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Bližší obsaženo bude v instrukci vydané na 
základě tohoto nařízení.

§5.

§ 10.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provedením jeho pověřuje se ministr ve
řejných prací v dohodě se súčastněnými ministry.

Údaje o nově prováděných přesných tech
nických nivelacích buďtež zaslány prováditelem 
po zandvelování dokončených tratí v originál
ních zápisech a počtech, ověřených zaručením 
správnosti příslušným prováděcím orgánem, mi
nisterstvu veřejných prací, které předložené po
můcky po zpracování a případném pořízení opisů 
vrátí zasilateli.

Také údaje o dosud provedených přesných 
technických nivelacích, pokud byly stabilisovány 
a jichž výškové značky, třeba i jen některé, jsou 
dosud zachovány, buďtež předloženy minister
stvu veřejných prací k přehlédnutí a dalšímu za
řízení a sice pokud možno již formou výše sta
novenou.

§6.

Ověření strojů a pomůcek, dále opatření 
výškových značek a vzorů tiskopisů, potřebných 
pro jednotné vedení přesných technických nive- 
lací obstará ministerstvo veřejných prací za vý
robní výlohy.

§ 7.

Výškové značky chrání se jako veřejný ma
jetek; jich poškození se stíhá dle platných usta
novení.

Tusar v. r.
Švehia v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r. 
Houdek v. r. 
Sonníág v. r. 
Habrman v. r.

Prášek v. r.
Dr. Heidler y. r. 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Hampl v. r

Cis. 44.

Zákon ze dne 23. ledna 1920,

kterým se mění a doplňují některá ustanovení zá
kona ze dne 19. prosince 1919, č. 663 Sb. z. a n., 

o stálých seznamech voličských.

s iÍ5 »•
Lhůta osmidenní, stanovená § 8 zákona ze 

dne 19. prosince 1919, č. 663 Sb. z. a n., pro vy
ložení prvých stálých seznamů voličských, jež 
vyloženy býti měly 15. ledna 1920, prodlužuje se 
do 8. února 1920.

§ 2.

Dohled nad neporušeným stavem výškových 
značek náleží politickým úřadům I. instance a 
bezprostředním orgánům, při stavbách železnič
ních pak správě železnice.

Každé viditelné poškození značek budiž tě
mito orgány neprodleně hlášeno ministerstvu ve
řejných prací za účelem revise a příslušných opa. 
tření dalších.

§ 8.

Ministerstvo veřejných prací zkoumá zaslané 
pomůcky přesných nivelací, hodnotí jich cenu a 
sestaví přehledy nalezených údajů i výškových 
značek. Výsledky sdělí se na požádání k vše
obecnému použití za poplatky zvlášf stanovené 
a mimo to uveřejní se periodicky v-úředních zprá
vách a publikacích ministerstva veřejných prací.

§9.

Další ustanovení a pokyny pro nivelační vý
kony polní vydány budou ministerstvem veřej
ných prací v instrukci o přesných technických ni
velacích pro jednotnou výškovou síť.

Dnem 8. února 1920 končí také lhůta stano
vená § 10 zákona o stálých seznamech voličských 
ku. podání námitek proti vyloženým seznamům 
voličským.

§ 3.

Druhý odstavec § 12 zákona z 19. prosince 
J919, č. 663 Sb. z. a n., zní takto:

Starosta obce vyloží opravené seznamy vo
ličské k veřejnému nahlédnutí (§ 8) po osm po
sledních dnů měsíce července, pokud se týče 
ledna; po prvé po dobu osmi dnů od 8. do 
15. března 1920.

§ 4.

V Cechách, na Moravě a ve Slezsku jest před
seda reklamační komise oprávněn žádati doklad 
o stáří občana, zapsaného do stálých voličských 
seznamů, vzejdou-li pochybnosti o jeho stáří, a to 
bez ohledu, zda námitky ve směru tom byly po
dány, či nikoliv; zjistí-li, že zapsaný volič ne
dosáhl v den vyložení seznamů ještě věku potřeby 
ného pro volební právo, jest povinen bez usnesen: 
reklamační komise občana dotčeného zc seznamu 
škrtnouti, což stane se i v případu, že občan ta-
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kový, jsa vyzván, aby prokázal své stáří, neučiní 
tak v lhůtě jemu dané. Toto právo předsedy re
klamační komise končí dnem 6. března 1920.

