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Sa ' iu'S’ 603'~607^ 60^- Nařízeni, kterým se stanoví účinnost zákona ze dne 9. dnbna 1920. č. 260
Sb z. a n o úpravě uhelného hospodářství v části I. (§§ 1—31). — 604. Nařízení, jímž se provádí
zákon ze dne 9. dubna 1920. č. 260 Sb. z. a n.. o úpravě uhelného hospodářství v části I. (Úprava
uhelného hospodářství §§ 1—31.) — 605. Nařízeni o místních radách školních a o místních výborech
školních (pro školy menšinové). — 606. Nařízení o sloučení obvodu síúžnovského úřadu v Turné
s obvodem síúžnovského úřadu v Moldavě se sídlem v Moídavě. - 607. Nařízení o jednacím řádu
rozhodčích soudů pro spory mezi Státním obilním ústavem a komisionáři. resp. mlýny smluvními

Cis. 603.

Cis. 604.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 6. listopadu 1920,

Nařízení vlády republiky československé

Na základě §u 51 zákona ze dne 9. dubna 1920,
é. 2G0^ Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospo
dářství, se nařizuje:

I.
Uh elná rada.

ze dne 6. listopadu 1920,
kterým se stanoví účinnost zákona z® dne
Jímž se provádí zákon ze dne 9. dubna 1920,
9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n^ o úpravě uhel č. 260 Sb. z. ar n„ o úpravě uhelného hospodářství
ného hospodářství v části I. (§§ 1—31).
v části I. (Úprava uhelného hospodářství §§ 1—31.)

§ 1.
Zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z.
a n., o úpravě uhelného hospodářství, nabývá,
pokud se týče I části „Úprava uhelného lio-podářstn1* (tjj 1 — 31), účiunostt dnem 15. listo
padu 1920.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho se pověřuje ministr veřej
ných prací v duhodó se zúčastněnými ministry.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Btirger v. r.
Dr. Patka v. r.
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.

Dr, Gruber v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.

§ Ičleny uhelné rady jsou:
8 zástupců uhelných hornických podnikatelů,
6 zástupců děln ků uhelných dolů,
2 zástupci zřízenců uhelných dolů,
3 zástupci obchodníků uhlím,
4 zástupci průmyslových podniků spoléha
jících uhlí,
2 zástupci dělníku průmyslových podniků spotřebujících uhlí,
2 zástupci zemědělství,
1 zástupce živnostnictva,
2 zástupci drah,
2 zástupci spotřebitelů otopného uhlí,
1 znalec dolování uhelného,
1 znalec chemického výzkumu uhlí,
1 znalec spotřební uhelné techniky,
1 zástupce ministerstva financí a
1 zástupce ministerstva obchodu.
_ Zástupci ministerstva financí a obchodu pů
sobí jako stálí přísedící.
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