Sbírka zákonů a nařízení, č. 198.
Článek 6.
V prvém svém jednání stanoví cenový
soud ceny stavebních hmot a úplatu za do
pravu na dobu do konce kalendářního roku
1921. Přezkoušení těchto cen musí se státi
v prvém týdnu měsíce července a pak října
1921, při čemž ceny stanovené dřívějším
usnesením soudu nesmí býti zvýšeny. Ke
změně výrobního nákladu, vzniklé změnou
kolektivní smlouvy pracovní, může při tom
cenový soud přihlížet! pouze v případě, že
změna taková byla schválena rozhodčím
soudem.
V prvém týdnu měsíce ledna 1922 usta
noví cenový soud znovu ceny pro celý kalen
dářní rok 1922, jež budou v prvém týdnu
měsíce dubna; července a října 1922 dle zá
sad výše uvedených přezkoušeny.
článek 7.
Přísedící cenového soudu, pokud nejsou
státními úředníky, zaváží se předsedovi ce
nového soudu rukou dáním, že budou svědo
mité vykonávali své povinnosti a že zacho
vají úřední tajemství.

článek 8.
Cenový soud jest způsobilý se usnášeli,
je-li přítomen předseda, úředník revisního
odboru při ministerstvu financí a alespoň
5 ostatních přísedících.
č 1 á n e k 9Cenový soud rozhoduje o stanovení cen
stavebních hmot a úplaty za dopravu do jed
notlivých okrsků stavebních povšechně (ge
nerálně) po vyslechnutí zprávy, přednesené
předsedou ceno /éhc Soudu na základě šetření
oddělení zemského politického úřadu pro sta
vební ruch ve smyslu čl. 5., a usnáší se o ce
nách těch nadpoloviční většinou hlasů pří-'
lomných přísedících.
Při rovnosti hlasů rozhoduje svým hla
sem předseda.
Stejným způsobem usnásí se cenový soud
o tom, od které doby platiti mají ceny, jež
byly při přezkoušení sníženy.
Tímtéž způsobem rozhoduje cenový soud
na požádání zemského politického úřadu
o jednotkových cenách rozpočtových.

Článek 10.
O celém jednání budiž sepsán podrobný
protokol, jejž podepíší předseda a všichni
přítomní přísedící cenového soudu. Protokol
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sepíše zapisovatel, ustanovený předsedou ce
nového soudu z úředníků oddělení zemské
správy politické pro stavební ruch.
IV. Závěrečná ustanovení,

článek 11.
Ceny stavebních hmot a úplata za do
pravu jich, jak byly upraveny cenovým sou
dem a vyhlášeny v úředním listě, jsou zá
vazné pro všechny výrobce celého obvodu ce
nového soudu. Rovněž tak jsou závazné pro
všechny obchodníky ceny stavebních hmot
pro obchod stanovené a v úředním listě rov
něž vyhlášené. Všichni výrobci a obchodníci
jsou vázáni účtovati nanejvýše ceny uvedené.
Proti těm, kdož nedodrží zmíněných cen,
bude zakročeno dle § 62 zákona o stavebním
ruchu, po případě dle § 2 zákona ze dne
6. února 1920, č. 92 Sb. z. a n., a nařízení
ze dne 3. září 1920, č. 516 Sb. z.'a n.

Článek 12.
Působnost zemského politického úřadu
podle tohoto nařízení vykonává na Slovensku
úřad ministra s plnou mocí pro správu Slo
venska a v Podkarpatské Rusi šéf civilní
správy.
článek 13.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr veřejných prací
v dohodě s ministry financí a vnitra.
černý v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Hanačík v. r.
Dr. Beneš v. r.

Dr. Gruber v. r.
Dr. Kovařík v. r.

Dr. Popelka v. r.
Dr. Procházka v. r.

Dr. Fajnor v. r.

Dr. Burger v. r.

