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Cis. 565.

Nařízení presidenta zemské správy poli
tické v Praze ze dne 9. října 1920, 

čís. 18-K-3 J1.598,

o úpravě spotřeby bramborů v Čechách.

V základě § 24 vládního nařízení ze dne
13. září 1920, č. 520 Sb. z. a n., nařizuje se, 
jak následuje:

' § I-

Brambory určené k lidské spotřebě smějí se 
v okresech pasivních vydávali bezprostředné kon- 
sumentovi jediné ná spotřební výkazy zvané „lístky 
na brambory* vyjma v případech, v § 10 tohoto 
nařízení uvedených.

Za okresy pasivní byly v Čechách prohlášeny po
litické okresy: Aš, Mladá Boleslav, Broumov, České 
Budějovice. Děčín, Duchcov, Králové Dvůrn. L., 
Falknov, Frýdland, Hořovice, Králové Hradec, 
Cneb, Cho nůtov, Jablonec n. N., Sv. Jáchymov, 
Jilemnice, Karlovy Vary, Kladno, Kolín, Kralupy' 
n. Vit., Kraslice, Lanškroun, Mariánské Lázně, 
Liberec (okres), česká. Lípa, Litoměřice, Loket, 
Louhy, Most, Náchod, Nýdek, Nová Paka, Plzeň, 
Příbram, Přísečnice, Rokycany, Rumburk, Semily, 
Slaný, Smíchov, Šiuknov, Teplice-Sanov, Trutnov, 
Ústí n. L., Varnsdorf, Vrchlabí, Žamberk, Žatec, 
Žižkov, pak obvod politických oxpositur: Bílina, 
Česká Kameníce a Výprty, a obvod Velké Prahy 
a město Liberec.

§ 2.

Lístky na brambory vydávají se úředně, platí 
pro jednu osobu na dobu v nich uvedeno t, jsou 
listinami veřejnými a jsou nepřevoditelné. Náhrada 
za ztracené nebo zničené lístky se neposkytuje.. 
Padělání jich stíhá se dle trestního zákona.

§ 3.

Odebírat! lístky na brambory nebo jich ústřižky, 
aniž by se vydaly brambory, jest zakázáno.

§ 4.'

Lístky na brambory platí jenom pro obec 
nebo část obce, pro kterou byly vydány.

§ 5.

Lístky na brambory vydávají se jenom pří
slušnou obecní výdejnou pro výkazní lístky o spo
třebě chleba a mouky, po případě k t ’mu urče
nými místy a jen těm osobám, v jichž domácnosti 
není více než 10 kg bramborů pro-každou osobu 
v ní stravovanou.

Kdo činí nárok na lístek na brambory, musí 
u příslušné obecní výdejny odevzdali písemné 
vlastnoručně podepsané prohlášení, jež musí obsa- 
hováti počet os)b v domácnosti stravovaných a 
jejich povolání, jakož i prohlášení, že v den pro
hlášení není v domácnosti více než. 10 kg bram
borů pro každou v ní stravovanou osobu a že 
povolení ku zaopatření tak zvaných příbuzenských 
bramborů neobdržel. Podnájemníky sluší počítali 
mezi osoby v domácnosti, stravované.

§ 6.

Osoby, jichž zásoby bramborů klesly teprve 
heliem měsíce pod 10 kg, pechť přihlásí svůj nárok 
u příslušné obecni výdejny před uplynutím dotyč
ného týdne a předloží prohlášení v § 5 předepsané.

• § 7.

Každou změnu v počtu příslušníků domácnosti 
miřsí přednosta domácnosti nebo jeho zástupce 
u příslušné výdejny ohlásili.
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§ 8. -!
Zásoby bramborů v prohlášení zamlčené buďtež 

okresní správou politickou zabaveny ve prospěch í 
státu.

§ 9.
Jídelny (hostince, lidové kuchyně atd.) jsou 

oprávněny podávati svým hostům v jídelních míst
nostech brambory a bramborová jídla bez lístku 
na brambory.

Jídelny nechť požadují první svoji potřebu 
u příslušné výdejny dle průměru týdenní spotřeby. 
Pozdější spotřebu obdrží dle počtu vykázaných 
strávníků.

Okresním obilním úřadům, pokud se týče 
aprovisacím vyhrazuje se přesvědčiti se svými 
orgány o pravdivosti předložených výpočtů.

