ztrátu živnostenského oprávnění na vždy, nebo
na určitý čas, nebo naříditi trvalé nebo dočasné
uzavření živnostenských provozoven. Rovněž lze
z podnětu trestního řízení vysloviti, že propadají
předměty, na něž se trestní čin vztahuje, nebo
výtěžek z nich ve prospěch státu.
Nelze-li stíhání nebo potrestání určité osoby
provésti, lže propadnutí předmětu nebo výtěžku
za ně samostatně vyřknouti.
Propadlých předmětů nebo výtěžků z nich
použije se k zásobení obyvatelstva.
§

10.

Politické okresní a policejní úřady státní mo
hou učiniti potřebná opatření, aby se zajistilo pro
padlé zboží, proti čemuž nelze se odvolati.
Zajištěné předměty mohou, když by jejich
uschováním vzešly výlohy nebo je-li nebezpečí,
že by se zkazily, ještě před vyřknutím přepadnuti
úřadem ku zajištění oprávněným býti prodány.
§ 11.

Toto nařízení nabývá platnosti dnem vy
hlášení.
Současně zrušuje se nařízení ze dne 10. ledna
1918, čís. 3 z. z., kterým stanoveny byly nej vyšší
ceny pro maloobchod sušeným ovocem a švest
kovými povidly.
Zemský politický správce:
Kosina v. r.
Cis. 162.

Nařízení zemského politického správce
v Praze za dne IsJ. března 1919,
čís. 8905 pres.,
o zastavení oprávnění míti nebo nosíti
zbraně V Čechách.
V základě § 42 zbrojního patentu ze dne 24.
října 1852, z. ř. č. 223, zastavují se z důvodů ve
řejné bezpečnosti až na další v Cechách povolení
míti a nositi zbraně, udělené podle uvedeného
zbrojního patentu..
§ 1.
Míti a nositi zbraně každého druhu jest za
kázáno; všechna v tom směru udělená povolení
pozbývají platnosti.

§ .'

i
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Všichni držitelé zbraní jsou povinni odeyzdati
tyto zbraně dle ministerského nařízení ze dne
20. srpna 1857, z. ř. č. 159, k uschování na dobu
platnosti tohoto nařízení na potvrzení u politi
ckého úřadu I. stolice (státního policejního úřadu),
v jehož obvodu držitel zbraně se zdržuje. Stejnou
povinnost mají živnostníci oprávnění ke zhotovení
a prodeji zbraní.
2
Z ustanovení § 1 vyňaty jsou tyto osoby:
a) Veřejní úředníci a zřízenci oprávnění nositi zbraně, avšak jen ohledně oněch zbraní, které
patří dle předpisu k jejich výzbroji nebo úřednímu
stejnokroji;
b) službu vykonávající přísežný lesní, lovecký
a rybářský personál, jakož i dozorčí personál ko
nající stejnou službu, dále jiný veřejný strážní
Personál ohledně oněch zbraní, jichž používati jest
oprávněn;
c) osoby, jichž ozbrojení bylo výjimečně po
voleno ministerstvem Národní obrany, aby pomá
haly při obraně země.
§ 3.
Toto nařízení netýká se zbraní, jež patří do
souboru veřejných uměleckých a historických
sbírek.
§ 4.
Výjimky z těchto opatření povoluje zemská
politická správa ve zvláště ohleduhodných přípa
dech, kde toho nezbytně vyžaduje bezpečnost
osoby nebo majetku, pro jednotlivce, pro určitý
okruh osob nebo jednotlivé části správního okrsku,
dále pro živnostníky oprávněné ku výrobě a pro
deji zbraní a pro majitele soukromých sbírek
zbraní.
Výjimky, povolené ve smyslu prvého od
stavce mohou býti kdykoliv dle potřeby opět
zrušeny.
§ 5.
Přestupky tohoto nařízení trestají se dle
čtvrté částky uvedeného zbrojního patentu.

§ 6.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem vy
hlášení.

Ze státní tiskárny v Praze.

Zemský politický správce:
Kosina v. r.

