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Věstníku toho budiž užíváno i k publikacím 
jiných zpráv železniční a vodní správy, uveřejně
ných dosud v úředních listech shora uvedených 
a zmíněného území se týkajících.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho pověřuje se ministr že
leznic ve shodě s ministrem průmyslu, obchodu
a živnosti a s ministrem

Tusar
SonntáK v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Prášek v. r.

veřejných prací, 

v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r.

' Dr. Heidier v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r. 

úlek v. r.

Cis. 149.

Vyhláška nalnisterstva financí 
Ee dne ÚO. února 1DSO

o celních úřadech v obvodu zemského finančního 
ředitelství v Brně a jejich pravomoci.

V obvodu zemského finančního ředitelství 
y Brně jsou v činnosti tyto celní úřady s nazna
čenou pravomocí:

I. V obvodu okresního finančního ředitelství 
v Jihlavě:

1. S1 a v o n i c e na silnici, vedlejší celní úřad
I. tř.

Tento celní úřad jest pověřen celním odba
vováním zásilek zboží jakož j dozorem na -ná
draží sfevonickčm a oprávněn k stručnému {su
márnímu) opovšdnímu řízení v dopravě želez
niční.

2. V r a t ě n i n na silnici, vedlejší celní úřad
II. tř.

3. Satov na silnici, vedlejší celní úřad
II. tř.

T líná nice na silnici, vedlejší celní úřad
II. tř.

5. Š.a to v na nádraží, vedlejší celní úřad
I. tř.

Tento úřad je oprávněn k stručnému opo- 
vědnímu řízeni v dopravě železniční.

6. Znojmo na nádraží, hlavní celní úřad
II. tř.

Tento celní úřad jest oprávněn poukazovali 
zásilky zboží stručným opovědním řízením v do
pravě železniční, k výstupnímu odbavování zá
silek pálených lihovin a piva, k proclívání po
štovních zásilek čerstvých rostlin.

7. H a f u Qlivalovic na silnicí, vedlejší celní 
úřad I. tř.

8. J a r o s 1 a v i c e na silnici, vedlejší celní 
úřad II. tř.

9. H e v 1 í n na silnici, vedlejší celní úřad
II. tř.

Tento celní úřad jest povčřen celním odba
vováním zásilek zboží dopravovaného pro místní 
potřebu na nádraží hevlínské.

10. Hrušovany u Znojma na nádraží, 
vedlejší celní úřad I. tř. s dodací stanicí na He- 
vlínském nádraží.

Tento celní úřad jest oprávněn poukazovat! 
zásilky zboží stručným opovědním řízením v do
pravě železniční a k výstupnímu odbavování zá
silek piva.

11. Jihlava na místním státním nádraží, 
hlavní celní úřad I. tř.

Tento celní úřad jest oprávněn poukazovati 
zásilky zboží stručným opovědním řízením v do
pravě železniční, proclívati poštovní zásilky čer
stvých rostlin a vlněnou přízi sazeb. pol. 223
a 224.

II. V obvodu okresního finančního ředitelství 
v Brně.

12. Nové Sídlo na nádraží, vedlejší celní 
úřad I. tř.

Tento celní úřad jest oprávněn poukazovat! 
zásilky zboží stručným opovědním řízením v do
pravě železniční.

13. M i k u 1 o v na nádraží, vedlejší celní úřad
I. tř.

Tento celní úřad jest oprávněn poukazovati 
zásilky zboží stručným opovědním řízením v do
pravě železniční a poukazovati železniční zásilky, 
přes Rakousko do Břeclavy v přepravním řízeni.

14. Brno, hlavní celní úřad I. tř.
Tento celní úřad jest oprávněn poukazovati 

zásilky zboží stručným opovědním řízením v do
pravě železniční, odbavovati zásilky pálených li
hovin a piva ve výstupu, proclívati denaturovaný 
olivový, podzemnlcový a ricinový olej, poštovní 
zásilky čerstvých rostlin, vlněnou přízi saz. pol. 
223 a 224, hladké hedvábné zboží saz. pol. 230 a) 
a 256 a).

lil. V obvodu okresního finančního ředitelství 
v Ub. Hradišti.

15. B ř e c 1 a v a na nádraží, hlavní celní úřad
I. tř. s odbočkou v Poštorné s pravomocí vedlej
šího cehiího úřadu II. tř. Hlavní celní úřad jest 
oprávněn poukazovati zásilky zboží stručným 
opovědním řízením v dopravě železniční a odba- 
vovatl zásilky pálených lihovin a piva ve vý
stupu. /
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IV. V obvodu okresního finančního ředitelství 
v Olomouci.

16. Olomouc, hlavní celní úřad I. tř. ve 
městě s odbočkou na nádraží s pravomocí hlav
ního celního úřadu I. tř., oprávněný poukazovat! 
zásilky zboží stručným oppvědním řízením v do
pravě železniční, odbavovatí zásilky pálených 1L 
hovin a piva ve výstupu, denaturovaný olivový, 
podzemnicový a ricinový olej, poštovní zásilky 
Čerstvých rostlin, vlněnou přízi saz. pol. 223 a 
224, hladké hedvábné zboží saz. pol. 250 a) a 
256 a).

