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Čís. 474.

. Zákon ze dne 23. července 1919,
kterým zřizuje se při ministerstvu pro veřejné
práce oddělení pro vodní dopravu s příslušnými
odbočkami podle potřeby plavebních cest jednot
livých zemí, nebo jednotlivých povodí.
Dle usnesení Národního shromáždění se naři
zuje:
§ 1.
Při ministerstvu pro veřejné práce zřizuje se
oddělení pro vodní dopravu s příslušnými odboč
kami podle potřeby plavebních cest jednotlivých
zemí, nebo jednotlivých povodí.
§2.
Do působnosti tohoto oddělení náleží:
1. Míti v patrnosti stále celý stav plavební
cesty a bez přerušení i zavčas obeznamovati plavebníky o těchto poměrech. K tomu konci slouží
nejen stálá pozorování plavebních hloubek, ale
hladně služba hydrografická v tom směru, aby
předpovídala správně stav plavení po čas prů
vozu plavby a varovala loďstvo před blížícím se
nebezpečím.
2. Přesná obsluha umělých plavebních zaří
zení na jezích a plavidlech, v přístavech i na pře
kladištích, aby netrpěla výkonnost vodních cest.
3. Všecka dohlédací Činnost na bezpečnost
plavebního^ průvozu, t. j. na správnou konstrukci
^provedení stavby lodí a jejich výstroje, dále udr
žování lodí, člunův i parníků, a to nejen tělesa
lodního, ale i strojů v a výstroje a mítl v patrnosti
všecky pokroky v průvozu plavby a zařízení je
jího.
^4. Pečovat o odbornou výchovu a výcvik
mužstva plavebního zřizováním příslušných
kursů.

5. Míti v patrnosti a uveřejňovati data o po
hotovosti volného prostoru lodního v dopravě,
počet lodí vlečných (remorkérů), člunů, jejich ve
likosti a únosnosti i počtu posádky.
6. Míti v ustavičné patrnosti poměry pla
vební i dopravní a bdíti nad přiměřeností výloh
dopravních a vésti statistiku dopravy.
7. Podporovati rozvoj vodní dopravy, šířiti
známosti o jejich výhodách, zejména starati se
o výhodná spojení s jinými prostředky doprav
ními, hlavně železnicovými.
8. Obstarávat} všecky technické a hospodářskosprávní věci průvozu státních plavebních
podniků a vésti technicko-hospodářský dohled na
podniky plavební, v nichž stát jest účastníkem neb
podporovatelem.
§ 3.
Ministru pro veřejné práce se ukládá, by zá
kon tento vykonal ve shodě s ministrem financí a
obchodu.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Hampl v. r.
Čís. 475.
Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 5. srpna 1919
o změně vyučovacího jazyka na vysoké škole
, báňské v Příbrami.
Statut vysoké školy báňské v Příbrami vy
hlášený nařízením býv. ministerstva orby ze dne
2. srpna 1904, č. 85 ř. z., se doplňuje takto:
§ 1.
Na vysoké škole báňské ^ Příbrami jest vy
učovacím a . úředním jazykem řeč česká.
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§ 15, odst.. 2.
Nemá-li bochník chleba předepsané váhy po
přípustné srážce y předcházejícím paragratu uve
dené následkem vysušení, jest prodavač chleba
povinen
nahradit!-kupujícímu scházející množství
Tusar v. r.
in natura ve skrojcích chleba.
Dr. Horáček v. r.
Švehia v. r.
§ 23, odst. 2.
Prášek v. r.
Dr. Veselý v. r.
Tito
důvěrníci
musí postupovat! bez ohledu
Houdek v. r.
Dr. Winter v. r.
na
osobu
dle
svého
nejlepšího vědomí a svě
Stříbrný v. r.
Hampl y. r.
domí, zachovávat! v tajnosti soukromá a obchod
ní tajemství, ó nichž se dovědí, zastávajíce tuto
funkci a musí slíbili, pokud nebudou veřej
Cis. 476.
nými úředníky, že tyto povinnosti budou přesně
Nařízení vlády republiky Československé piniti. Úřad takového důvěrníka jest čestným.
