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II b) y položce příjmů:
Podíly zaměstnanců při hornictví na čistém 

zisku hornických závodů a úroky z těchto podílů.

§ 38.
Mimo to budiž sestavena pro konec roku 

rozvaha, z níž jest zřejmý přírůstek neb xibytek 
jmění v minulém roce.

'§ 39.
Rozpočet a rozvaha jmění budtež předloženy 

schůzi revírní rady nejdéle do 3 měsíců po skon
čení úředního roku k usnesení se dle pravidel 
§u 2o, bod 1. a 2., a budtež po usnesení před
loženy co nejrychleji, nejdéle však do 14 dnů do
zorčímu revírnímu báňskému úřadu za příčinou 
schválení báňským hejtmanstvím.

Výměra a vybírání příspěvků- 

'I 40.
Příspěvky zaměstnanců k úhradě výloh revírní 

rady, závodních rad a jiných jimi založených za
řízení vyměřují se na základě schváleného rozpočtu.

§ 41.
-Vybírání příspěvků děje se srážkou ze mzdy 

neb platu bud najednou neb v částkách dle usta
novení revírní rady podnikatelem.

Vybrané příspěvky musí býti neprodleně při
kázány revírní radě, po případě závodní radě dle 
daných pokynů.

Státní dohled.

§ 42.
Revírní rada podléhá dozoru revírního báň

ského úřadu, v jehož okresu má své sídlo, dle 
ustanovení § 2G zákona ze dne 25. února 1920, 
č. 144 Sb. z, a u., o závodních a revírních radách 
při hornictví.

O každém podaném odvolání musí předseda 
podati nejjdižší schůzi zprávu a vyžádati si doda
tečný souhlas k tomuto zákroku. Nebyl-li tento 
souhlas udělen, musí se odvolání vžiti zpět.

Pravidelné předlohy ýlozorčím úřadům.

, § 43.
Revírní rada předkládá revírnímu báňskému 

úřadu:
1. Oznámení každé schůze a jejího pořadu-
2. Nejdéle do 14 dnů po schůzi předsedo11 

ověřený opis zápisu jejího.
3. Nejdéle do 3 měsíců po skončení úřed

ního roku:
a) celoroční účet, rozvahu o jmění a rozpočet

usnesený,
b) zprávu o činnosti a nejdůležitějších udá

lostech uplynulého roku.

V. Ustanovení přechodná,

§ 44.
Dokud není zvolena (po uplynutí funkčního 

období noho pro přílišné zmenšení počtu členstva) 
nová revírní rada, vede záležitosti její dosavadní 
rada, po případě její členové pověření tímto 
úkolem od revírního báňského úřadu.

§ 45.
Pro převzetí movitého a nemovitého jmění 

zrušených II. skupin báňských společenstev (spo
lečenstva) ustanoví revírní rada výbor, dle jehož 
zprávy a návrhu rozhodne řádná schůze dle § 25, 
bod 1. a 2.

VI. Ustanovení o Slovenskn a Podkarpatské 
Rusi.
§ 46.

Kde se mluví v těchto stanovách o revírním 
báňském úřade, rozumí se tím na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi báňský komisariát, a kde 
není zvláštního báňského komisariátu, báňský 
kapitanát.

Úkoly báňského hejtmanství vykonává v těchto 
územích báňský kapitanát.

Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedením jeho pověřuje se ministr ve
řejných pr.fcí.

Černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Burger v. r.
Dr. Fatka v. r.
Průša v. r.

v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Falnor v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdlík v. r. 
Husák v. r.

Čís. 555.
VyhláSka presidenta zemské správy poli
tické na Moravě ze dne 22. září 192D 

o úpravě námezdního mletí, šrotování a čištění 
obilí na Moravě.

