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Čís. 393.

Nařízení presidenta zemské správy
politické v Praze ze dne 15. července 1919,
6. 210.595/M,

o dozoru nad výinlaíem v Čechách.
Na základě §§ 13 a 20 nařízení vlády repu
bliky Československé ze dne 27. června 1919,
Sb. z. a n. č. 354, se nařizuje:
§ 1.
Držitelé zemědělských podniků, kteří obho
spodařuj" více než 50 ha orné půdy, jsou povinni
ohlá hi způsobem dále uvedeným výmlat obilí
('§ 1 nařízení vlády republiky Československé ze
dne 27. června 1919, Sb. z. a n. č. 354) úřadu v § 31
cit. nařízení uvedenému.
§ 2.
Oznámení výmlatu staniž se ústně nebo. te
legraficky neip.ozději v den, kdy výmlat započal.
Ohlášení necht obsahuje udání o druhu obilí
k výmlatu určeného, jakož i o místě a způsobu
výmlatu, zdali parní (motorovou), žentourovou,
ruční mlátičkou, nebo cepy. \
§ 3.
Oznámení výmlatu platí pro veškeré násle
dující dny. téhož, kalendářového týdne, včetně
soboty, kdy bylo učiněno oznámení.
Přeruší-li se během týdne oznámený vý
mlat, zůstává ohlášení v platnosti a netřeba je
opětovati, pakliže se výmlat během téhož týdne
opět zahájí.
" Pbkráčuje-li se ve výihlatú, neb začne-li se
znova mlátiti v příštím týdnu, nutno učiniti nové
oznámení.
. § 4.
Úřad zanese propisem ohlášení dvojmo do:
výmlatního výkazu podle vzorce A tohoto naří
zení a odevzdá (při telegrafickém hlášení zašle)
zemědělci, oznamujícímu výmlat, jeden propis
výmlatního výkazu.

§ 6.
Množství, vymlácené ha základě téhož vý
mlatního výkazu, dlužno hlásiti úřadu nejpozději
v pondělí onoho kalendářového týdne, který ná
sleduje bezprostředně po týdnu, kdy výmlat
byl oznámen.
Ohlášení musí se státi písemně vyplněním
příslušných rubrik výmlatního výkazu.
§ 7.
Úřad a státní obilní ústav jsou oprávněny
za účelem dozoru nad výmlatem v podnicích,
zásobárnách a v jiných místnostech majitelů ho
spodářství konati svými zmocněnci kdykoliv pro
hlídku a nahlížeti v záznamy hospodářské a
obchodní.
Zmocněncům úředním -a státního obilního
i ústavu budiž dovolen přístup do místností těchto
a buďte jim, žádají-li toho, dána veškerá vy
světlení, jichž jest třeba.
§ 8.
Bližší předpisy, snad. ještě potřebné, vydá
úřad, nebo v jeho zmocnění obec.
§ 9.
Obce jsou povinny spplupůsobiti při pro
vádění tohoto nařízení, jakož i k němu vyda
ných bližších předpisů úřadu.

§ 10.
Přestoupení tohoto nařízení nebo předpisů,
k němu vydaných, trestá okresní správa poli
tická, pokud čin se neposuzuje podle přísnějšího
předpisu trestního, podle § 35 a násl. nařízení
vlády republiky československé
ze
dne
■ 27. června 1919. č. 354 Sb. .z. a m, pokutou-až do
IK 10.000-—, nebo vězením až do 3 měsíců. Při
okolnostech přitěžujících však pokutou až do
K 20ÍOOO—, nebo vězením až do 6 měsíců.
Mimo to může okresní’správa politická uklá
dajíc trest, v nálezu vyřknouti, že propadají věci
(§ 1), k nimž se trestný čin vztahuje, nebo vý
robek, proti zákazu z nich získaný, nebo vý
těžek z těchto věcí (výrobků) ve prospěch státu.
Jedná-lí se o zřejmou protizákonnost, na niž
je
stanoven
trest podle onoho nařízení, může
§ 5.
okresní správa politická bez ohledu na to, zdali
Majitelé hospodářských podniků s více než je proti určité osobě trestní řízení zavedeno,
50 ha orné půdy jsou povinni vésti výmlatní vyřknouti propadnutí.
knihu, do níž třeba zanášeti skutečně vymlácené
zásoby. Knihu tu nutno každého výmlatního dne
§ 11.
uzavřití.
\
Toto nařízení nabývá platnosti dneíti vy
Povinnost vésti tuto výmlatní knihu, jakož hlášení.
i oznámiti výmlat, přísluší každé nejnižší ho
Spora v. r.
spodářské jednotce velkostatku, která se spra
vuje jednotně (dvoru).
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