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Sbírka zákonů a nařízení, č. 132 a 133.
článek II.

§ 1.

Pokud ministerstvo zemědělství může dle
§ 4 zákona ze dne 17. prosince 1918, č. 82 Sb.
z. a n., připustiti případ od případu z důvodů ve
řejných výjimky z ustanovení §§ 2 a 3 tohoto zá
kona, mohou v příčině dříví, na něž má dle § 11
zákona ze dne 22. prosince 1920. ě. 683 Sb. z.
a n., Fond pro opatření strojených hnojiv nárok,
domáhati se takového povolení i Správa fondu
pro opatření strojených hnojiv neb osoby, spo
lečnosti a pod., jimž fond práva, jemu dle § 11 zá
kona náležející, postoupí nebo k výkonu svěří.

K důchodům Všeobecným pensijním ústavem
podle § 8 hařízení vlády republiky Českosloven
ské ze dne 4. května 1920, č. 321 Sb. z. a n., na
Hlučínsku vypláceným, jest na dobu od 1. ledna
1921 do 31. prosince 1921 vyplácet! přídavek, a to
k důchodu invalidnímu a starobnímu, v částce
50 Kč měsíčně, k důchodu vdovskému v částce
25 Kč měsíčně a k důchodu sirotčímu v částce
15 Kč měsíčně. Přídavek jest splatný měsíčně
předem současně s důchodem.
§

Článek III.
Všeliké činy, kterými se snaží osoby v článku
I. tohoto nařízení naznačené nebo zaměstnanci
těch o osob zbavili se povinností, jim v § 11 zá
kona neb v článku 1. tohoto nařízení uložených,
nebo^se povinnostem těm vyhnouti, trestaji .se
bez újmy případného stíhání soudního dle usta
novení § 2 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n„ peněžbou pokutou až do 20.000 Kč,
při nedobytnosti vězením trvajícím nejdéle 6 mě
síců, nebo tresty na svobodě do 6 měsíců, dále
piopadnutím předmětů, na něž se trestní čin vzta
huje, a konečně ztrátou živnostenských oprávTyto tresty mohou býti uloženy též sou
časně. 1 rest na svobodě spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu nesmí činiti více než
1 rok.
článek IV.
^Nařízení toto, jež nabývá účinnosti dnem vyIdášení, provedou ministři zemědělství, financí,
obchodu a úřadu pro zahraniční obchod.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Hanačík v. r.
Dr. Kovařík v. r,
Dr. Hotowetz v. r.

Censy v r.
Dr. Fatka v. r
Dr. Šusta v. r.
Dr. Mičura v r.
Dr. Procházka v. r
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.
Dr. Fajnor v. r.

2.

Přídavky stanovené y § 1, na něž jest zapo
čítat! přídavky vyplácené dosud dle předpisů
říšsko-německých ve výměře stanovené před
1. lednem 1920, vyplácí Všeobecný pensijní ústav
na účet československého státu.
§ 3.
Nařízení íoto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šeni.
Provedením jeho pověřuje se ministr sociální
péče v dohodě se zúčastněnými ministry.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr.
Dr. Beneš v. r.
Dr.
Hanačík v. r.
Dr.
Dr. Hotowetz v, r.
Dr.
Dr. Susta v. r.
Dr.
Dr Procházka v, r.
Dr.
Husák v. r.
Dr.

Burger v. r.
Gruber v. r.
Kovařík v. r
Fatka v. r.
Mičura v. r.
Brdlík v. r.
Fajnor v. r.

133.

Vyhláška
ministerstva pro zásobování lidu
ze dne 30. března 1921
o spotřební dávce moučné pro nesamozásobltele.

03.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 30. března 1921
o druhotních přídavcích k důchodům vypláceným
na Hlučínsku Všeobecným Pensijním ústavem
podle § 8 nařízení vlády republiky Českosloven
ské ze dne 4. května 1920, č. 321 Sb. z. a n.
Na základě zákonů ze dne 30. ledna 1920,
č. 76 Sb. z. a n„ a ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n., nařizuje, se toto:

Na základě ustanoven' § 4 nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 2. září 1920,
č. 499 Sb. z. a n., o úpravě spotřeby obilí a mlýn
ských výrobků, se nařizuje toto:
§ 1.
Ze spotřební dávky, stanovené pro nesamozásobitele, jakož i pro samozáspbitele, na něž se
nevztahují ustanovení §§ 2 a‘3 nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 2. září 1920, č. 499
Sb. z. a n., o úpravě spotřeby obilí a mlýnských
výrobků, ve výši 2 ka; mlýnských výrobků na
osobu týdně podle vyhlášky ministerstva pro zá-
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Sbírka zákonů a nařízení, č. 131.

sobování lidu ze dne 17. září 1920, č. 521 Sb. z.
a n., připadá počínajíc dnem 3. dubna 1921 z pra
vidla 1 kg na mouku chlebovou a 1 kg na mouku
vařivou, resp. jiné výrobky, mouku nahrazující.
§ 2.

