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224.

býti 125 kg ječmene. Bližší o způsobu těchto
dodávek bude ustanoveno zvláštním vládním
Nařízení vlády republiky Československé nařízením. Držitelé menších zemědělských
podniků do 3 ha orné půdy jsou z této povin
ze dne 30. června 1921
nosti vyjmuti. Držitelé nad 3 včetně do 5 ha
o uvolnění a hospodaření sklizní z roku 1921, orné půdy jsou povinni dodati 30 kg z jed
noho ha orné půdy, nad 5 včetně 20 ha 60 kg,
Dle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. nad 20 včetně 50 ha 85 kg, držitelé pozemků
nad 50 ha včetně 100 ha orné půdy 100 kg a
337 Sb. z. a n., se nařizuje:
držitelé nad 100 ha orné půdy 135 kg z jed
noho ha orné půdy, zjištěné statistikou osev
§ Iních ploch v roce 1920. Ministerstvo pro záDnem 1. července 1921 počínaje uvolňuje : sobování lidu v dohodě s ministerstvem ze
se pro celé území státní s výjimkami plynou mědělství a po slyšení zemědělských rad roz
vrhne dodávku na jednotlivé země. Zemské
cími z ustanovení tohoto nařízení a s výhra
politické
správy (zemské hospodářské úřady)
dou zvláštních předpisů, upravujících obchod
cukrovkou a cukrem, obchod veškerými plo provedou po slyšení zemědělských rad, resp.
dinami zemědělskými a výrobky z nich, pokud zájmových organisací repartiei na jednotlivé
se budou tento den nacházeti v území státním, okresy, okresy pak na jednotlivé obce. Zem
nebyvše vykoupeny Státním obilním ústavem ský politický úřad ve shodě s hospodářskými
nebo jeho zmocněnci, nebo pokud na ně nemá organisaeemi může při tom dle hospodářských
ještě práva stát na základě kontingentu chle- poměrů povoliti okresům neb obcím srážky
bovin, předepsaného platně jednotlivým ze nejvýše do 30%, které musí býti vyváženy
mědělcům k dodání ze sklizně 1920, nebo v lepších okresech přirážkami rovněž nejvýše
pokud budou týmž dnem počínaje v území do 30% tak, aby zemské dodávky plně bylo
dosaženo. Na výše položené oblasti může býti
státním sklizeny nebo do území toho dopra
při
stanovení dodávky vzat zřetel zvláštní.
veny. Ministerstvu pro zásobování lidu jest
se postarati o to, aby do 1. srpna 1921 smluv
Povinná dodávka musí býti plně dodána
ně bylo zajištěno pro zásobovací období
1921/22 do území státního dovozem 150.000 nejdéle do konce ledna 1922, z čehož do 15.
tun pšenice i žita nebo tomu přiměřeného září 1921 odvedeno býti musí dle poměrů pro
dukčních 20—50%, do 1. prosince 1921 dal
množství mouky, nečítaje v to mouku potřeb
nou k výživě obyvatelstva státem zásobova ších 25%. Zemědělci mohou však své dodáv
kové povinnosti vyhovět! najednou a dři/e
ného až do 1. září 1921.
než v stanovených lhůtách. Jsou ale též po
vinni ponechati na požádání dodávkové obilí
§ 2.
na skladě do konce ledna 1922. Držitel země
Držitelé zemědělských podniků jsou po
dělského podniku, k dodávce povinný, může
vinni dodati státu ze sklizně r. 1921 celkem býti zproštěn povinnosti včasné dodávky jen
40.000 vagonů žita a pšenice. Místo 100 kg
tehdy, prokáže-li, že omeškání stalo se bez
pšenice nebo žita může výjimečně dodáno jeho viny.
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Za pšenici a žito platiti se' bude státem
neb jeho zmocněnci (§ 5) 190 Kč za 100 kg
a 185 Kč za 100 kg ječmene.
Cena tato platiti se bude za obilí zdravé,
suché a čisté, jež nesmí obsahovati dle váhy
více než 3% přimísenin (znečištění, jež ne
pochází z obilí samého). Obilí, jež není této
jakosti, může býti odmítnuto. Zemědělci po
stižení krupobitím neb živelními pohromami
budou od dodávky osvobozeni a mají nárok na
osivo za svéstojné ceny.
Obilí takto opatřeného bude použito k zá
sobení vrstev nezámožných.
§ s.
Držitel zemědělského podniku, který ne
dodá do 31. ledna 1922 povinné dávky určené
mu dle § 2, zaplatí státní pokladně za každý
nedodaný 1 q obilí 1000 Kč náhrady. Nedodá-li se příslušné množství ve lhůtách do
dacích, buď náhrada poměrně vypadající
ihned vymáhána.
Náhradu tuto předpisuje na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi županský úřad, v ostat
ním území republiky politický úřad prvé sto
lice. Způsob předepisování a vymáhání ná
hrady upraví se dalším vládním nařízením.
§ 4.
Dovoz zemědělských plodin a výrobků
z nich, vyjmenovaných v VI. sazební třídě
všeobecné celní sazby pro československé celní
území (příloha k nařízení vlády republiky
Československé ze dne 12. května 1919, č. 379
Sb. z. a n.), dále pokrutin a krmiv do území
státního jest volný za šetření směrnic, které
vláda vydá.
§ 5.
Obchodním provedením
vzetí, zaplacení a uschování
pověřeny budou zemědělské
obchod. Způsob jejich použití