Na základě § 5 nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 11. června 1920, č. 390 
Sb. z. a n., se nařizuje toto:

§1.
Mlýny, jež nejsou ve smluvním svazu Stát

ního obilního ústavu, smějí pro pěstitele obilí 
(zemědělské samozásobitele, § 1 nařízení vlády
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republiky Československé ze dne 2. září 1920, 
é. 49tí Sb. z. a n., o úpravě spotřeby obilí a 
mlýnských výrobků a luštěnin k výživě) semlíti 
obilí dle platných předpisů k výživě lidské uvol
něné jen dle zvláštního povolení k semletí (mle
cích výkazů), dále šrotovati obilí uvolněné dle 
platných předpisů o zkrmování ke krmení dobytka 
jen dle zvláštního povolení k šrotování (šrotov- 
ních výkazů); éistiti obilí ve mlýnech jest povo
leno jen na základě zvláštního povolení k čištění 
(výkazy k čištění obilí), jež smějí býti vydány 
jen na osivo.

§2.
Bez výjimky jest zapovězeno zemědělcům 

vlastní semílání na t. zv. domácích mlýnech. Šro
tovat! na vlastních šrotovnících povoleno jest jed
notlivým pěstitelům jen se zvláštním povolením 
okresního obilního úřadu, a to jen pro vlastní 
spotřebu, při čemž úřad stanoví množství, jež se 
smí šrotovati. Povolení to může úřad ten — kdyby 
toho bylo zneužíváno — kdykoliv odvolá ti.

§3.
Okresní obilní-úřad může znemožniti další 

provozováni domácích mlýnů, šrotovníků a pod. 
v, případě potřeby odstraněním podstatné sou
částky strojů a pod., kterě se provede na útraty 
majitele.

§4.
Zásadně jest každému pěstiteli obilí pone

chaná volba mlýnu, ve kterém chce mhli nebo 
šrotovati, musí však ohlásiti mlýn, ve kterém chce 
mlíti nebo šrotovati, obecnímu úřadu; tento pak 
jest povinen za celou obec neprodleně dotčené 
mlýny s udáním pěstitelů, kteří v nich budou 
Hniti, oznámit i ok rosnímu obilnímu úřadu.

, šrotovati, resp. čistiti obilí v jiném
mlýně, než^ který pěstitel si zvolil, jest zakázáno. 
Pěstitel muže vsak zmeniti mlýn původně zvolený 
v případě, že původně zvolený mlýn pro jakou
koliv překážku nemůže jeho obilí v čas semlíti. 
výrobky jeho nevyhovují, nebo jednání jeho za- , 
vdává příčinu k stížnostem. Změna mlýna vyža
duje vždy schválení zmíněného úřadu. Jedná-li 
se o mlýn ležící v cizím politickém okrese, musí 
se okresní obilní úřad sídla pěstitelova prve do- 
hodnouti s úřadem onoho mlýna.

§5.
Obilí do mlýna dodané, ať jest určeno k mletí, 

šrotování nebo čištění, musí býti vždy plně kryto 
průvodním mlecím nebo šrotovním výkazem, nebo 
Yýkazem k čištění 5 není dovoleno uscliovávati vo 
mlýně plodiny prozatím bez takového výkazu, 
stejně jako předkládati takové výkazy dodatečně.

Mlynář musí plodiny z vlastní sklizně uložiti 
,7 oddělených od místností, kde ukládá
Obilí dodané do námezdního mlýna za účelem
l^racgvání,.

Vydávati mlecí a šrotovní výkazy oprávněn 
jest jenom okresní obilní úřad na písemné neb 
ústní přihlášení pěstitele obilí. Úřad ten může 
zmocniti obecní úřad neb jiný orgán v obci, aby 
mlecí a šrotovní výkazy vyhotovil. Výkazy taková 
mají všák ku platnosti zapotřebí potvrzení okres
ního obilního uradu, který ručí za správné vy
hotovení.

Okresní obilní úřad nechť učiní opatření, 
aby data o uvolněném množství obi'í k semletí 
neb k šrotovaní, o počtu osob, k jichž výživě 
jest určeno, a o výstačné době zapsána byla do 
zaznamu zemskou správou politickou (zemským 
hospodářským úřadem) předepsaného.