Tím mění se citovaná vyhláška ministerstva
pro zásobování lidu ze dne 17. září 1920, č. 521
Sb. z. a n.
Správce ministerstva pro zásobování lidu:

Dr. Brdlík v. r.

134

.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 30. března 1921,
jimž se vydává řád pro uchazeče o úvěr dle zá
kona ze dne 11. března 1920, č. 166 Sb. z. a n.,
o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy.
Článek I.

Na základě § 17 zákona ze dne 11. března
1920, č. 166 Sb. z. a n„ o úvěrové pomoci naby
vatelům půdy, vydává se připojený řád pro ucha
zeče o úvěr.
Článek II.
Nařízeni toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení, provésti je ukládá se všem ministrům.
Černý v. r.
Dr Popelka v. r,
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Šusta v. rDr. Beneš v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Procházka v. r.
Hanačík v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Kovařík v. r
Husák v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Řád pro uchazeče o úvěr.
A. Poskytování úvěru držebn o s t n í h o.
1. Žádost o povolení úvěru držebnostního po
dává uchazeč zpravidla současně se žádostí za
Příděl půdy.
Žádost tu na úředním formuláři podá buď
přímo nebo prostřednictvím úvěrního družstva,
icž předkládá žádosti svých členů pokud možno
společně.
2. Žádosti za úvěr podávají se u místního kontisaře pověřeného prováděním pozemkové re
formy na nemovitostech, z nichž žádá uchazeč za
Příděl půdy.

Kdyby takový komisař jmenován nebyl, bu
diž přealožeua žádost příslušné obvodové úřa
dovně, a není-li obvodové úřadovny, státnímu po
zemkovému úřadu v Praze.
3. Žádost musí obsahovat! tyto údaje:
a) jméno, stav, bydliště a domovskou přísluš
nost žadatelovu,
b) jeho stáří a údaje o rodimiých poměrech (zda
ženat, kolik má dětí a v jakém věku),
c) údaje o majetkových poměrech žadatelových
(výměra a cena nemovitého majetku, maje
tek na hotovosti, rentové nároky, zejména
renta invalidní a požitky zaopatřovací),
d) při žádosti za úvěr na stavbu její plány a roz
počet potvrzený úředně oprávněným stavi
telem,
e) údaj, zda žadatel nabývá přidělené půdy do
samostatného vlastnictví či do spoluvlast
nictví, s kým a v jakém poměru,
f) označení sumy, kterou žadatel úvěrem žádá,
po případě zlomkem ceny přídělové,
g) nabídnuté podmínky zajištění úvěru žadate
lem (zda na ostatním majetku žadatelově),
h) okolnosti odůvodňující vyšší úvěrovou po
moc (legionář, invalida),
i) výměra a označení dle kultur pozemků pří
dělem nabývaných a přejímací cena (vyplní
po případě místní komisař),
k) stručný výpočet a odhad přídělem nabýva
ných budov (vyplní místní komisař),
tidaje žádosti musí býti potvrzeny přísluš
nými úřady a to:
bod a) a b) obecním úřadem bydliště žadate
lova a jeho domovské obce, jež spolu potvrdí, že
nejsou jí známy okolnosti, vylučující žadatele
’z nabytí přídělu dle §u 3 přídělového zákona,
bod c) data o majetku nemovitém úřadem po
zemkových knih. data o rentách veřejnoprávním
úřadem je vyplácejícím,
bod b) budiž ověřen veřejnou listinou osvěd
čující legionářský charakter, invaliditu, nebo vá
lečné poškození žadatelovo, nebo zemřelého otce
nebo manžela žadatelova.
4. Družstvo může se za žadatele zaručiti.
V tomto případě připojí k žádosti prohlášení, že
žadatel jest jeho členem a od které doby a že
družstvo přejímá podpůrné ručení a na jakou
dobu za závazky žadatelovy vůči věřiteli, ierž
jemu poskytne žádaný úvěr nebo část úvěru.
K prohlášení buďtež připojeny stanovy družstva
anebo budiž sděleno, pod kterým číslem jsou již
n státního pozemkového úřadu založeny, dále
budiž sděleno a osvědčeno, kdy družstvo bylo
zapsáno do rejstříku spoleěenstevního, není-li již
tak patrno z doložky na stanovách.
5. Žádá-li žadatel za poskytnutí státní záruky
dle §u 7 úvěrového zákona, přilož k žádosti po
tvrzení dotvčného peněžního ústavu, že íes< ocho
ten poskytnouti žadateli úvěr a za jakých pod
mínek.
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