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3.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 30. prosince 1920
o likvidaci Československé komise pro hospoda
ření ovocem a zeleninou při ministerstvu pro
zásobování lidu v Praze a odboček téže v Bruč,
v Bratislavě a ve Znojmě.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje toto:
§ 1.
československá komise pro hospodaření
s ovocem a zeleninou při ministerstvu pro záso
bování lidu v Praze, zřízená vládním nařízením
ze dne 24. července 1919, č. 426 Sb. z. a n., a její
odbočné kanceláře v Brně, v Bratislavě a ve
Znojmě se zrušují a vstupují dnem vyhlášení to
hoto nařízení v likvidaci.
§ 2.

Dosavadnímu výkonnému výboru Česko
slovenské komise pro hospodaření s ovocem a
zeleninou při ministerstvu pro zásobování lidu
v Praze ukládá se provésti tuto likvidaci a sice
jak likvidaci Ústřední komise v Praze, tak
i všech odboček.
§ 3.
Okoly přikázané Československé komisi pro
hospodaření ovoqem a zeleninou při ministerstvu
pro zásobování lidu v Praze ve vládním nařízení
ze dne 6. července 1920, č. 425 Sb. z. a n., o zpra
cování ovoce a hospodaření s ovocnými výrobky
v zásobovacím období 1920/21, přecházejí, pokud
se týče přidělování cukru, dnem 1. února 1921 na
československou komisi cukerní, která při tom
přihlížeti bude k návrhům ministerstva země
dělství.

Povoleni k vývqzu ovoce, ovocných výrobků,
zeleniny a zeleninových výrobků za hranice
státu, uděluje úřad pro zahraniční obchod v Praze,
po případě jeho odbočky y Brně, v Užhorodě,
v Bratislavě á ve Znojmě podle platných před
pisů.
§ 4.
Vládní nařízeni ze dne 24. července 1919,
č. 426 Sb. z. a n., se zrušuje.
§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provésti je ukládá se ministru pro zásobo
vání lidu v dohodě s ministrem pověřeným sprá
vou úřadu pro zahraniční obchod a ostatními
zúčastněnými ministry.
Černý v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Beneš v. r.
Průša v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Procházka v.
Dr. Patka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Gruber v. r.
Husák v. r.
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Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 7. ledna 1921,
kterým se odvolávají mimořádná opatření, zave
dená vládním nařízením ze dne 12. prosince 1920,
č. 636 Sb. z. a n„ pro obvody okresních správ
politických v Hořovicích, Karlině, na Kladně,
v Kralupech n. Vit., na Král. Vinohradech, v Lou
nech, Mělníku, Rakovníku, ve Slaném, na Smí
chově a Žižkově.
Podle zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 300
Sb. z. a n., se nařizuje:

