkování."
Švehla v. r.
v zastoupení ministerského předsedy.

Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Rašín v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r.
Habermann v. r.
Staněk v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Hruban v. r.

Ze státní knihtiskárny y Pmfc

