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369.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 13. října 1921,
kterým se zavádějí dopravní osvědčení na 

zásilky jatečného dobytka včetně jatečných 

koní, masa, masných výrobků, drůbeže, másla

a vajec do pohraničního území republiky.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
čís. 337 Sb. z. a n., nařizuje se k zamezení 
podloudnictví toto:

§ 1.

Do pohraničního území smí se dopravovati 
jatečný dobytek všeho druhu včetně jateč
ných koní, maso, masné výrobky, drůbež, 
vejce a máslo jen na zvláštní dopravní 
osvědčení.

Pohraničním územím ve smyslu tohoto na
řízení jest rozuměti:

a) v Čechách obvody politických okresů Aš, 
Broumov, Děčín, Domažlice, Duchcov, Frýd- 
land, Cheb, Chomůtov, Jablonec nad Nisou, 
Jablonné Německé, Jáchymov Sv., Jilemnice, 
Jindř. Hradec, Kaplice, Klatovy, Kraslice, č. 
Krumlov, Lázně Mariánské, Liberec, Most, 
Náchod, Nové Město n. Met., Nýdek, Planá, 
Prachatice, Přísečnice, Rumburk, Sušice, 
Šluknov, Tachov, Teplice-Šanov, Trutnov, 
Třeboň, Týn Horšův, ústí nad Labem, 
Warnsdorf, Vrchlabí, žamberk, dále obvody 
politických expositur v Kamenici české a ve 
Výprtech, konečně město Liberec;

b) na Moravě obvody politických okresů 
Dačice, Hodonín, Mikulov, Moravské Budějo
vice, Moravská Ostrava, Šumperk a Znojmo;

c) ve Slezsku obvod politických okresů 
Český Těšín, Frýdek, Frýštát, Frývaldov, 
Hlučín, Krňov, Opava venkov a Opava město;

d) na Slovensku obvody slúžnovských úřa
dů Bratislava, Dunajská Středa, Malacky, ša- 
morýn, Holič, Čadca, Kysúcké Nové Město, 
Tvrdošín, Namestovo, Trstená, Liptovský Sv. 
Mikuláš, Liptovský Hrádok, Bardiov, Horný 
Svidník, Lipiany, Medzi Laborce, Sniná, 
Král. Chlumec, Michařany, Sečovce, Kapuša- 
ny, Sobrance, Moldava, Torna, Hornia žďá- 
na, Košice, Feled (Veledín), Rožnova, Tor- 
nala, Ipol. Šáhy, Pastuchov, Nekije, Stará 
Ďala, Parkán, Zemianská Oča, Spišská Sobo
ta, Kežmarok, Spišská Stará Ves, Stará Lu- 
bovna. Lučenec, Bardiov a Modrý Kameň,

jakož i města Bratislava, Košice, Komárno, 
Rimavská Sobota, Lučenec, Bardiov a Kež
marok.

§ 2.

Dopravní osvědčení vydávají okresní poli
tické úřady, na území slovenském admini
strativní vrchnosti I. stolice (místa určení 
v pohraničním území), hledíce při tom k míst
ním poměrům, zejména k místní potřebě.

Dopravní osvědčení uvádí kalendářně dobu, 
po kterou má platnost (nejdéle však 14 dní), 
dále druh, množství a příjemce zboží a místo, 
pokud se týče stanici určení.

§ 3.

Dráhy, paroplavební podniky a pošty smějí 
zboží, v § 1 vypočtené a do zmíněného po
hraničního území určené, přijímati k dopra
vě jen tehdy, je-li zásilka kryta platným do
pravním osvědčením; osvědčení odebere sta
nice určení, při poštovních zásilkách poštovní 
dodací úřad.

§ 4.

Předchozí ustanovení se nevztahují:

a) na zásilky vojenské správy,

b) na poštovní zásilky do 5 kg váhy,

c) při dopravě drahou, po vodě a poštou na 
zboží, jež je adresováno úřadu státnímu neb 
samosprávnému, veřejným ústavům huma
nitním, hospodářským radám aneb živnosten
ským společenstvům, aneb jež jest kryto 
úředním povolením k vývozu za hranice státu,

d) neb zboží donášené neb dovážené 
o tržních dnech db místních zvyklostí na 
pravidelné trhy,

e) na masné výrobky cizozemského půvo
du, je-li zásilka v původním obalu,

f) na drobná kvanta potravin, určených 
pro potřebu vlastní domácnosti.

§ 5.
Přestupky tohoto nařízení trestají poli

tické úřady, na Slovensku administrativní 
policejní vrchnosti dle ustanovení §u 2 záko
na ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n.

§ 6.

Předpisy tohoto nařízení nevztahují se na 
Podkarpatskou Rus; pro toto území bude vy
dáno zvláštní nařízení.
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§ 7-

Nařízení toto nabude účinnosti dnem vy
hlášení. Týmž dnem pozbývají platnosti na
řízení presidenta zemské správy politické 
v Praze ze dne 29. dubna 1921, č. 181 Sb. 
z. a n., nařízení presidenta zemské správy 
politické v Brně ze dne 7. května 1921, č. 184 
Sb. z. a n., jakož i vyhláška hospodářského 
úřadu pro Slovensko v Bratislavě ze dne
10. května 1921, uveřejněná v čís. 22./23. 
úradných Novin dne 21. května 1921.

§ 8.

Nařízení toto provede ministr pro zásobo
vání lidu v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r. 
černý v. r.
A. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r. 
Šrámek v. r.

Tučný v. r.
Staněk v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Mičura v. r.

370.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 13. října 1921,
kterým určuje se titul a způsobilost hospo
dářských úředníků v ministerstvu spravedl
nosti a označení hospodářských úředníků 

v trestních a polepšovacích ústavech.

Na základě § 90 zákona ze dne 29. února 
1920, č. 121 Sb. z. a n. (ústavní listiny), 
n §§ 40 a 52 zákona z 25. ledna 1914, č. 15 
!'• z. (služební pragmatiky), se nařizuje:

§ 1.

úředníci ministerstva spravedlnosti, zřízení 
pro organisaci a kontrolu hospodářské správy 
trestních a polepšovacích ústavů státních, 
náležejí do skupiny C státních úředníků 
a mají v VII. hodnostní třídě titul hospodář
ského rady, v VI. hodnostní třídě titul vrchní
ho hospodářského rady.

§ 2.

Pro úředníky v § 1 uvedené vyžaduje se 
vedle úplného vzdělání středoškolského, buďto 
způsobilost předepsaná pro správní úředníky 
trestnic anebo zkouška ze státní účtovědy 
s přiměřenou praxí v hospodářské a účetní 
správě většího ústavu trestního neb huma

nitního.

§ 3.

Ustanoví-li ministerstvo spravedlnosti ně
které ze správních úředníků trestnic neb po
lepšovacích ústavů výhradně ke službě hospo
dářské, doplní se titul takových úředníků 
slovem „hospodářský", jež připojí se před 
označení jejich úřední hodnosti (hospodář

ský adjunkt atd.).

§ 4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr spravedlnosti.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Černý v. r.
A. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r. 
Šrámek v. r.

Tučný v. r.
Staněk v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Mičura v. r.

Státní tiskárna v Praze.


