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Ofasait: (Cis. 350.—354). 350. Nařízení o úpravě obchodu ovocem a zeleninou. — 351. Nařízení, kterým se
částečně mění nařízení vlády ze dne 4 března 1930, č. 157 Sb. z. a n., ó reorganisaci finanční
stráže, a ze dne 17. ledna 1920, č. 40 Sb. z. a n., o zřízení a služebních poměrech pohraniční finanční
stráže. — 352. Nařízení o obvodě a sídle zvšrólékařských komor. — 353. Nařízení, jímž se
provádí zákon ze dne 31. března 1920, 5. 218 Sb. z. a n., o úpravě hranic příslušnosti mezi mini
sterstvem vnitra a ministerstvem národní obrany. — 354. Nařízení k' částečnému provedení §§ 36,
37. a 50 zákona ze dne 8. dubna 1920, i. 309 Sb. z. a n„ o dávce z majetku a dávce z přírůstku
na majetku.
____
Čís. 350.

Nařízení trlMy republiky Celoslovenské
se dne 18. května 3.'.'20
o úpravě obchodit ovocem a zeleninou.
Na základě zákona že dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
. Obchod čerstvou a sušenou zeleninou, čer
stvým a sušeným ovocem, ovocnými a zelenino
vými výrobky uvnitř území Československé re
publiky jest volným.
§ 2.
Ministerstvo pn> zásobování líbu vyhrazuje
si právo požadovaci ve smyslu nařízení ze dne
24. března 1917, č. 131 ř. z., které uplatní na část
úrody ovoce nebo zeleniny, anebo na ovocné a
žělenino-vé výrobky v případech, kde uzná toho
Potřebu v zájmu veřejném. Zemské správy polilické se současně zmocňují, aby k případné žá
dosti uprovisačmch míst nebo jinakých organisací
kensunientú právo požadovaci vykonaly.
' § 3.
Vývoz ovoce a zeleniny a jich výrobků za
hranice státu Jest zakázán. Po zajištěná tuzemské
Potřeby zeleniny a ovoce, ovocných a zelenino
vých výrobků může ministerstvo pro zásobováni
lidu v dohodě s ministerstvem zemědělství udělit!
povelení k vývozu za hranice. K vývozu jest miF10 to potřeba zvláštního povolení, jež vydává
Kónuse pro zahraniční obchod v Praze.
Rozhodováni o nutnosti a účelnosti dovozu :
°voce z ciziny ku krytí tuzemské potřeby zůstává |
vj-iiražeiK) ministerstvu pro zásobování lidu v do10cie-s ministerstvem financí.
I

§ 4.
Prodej ovocných sadů imisí býti veřejný, bud
dražbou neb ofertním řízením. K dražbě vyšle po.
litický úřad I. stolice, na Slovensku a v Podkar
patské Rusi administrativní vrchnost I. stolice,
svého zástupce. K tomu cíli musí každý vlastník,
nájemce neb jinaký držitel ovocných sadů oznámiti dražbu politickému úřadu I. stolice, na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi administrativní
vrchnosti I. stolice, s udáním dne a místa odbý
vání dražby. Rrodávají-li se ovocné sády cestou
ofertního řízení, musí příslušné oferty býti před
loženy politickému úřadu I. stolice, na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi administrativní vrchnosti
I. stolice, kn schválení.
§ 5.
Zemské správy politické stanoví pro své
správní obvody směrné ceny pro prodej ovoce na
stromech' die jednotlivých druhů a odrůd ovoce
a na podkladě těchto směrných cen musí při draž.
bách ovocných sadů aneb při ofertním řízeni býti
postupováno.
Veškeré smlouvy, které uzavřeny byly před
platností tohoto nařízení mezi obchodniky ovocem
neb jinými osobami a podniky s majiteli neb ná
jemci ovocných sadů o prodeji ovoce sklizně roku
1920, se zrušují.
§ 6.
Zemské správy politické se zmocňují, aby na
podkladě cen stanovených pro prodej ovoce na
stromech stanovily v případě potřeby směrné neb
maximální ceny pro své správní obvody pro pro
dej ovoce v drobném.
& 7,
Zpracování ovoce sklizně roku 1920 všeho
druhu, tedy i plodin lesních, po živnostensku jest
dovoleno jen se svolením ministerstva pro záso
bování lidu, které v zájmu zásobování obyvatel
stva čerstvým ovocem a za účelem umožnění kon
troly hospodaření cukrem stanoví jednotlivým
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podnikům ovoce zpracujícím určitý kontingent
ovoce, jež smí zpracovati.
Zpracování třešní jest zakázáno.
§ 8.
Zpracování ovoce sklizně roku 1920 na mar
melády a ovocné šťávy, jakož i hospodařeni ovoc
nými výrobky upraveno bude zvláštním na
řízením.
§ 9.
Legitimním obchodníkům ovocem nesmí býti
činěny žádné překážky při nákupu a vývozu ovoce
z okresů produkčních do okresů pasivních, aneb
do konsumních středisk.
<

