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182.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 13. května 1921

o úpravě uhelného hospodářství.

Na základě §§ 1 a 7 zákona ze dne
9. dubna 1920, čís. 260 Sb. z. a n., upravuje 
se uhelné hospodářství na dobu od 1. července 
do 31. prosince 1921 takto:

§ 1.

Uhlí průmysle v é.

Spotřebitelé uhlí průmyslového s měsíční 
spotřebou více než 12 tun, kteří až dosud žá
dali o příděl uhlí u ministerstva veřejných prací, 
mohou si toto uhlí na dobu od 1. července do 
31. prosince 1921 opatřiti volným nákupem. Je 
vsak jejich povinnosti, aby nákup uhlí, po pří
padě jeho uzávěrku oznámili nejpozději do 
25. června 1921 ministerstvu veřejných prací. 
Oznámení stane se zvláštním tiskopisem čtyřmo 
vyhotoveným, který vydá příslušná obchodní 
a živnostenská komora.

§ 2.

Uhlí pro domácí otop a ostatní spo
třebitele (vyjma průmyslové podniky).

Dosavadní rozdělovny, prodejny a výdejny 
uhlí otopného se zrušují. Ti, jimž posud uhlí 
potřebné bylo těmito činiteli přidělováno, jakož 
i obchodníci, kterým bylo jimi uhlí přidělováno 
k drobnému rozprodeji, pokud požadavky jejich 
Pro druhé pololetí 1921 převyšují 12 tun, 
mohou uhlí pro svou potřebu, případně pro 
další rozprodej rovněž volně nakoupiti, mají

však stejně jako spotřebitelé uhlí průmyslo
vého povinnost ohlásiti nákup tiskopisem v § 1 

uvedeným ministerstvu veřejných prací.

§ 3.

Uhlí pro spotřebitele, jimž se nepo
dařilo uhlí zakoupit!.

Spotřebitelé uhlí, kteří neopatřili si volným 
nákupem uhlí pro svou potřebu, předloží mini
sterstvu veřejných prací v, předepsané době 
ohlášku uvedenou v § 1 o množství ulili po
žadovaném jimi na dobu od 1. července do 
31. prosince 1921.

§ 4.

Všeobecná ustanovení.
Kdo ohlášku o uhlí zakoupeném mini

sterstvu veřejných prací nepředloží, nemá 
nároku na dodávku uhlí. Tomu, jemuž se ne
podařilo uhlí zakoupiti a jenž nepředložil 
ohlášku, nepřidělí ministerstvo veřejných prací 
uhlí.

Na základě došlých ohlášek, aí jiz o ulili 
zakoupeném nebo požadovaném, rozhodne mini
sterstvo veřejných prací nejprve o zajištění do
dávek uhelných, které jsou nutný v zájmu 
veřejném, .načež bude přihlížeti k uzávěrkám 
a požadavkům konsumentů ostatních. Mini
sterstvo veřejných prací může uzávěrky změniti, 
po případě o ohlášených požadavcích dle daných 
poměrů rozhodnouti.

§ 5.
Ohlášku uhlí jest podati přímo uhelnému 

oddělení ministerstva veřejných prací.
O způsobu vyplňování příslušných tisko

pisů budou vydány potřebné pokyny na tisko
pisech samotných.
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§ 6.

Uhlí cizozemské.

Na příděl uhlí a koksu slezského se toto 
nařízení nevztahuje. Ohledně přídělu tohoto uhlí 
platí dosavadní předpisy.

. § 7.

Vývoz a dovoz uhlí.

Vývoz a dovoz uhlí je vázán na rozhod
nutí ministerstva veřejných prací a úřadu pro 
zahraniční obchod.

Článek II.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr průmyslu, obchodu 
a živností v dohodě se zúčastněnými ministry.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. Dr. Beneš v. r.
Dr. Burger v. r. Dr. Kovařík v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Hanačík v. r.
Dr. Gruber v. r. Dr. Šusta v. r.

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

§ 8.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Provedení jeho ukládá se ministru veřejných 
prací a ministru pověřenému správou úřadu pro 
zahraniční obchod.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Gruber v. r.
Dr. Fatba v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdlík v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Hanačík v. r.
Dr. Šusta v, r. 

Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Fajnor v. r.

183.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 13. května 1921,

kterým se prodlužuje lhůta ku podávání žá
dostí za úvěr pro živnostníky válkou po

škozené na Slovensku.

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

Článek I.

Lhůta ku podávání žádostí za úvěr pro 
živnostníky válkou poškozené na Slovensku 
stanovená v § 14, odst. 5., č. 1., nařízení vlády 
republiky Československé ze dne 4. května
1920, č. 336 Sb. z. a n., prodlužuje se do
19. května 1922.

184.

Nařízení presidenta zemské správy po
litické na Moravě ze dne 7. května 1921

o úpravě vývozu některých životních potřeb
do pohraničních okresů moravských.

Na základě zmocnění ministerstva pro zá
sobování lidu, vydaného dle ustanovení § 9 
nařízení ze dne 3. září 1920, č. 516 Sb. z. a n., 
nařizuje se k zamezení podloudného vývozu 
některých druhů životních potřeb přes hranice 
Československé republiky toto:

§ I-

Veškeré zásilky jatečného dobytka jak ho
vězího a vepřového, tak i koní, dále masa, 
masných výrobků všeho druhu včetně sádla, 
dále drůbeže, zvěřiny, másla a vajec, určené 
do stanic neb míst pohraničních okresů na Mo
ravě, t. j. politických okresů: Moravská Ostrava, 
Šumperk, Dačice, Mor. Budějovice, Znojmo, Miku
lov a Hodonín, jsou vázány na dopravní 
osvědčení.

§ 2.
Dopravní osvědčení vydává příslušná okresní 

politická správa místa určení v pohraničním 
okresu v rámci skutečné místní potřeby.

§ 3.

Dopravní osvědčení vztahuje se na jaký
koliv způsob dopravy.

§ 4.

Přestupky tohoto nařízení trestány budou, 
pokud čin nepodléhá přísnějšímu trestu, poli
tickým úřadem místa určení peněžitou pokutou


