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Cis. 34.

Nařízeni veškerého ministerstva 
ze dne 20. ledna 1919,

Jímž ustanovuje se soud příslušný, zbavltl své
právnosti příslušníky, kteří zde nebydli ani ne- 

pobývali.

Na základě 51. 2. zákona ze dne 28. října 1918, 
čís. 11 s. b. z., se nařizuje:

§1.

Na místě soudu v § 12, odstavci 4. řádu o zba
vení svéprávnosti (cis. nařízení ze dne 28. června 
1916, z. ř. č. 207), jmenovaného jest okresní 
soud pro Horní Nové Město v Praze příslušným, 
zbaviti svéprávnosti příslušníka českosloven
ského státu, jenž v tomto státě nemá stálého by
dliště ani v něm nepobýval.

§ 2.
Ustanovení § 1 platí' též, když se zrušuje a 

•přeměňuje zbavení svéprávnosti (•! 51, odstavec 1, 
řádu o zbavení svéprávnosti).

§3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a vztahuje se i na případy, kde příčina, zba
viti příslušníka svéprávnosti nebo zbavení zrušiti 
nebo přeměniti nastala před jeho vyhlášením.

Jím zrušuje se pro obvod československé 
republiky min. nařízení ze dne 15. srpna 1916, 
z. ř. č. 265.

Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Hruban v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Prášek v. r.

Klofáč v. r. 
Habermann v. r. 
Dr. Soukup v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Zahradník v. r.

Cis. 35.

Pro licentované chovné hřebce povoluje se 
po dobu skoku t. j. od 1. února až do 30. června 
a po dobu 14 dní období skoku bezprostředně 
předcházející ke krmení dávky 5 kg ovsa denně 
z vlastní sklizně.

ČI á n e k II.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Ostatní ustanovení citovaného nařízení zů
stávají prozatím až na další v platnosti.

Švehla v. r.. v zast. min. předsedy. 
Dr. Rašín v. r. Dr. Soukup v. r.
Dr. Winter v. r. Dr. Zahradník v.
Dr. Vrbenský v. r. Habermann v. r. 
Dr. Hruban v. r. Stříbrný v. r.

Klofáč v. r.

r.

Cis. 36.

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu 
v dohodě s ministerstvem zemědělství 

ze dne 21. ledna 191®,
kterým se omezuje porážka telat.

§/l.

Telata až do stáří šesti měsíců smějí se — 
porážky z nutnosti vyjímajíc — prodáVati na po
rážku anebo porážeti jen se zvláštním úředním 
povoleními.

§ 2.
Povolení jest uděliti, odpovídá-li stav do

bytka žadatele normálním poměrům jeho hospo
dářství nebo nehodí-li se tele k odstavu. Dále 
může býti povolení uděleno ze závažných dů
vodů, zejména nemá-li chovatel ve svém podniku 
místa anebo krmivá.

§ 3.

Povolení uděluje obecní úřad, po případě 
zvláštní k vydávání průvodních listů dobytčích 
ustanovený orgán v obci.

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu 
ve shodě s ministers vem zemědělství 

ze dne 21. ledna 1919,

kterým se mění nařízení úřadu pro lidovou vý
živu ve shodě s ministerstvem orby ze dne 26. 
července 1917, z. ř. č. 309, o používání obilí a 

mlýnských výrobků ke krmení.

Článek I.

§ 3 zní:

Až na další smějí chovatelé koní každým 
koněm denně průměrně nejvýše 3 kg ovsa vlastní 
sklizně (čistého, míchaného, šrotovaného) zkrmiti.

§ 4.

Udělí-li se povolení k prodeji telete na po
rážku nebo k jeho poražení, jest žadateli vydati 
stručné osvědčení a uvésti v něm jméno, zaměst
nání a bydliště súčastněných stran, jakož i místo, 
kde bude tele poraženo. Povolení (osvědčení) jest 
odevzdat! úředním orgánům, poráží-li se na ve
řejných jatkách, jinak obecnímu úřadu místa po
rážky. Zasílají-li se telata zabitá z místa porážky 
do jiných spotřebních míst, připojí se povolení 
k zásilce.

§ 5.

Proti opatřením, kterými se povolení k pro- 
! ději telete na porážku nebo k jeho porážce udělí
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nebo odepře, není samostatného opravného pro
středku. Politické okresní úřady mohou však 
z moci úřední opatření ta zrušiti nebo změniti.

§6.

Předchozí předpisy nevztahují se na nákup 
telat chovatelem od chovatele k účelům dalšího 
odchovu, nutno však průvodní list dobytčí opatřili 
doložkou „Tele určeno k odchovu, nikoliv na po- 
rážku“.

§ 7-

Přestupky tohoto nařízení stíhají politické 
okresní úřady pokutami až do 5000 K nebo vě
zením až do 6 měsíců; u živnostníků může, úřad 
mimo to vysloviti ztrátu- živnostenského opráv
nění.

Telata proti předpisům tohoto nařízení přive
dená na porážku nebo již poražená, propadají ve 
prospěch státu.

O jich použití rozhodne politický okresní úřad 
po slyšení zástupce organisace výkupem dobytka 
pověřené. Rozhodnutí v příčině živých telat může 
se vztahovati i na jich použití k odchovu,

§ 8.
Nařízení toto nabude účinnosti osmým dnem 

po vyhlášení.

Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r. L>r. Soukup v, r.
Dr. říruban v. r. Stříbrný v. r.
íiabermann v. r. Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Winter v. r, Dr. Zahradník v. r.

Rloíáč v. r.

Cis. 37.
Nařízení ministerstva pro zásobování lidu 

českos ovenské repttbliKy 
ze dne 21 ledna 1919 

o zrušení úřadu vyživovacích inspektorů.

-§ 1.
Úřady vyživovacích inspektorů se zrušují.

§2.
Úkoly jejich, pokud se stýkají s místním neb 

věcným oborem působnosti okresních politických 
úřadů, připadají těmto. Úkoly ostatní, jmenovitě 
prostřednictví a služba dozorčí, týkající se sku
piny okresů, přikazují se úřadům, kterým jest 
svěřena zásobovací služba ve II. a III. stolici.

§ 3.
Tímto pozbývají platnosti nařízení c. k. úřadu 

pro výživu lidu v dohodě se zúčastněnými mini
sterstvy ze dne 28. února 1917, z. ř. č. 86, nařízení 
c. k. úřadu pro výživu lidu ze dne 15. března 
1917, z. ř. č. 116, a veškery další sem spadající 
předpisy vydané o tomto předmětu na základě 
těchto nařízení.

§ 4.
Přítomné nařízení nabývá platnosti 14 dnů 

po vyhlášení, leč by ministr pro zásobování lidu 
nařídil dočasnou výjimku pro určitý úřad.

Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r. Dr. Soukup v. r.
Dr. Hruban v. r. , Stříbrný v. r.
íiabermann v. r. Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Winter v. r. Dr. Zahradník v. r.

Klofáč v. r.


