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106.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 18. března 1921,
kterým se dočasně zrušuií v Čechách, na Moravě 

a ve Slezsku zavedené uhlenky a odběrné listy.

Na základě S§ 1 a 7 zák. ze dne 9. dubna 
1920, č. 260 Sb. z. a n., dále pak § 9, odst. 11), na
řízení vlády republiky Československé ze dne
3. září 1920, č. 516 Sb. z. a n., nařizuje se takto:

V ✓
Q 1a i-

Uhlí, koks i brikety pro. účely , otopné; jakož 
i ostatní spotřebu,, pokud: tato: u jednoho spotře
bitele nepřevyšuje měsíčně 12 tun, mohou býti 
až na dále vydávány a odebírány bez zvláštních 
výkazů (lístků na uhlí, uhlových lístků a odběr
ných listů uhelných, Odběrných stvrzenek).

Veškeré předpisy, které tomuto nařízeni od
porují, se zrušují.

chodu palivem oprávněným, dle jejich požadavků' 
a odbytu, kteréžto orgány pak mohou, palivo vol
ně mezi konsumenty rozprodávat!, šetříce při tom 
zákonných ustanovení, především zákona ze dne 
17. října 1-919, č. 568 Sb, z. a n., o trestání válečné 
lichvy.

§ 3.

Nařízení toto vztahuje se také na výdej cizo
zemských paliv.

§ 4.

Magistráty a okresní politické správy se 
zmocňují, aby vedly dohled na správné provádění 
tolioto nařízení; především jim přísluší právo do
hledu na dodržování úředně stanovených cen,

1 1 5.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Ustanovení tohoto nařízení neplatí na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi.

§ 2 § 6.
Uhlí, koks i brikety pro účely otopné, jakož 

1 uhlí pro spotřebitele s menší spotřebou než 
12 tun měsíčně přidělovali budě i nadále uhelné 
odděleni ministerstva veřejných prací obcím, roz_ 
dělovnám, korporacím a organisacím, které dosud 
rozdělováním pověřeny byly, dle zásad až dosud 
platných na podkladě přihlášek, jež činitelé tito, 
jako až dosud, v předepsaných termínech uhel
nému oddělení ministerstva veřejných prací bu
dou předkládáš. "j".

Orgány tyto. budou uhlí-iHn přidělené vydá
vali, jako až dosud, obchod nik úty a živnostníkům 
k prodeji oprávněným, výdejnám uhlí, po případě 
potravinovým neb jiným svazům, konsumním 
spolkům a podobným sdružením dle stanov k ob-

Provedením tohoto nařízení se pověřuje mi
nistr veřejných prací v dohodě se zúčastněnými 
ministry.

Černý v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dř. Patka v. r. 
Dr. Kovařík v. r 
Dr. Šusía v. r. 
Dr. Popelka v.

Dr. Gruber v. r. 
Dr. Fajnor v. r. 
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Dr. Procházka v. r. 
Husák v. r.r.

Dr. Brdlík y. r.

*

Státní tiskárna v Praš*.


