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188.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 13. května 1921,
jímž se pozměňuje nařízení vlády republiky
Československé ze dne 25. listopadu 1919,
6. 613 Sb. z. a n., kterým se mění některá
ustanovení prováděcích nařízení k zákonu
ze dne 23. června 1891, č. 89 ř. z., o závaz
ném zkoušení všech ručních střelných zbraní.
Dle § 3 zákona ze dne 23. června 1891,
č. 89 ř. z., po vyslechnutí komise odborníků
se nařizuje:
Článek I.
§ 2 a § 4 nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 25. listopadu 1919, č. 613
Sb. z. a n., se pozměňují a mají znít! takto:
§ 2.
Za zkoušky tuzemských hlavní a tuzem
ských ručních střelných zbraní platí se tyto
poplatky:
I. zkouška:
za jednu hlaveň .................................. Kč 1-50;
II. zkouška:
za jednu dvojhlaveň.......................... Kč
za jednu trojhlaveň .......................... -i
za jednu čtyřhlaveň . ...................... i)
III. zkouška:
za jednu jednohlavňovou pušku nebo
bambitku...................................... Kč
za jednu dvojhlavňovou pušku nebo
bambitku...................................... 1)
za jednu trojhlavňovou nebo čtyřhlavňovou pušku . . , ................. D

2'50,
4'-,
6 —;

2-50,
3--

za jednu opakovači nebo samočinnou
pušku.......................................... K6
za jednu jednohlavňovou pušku neb
bambitku (pod 6 mm)......................
za jednu dvojhlavňovou pušku neb
bambitku (pod 6 mm)................. „
za jeden revolver opakovači neb
samočinnou bambitku................. ....

6'—,
2-—,

4'

,

1‘50.

§ 4.
Poplatky za zkoušky s bezdýmným prachem
vyměřují se takto:
za jednu jednohlavňovou pušku ... Kč 6' ,
za jednu dvojhlavňovou pušku . . . „ 8'—,
za jednu trojhlavňovou neb čtyřhlavňovou pušku......................... ..... 10‘ ,
za jednu opakovači neb samočinnou
pušku.................................... ' ' ” ^ *
za jeden revolver, salonní bambitku,
opakovači neb samočinnou bam
bitku ...................................................
^ •
Originální náboje musí býti dodány stranou.
Ohledně zkoušek zbraní cizozemských s bez
dýmným prachem platí ustanovení § 8.
Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti 15. dne po
vyhlášení a prováděním jeho pověřuje se ministr
veřejných prací. „
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Dr. Beneš v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Burger v. r.
Hanaěík v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Miěura v. r.
Dr. Fatka v. r.
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Brdlík v. r.

4'-,
54