' _ Vydá-li se výkaz pro mlýn ležící v jiném 
politickém okresu, než jest sídlo pěstitele obili, 
nutno zaslali současně opis výkazu ještě okres
nímu obilnímu úřadu, v jehož obvodu leží onen 
mlýn. Vzorky mlecích a šrotovních výkazů při
pojeny jsou jako příloha A)—B) k tomuto nařízení.

Pro výkazy na čištění poln.ch plodin budiž 
použito vzorce B, který dlužno v nadpisu a jed
notlivých sloupcích náležitě přizpůsobit]'.

O výkazy mlecí a šrotovní musí se samo- 
zasobitel hlasití dříve než uplyne výstačná doba, 
pro kterou bylo dřívějším výkazem -se zás'obiti.

Přihláška musí se státi tak, aby jednak výdej 
výkazu, po případě prozkoumání jeho okresním 
obilním úřadem mohlo se státi v čas, jednak se
mletí obilí mohlo se provésti před uplynutím vý
stačné doby v běžném mlecím výkazu- stanovené.

Žádosti o mlecí neb šrotovní výkaz dlužno 
bezpodmínečně připojit! mlecí neb šrotovní výkaz 
předcházejicí. Také mlynář, pokud je zeměděl
ským samozásobitelem, jest povinen opatřiti si 
mlecí a šrotovní výkaz, po případě výkaz k či
štění obilí. '

Pro žřízenco, úředníky, dělníky, výměnkáře, 
kterým přísluší chleboviny jako mzda (doputát 
nebo výměnek), jest povinen podnikatel země
dělství vymoci mlecí výkazy na své jméno. K pří
slušné žádosti o výkaz ten budiž připojen seznam 
osob, pro jichž výživii má se obilí semlíti, a uve
deno, zda jednotlivým osobám v seznamu uvede
ným přísluší plná neb snížená dávka samozáso- 
bitel&ká (ij 2 a 3 nařízení vlády republiky česko
slovenské ze dne 2. září 1920, čís. 497 Sb. z. a n., 
o úpravě spotřeby). Výkaz tento musí býti potvrzen 
obecním úřadem.

Za výdej mlecích a šrotovních výkazů neb 
výkazů k čištění lze vybírati režijní poplatek, 
který stanoví zemská správa politická (zemský 
hospodářský úřad).

§ 7.
Výstačná doba nesmí přesahovat! ai velko

statků dobu 4-týdnů, u ostatních zemědělců 3 mě
síců.^ Okresní obilní úřad může však dle místních 
poměrů stanovití Ihňtu kratší, nikdy však ne ped 
4 týdny.

§6.
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Doba platnosti mlecích výkazů, šrotovních 
výkazů a výkazů k čištění obilí činí 4 týdny a 
počíná dnem výdeje výkazu okresním obilním 
úřadem, po případě dnem, kterého úřad tento 
výkaz potvrdí.

Podle místních poměrů může okresní obilní 
úřad lhůtu tuto prodloužiti neb zkrátili, vždy však 
musí býti tak dlouhá, aby během ní byla možná 
doprava obilí do mlýna k semletí, šrotování neb 
čištění a odvoz výrobků, resp. vyčištěného obilí 
ze mlýna. V každém případě musí obilí do mlýna 
dodané býti zpracováno a výrobky odvezeny před 
započetím výstačné dony a pokud trvá platnost 
mlecího (šrotovniho) výkazu pro toto obilí vy
staveného.

Mlynáři smějí toho kterého času převzíti jen 
tolik obilí, aby mohli, nehledě k nezaviněným 
překážkám, v čas obstarati semletí, šrotování neb 
čištění obilí v době platnosti výkazu.

Za zachování tohoto předpisu jsou mlynáři 
zodpovědni.

