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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.