výkupu, pře
dodaného obilí
organicace a
se vyhlásí.

§ 6.
Státní obilní ústav se svými zemskými
odbočkami vstoupí do likvidace dnem 1. září
1921. Současně zruší se okresní a župní obilní
úřady. Správní agendu jejich přejímají
okresní správy politické nebo úřady župní
neb slúžnovské. Správní agenda výkupu, do
dávky, zpracování a rozdělování obilí neb
mlýnských výrobků, určených pro zásobování
nezámožného obyvatelstva, přísluší, pokud

jde o vrchní správu a dozor, ministerstvu pro
zásobování lidu.
§ 7.
Veškeré právní předpisy s ustanoveními
tohoto nařízení se nesrovnávající pozbývají
platnosti dnem, kdy nařízení toto nabude
účinnosti.
Nařízení hospodářského úřadu v Brati
slavě ze dne 21. listopadu 1920, Mz 168/21.039
a nařízení hospodářského úřadu pro Podkar
patskou Rus ze dne 21. listopadu 1920, čís.
3292, jež rovněž dnem 31. srpna 1921 pozbu
dou platnosti, se schvalují se zpětnou působ
ností ode dne vyhlášení jejich.
§ 8.
Přestupky předpisů tohoto nařízení, po
kud nezakládají skutkové povahy činů trest
ných, náležejících do příslušnosti soudní,
trestají politické úřady peněžitou pokutou až
do 20.000 Kč, při nedobytnosti vězením až
do 6 měsíců, nebo tresty na svobodě do 6
měsíců. Tresty tyto mohou býti uloženy též
současně. Trest na svobodě spolu s náhrad
ním trestem za nedobytnou pokutu nesmí
činiti více než 1 rok.
Držiteli živnostenského oprávnění může
býti mimo to odňato trvale neb dočasně toto
oprávnění.
Pokuty v prvním odstavci uvedené ply
nou do státní pokladny. Tresty dle tohoto
paragrafu lze uložiti i vedle náhrady dle § 3
tohoto nařízení.
§ 9.
Obce a zájmové korporace zemědělské
jsou povinny spolupůsobiti při provádění to
hoto nařízení dle prováděcích předpisů k němu
vydaných. Každý jest povinen okolnosti ma
jící význam pro provádění předpisů tohoto
nařízení a předpisů na jeho základě vydaných
k úřednímu vyzvání sděliti příslušnému
úřadu a jeho orgánům ve lhůtě k tomu určené.
§ 10.
Ustanovení tohoto nařízení o obcích platí
také o městech s právem municipálním.
Kde se v tomto nařízení mluví o úřadech
politických, rozumí se tím na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi administrativní vrch
nosti, tam kde jde o výkon právomoci trest
ní, administrativní policejní vrchnosti.
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Trestem vězení rozumí se v tomto území
trest uzamčení.
§ 11Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, pozbude však platnosti dnem 30.
června 1922.
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sice výměru do 10 ha, avšak cenu vyšší než
50.000 Kč; dána-li jest příslušnost obvodové
úřadovny, musí býti výměra a cena zcizovaných nemovitostí patrna z listiny knihov
ního vkladu schopné a přiměřenost ceny ve
schvalovací doložce obvodové úřadovny stvr
zena ;

Provedením ,ieho pověřují se ministři
pro zásobování lidu, zemědělství, financí,
vnitra, spravedlnosti, sociální péče, obchodu
a pro obchod zahraniční.