V případech zvláštního zřetele hodných může 
okresní obilní úřad na žádost mlynáře prodlou
žiti dobu platnosti výkazu.

§ 8.
Mlecí a šrotovní výkazy (po případě výkazy 

k čištění obilí) jest brati z blokových knih úředně 
Vídaných, jejichž nepřetržitě číslování jest úřadem 
potvrzeno.

Prúpisem budtež'vyhotoveny pokaždé tri neb 
čtyři stejnopisy těch kterých výkazů.

Z výkazů zůstane hořejší průpis v blokové 
knize, kdežto jeden průpis obdrží pěstitel (samo- 
zásobitel) jakožto kontrolní papír, který musí 
vžiti s sebou při dopravě obilí do mlýna.

§ 9-
Mlynař opatří především jednotlivé výkazy 

v tom pořadí, jak doj lou, běžnými čísly, a to 
v nadpisu vedle označení svého mlýna.

Zásoby dovezené do mlýna budtez ihned 
zváženy, zjištěná množství srovnána se zápisy 
v přineseném výkazu a převzetí množství^ dle 
jednotlivých druhů plodin potvrzeno mlynářem 
na předloženém výkazu inkoustem, a to nejenom 
číslicemi, nýbrž také slovy.

Nesouhlasí-li převzaté množství obilí se zá
pisem ve výkaze, nechť mlynář vyznačí skutečně 
dodané (nižší odchylné) množství obilí v poznámce 
výkazu.

Předložený průpis výkazu zůstane ve mlýně, 
dokud si mléč výrobky mlýnské neodebere. \ eškeré 
mlýnské výrobky z dovezeuého obilí musí si 
mléč odebrali najednou, odebrané množství po
tvrdí vlastnoručně na výkazu, který mu pak 
mlynář vrátí. Tento mlecí výkaz slouží za kon
trolní papír při dopravě mlýnských výrobků ze 
mlýna. Před odebráním všech mlýnských výrobků

nesmí mlynář mlecí výkaz mléči vydati. Na výkaz, 
na němž mlynář potvrdil převzetí obilí, nemůže 
se již obilí do mlýna dopraviti, resp. nesmí 
mlynář je převzíti, tím méně na výkaz, který 
obsahuje potvrzení mleče, že mlýnské výrobky již 
převzal.

§ io.
Obilí se musí nasypávat! v tom pořadí, v ja

kém dojde do mlýna.

§ 11-
Zásoby dodané do mlýna a získané z nich 

výrobky bucftež (mimo ten případ, kdy musí býti 
z ohledu provozovacích nezbytné volné složeny) 
uloženy v mlýně ve vlastních pytlích výrobcových, 
opati ených jich adresami, při čemž musí býti na 
pytlích vhodným způsobem zřetelně vyznačeno 
běžné číslo výkazu, obsah a množství podle váhy.

§ 12.
Mlynář jest povinen, jakmile mlýnské výrpbky 

vyrobí, vyznačit! v mlecím výkaze druh, množství 
a kvalitu, jakož i den, kdy mlýnské výrobky 
samozásobiteli vydal, a jejich váhu.

§ 13.
Mlýny musí vésti zámelovou knihu dle vzorce 

C tohoto nařízení a knihu záznamní o obilí 
a mouce dle vzorce D a šrotovní knihu záznamní 
dle vzorce E.

§ 14.
Mlýny námezdní musí se omeziti výhradně 

nu námezdní mletí, po případe šrotování a čištění 
obilí ve smyslu hořejších předpisů.

Jakýkoliv prodej mlýnských neb šrotovních 
výrobků jest jim co nejpřísněji zakázán.

§ 15-

Pěstitelům, kterým bylo dovoleno, aby si sami 
šrotovali vlastní obilí, vydá okresní obilní úřad 
šrotovací povolení, které po sešrotování musí býti 
vráceno okresnímu obilnímu úřadu.

§ 16,
Předpisy vztahující se na mletí a šrotování 

platí obdobně pro čistění obilí k účelům setí.

