Cis. 125.

Nařizem vlády republiky Československé
ze dne 7. března 1819
o úpravě obchodu obilím, mlýnskými výrobky,
rýží a luštěninami cizozemského původu.
Podle § 38 císařského nařízení ze dne 11.
června 1916, z. ř. č. 176 a § 38 nařízení veškerého
ministerstva ze dne 26. května 1917, z. ř. č. 235,
nařizuje se:
§ 1.
Veškeré obilí, z něho vyrobené mlýnské výJ.obky, rýže, jakož i luštěniny cizozemského pří
vodu 'zabavilii se, jakmile se přivezou na území
československého státu, ve prospěch tohoto.
Za obilí se považuje pšenice, špalda, žito,
souržice, ječmen, pohanka, oves, proso, kukuřice
všeho druhu (také kukuřičné palice), dále směska
všeho druhu včetně zadiny.
Za'luštěniny ve smyslu tohoto nařízení se
považuje hrách, boby všeho druhu, čočka, vikev,
peluška a vlčinec.
Kukuřice a luštěniny, pokud se jich použije
jako zeleniny, jsou vyloučeny ze zabavení.
Ve prospěch státu se zabavují také shora
uvedené plodiny a mlýnské výrobky cizozem
ského původu, které se dostaly na území státu
před tím, než toto nařízení nabylo platnosti a
dosud se v něm nalézají ' leč že by se jednalo o
zásilky cizí s povolením zdejší vlády území zdej
šího státu probíhající.

í docílí-H se této dohody, stanoví cenu tu okresní
: soud, v jehož obvodu se zásoby ty nalézají, v ne
sporném řízení. Kízení to nemá odkládacího účinau na převzetí zboží ústavem;
Zásoby, ohledně jichž statní obilní ústav resp
jeho pobočky neprohlásily do 14 dnu od té doby,*
kdy oznámeni předepsané v 1. odst. bylo ode
sláno, že je přijímá, Se uvolňují jich držitelům.
V Případě tom jest povinen držitel do 24 ho
din od projití oné 14denní Hnity, stejně pak pří
jemce zásob menších než 1 q do 24 hodin od přijetí^ hlásiti zásoby ty dle množství a druhu pří
slušné okresní politické správě a místní aprovisační úřadovně za účelem evidence zásob k vůli
zamezení dvojího zásobení. 4 yto však némaií
požadovacího práva.
§ 4.
Ceny, za jaké se budou přikazovali předměty
uvedené v S l státním obilním ústavem resp. jeho
odbočkami zásobovacím rpzdělovnám, výhražuje
si stanovití dle jednotlivých druhu na základě skuicčné ceny předmětu včetně dopravy ministerstvo
pio zásobování lidu v dohodě s ministerstvem
financí.
§■ 5.
Příděl i prodej přediiiětú v § 1 vytčených
musí' býti pod přísnou kontrolou, zevně na pro
dejně imisí býti zřetelně vyznačeno, prodává-!! se*
a jaké zboží cizozemského původu a za jaké ceny.

§ 6.

, Jinak platí pro obchod a spotřebu předmětů
v § 1 uvedených veškeré předpisy platné pro
Zabaveni má ten účinek, že zabavené před obili, mlýnské výrobky a luštěniny domácího
měty (§ l) nesměji se ani zpracovali, ani spotře původu.
bovali, zkrmiti, ani jakkoliv zcizit!, pokud to není
Jednání resp. opomenutí příčící se předpisům
tímto nařízením nebo jinými zvláštními předpisy tohoto nařízení trestá se soudy, pokud se týče po
povoleno.
^
litickými úřady dle ustanovení
32 až 35 na
Právní jednání tomnio'zákazu se příčící jsou řízení veškerého ministerstva ze dne 26. května
neplatná.
■ 1917; z. ř. č. 235.
_ § 3.
Zemským politickým správám se ukládá, by
Každý, ať osoba soukromá, ať právnická, jest vydaly potřebné bližší pokyny, zejména pokud se
povinen během 24 hodin, jakmile se dostanou do týče cen v drobném prodeji jakož i kontroly
Jeho držení zásoby předmětů v § 1 uvedených, prodeje.
§ 7.
resp. při zásobách, jež se při nabytí platnosti to
Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy
hoto nařízení již v jich držení nalézaly, během 24
hodin od nabytí platnosti tohoto nařízení, hlásili hlášení.
zásoby od 1 q nahoru státnímu obilnímu ústavu,
ŠveMa v. r„ v zastoupení min. předsedy.
resp. v zemích mimo Cechy státnímu obilnímu'
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tohoto ústavu, při čemž dlužno uvést! jich množ
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vzorek a dáti je jmenovanému ústavu k disposici. Dr. Zahradník v. r.
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ty za cenu stanovenou ve vzájemné dohodě. Ne- í
§

2.

Ze státní tiskárny v Praze.

