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strany vyrozumět!. K vyrozumění bud připo
jena doložka, že proti opatření nebo rozhodnuti 
tomu může strana podati do 14 dnů odpor u úřadu, 
který opatření nebo rozhodnutí vydal.

Byl-li odpor podán, rozhoduje o něm v správ
ním soudnictví příslušný senát.

§ 42.

Předpisy, podle nichž úřady okresní a župní 
mohou činiti mocí donucovací opatření nebo 
rozhodnutí, nejsou dotčeny tímto zákonem.

§ 43.

Okresní a župní senáty vyřizují věci do jejich 
působnosti náležející ve zvláštním řízení správ
ním, jež upravuje zákon.

§ 44.

Zákon tento nabývá účinnosti společně se 
zákonem o okresních a župních úřadech.

Okresní a župní senáty budou zřízeny teprv, 
až zákon vzpomenutý v § 43 nabude účinnosti.

§45.

Provedením tohoto zákona pověřuje se mi
nistr vnitra.

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

Cis. 159.

Nařízení presidenta zemské správy poli
tické v Praze ze dne 10. března 1920, 

čís. 18-M 2235, čís. z. sp. p. 86268,

kterým se mění a doplňuje jeho nařízení ze dne
25. července 1919, č. 465 Sb. z. a n., o úpravě 
vztahů mezi námezdními mlýny a pěstiteli obilí 

při mletí, šrotování a čištění obilí v Čechách.

Na základě § 3, bodu 2., nařízení vlády repu
bliky Československé ze dne 27. června 1919, 
č. 354 Sb. z. a n., o úpravě obchodu obilím a 
mlýnskými výrobky nařizuje se pro Čechy tento 
doplněk 2. odstavce § 7 a tato změna § 17 na
řízení presidenta zemské správy politické 
v Praze ze dne 25. července 1919, č. 465 Sb. 
z. a n.:

Článek I.
2. ostavec § 7 doplňuje se touto druhou větou: 
V případech, kde vydané mlecí výkazy (po

kud jsou vydávány jiným místem než okresním

obilním úřadem) musí býti ještě vidovány okres
ním obilním úřadem, počíná doba platnosti vý
kazů ode dne tohoto vidování.

Článek II.

Ustanovení § 17 se zrušuje ve svém nynějším 
znění a bude zníti takto:

§ 17. '

Pro mlýny parní nebo mlýny s umělým po
honem stanoví se plat

za mletí bez ohledu na druh obilí částkou 12'— K 
za šrotování bez rozdílu obilí částkou . . 4-40 K 
a za čištění polních plodin částkou . . . —-70 K 
za 1 q obilí.

Pro mlýny vodní a pro mlýny s pohonem 
kombinovaným, u kterých jest rovnováha obou 
používaných hnacích sil (vodní a umělé/, stanoví 
se plat
za mletí bez ohledu na druh obilí částkou 10'— K 
za šrotování bez ohledu na druh obilí

částkou............................................. 3‘80 K
a za čištění polních plodin částkou . . . —•60 K 
za 1 q obilí.

Procento rozprašku nesmí převyšovat! při 
semílání pšenice a žita 3% a při semílání ječmene 
3%%, při šrotování 2%. Dosáhne-li mlynář při 
semílání nebo šrotování většího výtěžku výrobků, 
než který vyplývá po odečtení přípustného roz
prašku, musí i tento přebytek vydati pěstiteli 
obilí.

Mlynáři i jeho personálu jest přísně zakázáno 
brati, af již v jakékoliv formě, nějaké odměny 
mimo shora uvedené sazby, které se musí platit! 
jen v penězích. Zásadně jest nepřipustilo přene
chat! mlynáři neb jeho,personálu určité procento 
obilí dodaného do mlýna k semletí, šrotování neb 
k čištění (t. zv. měřičné).

Článek III.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Pro zvýšení sazeb platu mlýnům rozhodují
cím jest den výdeje mlýnských výrobků neb plo
din ze mlýna bez ohledu na to, kdy obilí bylo do 
mlýna dodáno ku mletí, šrotování resp. čištění.

President zemské správy politické:

Kosina v. r.

✓

Ze státní tiskárny v Praze.