198.
Vyhláška ministra spravedlnosti
ze drtě 20. května 1921,
kterou se rozšiřuje na některé obce na Hlučínsku účinnost nařízení vlády republiky če
skoslovenské

ze dne 15. ledna 1921,

č. 18

Sb. z. a n.
Podle
slovenské
a n., jímž
zákona ze

§ 5 nařízení vlády republiky česko
ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z.
se rozšiřuje působnost knihovního
dne 25. července 1871, č. 95 ř. z.,

/
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a zákonů a nařízení s ním souvisících na Hlučínsko, vyhlašuji:
Nařízení shora uvedené, jehož účinnost
byla pro některé obce na Hlučínsku odsunuta
vyhláškou ze dne 19. února 1921, č. 77 Sb. z.
a n., nabývá, pokud jde o pozemkové knihy
obcí Chlebičova, Kobeřic, Hněvoštic (Nebožtic), Oldřišova, Služovic, štěpánkovic a Vrb
ky, účinnosti dnem 29. dubna 1921.

pokud zůstala ještě po vydání nařízení vlády
republiky československé ze dne 3. září 1920,
č. 502 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu mý
dlem a mýdlovým práškem, v platnosti, se
zrušují.

§ 2.
Ministru pro zásobování lidu se ukládá,
aby toto nařízení provedl v dohodě s mini
strem obchodu a ministrem vnitra.

Ministr spravedlnosti:

§ 3.

Dr. Popelka v. r.

Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šeni.
černý v. r.
Dr. Popelka v. r.

199.
Vyhláška ministerstva vnitra
ze dne 18. května 1921
o působnosti ministra s plnou mocí pro správu
Slovenska při zkouškách aktuárských na Slo

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Burger v. r.
Hotowetz v. r.
Hanačík v. r.
Dr. Šusta v. r.
Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r.
Fatka v. r.
Procházka v. r. < Husák v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Brdlík v. r.

vensku.
Na základě § 17 vládního nařízení ze dne
4. března 1921, č. 91 Sb. z. a n., o zkoušce
aktuárské, uvádí se ve známost, že funkce při
zkouškách aktuárských, náležející dle uvede
ného nařízení v ostatních částech republiky
do působnosti politického úřadu II. stolice,
pokud se týče jeho přednosty, obstarává na
Slovensku ministr s plnou mocí.pro správu
Slovenska.
.

.•

Ministr vnitra:

201.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. května 1921,
kterým se upravuje užívání pastvin v Podkar
patské Rusi v roce 1921.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:

Černý v. r.
č 1 á n e k I.
' •’ /

200.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. května 1921

Majitelé (pachtýři, uživatelé) půdy, kteří
•v pastevním období ■'1920 ponechali majitelům
dobytka užívání pastvy na této půdě, jsou po
vinni ponechati ji k pastvě i v roce 1921.

§1.

Na užívání pastvy na této půdě mají
v první řadě nárok ti, kdo v r. 1920 tam do
bytek pásli, a ti, kterým brání opatření zvěrolékařsko-policejní užívati nyní k pastvě půdy,
jimi v roce 1920 k pastvě užívané. O tom, kdo
má podle tohoto předpisu nárok na užívání
pastvy, rozhodne v případu neshody pastevní
výbor (článek III.) .

Ustanovení nařízehí vlády republiky čes
koslovenské že dne 27. května 1920, č. 380 Sb.
z. a n., o výrobě a prodeji mýdla, ,mýdlo
vého prášku, pracích a čisticích prostředků,

Je-li v obei zvýšená potřeba pastvin, mů
že pastevní výbor, šetře zákonných předpisů
o ochraně lesů, povinnost v odstavci prvním
stanovenou uložiti za podmínek tohoto naří-

o uvolnění výroby mýdla, mýdlového prášku,
pracích a čisticích prostředků.
Na základě zákona ze dne 15. dubna Í920,
č. 337 Sb. ž. a n., nařizuje ;se.:

-

