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Cis. 314.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 10. června 1919

o požadování a soupisu pohonných prostředků
automobilních.
Na základě zákona o válečných úkonech ze
dne 26. prosince 1912, z. ř. č. 236, a zákona ze
dne 24. července 1917, z. ř. č. 307, nařizuje se:
§ 1.
Veškeré zásoby benzinu, benzolu, automobil
ních olejů a tuků, af nalézají se v závodech prů
myslových, obchodních či v držení soukromém,
požadují se pro válečné účely republiky Česko
slovenské.

§ 2.
Za tím účelem nařizuje se jich soupis dle zá
sad, jež obsaženy budou v prováděcích před
pisech.
§ 3.
Kdo zatají zásobu hmot v § 1 uvedených a
kdo jedná proti předpisům na základě tohoto na
řízeni -vydaným, bude potrestán politickým úřa
dem první stbliice peněžitou pokutou do 20.000 K
nebo trestem vězení až do šesti měsíců, pokud
činy nespadají pod přísnější trestní ustanovení;
zásoby nehlášené neb zatajené propadají bez ja
kékoliv náhrady kupní neb výrobní ceny ve pro
spěch vojenské správy.
§ 4.
Pro dobu platnosti tohoto nařízení pozbývají
platnosti veškeré předpisy a nářízehí týkající se
prodeje, přídělu a vydávání hmot v § 1 uvede
ných.
§ 5.
v Nařízení toto nabývá platnosti dnem vyhlá
šení pro oblast Čech, Moravy a Slezska.

§ 6.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr Národní obrany ve shodě s ministrem veřej
ných prací.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy,
Dr. Rašín v. r.
Klofáč v. r.
Habrrnan v. r.
Dr. Hruban v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Staněk v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Soukup v. r.
Stříbrný v. r.
Prášek v. r.
Čís. 315.
Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 10. června 1919
o požadování a soupisu gumových obručí
(pneumatik) automobilních.
Na základě zákona o válečných úkonech ze
dine 26. prosince 1912, z. ř. č. 236, a zákona ze
dne 24. července 1917, z. ř. č. 307, nařizuje se:
§ 1.
Veškeré zásoby nových i starších pneumatik
automobilových, motocyklových a bicyklových,
jakož i zásoby nových plných pryžových obručí
pro nákladní automobily, dále veškeré zásoby
hmot a roztoků pro opravu gum, ať nalézají se
v závodech průmyslových, obchodních, či v drže
ní soukromém, požadují se pro válečné účely re
publiky československé.
§2.
Za účelem zjištění jmenovaných zásob naři
zuje se jich soupis dle pravidel, jež obsažena bu
dou v prováděcích předpisech.
§ 3.
Kdo zatají zásobu hmot v § 1 uvedených a
kdo jedná proti předpisům na základě tohoto na
řízení vydaným, bude potrestán politickým úřa
dem první stolice peněžitou pokutou do 20.000 K
nebo trestem vězení až do šesti měsíců, pokud
činy nespadají pod přísnější trestní ustanovení;
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