569

jměním obcí neb osad, jakož i v lesích, jež podle
zákona ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n.,
o úpravě poměru obecního statku, stávají se kme
novým obecním aneb osadním jměním.
Pokud toho nezbytně vyžadují zvláštní po
měry v obci, zejména nutnost zásobitl obyvatel
stvo dřívím, mohou nadřízené politické úřady
k žádosti obce svolit! k tomu, aby se.kácelo dříví
v rozsahu, jejž tyto úřady určí.

Cis. 424.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 23. července 1919
o zřízení a správě „Státního podpůrného fondu
československých invalidů".

§ 2.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č, 307 ř. z., nařizuje se toto;

Přestupky tohoto zákona trestají politické
úřady vězením do 3 měsíců a vedle toho peně
žitou pokutou do 30.000 K-

§ 1.

§ 3.
Zákon tento působí ode dne, kdy byl vy
hlášen, a účinnost jeho končí se dnem 30. června
1920,
§ 4.
Provésti tento zákon ukládá se ministrovi
vnitra a ministrovi zemědělství.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Prášek v. r.

Ministr sociální péče se zmocňuje, aby jmé
nem republiky Československé převzal správu
podílu jmění „Fondu válečné péče císaře a krále
Karla11 ve Vídni, jenž připadne Československé
republice.
§ 2.
Z podílu tohoto utvoří se pro oblast republiky
československé zvláštní fond pod názvem „Státní
podpůrný fond československých invalidů11, jenž
jest právní osobou a na nějž přecházejí všechna
práva nabytá „Fondem válečné péče císaře a
krále Karla11 v oblasti Československé republiky
— zvláště pokud jde o nemovité věci.
§ 3.

Cis. 423.

Žákon ze dne 17. července 1919,
jímž opravuje se § 7 zákona ze dne 16. dubna
1919, č. 214 Sb. z. a n., o sloučení sousedních
obcí s Olomoucem.
Na základě usnesení Národního shromáždění
nařizuje se:
§ 1.
Věta druhá § 7 zákona ze dne 16. dubna
1919, č. 214 Sb. z. a n., má zníti: Za to jest
město Olomouc povinno nahradili silničnímu vý
boru okresu olomouckého část dluhů, o kte
ré se vzájemně dohodnou.
§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti
hlášení.

dnem

Provésti jej ukládá se ministru vnitra.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.

/

vy

' Ministr sociální péče jest oprávněn, tento
„Podpůrný fond československých invalidů11 pra
voplatně zastupovat!, obzvláště jest oprávněn jmé
nem uvedeného fondu nabývat! práv, vydávat! zá
vazná prohlášení i pro účely veřejných knih určená
a přejímati povinnosti, pokud se týkají válečných
poškozenců, příslušných do Československé re
publiky i nemovitostí, ležících v Československé
republice.
Dále jest ministr sociální péče oprávněn, roz
hodovat! o způsobu používání tohoto fondu ve
prospěch válečných poškozenců.
'

§4.

Zákaz zcizení a zatížení, ve smyslu § 14 cis.
nařízení ze dne 19. března 1916, č. 69 ř. z. (III. dílčí
novela všeob. obč. zák.), zápisem do veřejných
knih vůči třetím osobám působivý, může se za
ložit! i ve prospěch „Podpůrného fondu českoslo
venských invalidů11.
§ 5.
Nařízením tím pozbudou platnosti všechny do
savadní předpisy, pokud jemu odporují.
§6.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
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Ministru sociální péče se ukládá,
provedl.

aby Je

Tusar v. r,
Švehla j. r.
Staněk v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Winter v. r.
Houdek v. r.
Stříbrný v. r.
Habrman v. r.
Dr. Horáček v. r.
Prášek v. r.
Hampl v. r.

/

Čís. 425.

§ 2.

Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 24. červancš 191.9,

Sídlem Československé komise pro hospo
daření ovocem a-zeleninou jest Praha, a sice
v dosavadních úředních místnostech úřadovny
pro zeleninu a cvoce. Působnost její vztahuje se
na celé území Československé republiky. Pro
běžnou agendu zřízeny, budou v Brně a v Brati
slavě odbočné kanceláře.

jímž doplňuje se nařízení téže vlády ze dne
19. února 1919, č. 91 Sb. z. a n., oa dopravě
semena, podsevků a odpadků červeneho jetele
ve vnitrozemí.
,

5 11.
Ku provádění agendy vyhrazené ministerstvu
pro zásobování lidu v
2—4 nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 12. května 1919,
čís. 245 Sb. z. a n., zřizuje se při jmenovaném
ministerstvu Československá komise pro hospo
daření ovocem a zeleninou. Tato komise< pově
řuje se též spolupůsobením při provádění veške
rých opatření, týkajících se hospodaření ovocem
a zeleninou a výrobků z nich, jakož i stanovením
způsobu výroby.

Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 19. února 1919, č. 91 Sb. z. a n., o dopravě
semene, podsevků a odpadků červeného jetele
ve vnitrozemí doplňuje se takto:
§ 1..
Hlavní zemědělské korporace, které byly
v základě § 1 dotčeného vládního nařízeni po
věřeny úkolem vydávat! osvědčení dopravní,
jsou oprávněny vybírati režijní příspěvky za
vystavení těchto dopravních osvědčení ve výši
schválené ministerstvem zemědělství.
§ 2. •
Toto nařízení jest účinným dnem 30. pro
since 1918 a provedení jeho se ukládá minister
stvu zemědělství.

Tusar v. r.
>
Švehla v. r.
Prášek v. r.
Dr. Horáček v. r.
Staněk v. r.
Habrman v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.
Čís. 426.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 04. července 1919
o zřízení Československé komise pro hospo
daření ovocem a zeleninou při ministerstvu pro
zásobování lidu.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a uherského zákona čl. LXIII
z roku 1.912 a L z roku 1914 nařizuje se:

§ 3.
Členové Československé komise pro hospo
daření ovocem a zeleninou jmenováni jsou mi
nistrem pro zásobování lidu. Komise skládá se
ze zástupců konsumentu, ze zástupců producentů
ovoce a zeleniny, ze zástupců obchodníků ovo
cem a zeleninou a ze zástupců odvětví průmyslu
ovocnářského a zelinářského. Mimo to vyšle
svého zástupce ministerstvo zemědělství a ze
mědělská rada pro Čechy. Zástupci producentů
ovoce a zeleniny jmenováni budou v dohodě
s ministrem zemědělství.
Úřední činnost komise, jakož i postavení
vládního komisaře, jakožto zástupce ministerstva
pro zásobování lidu, vyznačeno bude v jed
nacím řádě.

§4.
Komise jest povinna vypracovati jednací řád,
který podléhá schválení ministerstva pro záso
bování lidu.

§ 5.
Komise^ zřídí k vedení svých prací jako po
mocný orgán kancelář. Tato kancelář je úřadem
veřejným.
§ 6.
Správní výlohy komise hradí se z případných
manipulačních poplatků, jichž přebytek plyne do
státního fondu. Výše těchto poplatků imisí býti
ministerstvem pro zásobování lidu schválena.
',S 7
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Provedením tohoto nařízeni
ministerstvo pro zásobování lidu.

pověřuje

se