§ io.
Lístky na brambory, neobdrží:

1. vojenská tělesa (vojenské ústavy a pod.), 
pro něž opatřuje brambory vojenská intendance,

2. osoby, které si na povolení zaopatřily tak 
zvané příbuzenské brambory,

3. kláštery, vyučovací a vychovávací ústavy, 
donucovací pracovny, věznice, útulny, nemocnice, 
v nichž osoby tam umístěné jsou stále naturálně 
stravoyány; nicméně jsou však i tyto ústavy vá
zány platnými předpisy o spotřebě bramborů. Tato 
místa nechť požadují svoji potřebu, odevzdávajíce 
v § 5 předepsané prohlášení s udáním počtu osob, 
jež se mají zásobovati u bezprostředně nadříze
ného okresního obilního úřadu. Pouze v případu, 
je-li dotyčné spotřební místo ještě zvláštním 
místem zásobním, mají potřebu svou bezprostředně 
u zemské správy politické požadovali.

§ 11.

Výdejny lístků na brambory mají vésti zá
znamní knihu o vydaných lístcích na brambory.
V ní budiž uvedeno jméno, příjmení, povolání a 
bydliště přednosty domácnosti, jemuž byly vydány 
lístky na brambory, jakož i počet příslušníků v do
mácnosti stravovaných a den, kdy byly lístky na 
brambory vydány. Dlužno v nich vyznačiti také 
všecky pozdější změny v počtu a zaměstnání pří
slušníků.

§ 12.
Jídelny (hostince, lidové kuchyné atd.) jsou 

povinny vésti záznamní knihy, z nichž musí býti 
patrný každý příděl bramborů, jakož i denní spo
třeba. Koncem každého měsíce dlužno sestaviti 
závěrku.

§ 13.
Tímto nařízením předepsané záznamní knihy 

musí míti postupně číslované strany a musí poli
tickým úřadům (okresním obilním úřadům) nebo 
jich zmocněncům na požádání býti předloženy.

Okresním obilním úřadům, resp. aprovisacím 
přísluší občas záznamy v těchto knihách, jakož 
i podklad pro záznamy přezkoušeti.

§ U.
Stejné záznamní knihy musí vésti zvláštní 

místa uvedená v § 10, bod 3., a zvláštní zásobo
vací místa, která by byla zřízena.

§ 15.
Jídelnám (hostincům atd.), u nichž bude zji

štěno, že výhod v § 9 naznačených, totiž že po
dávání bramborů a bramborových jídel bez lístku 
zneužívají, může, nehledě k trestnímu stíhání, býti 
výhoda tato odňata a učiněno jiné opatření.

§ 16.
Přestupky tohoto nařízení, pokud neběží 

o kompetenci soudní, trpstá okresní správa poli
tická dle §§ 44 a následujících vládního nařízení 
ze dne 13. září 1920, čís. 520 Sb. z. a n.

§ 17.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem-vyhlášení._

President zemské správy politické:
Kosina v. r.

Cis. 566.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 12. října 1920 
o likvidaci zásob bavlny, zakoupených na úvěr 
pod zárukou státu, a o jednotném súčtování zahra
ničního obchodu bavlnou a bavlněným zbožíin.

Dle zákoua ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., nařizuje se:

§ 1.
Nákupnímu a prodejnímu družstvu českoslo

venských přádelen bavlny, zapsanému společenstvu 
s r. o. v Praze, se ukládá, aby likvidovalo zásoby 
bavlny a z ní zhotovené příze, zakoupené na úvěr, 
za který vláda vzala na se záruku na základě 
zákona ze dne 10. dubna 1919, č. 186Sb. z. an.

§ 2.
Zásoba bavlny a příze, zakoupená způsobem

uvedeným v § 1, budiž volné rozprodána za nej
lepší docíliteluou cenu. nikoli však pod cenou 
světového trhu, platnou v době prodeje.

Získané částky buďtež odvedeny bankovnímu 
úřadu ministerstva financí za účelem opatřeni va
luty ku krytí příslušného úvěru.

^ § 3.
Nebude-li prodejní cenou, docílenou dle § > 

uhrazena svéstojná cena bavlny, zakoupené zp 
; sobem uvedeným v § 1, resp. cena bavlněné Pnz0>.