§ 5.

3. odst. § 10 zákona ze dne 19. prosince 1919, 
č. 663 Sb. z. a n., zní takto:

Právo podati námitky přísluší občanům, kteří 
bud ve voličských seznamech již zapsáni jsou, 
anebo se domáhají, aby byli do voličských se
znamů zapsáni; mimo to každému občanu zapsa
nému do voličských seznamů kterékoliv obce té
hož volebního kraje.

§ 6.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení 

a provede jej ministr vnitra.

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

Cis. 45.

Zákon ze dne 13. ledna 1920

o umělecké úpravě předmětů státem vydávaných 
nebo podporovaných, pokud vyžadují součinnosti 

umělců.

§ 1.

Veškerá ministerstva jsou povinna předměty 
státmn a jeho orgány na veřejnost vydávané a 
součinnosti umělců vyžadující dávati prováděli den 
na základě veřejné umělecké soutěže, včas a 
řádně organisovaré osvětovým odborem minister
stva školství a národní osvěty.

Jury pro tyto umělecké soutěže budiž na zá
kladě dohrozdání příslušného poradního sboru mi
nisterského sestavena vždy tak, aby většinu v ní 
měli umělci, pokud možno osvědčení v příslušném 
oboru. Jury jest povinna přihlížeti nejen k ideál
nímu uměleckému duchu návrhů, nýbrž i k jejich 
praktické proveditelnosti a upotřebitelnosti. Výrok 
jury je závazný.

V případech méně důležitých může minister
stvo školství a národní osvěty na základě dobro- 
zdání příslušného poradního sboru ministerského 
jmenovat! určitého umělce, jemuž jest svěřit! práci 
bez soutěže.

§ 2.

^ Je-li ministerstvo školství a národní osvěty 
Dožádáno, aby provedlo uměleckou soutěž pro 
podnik soukromý, budiž jury stejným způsobem 
sestavena a ministerstvo dejž svolení k soutěži jen

tehda, když žadatel se zaručí, že výrok jury bude 
úplně respektovat}.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Jeho výkonem pověřuje se ministerstvo 
školství a národní osvěty.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r. Habrntan v. r.

Cis. 46.

Nařízení presidenta zemské správy 
politické v Prase ze dne 22 ledna 1920, 

č 18 A-4, 5. 17.069,

o nejvyšších cenách hovězího a telecího masa, 
jakož i drobů pro Čechy.

Na základě §§ 6 a 7 nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 2. ledna-1920, č. 22 Sb. z. 
a n., kterým se uvolňuje obchod hovězím dobyt
kem, upravuje spotřeba hovězího a telecího masa, 
jakož i se ustanovují nejvyšší ceny hovězího masa 
a zabitých telat, nařizuje.se pro Čechy toto:

§ 1.

Zemská politická správa stanoví tyto v e- 
s m ě s z a 1 k g platné nejvyšší ceny a určuje nej
vyšší míru přípustných přívažků takto:

A. Hovězí m a s o:

Nejvyšší cena hovězího masa v drobném 
prodeji nesmí obnášet! více než . . Kč. 15'—

Prodej masa bez přívažků se zakazuje.
Přípustná výše přívažků stanoví se nejvýše 

do 20%.
Za přívažky nesmí se pdužívati kostí cizo

rodých, tedy k hovězímu masu nesmí se dávati 
kosti ku př. koňské a jiné.

B. Hovězí droby: ..,

plíce..................................................................2’40
játra, slezina, srdce...................................... 6’80
ledviny .................................................  7'20
hovězí žaludky............................................3*—
kravské vemeno ....................................... 4-—
mozek.................................................................3-60

C. T el e cí m as o:

Cena zabitých telat nesmí obnášet! za 1 kg
více než . ............................................ 10 —

10"