2. činiti opatření a rozhodovati dle zákona
ze dne 12. února 1920, č. 118 Sb. z. a n., s vý
jimkou zrušení úřední správy a trvalého do
zoru, jež zůstává vyhrazeno nadále pozemko
vému úřadu;

černý v. r.

3. prováděti všechny přípravné práce k pře
vzetí zabraného majetku podle zákona ze dne
8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., pokud smě
řují ku zjištění hospodářských i právních
vztahů k přejímanému majetku, k zrušení
jich výpovědí dohodou nebo soudním řízením,
podávati prohlášení a žádosti ke knihovním
soudům za zápisy do knih veřejných o pozem
kovém majetku přejímaném a přidělovaném,
pokud nevyžadují podpisu předsedy pozem
kového úřadu;
4. přijímati přihlášky uchazečů o půdu dle
§ 2 příděl, zákona, vyšetřovati jejich způso
bilost dle zákona přídělového a úvěrového a
určovati podmínky přídělu a úvěru;

Ur. Beneš v. r.

Ur. Fatka v. r.

Dr. Hotoweíz v. r.,
též za ministra Hanačíka.
Dr. Fajnor v. r.,
též za ministra Dra Popelku.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Brdlík v. r.

225.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 23. června 1921,
kterým mění se nařízení vlády ze dne 6. čer
vence 1929, č. 451 Sb. z. a n., o obvodových
úřadovnách pozemkového úřadu.

5. zřizovati místní výbory jako poradní
sbory dle § 28 příděl, zákona a vypracovat!
plán přídělu půdy, po jeho schválení pozem
kovým úřadem jej pak prováděti;
6. prováděti přechodná ustanovení dle § 63
příděl, zákona o prozatímním vnuceném
pachtu a dozírati na hospodaření na půdě
v prozatímním vnuceném pachtu;

Na základě zákona ze dne 11. června 1919,
č. 330 Sb. z. a n., o pozemkovém úřadě, se na
řizuje:

7. přidělovati uchazečům půdu rozptýlenou
a půdu k účelům stavebním;

článek I.
§ 5 nařízení vlády republiky československé
ze dne 3. července 1920, č. 451 Sb. z. a n.,
o obvodových úřadovnách pozemkového úřa
du, se pozměňuje a má zníti takto:

8. přijímati a vyšetřovati žádosti za pro
puštění ze záboru dle § 11 zákona záborového;
9. udělovati svolení ke zcizení mezi živými,
k zastavení a reálnému zatížení statků neza
braných, avšak zapsaných do desk zemských
ve smyslu zákona ze dne 9. listopadu 1918,
č. 32 Sb. z. a n., o obstavení velkostatků;

Obvodovým úřadovnám přísluší:
1. udělovati svolení dle § 7 zákona ze dne
16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n., ve znění zá
kona ze dne 11. března 1921, č. 108 Sb. z. a
in s tím omezením, že obvodové úřadovně ne
přísluší právo svoliti ke zcizení zabraných ne
movitostí, jde-li o podniky průmyslové nebo
jestliže v jednotlivých případech zcizované
nemovitosti mají výměru větší než 10 ha, nebo

10. prováděti řízení a rozhodovati o před
nostních nárocích korporací a ústavů ve
smyslu § 1 c) zákona ze dne 1. dubna 1921,
č. 166 Sb. z. a n., upravovali a vymáhali
útraty šetření dle téhož zákona, udělovati
svolení ke zcizení dle odst. 2. § 22 zákona ze
dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., ve
znění zákonů ze dne 15. dubna 1920, č. 311 Sb.
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