17. Nový Jičín, hlavní celní úřad I. tř.
, Tento- celní úřad jest oprávněn poukazovat! 
zásilky zboží stručným opovědním řízením v do. 
pravě železniční, odbavovali zásilky pálených li
hovin a piva ve výstupu, proclívati denaturovaný 
•olivový, podzemnicový a ricinový olej, poštovní 
zásilky živých rostlin, vlněnou přízi saz. pol. 223 
a '224, hladké hedvábné zboží saz. pol. 250 a) 
a 256 a).

18. Mor. Š u m p e r k, hlavní celní úřad I. tř.
Tento celní úřad lest oprávněn poukazovat! 

zásilky zboží stručným opovědním řízením y do
pravě železniční, odbavovali zásilky pálených li
hovin a piva ve výstupu, proclívati olivový pod
zemnicový a ricinový olei po cřenaturování, po
štovní zásilky živých rostlin, vlněnou přízi saz. 
Pol. 223 a 224, hladké hedvábné zboží saz. pol. 
250 a) a 256 a).

19. Prostějov, hlavní celní úřad I. tř.
Tento celní úřad jest oprávněn poukazovat! 

zásilky zboží stručným opovědním řízením v do
pravě železniční.

' Tím se doplňují a pozměňují seznamy celních 
úřadů z 1. července 1909, č. 116 ř.. z., a zc dne
30. června 1919, č. 371 Sb. z. a n., ohledně celních 
úřadů v obvodu zemského finančního ředitelství 
v Brně.

Ministr finand: 

Sotsniáy v. r.

Cis. 150.
Hařízejsí vlády rejaraMiky (5esls®slovenské 

zo dno 24. úií».ra 1820

o opatřeni strojených Iinojiv.
Podle zákona zc dne 24. července 1917, 

Č. 307 ř. z„ a uherská zák. Čt. LXIII. z r. 1912 
a či. L. z r. 1914, se nařizuje:

S i. '
Ministerstvu financí republiky Českosloven

ské se ukládá;

1. aby za účelem zásobení zemědělství stro
jenými hnojivý v podzimu r. 1920 a na jaře r. 1921 
sdružením továren na superfosfáty neb jednotli
vým majitelům takovýchto továren poskytlo va
lutu, potřebnou k nákupu surovin k výrobě super- 
fosfátu (surových fosfátů, sirných kyzů, dusič
nanu sodnatého a pod.) až do množství potřeb
ného k výrobě 200.000 tun superfosfátu a až do 
výše nákladu 260,412.500 Kč,

2. aby za tímže účelem poskytlo sdružením 
neb osobám ledek dovážejícím valutu až do výše 
nákladu 275,000.000 Kč k nákupu ledku chilského' 
neb jiného hnojivá dusíkatého až do množství
50.000 tun,

jestliže se sdružení a osoby ad 1. a 2. 
uvedené závaží řečené suroviny a hnojivá po 
dohodě se zúčastněnými ministerstvy oio doby 
s nimi smluvené do území republiky Česko
slovenské dopraviíi, pokud se týká na superfosfát 
zpracovat! a vládě prodat! za cenu v § 2 stano
venou.

§2.

Ministerstvo zemědělství převezme od sdru
žení majitelů továren neb osob v §u 1, aá 1. a 2^ 
uvedených umělá hnojivá od nich dle 1 opa
třená neb vyrobená za cenu, jež odpovídá zapla
cenému obnosu za zboží samo, dopravu, úroky a 
přiměřené výrobní náklady s připočtením 4%ního 
zisku podnikatelského. Způsob přezkoumání 
těchto položek upraví se nařízením ministerstva 
zemědělství.

Ministerstvo zemědělství přidělí takío zí
skaná umělá hnojivá (superfosfát i hnojivá dusí
katá) zemědělcům ve smyslu nařízení vládního ze 
dne 23. listopadu 1918, č. 48 Sb. z. a n., za ceny, 
stanovené jím v dohodě s ministerstvem financí.

Ceny. ty stanoveny buďtež tak, aby vzhle
dem k; cenám zemědělských výrobků rostlinných 
bylo umožněno zemědělcům použiti hnsjiv těch 
bez hmotných ztrát.

Rozdíl mast cenou, stanovenou dle § 2 
včetně případných kursových ztrát, a cenou pro
dejní, dle tohoto paragrafu stanovenou, nese stát.

§4.

Provedením tohoto nařízení, které nabývá 
účinnosti dnem vyhlášení, pověřuji se ministři 
zemědělství, financí, obchodu a věcí zahraničních.

Dr. Ve&eíý v. r., v zastoupení min. předsedy.
SonntáK v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
ilabrnism v. r. 
Prášek v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Winter v, r. 
Dr. íieidler v. r 
Dr. Franke v. r. 
Híímpl v. r.
Dr. Hodža v. r. 

Houdek v. r.

/

Státní tiskárna v Praze.