Úřad může ze závažných důvodů důvěrníka
ze dne 5. srpna 191®,
funkce té sprostiti.
kterým se doplňuje, resp. opravuje nařízení vlády
§ 28, odst. 1.
republiky Československé ze dne 17. července
Toto nařízení nabývá platnosti dnem 21. září
1919, č. 394 Sb. z. a n„ o všeobecné úpravě 1919/ vyjma ustanovení § 1 o- spotřební dávce
spotřeby obilí a mlýnských výrobků.
samo-zásobitelů, jež nabývá v Čechách, na Mo
Nařízení vlády republiky Československé ze ravě a ve Slezsku platnosti dnem 15. srpna 1919
dne 17. července 1919, č. 394 Sb. zák. a nař., se á na Slovensku dnem 1. srpna 1919.
doplňuje, pokud se týče opravuje v následujících
Tusar. v. r.
paragrafech:
Dr. Winter v. r.
Švehia
v.
r.
§ 1, odst. 1.
Houdek v. r.
Dr.
Horáček
v.
r.
•Pro držitele zemědělských podniků, vy
Hampl v. r.
Dr.
Veselý
v.
r.
jma právnické osoby, k vlastni jich výživě,
Stříbrný
v. r.
dále k výživě rodinných příslušníků, bydlících Prášek v. r.
s nimi ve společné domácnosti, jakož i k vý
živě příslušníků jich domácností (hospodářství),
Čís. 477.
pokud tyto osoby jsou činný při obdělávání
půdy, jakožto Zemědělští dělníci nebo stálí do Nařízení vlády republiky Ů3skoslovenské
zorčí orgánové, včetně dělníků i osob k výměnku
ze dne S. srpna 1919
oprávněných a zřízenců, jimž za výměnek nebo
o zřízeni a organisad okresních obilních úřadů.
mzdu přísluší volná strava, mlýnské výrobky neb
chleboviny, stanoví se bez rozdílu spotřební dáv
Podle zákona ze dne 24. července 1917, čís.
ka 25 kg obilí z vlastní sklizně měsíčně.
307 ř. z., a uherského čl. zákona LXIII z r. 1912
§ 7, odst. 1.
a čl. L z r. 1914 nařizuje se:
'
§ 1.
|/
Mlýnské výrobky včetně pravé rýže,chléb,
resp. jiné výrobky z mouky vyrobené (§§ 17 a
K obstarávání prací, které vyplývají z na
18 tohoto nařízení) jest přípustno vydávati pouze řízení vlády republiky Československé ze dne
na úřední výkazní lístky na chléb a mouku':
27. června 1919, čís. 354 Sb. z. a n., o úpravě
obchodu
obilím a mlýnskými výrobky zřídí se
§> 11, odst. 1.
v sídle každé politické okresní správy (na Sloven
V případě, že by se ve smyslu § 6 vydá sku županského úřadu) okresní obilní úřad. (§§ 30
valy výrobky získané z ovsa neb pravá rýže, a 31 nařízení). Na Slovensku lze dle potřeby zří
mimo spotřební dávku v §§ 2 a 4 ustanovenou, dit! v stolici i více okresních obilních úřadů.
jako přídavek, buďtež vydávány jen na úřední
§ 2.
výkazní lístky, tak aby byly vydávány stejno
Okresní obilní úřad sestává ze skupiny vý
měrně všem nesamozásobitelům.
kupní a ze skupiny rozdělovači.
§ 14, odst. 2.
§ 3.
Tuto předepsanou váhu musí míli chléb bez
Ve výkupní skupině budou se vyřizován veprostředně po upečení. Do prodeje smí přijití
chléb jen vychladlý. Ztráta na váze vzniklá vy [ škeré záležitosti, jež dle shora uvedeného nařízení
sušením předpokládá se 3% předepsané váhy a příslušných předpisů, které na základě jeho byly
I vydány o opatřování obilí, přísluší „úřadu" (§ 31).
chleba.
§ 2.
Nařízení toto působí ode dne vyhlášení a
provede je ministr školství a národní osvěty.
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