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Nařízeni vlády republiky Československé
ze dns 28. listopadu 1919,
kterým se prodlužuje lhůta stanovená v § 1 zá
kona z 30. října 1919, č. 593 Sb. z. a n., o ochraně
drobných zemědělských pachtýřů.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a uherského zák. čl. LXIII z roku
1912 a 51. L z roku 1914, se nařizuje:
§ 1.

i

Lhůta stanovená v § 1 zákona z 30. října
1919, 5. 593 Sb. z. a n., o ochraně drobných zemědělských pachtýřů k písemnému oznámení
pachtýře, že si pozemek nadále podrží v pachti),
prodlužuje se do 31. prosince 1919.
§2.
Toto nařízení působí ode dne, kdy bude vy
hlášeno; provést! je ukládá se ministru spravedl
nosti a zemědělství.
Švehla v. r., v zastoupení ministerského
předsedy.
Dr. Veselý 'f. r.
Sonntag v. r.
řiabrman v. r.
Staněk v. r.
Klofáč v. r.
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Winíer v. r.
Hampl v. r.
'
Dr. Franke v. r.
Houdek v. r.
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§ 2.
Vojenská správa roztřídí ve stanicích všech
ny vojenské koně komisí, skládající se z velitele
vojenského útvaru, velitele příslušné vojenské1
evidence koní a vojenského veterináře na tyto
kategorie:
a) koně pro vojenskou správu nepostradatelné,
b) koně dočasně postradatelné,
c) koně vůbec postradatelné, anebo koně k vá
lečné službě neschopné.
Koně nepostradatelné podrží vojenská správa,
dočasně postradatelné vydá jako koně dovolenecké dle příslušných předpisů na revers zájem'níkňniB zemědělským a živnostensko-průmyšlo
vým, včetně pak podnikatelů jízd poštovních, koně
ostatní se ve veřejné dražbě prodají k úspoře ná
kladů vyživovacích co nejrychleji uchazečům,
kteří se vykáží legitimací svého okresního politi
ckého úřadu a potvrzením příslušné zemědělské
korporace nebo příslušné obchodní a živnosten
ské komory o potřebě koní; podnikatelé poštov
ních jízd se musí pak vykázati potvrzením pří
slušného poštovního ředitelství o potřebě koní.
§3. .
Třídící komise v § 2«uvedená oznárpí počet
koní označených za vůbec postradatelné anebo
k válečné službě neschopné (§ 2 c) inspektorátu
pro doplňování koní" československého vojska,
který odevzdá seznamy — případně je přezkou
šev — ústřední komisi pro rozdělování demobi
lisovaných koní v Praze, nařízením úřadu pro
Národní obranu v dohodě s úřady pro správu
obchodu, průmyslu a živností a pro správu země
dělství ze dne 30. listopadu 1918, čís. 56 Sb. z. a n.,
zřízené.
Inspektorát do doplňování koní československéjio vojska ustanoví ve srozumění s uvedenou
ústřední komisí den a místo dražby.

Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 28, listopadu 1919
o rozdílení a vydávání demobilisovaných koní
zájemníkům.
Na základě zákona zé dne 24. čevence 1917,
čís. 307 ř. z„ a § 16 zák. čl. LXIII z roku 1912 a
§ 12 zák. čl. L z roku 1914 se nařizuje:
•
§ 1.
Vojenské útvary následkem demobilisace se
vracející budou dopravovány se svým koňstvem
do svých doplňovacích stanic.
Koně k vojenským službám neschopní, jakož
i koně pro vojenskou službu postradatelní, budou
prodáni podle předpisů tohoto nařízení.

Ústřední komise pro rozdělování koní demobilisovaných vyrozumí o ustanovené dražbě pří
slušné korporace v $ 5 uvedené pak místní ko
misi pro rozdělování koní demobilisovaných a pří
slušný spolek pro chov koní, jakož i příslušné po
štovní ředitelství. *
Místním komisím a spolkům pro chov koní
přináleží kontrola uchazečů při dražbě, aby ne
oprávněným byla zamezena účast na dražbě.
K dražbě Jbudou připuštěni jen zájemníci, kteří se
prokáží legitimací a potvrzením v § 2 uvedeným.
§ 5.
Koně prodávají se veřejnou dražbou. Vyvo
lávací cenu stanoví komise sestávající z vojen

\

