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§ 3-

Čís. 285.

Má-H trest podle práva uherského býti vy
konán mimo oblast tohoto práva, vykoná se:
1. vězení osob mladistvých podle § 27 zák.
čl. XXXVI. z roku 1908 jako uzavření na oddě
leném místě podle § 270 trestního zákona ze
dne 27. května 1852, 6. 117 ř. z.;
2. uzamčení jako vězení podle téhož trest
ního zákona;
3. vězení ne delší jednoho roku, sprostil-li
soud v rozsudku podle § 41 zák. čl. V. z roku
1878 odsouzeného práce a svolil-li k tomu, aby
se stravoval na vlastní náklad, jako vězení podle
trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117
ř. z., při čemž budiž zproštění práce rozsudkem
vyřčené zachováno;
4. vezení bez těchto úlev uložené na dobu
ne delší jednoho roku jako tuhé vězení podle
trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117
ř. z.;
5. vězení delší jednoho roku jako žalář podle
téhož trestního zákona se zachováním případných
výhod co do osvobození od práce a možnosti
stravovati se na vlastní náklad, vyslovených roz
sudkem podle § 41 zák. čl. V. z r. 1878;
6. žalář, není-li delší pěti let, jako žalář
podle trestního zákona ze dne 27. května 1852,
é. 117 ř. z.;
7. žalář delší pěti let jako těžký žalář podle
téhož trestního zákona;
8. státní vězení v trestnicích určených k tomu
(odst. 3. nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17. le tna 1920, č. 38 Sb. z. a n.), a to
způsobem stanoveným v §35 zák. čl. V. zr. 1878
a se všemi ulehčeními, která jsou podle ustano
vení platných v území výkonu trestu poskytována
trestancům, kteří byli odsouzeni pro delikty
politické;
9. káznice jako těžký žalář podle trestního
zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., ve
státní trestnici.
§ 4.

Zákon ze dne 14. dubna 1920,

Ministerstvo spravedlnosti jest oprávněno
z vážných důvodů (přeplnění ústavu, ohledy zdra- i
votní a bezpečnostní) pro čas nezbytné potřeby
nčiniti nutná opatření co do místa výkonu trestu.
§ 5.
Teuto zákon nabývá účinnosti osmého dne
po vyhlášení a výkon jeho ukládá se ministir
spravedlnosti.

T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r.

kterým se vláda zmocňuie ke slučování a rozlij,
čování obcí, k změně hranic obci, okresů, žup
a zemí, Jakož 1 k potřebným administrativním
opatřením s tím souvisejícím.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby v přechodné době
až do konce roku 1920 slučovala neb rozlučovala
obce všeho druhu a aby měnila hranice obcí,
okresů politických, soudních a zastupitelských
a k tomu cíli i hranice žup a zemí.
V této době není potřebí k těmto opatřením
dobrých zdání, vyjádření nebo souhlasu zúčastně
ných obcí nebo jakýchkoli sborů správních, úřadů
nebo sborů zákonodárných.
Vláda však jest povinna zamýšlené sloučení,
rozloučení nebo změnu hranic ave ejniti po dobu
osmi dnů vyhláškou v zúčastněných obcích. V dal
ších osmi dnech má každý právo podati připo
mínky u ministerstva vnitra, které o nich roz
hodne, dohodnouc se s ministerstvem spravedlnosti.
§ 2.
Vláda se zmocňuje, aby, měníc podle § 1
hranice zemské, upravila nařízením místní platnost
říšských i zemských zákonů dosud tam platných.
§ 3.
Ministr vnitra se zmocňuje, aby v dohodě
s ministrem financí s konečnou platností rozhodl
o majetkovém vyrovnání mezi zeměmi v přípa
dech sloučení, rozloučení nebo změny hranic
okresů a obcí, kde jde současně o změnu hranic
mezi dosavadními zeměmi a kde zúčastněné zem
ské (správní) výbory se nedohodnou.
§ 4.
Ministr vnitra se zmocňuje, aby v dohoda
a ministrem financí v případech slučování, rozlučování nebo změny hranic obcí a okresů povo
loval dočasné vybírání obecních a okresních při
rážek a dávek nestejnou výší v jednotlivých čá
stech, kde dosud byly vybírány nestejnou výš:.
Tato pravomoc může býti přenesena na
úřady, které jsou podle všeobecných ustanovení
příslušný povolovali vybírání přirážek a dávek
obecních a okresních.
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§ 5.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zároveň se zrušaje ustanovení § 23 zákona ze
7. února 1919, č. 76 !3b. z. a n,, jakož i zákon
ze dne 19. prosince 1919, č. 8 Sb. z. a n.
z roku 1920.
Provedení tohoto zákona ukládá se ministru
vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.

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

Cis. 286.

§ 3.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení;
provedením jeho pověřuje se ministerstvo pro
zásobování lidu.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Sonntág v. r.,
jako ministr financí a jako správce ministerstva
pro zásobování lidu.
Dr. Beneš v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Heidler v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.
Prášek v. r.
Dr. Hodža v. r.
Hampl v. r.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 26. dubna 1920
o vnitrozemské dopravě luštěnin.

Cis. 287.

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 nařizuje se:

Zákon ze dne 14. dubna 1920,

§ 1.
Železnice a paroplavební podniky smějí přijímati zásilky luštěnin všeho druhu, jako čočky,
hrachu, vikve, vlčince, pelušky, bobu jedlého
i svinského a j., pro dopravu ve vnitrozemí pouze
tehdy, je-li k dopravním listinám připojeno pro
každou zásilku dopravní osvědčení. Vzor osvěd
čení dopravního stanoví ministerstvo pro záso
bování lidu.
Vyhotovovati dopravní osvědčení jsou opráv
něny zemské obilní ústavy, kdykoli doprava
děje se z jednoho okresu do druhého. Pro dopra
vu v okrese vydává osvědčení okresní obilní
úřad (na Slovensku župní obilní úřad pro obvod
župy). Obilní ústav jest oprávněn účtovati za do
pravní osvědčení režijní poplatek, jehož výši usta
noví ministerstvo pro zásobování lidu.
Železniční zaměstnanci jsou odpovědni za
zachovávání těchto předpisů.
Došla-H zásilka bez dopravního osvědčení,
nechf ^stanice určení oznámí případ okresnímu
obilnímu úřadu.
§ 2.
Přestupky tohoto nařízení a předpisů dle ně
ho vydaných trestá politický okresní úřad, na
území někdy uherském administrativní vrchnost
policejní, peněžitou pokutou do 20.000 Kč, nebo vě
zením (uzamčením) do 6 měsíců, pokud čin ne
podléhá trestu přísnějšímu.

kterým se povoluje úvěr k úhradě nákiadú, spo
jených s nákupem a dovozem cizozemské sadby
bramborové.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby povolila z prostředků
státních peníz až do 10 mil. Kč na rok 1920
k úhradě diference, jež vznikne mezi nákupní
cenou sadbových bramborů s dopravními výlohami
7. ciziny a domácí cenou přikazovací.
§ 2.
Vláda se zmocňuje, aby si potřebný peníz
opatřila úvěrními operacemi.
§ 3.
Zákon tento, jenž nabývá účinnosti dnem vylilášení, provedou ministři zemědělství, financí
a pro zásobování lidu.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Prášek v. r.
Sonntág v. r.,
jako ministr financí a jako správce ministerstva
pro zásobování lidu.