§ 17.
Plat za mletí bez ohledu na druh obilí sta

noví se za 1 q:
1. pro mlýny parní .  .....................K 261—
2. pro mlýny vodní ........ K 20- —
3. pro mlýny kombinované s převahou

hnací sily parní neb jiné motorické K 24- —
4. pro mlýny kombinované s převahou

hnací síly vodní................................K 22-—
5. pro mlýny s pohonem naftovým . , K S0‘—
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6, pro mlýny el°ktrické při výroba
elektrické energie parními stroji
neb výbušnými motory...................... K 28‘—

Pro šrotování stanoví se tyto sazby za 1 q:
1. pro mlýny parní............................... K 10’—
2. pro mlýny vodní ........ K 8-—
3. pro mlýny s pohonem kombinovaným K 9‘—

Procento rozprasku nesmí převyšovati při
semílání pšenice a žita 27q0/|), při semílání ječ
mene 3"/0, při šrotování l ‘A/1/,,. Dosáliae-li mlynář 
při semílání neb šrotování většího výtěžku vý
robku, než který vyplývá po odečtení přípustného 
rozprasku, musí i tento přebytek vyduti pěsti
teli obilí.

Odměňovali mlýny námezdní tím, že pře
nechá se mlynáři určité procento obilí, daného 
k semletí neb šrotování, tak zv. mletí méřičné, 
jest zapovězeno.

§ 18.
Námezdní mlýny jsou povinny vymílati pše

nici nejméně na 75%, žito na 75% a ječmen 
nejméně na 60%, při výrobě krup nejméně na 
50%.

, Spékání chleba přímo v námezdních mlýnech 
povolí v jednotlivých případech zemská správa 
politická (zemský hospodářský úřad).

§ 19.

Ministerstvu pro zásobování lidu (státní re- 
visní kanceláři), jakož i orgánům okresního obil
ního úřadu (výkupním komisařům) přísluší právo 
provádět! kdykoliv prohlídky mlýnských provo- 
'oven, počítaj e v to nejen místnosti sloužící ku 
zpracování obilí, nýbrž i k ukládání a prodeji 
jeho mlýnských výrobků, jakož i jinaké místnosti 
s nimi související, a nablížeti do obchodních zá
pisků. Majitelé těchto podniků, resp. jich zřízenci 
jsou povinni dovolili těmto úředním orgánům 
přístup a dáti jim vůbec každou od nich žádanou 
zprávu do oboru revisní činnosti spadající.

Úřední orgány mají právo, aby za účelem 
kontroly nařídily vymletí nasypaného meliva nebo 
zboží šrotovního asouíasné zastavily každé další 
přisypávání. Orgány ty jsou oprávněny zabavili 
plodiny, resp. mlýnské výrobky, jež nejsou kryty 
platnými výkazy. Prohlášení o propadu vyhraženo 
však jest okresnímu obilnímu úřadu.

Revisní orgány jsou povinny zachovávali 
v tajnosti soukromé poměry a obchodní tajemství, 
o nichž by se dověděly při výkonu služby. Pokud 
nejsou již státními úředníky, požívají — zastá
vajíce službu — postavení veřejných úředníků a 
jakožto takoví jsou pod zvláštní ochranou § 68 tr. z.

§ 20.

/ Další předpisy prováděcí vydá (kde bude 
potřeba) okresní obilní úřad..

Zemská správa politická (zemský hospodář
ský úřad) může v případech zvláštního zřetele 
hodných povolili výjimky z předpisů tohoto na
řízení.

§ 21.

Obce jsou povinny spolupůsobili při prová
dění tohoto nařízení, jakož i k němu vydaných 
okresním obilním úřadem bližších předpisů.

Přestupky tohoto nařízení trestají se dle 
§ 16 a následujících nařízení vlidy republiky 
Československé ze dněl,, června 1920, čís. 390 

Sb. z. a n.
Mlýny, jichž držitelé dopustí se přestupku 

tohoto nařízení, mohou býti uzavřeny neb dány 
pod dohled. V tom případě Izb i použiti ustano
vení § 3 tohoto nařízení.

