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95.

§ 6.

Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 4. března 1921

Nařízení toto, jež nabývá ihned účin nos ti, pří
sluší provést! ministru národní obrany, ministru
financí a ministru věcí zahraničních.

o poskytnutí výpomoci Starodružinnikům.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
čís. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:
§1.

Starodružinníkům, kteří vstupem do „České
Družiny11 a vývojem pozdějších událostí v Rusku
utrpěli hmotnou škodu na svém majetku, může
býti poskytnuta ze státních peněz zálohou na
budoucí odškodnění, jehož se jim snad dostane,
výpomoc podle zásad dále uvedených.
§

2.

O výpomoc budiž žádáno do 3 měsíců po vy
hlášení tohoto nařízení u ministerstva národní
obrany. Žádostem budtež připojeny doklady
o tom, že žadatel vyhovuje podmínkám uvede
ným v §u 1; není-li možno přesně prokázat! výši
utrpěné škody, budiž tato aspoň hodnověrným
způsobem osvědčena.
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96.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 14. března 1921,
jímž se mění vysvětlivky k celnímu sazebníku
upravenému vládním nařízením ze dne 12. května
1919, čís. 379 Sb. z. a n.

§ 1.
Na základě zákona ze dne 22. prosince 19-0,
č. 688 Sb. z. a n., o úpravě cla na automobily, zru
šují se vysvětlivky k položce 553 celního sazeb
níku, upraveného vládním nařízením ze dne
§ 3.
12. května 1919, č. 379 Sb. z. a n., a nahrazují se
Výpomoc lze poskytnouti částkou 5000 Kč,
tímto zněním:
jestliže utrpěná škoda nepřevyšuje výše 25.000 Kč;
Vysvětlivky k saz. čís. 553.
3e-li škoda vyšší, lze poskytnouti výpomoc část
kou 10.000 Kč.
1. Automobily (motorová vozidla, motorové
vozy) jsou silniční vozidla jakékoliv váhy, slou
žící k dopravě osob a nákladů bez kolejnic, pohá
§ 4.
něná zvlášť konstruovanými motory v nich umí
O žádostech rozhoduje komise složená ze zá
stěnými. Motory mohou býti zařízeny na pohon
tekutým palivem (lihem, benzinem atd.), plynem,
stupce ministerstva národní obrany, ministerstva
financí a ministerstva věcí zahraničních s koneč
parou nebo elektřinou.
nou platností podle volného uvážení.
Traktory (vlečné stroje) opatřené takovými
motory, avšak nezařízené přímo k dopravě osob
Poskytnutí výpomoci dle tohoto nařízení vy
neb nákladů, jakož i silniční lokomotivy s namon
lučuje poskytnutí zálohy podle nařízení vlády re
tovanými automobilovými motory vyelivají se
publiky Československé ze dne 5'. října 1920, podle zásad platných pro automobily. Silniční lo
č. 556 Sb. z. a n.; pokud již byla poskytnuta, bu
komotivy s jinými motory dlužno vyelívati po
diž odečtena.
dle čís. 527, 528 neb 539 podle druhu motoru, ja
kého se opotřebuje k jich pohonu.
& 5.
Jako automobily dlužno vyelívati též letadla
(aeropláný); létadlo dovezené bez motoru vyclí
Seznamy utrpěných škod na základě poda
ných žádostí, jakož i poskytnutých výpomocí buď- se jako chassis.
tež ministerstvem národní obrany postoupeny mi
Pracovní stroje spojené s automobily neb
nisterstvu věcí zahraničních k dalšímu opatření. automobilovými motory, jako nq př. automobilové
Z náhrady, jíž se snad pro žadatele dosáhne, budiž stříkačky, vozy na kropení ulic, otáčecí žebříky,
poskytnutá výpomoc sražena.
jeřáby, pumpy, pily, přenosná osvětlovací zan-

