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II. Ustanovení všeobecná.

Zájem soustavné elektrisace (§ 27zákona).
§ 16.
Při schvalování výroben a vedení elektrické
energie, byť i sloužily pouze účelům poduikatelovým (podniky průmyslové a pod., § 27,
bod 3., zákona), jest úřadu dbáti zájmů soustavné
elektrisace (§ 1 zákona).
Pokud jsou příslušný politické úřady prvé
stolice (§11 nařízení), musí předkládat! projekty
před řízením schvalovacím úřadům schvalovacím
(§ 6 nařízení), kde projekt bude zkoumán se zřete
lem k požadavkům soustavné elektrisace a s urych
lením politickému úřadu prvé stolice vrácen.
Jde-li o podniky malé do 50 KW, nebude projekt
politickým úřadem prvé stolice předkládán schva
lovacímu úřadu (§ 6 nařízení), vyhovuje-li zřejmě
zásadám dle §27, bod 3., zákona a není-li schva
lovací úřad pro podniky ty z jiného důvodu pří
slušným, nýbrž bude- mu podána pouze zpráva
o výsledku schvalovacího řízení se stručným udá
ním rozsahu stavby za účelem vedení v patrnosti.
O postavení a systému elektráren a ostatních
elektrických zařízení, patřících dráze a sloužících
pouze k účelům železničním, rozhoduje minister
stvo železnic; při zřizování výroben energie jest
ministerstvu železnic dbáti ustanovení zákona
§ 27, bod 3., pokud provozní ohledy to dovolují.
Přeměna elektrických podniků ná'všeužitečné (§ 28 zákona).
§ 17.
Ministerstvo veřejných prací označí vlastní
kovi podniku, který má býti přeměněn na všeužitečný se zřetelem na ustanovení v § 28, bod 2.,
zákona ú se zřetelem na potřeby soustavné elek
trisace (§ 1 zákona) a na jiné zájmy veřejné
(§ 27 zákona), v dohodě s ministerstvy v § 28, bod 1.,
zákona jmenovanými — ony veřejné korporace
neb společnosti dle § 4 zákona, na něž bude
přeneseno vlastnictví podniku, a uloží mu zároveň,
aby se s nimi ve Ihutě zákonem stanovené (§ 28
zákona) o přeměně dohodl.
Nedohodne-li se vlastník podniku o podmín
kách přeměny na podnik všeužitečný, rozhodne
ministerstvo veřejných prací v dohodě s. minister
stvy v § 28 zákona jmenovanými o vyvlastnění
podniku.
§ 18.
Práce přípravné dle § 22 zákona povoluje
na Slovensku úřad ministra s plnou mocí pro
správu Slovenska, v obvodu Podkarpatské Rusi
civilní správa Podkarpatské Rusi.

§ 19.
. Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho se pověřuje ministr ve
řejných prací spolu se zúčastněnými ministry.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Fatka v. r.
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Husák

Dr. Fainor v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Brdlík v. r.
v. r.

Čís. 613.
Nařízeni vlády republiky československé

ze dne 28. září 1920,
kterým se mění nařízení ministerstva vnitra ze
dne 5. března 1912, čís. 47 ř. z., o pomocných
silách lékárenských.
Podle § 5 zákona ze dne 18. prosince 1906,
čís. 5 ř. z. z roku 1907, o úpravě lékárenství,!
nařizuje se toto:
§ 1.
Paragraf 6, věta 1. a odst. a), nařízení mini
sterstva vnitra ze dne 5. března 1912, čís. 47
ř. z., zní:
Ten, kdo přijat býti chce za aspiranta far
macie ve veřejné lékárně, musí předložití tyto
průkazy:
a) státně platné vysvědčení dospělosti získané
na osmitřídní střední škole, na níž se vy
učuje latině jako předmětu povinnému.
Předloží-li aspirant vysvědčení dospělosti
z reálky, musí se vykázati ještě vysvědčením
o doplňovací zkoušce vykonané s úspěchem na
některém veřejném gymnasiu z latiny v rozsahu
všech osmi tříd gymiiasijních nebo vysvědčením
o normální doplňovací maturitní zkoušce gymnasijní.
Legionářům, kteří chtějí býti přijati za aspi
ranty farmacie ve veřejné lékárně, může mini
sterstvo zdravotnictví a tělesné výchovy v dohodě
s ministerstvem školství a národní, osvěty od
případu k případu výjimečně povoliti, aby stu
dijní průkaz tímto nařízením předepsaný předlo
žili až v době tirocinia, ale nejpozději půl roku
před vykonáním zkoušky tirocinální. Jiným ža
datelům lze výhodu takovou povoliti jen v docela
mimořádných a zvláštního zřetele hodných pří
padech.
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§ 2.

Článek I.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Jeho provedením pověřuje se ministr
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy v do
hodě s ministrem školství a národní osvěty.

Lhůta k podávání žádostí za úvěr pro živ
nostníky- válkou poškoz-enó, stanovená v § 14,
odst. 6., čís. 1., nařízení vlády republiky česko
slovenské ze dne 27. června 1919, čís. 358 8b.
z. a n., ze dne 27. června 1919, č. 359 Sb. z.
a n., a ze dne 21. července 1919, čís. 437 Sb.
z. a n., prodlužuje se do 31. prosince 1920.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Černý v. r.
Popelka v. r.
Průša v. r.
Beneš v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Engliš v. r.
Dr. Falnor v. r.
Burger v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Fatka v. r.
Procházka v. r. Dr. Hotowetz v. r.
Brdlík v. r.
Husák v. r.

Čís. 614.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 12. listopadu 1920,
kterým se Prodlužuje lhůta k podávání žádostí za
úvěr pro živnostníky válkou poškozené v Če
chách, na Moravě a ve Slezsku.

Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti vyhlášením
a provede je ministr průmyslu, obchodu a živ
ností v dohodě se zúčastněnými ministry.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Husák v. r.
Průša v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Procházka v. r.

Na základě čl. III. zákona ze dne 23. května
1919, čís. 276 Sb. z, a n., nařizuje se takto:

/

Ze státní tiskárny v Praze.