I 10.
Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 12. května 1919, č. 245 Sb. z. a n., a ze dne
28. května 1919, č. 270 Sb. z. a n., se zrušují.
§ 11.
Přestupky tohoto nařízení trestají, pokud se
nejedná o trestní činy příslušející k potrestání
trestním soudům, politické okresní správy, na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi administrativní
policejní vrchnosti, pokutou až do Kč 2000-—, nebo
vězením, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
uzamčením, do 3 měsíců a za okolností přitěžujících pokutou až do Kč 5000-—, nebo vězením, na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi uzamčením, až
do 6 měsíců.
Předřazování ovoce jak při prodeji na stro
mech, tak i při dalším uvádění do obchodu stíháno
bude ve smyslu zákonů ze dne 17. října’1919,
č. 567 a 568 Sb. z. a n„ o lidových Soudech lichevních a trestání válečné lichvy.
§ 12.
Provedením tohoto nařízení pověřují se mi
nistři pro zásobování lidu, zemědělství a vnitra.
§ 13.
Nařízení toto vztahující se na celé státní
území republiky Československé nabývá účin
nosti dnem vyhlášení.

Tusar v. r.
Švehla v, r.
Sonntág v. r„
jako ministr financí a správce, ministerstva
pro zásobování lidu.
Dr. Veselý v- rPrášek v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Dr. Heidíer v. r.
Klofáč v. r.
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r.

Cis. 35Í.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. května 1920,
kterým se částečně mění nařízení vlády ze dne
4. března 1920, č. 157 Sb. z. a n., o reorganisací
finanční stráže, a ze dne 17. ledna 1920, č. 40 Sb,
z. a n., o zřízení a služebních poměrech pohra
niční finanční stráže.
Na základě §u 8 a.13 zákona ze dne 12. pro
since. 1919, č. 28 Sb. z. a n. z r. 1920, nařizuje se
toto:
Článek I.
Odstavec druhý a třetí (bod 1., 2. a 3.) §u 9
vládního nařízení ze dne 4. března 1920, č. 157.
Sb. z. a n., nahrazuje se tímto zněním:
Současně s přijetím do stavu důchodkové
kontroly provede se též zařádění převzatých za
městnanců do platových stupnic příslušných hod
nostních tříd, jakož i jich jmenování.
Úředníci dosavadní finanční stráže budtež
jmenováni do té hodnostní třídy úředníků důchod
kové kontroly ('§ 6X do které budou, podle ustano
vení §u 9, bod 1., zákona platově zařáděni.
šáhli-li tito úředníci při kratší celkové služební
době, než předpisuje právě zmíněné ustanoveni
zákona, té které hodnostní třídy, budtež jmeno
váni do té' hodnostní třídy, kterou dobosud měli.
Zařádění a jmenování do Vílí. a VII. hodu. tr.
je však závislé na tem, že ti kteří úředníci budou
komisí v §u 9 zákona uvedenou uznáni za způso
bilé, aby diichodkoyý_kontrolní úřad Samostatně
úspěšně vedli.
Zřízenci posavadní finanční stráže budtež
jmenováni do té hodnostní třídy úředníků důchod
kové kontroly. (§ 6), do jejíž platů budou P0^8
ustanovení §u 9, bod 2„ zákona zařáděni.
Zřízenci, kteří po 1. září 1919 dosáhli v po
savadní finanční stráži vyšší hodnostní třídy, nez
do které by měli býti při převzetí do důchodkové
kontroly platově zařáděni, budou jmenováni ůřccníky této vyšší třídy.
Článek II.
Poslední o*dstavce oddílu í. a II. §u 9 nařízení
vlády ze dne 17. ledna 1920, č. 40 Sb. z. a
zuíti takto:
Odstavec oddílu I.:
Současně se zařáděním budtež tito úředníci
jmenováni do té hodnostní třídy úředníků Po
hraniční fihanční stráže (§ 3, bod 2.), do které die
předchozích odstavců 'byli platově -zařáděni.

