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stížnosti ve smyslu § 11, odst. 4, téhož zákona
dlužno podati u onoho úřadu, jehož rozhodnutí
béře se v odpor.
§ 2.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
§ 3.
Nařízení provede ministr vnitra.
Tusar v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.
švehla v. r.
Dr. Veselý v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r.
čís. 665.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17. prosince 1919,
kterým se upravuje zařazení horních podniků
do tříd nebezpečenských.
Podle § 14 zákona z 28. prosince 1887, č. 1
ř. z. na rok 1888, o úrazovém pojištění dělníků
a článku XX. zákona z 10. dubna 1919, č. 207
Sb. z. a n., vydávají se tato ustanovení:
§ 1.
Dnem 1. ledna 1919 počínaje platí o podnicích horních podrobených dozoru horních úřadů, o závodech k nim náležejících, dále o vrtacích podnicích na vyhrazené nerosty a o podnicích na těžbu horního vosku a asfaltu, nařízení ministerstva vnitra z 6. července 1914,
č. 143 ř. z.
§ 2.
Roztřídění podniků podléhajících úrazovému pojišťování do nebezpečenských tříd, připojené pod č. 2 k uvedenému nařízení, doplňuje se takto:
1. a) Do skupiny III. „Hutě a jejich vedlejší
podniky" je vložiti na příslušných místech
tyto položky:
47 a) Pražírny železných rud . . . VI.
47 b) Továrny rudních briket . . . VI.
b) Dosavadní položka 53 se ruší a
zní nadále:
53 Hutě kovů a válcovny olova,
stříbra, zinku, mědi a jiných kovů . . IV.

2. Připojuje se tato další skupina:
Skupina XVII. Doly
582 Kamenné uhlí
v obvodu revírních báňských úřadů:
a) Moravská Ostrava.......................... IX.
b) Plzeň, Kutná Hora..................... VII.
c) v ostatních revírech........................VIII.
583 Hnědé uhlí
v obvodu revírních báňských úřadů:
a) Most.............................................IX.
b) Teplice........................................X.
c) Chomůtov...................................VIII.
d) Karlovy Vary a to:
1. v obvodu bývalého revírního
báňského úřadu v Lokti . . . IX.
2. v obvodu bývalého revírního
báňského úřadu ve Falknově . VIII.
e) v ostatních revírech....................VII.
584 železná ruda
a) podniky na povrchu....................VIL
b) podniky v hloubce.........................VIII.
585 Ostatní rudy..............................VI.
586 Tuha.............................................VI.
587 Skalní olej...................................VIL
588 Skalní vosk..............................VIL
589 Dobývání asfaltu.........................VIII.
590 Vrtání kutací (jako samostatný
podnik)............................. .
X.
591 Jiné kutání...................................VIII.
Znak zvýšeného nebo sníženého nebezpečí:
Větší či menší ohrožení pádem kamení a
uhlí, třaskavými plyny, uhelným prachem,
důlním požárem, pohybem písku a vniknutím
vody.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení se zpětnou platností ode dne 1. ledna
1919.
§ 4.
Provedením jeho pověřuje se ministr sociální péče.
švehla
v zastoupení minist. předsedy T u s a r a v. r.
Sonntág v. r.
Habrman v. r.
Klofáč v. r.
Houdek v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Winter v. r.
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r.
Staněk v. r.
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r.

Státní tiskárna v Praze.