Vedle toho může býti uznáno dle § 20 na
řízení vlády republiky Československé výše cito
vaného o úpravě obchodu obilím, luštěninami, 
p ilními plodinami a výrobky z nich, na ztrátu 
živnostenského oprávněni.

§ 22.

U příležitosti potrestání některé, osoby mo
hou se na základě nařízen í v předchozím para
grafu citovaného prohlásili za propadlé předměty, 
na něž se vztahuje trestný čin, nebo výrobky 
proti zapovědí z niob získané nebo peníze za ně 
stržené ve prospěch státu. By 1-li patrné spáchán 
přestupek podléhající trestu dle svrchu uvede
ných trestních ustanovení, může politický okresní 
úřad vyslovili propa lnutí baz ohledu na to, zda 
se zavede trestní řízení proti určité osobě.

Propadlých před učtu nebo peněz z& ně 
stržených poržije se k zásobování obyvatelstva.

Politické okresní správy, jakož i revisní or
gány uvedená v ^ li) a násl. mo ion, aby zabez
pečily propadnutí, učimti potřebná zajiáťovaci 
opatření.

Zajištěné předměty může, vznikají-li z jich 
uschování výlohy, nebo je-li nebezpečí, že by se
zktzily, okresní sp ráva politická zcizit! ještě před 
tím, než se prob lásí za propadlé. Při neodůvod
něném zabavení přísluší majiteli náhrada.

§ 23.

Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Současně s tím pozbývá platnosti nařízení 
zemské správy politické v Brně ze due 
28. srpna 1919', čís. 102 z. z. a n.

Za presidenta zemské správy politické* 

Remeš v. r.

/
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Vzorec C.

\

Zámelová kniha

i

mlynáře

(jméno neb firma) ---------

(stanoviště) —

K bedlivému povšimnuti!

Do zámelové knihy budiž ihned zanesen den, hodina, množství toho kterého zámelu, jakož 
1 den a hodina ukončení semletí neb sešrotování jednotlivých zámelů pod běžným číslem.

Mimo to nechť mlynář v zámelové knize ihned zaznamená počátek a později zase konec 
každého přerušení, jež nastalo mimo normální chod mlýna v provozování podniku.

Budiž dále výslovně označeno, jaká čísla mlecích výkazů dle mlecí záznamní knihy D zámel -

/
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Vzorec D.
(Bíiý papír.)

/

Mlecí kniha záznamní
mlynáře

(jméno neb firma) ................................................................—................. ■■•••................

(stáno viště).........-................... ......... .............. .............................................*....................

K bedlivému povšimnutí!

Mlýny smějí pro pěstitele obilí (zemědělské samozásobitele) vymílati ono množství obilí, 
jež dle toho času platných předpisů k lidské výživě jest uvolněno, jen na základě zvláštních povolení 
k mletí (mlecích výkazů).

- Také mlynář jako zemědělský samozásobitel je povinen opatřiti si výkazy mlecí.
Na základě platného výkazu mlecího smí melivo býti toliko jedním rázem do mlýna dodáno 

a tam převzato. Dodávati melivo po částkách — i v mezích uvolněného celkového množství — 
je nepřipustím. Melivo do mlýna dodané musí býti vždy plně kryto průvodním výkazem mlecím, 
jest nepřípustno prozatím uschovávati zboží ve mlýně bez mlecího výkazu, jakož i přinésti mlecí 
výkazy dodatečně.

Zásoby do mlýna podané musí býti v době platnosti mlecího výkazu zpracovány a zpraco
vané výrobky v téže době z mlýna odvezeny. Mlynáři směji vždy jen tolik obili prijmouti, aby 
— k nezaviněným překážkám nepřihlížeje — mohli nemletí provósti v době platnosti mlecího 
výkazu.

