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Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 14. srpna 1920

o poplatcích za zkoušky a přehlídky parních 
kotlů.

Čís. 488. B. Za zkoušky platí se tentýž poplatek.
C. Je-li více parních kotlů mezi sebou spo

jeno nebo společně zazděno, zapravují se po
platky za přehlídky a zkoušky zvlášť za každý 
parní kotel.

Dle § 1 zákona ze dne 15. července 1920, 
čís. 449 Sb. z. a n., se nařizuje;

§ 1.
Za zkoušky a přehlídky parních kotlů prová

děné státními zkušebními komisaři parních#kotlů 
ustanovují se dle velikosti výhřevné plochy mě
řené na vodní straně tyto poplatky:

A. Za přehlídky:
a) do 2'5 m2 . . . . výhřevné plochy 20 Kč
b! přes 2'5 „ až do 5 nr „ „ 30 ,,
c) „ 5 „ f) n 10 ’» „ 40 „
d) ,. 10 „ f« 11 25 ,y tt 50 „
e) „ 25 ,. m » 30 „ „ 60 „
f) „ 50 „ „ „ 100 „ „ 80 ,.
g) , 100 m2 výhřevné plochy: za prvních 100 m 

80 Kč, za každých dalších započatých 100 m 
výhřevné plochy 20 Kč.

Poplatky za přehlídky parních kotlů platí se 
bez ohledu na počet provedených prohlídek pouze 
jednou ročně, nebylo-li opakování přehlídky za
viněno stranou. Bylo-li opakování prohlídky za
viněno stranou, jest tato povinna hraditi veškeré 
výlohy spojené s opětováním přehlídky, nejméně 
■ šale poplatek za přehlídku.

§2.

Veškeré předpisy, které odporují tomuto na
řízeni, se zrušují.

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
1920 mimo oblast Slovenska a Podkarpatské Rusi.

§ 4.

Provedením tohoto nařízení se pověřuje mi
nistr veřejných prací.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy a jako 

ministr vnitra.

Dr. Engliš v. r- 
Habrman v. r.
Dr. Hotowetz v. r, 
Johanis v. r.

Staněk v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Markovič v. r.

Stříbrný v. r.,
jako ministr železnic a v zastoupení nepřítomného 

ministra veřejných prach
.
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Ze státní tiskárny v Praze.