Mlynáři jsou povinni ihned přivezené zásoby odvážiti a odvažene množství se zápisy v sou
časné přinesených výkazech mlecích srovnali a příslušné rubiiky mlecí knihy záznamníku mlecích 
výkazů inkoustem vyplniti. Množství převzatého obilí musí zapsat! také dle druhů. Takto do
plněné výkazy mlecí mlynář podrží až do té doby, kdy vydá pěstiteli obilí hotové výrobky.

Mlynáři isou povinni v mlecích výkazech, jež si podrželi, zapsati ihned, jakmile se obilí se- 
mele, resp když vydávají mlýnské výrobky, kolik mlýnských výrobků se vydalo, jakož i den, kdy 
se vydaly, dále jsou povinni dáti si příjemcem příjem inkoustem potvrditi a jim zároveň vyřízené 
mlecí výkazy odevzdati.

Na obalu zásob od pěstitelů obilí odevzdaných a výrobků mlýnských z nich získaných, 
budiž na tak dlouho, dokud jsou uloženy ve mlýně, zřetelně a vhodným způsobem vyznačeno 
běžné číslo záznamní knihy mlecí, jméno pěstitele obilí, jakož i obsah a váha.

, vC .v

'
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Vzorec E.
Baievný papír.)

1403

i

y

Šroíovní kniha záznamní
mlynáře

(jméno neb firma), 

(stanoviště)............

K bedlivému povšimnutí!

Mlýny smělí pěstitelům obilí šrotovati ono množství obilí,^ jež filé toho času platných před
pisů ku krmení dobytka jest uvolněno, toliko na základě zvláštních povoleni ku srolovaní (vý

kazů šrotovních). ...» , , ,,
Také mlynář jako zemědělský samozásobitel je povinen opat-iti si srotovm vy kazy.
Na základě platného výkazu šrotovmho smí hýti zboží šrotovní toliko jedním rázem do mlýna 

dodáno a tam převzato. Dodávati zboží šrotovm po částkách — i v mezích uvolněného cehvoveho 
množství - je*neprípustno. Zboží šrotovní do mlýna dodané musí bytí vz ly průvodním výkazem 
šrotovním pliíě kryto; jest nepř.pustno prozatím uschovávali zbo/.i ve mlýne bez výkazu srotov- 

• ního, jakož i dodatečně přinést! šrotovní \ýkazy.
Zásoby do mlýna dodané musí býti p -ed započetím výst cne^ doby ve srotovmm výkaze 

uvedené v době platnosti výkazu šrotoví,ího zpracovány a zpracované vyrobky srotovm musí bytí 
v téže době z mlýna odvezeny.' Mlynáři směji,vždy jen tolik zbozi simtovniho piijmouti, aby je 
moblf —°kneza-iněným překážkám nepřihlížeje - v době platnosti výkazu šrotovmho sesrotovati.

Mlynáři jsou povinni ihned přivezené z ,soby O dožiti, zjištěné druhy a odvoženo maozsív. 
iuiyuctil j ť . „#;„L0nvr.h vvkazecb šrotovmcb, a inkoustem vyplmti prislusuo ru-

)VD1 HZ CIO bc UUUjr, ivujf txo.ox ^ v t t j ' ' '

Mlynáři jsou povinni v podržených výkazech šrotovmcb po sesrotovam a při odevzdaní vy- 
roDKŮ šrotovních vyznačiti vydané množství a den, kdy byly vydány dati si příjemcem na výkazu 
inkoustem potvrditi příjem a vyřízené šrotovní výkazy pn výdeji výrobků šrotovmcb vrat* pěstiteli.

Na obalu zásob od pěstitelů obilí odevzdaných a Výrobků šrotovních z meh získaných budiž 
pokud jsou uloženy ve mlýně, vhodným způsobem zreteine vyznačeno bězne číslo záznamní knihy 
šrotovní, jméno pěstitele obilí, jakož i obsah a váha.


