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Ročník 1921.

Sbírka zákonů a nařízení
stéktvk česKosI©vensRél*©.
Částka 93.

Vydána dne 30. října 1921.

Obsah: 384. Nařízení, kterým se pozměňují některá ustanovení nařízení bývalého ministerstva zemské
obrany ze dne 23. ledna 1918, č. 23 ř. z., a bývalého uherského ministerstva zemské obrany,
č. 913/1918 H. M., vydaná k §§ 10, 11, 14, 21 a 22 zákonů o válečných úkonech.

položití „16 haléřů" a na místo „1 haléř"
„8 haléřů". -

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 29. října 1921,
kterým se pozměňují některá ustanovení na
řízení bývalého ministerstva zemské obrany
ze dne 23. ledna 1918, č. 23 ř. z., a býva
lého uherského ministerstva zemské obrany,
ě. 913/1918 H. M., vydaná k §§ 10, 11, 14, 21
a 22 zákonů o válečných úkonech.

K § 22.
Příloha 3. (Sazby náhrady za věci zásobo
vací) dosavadních prováděcích nařízení se
zrušuje. Poslední odstavec bodu 2. nahoře
uvedených prováděcích nařízení zní takto:
Až do vyhlášení nových sazeb poskytuje
vojenská správa náhradou za předměty zá
sobování průměrné tržní ceny.
Článek II.

Na základě § 37 zákona ze dne 26. prosince
1912, č. 236 ř. z., a § 36 zák. čl. LXVIII.
z roku 1912 se nařizuje:

Sazby tímto nařízením stanovené platí ode
dne 24. října 1921.

Článek I.

Článek III.

K §§ 10 a 11.
Náhrady, stanovené nařízením ze dne 23.
ledna 1918, č. 23 ř. z.,' a nařízením býva
lého uherského ministerstva zemské obrany,
č. 913/1918 H. M., příloha 1. a 2., se zrušují a
na místo nich stanoví se náhrady, uvedené
/■ v příloze 1. a 2. tohoto nařízení.

K § U.
Za odňaté holuby poskytne se náhrada 5 K
za kus jednou pro vždy.

K § 21.
V odst. 1. nahoře uvedených prováděcích
nařízení jest na místo částky „2 haléře"

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a výkonem jeho pověřuje se ministr
národní obrany.

Dr. Beneš v. r.
Šrámek v. r.
Udržal v. r.
Staněk v. r.
černý v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Habrman v. r.
A. Novák v. r.
Srba v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Tučný v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. šrobár v. r.
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Příloha 1.

Příloha 2.

k § 10.

k § 11.

Náhrady

Náhrady

za pozemní dopravní prostředky, přenechané
vojenské správě k používání.

za motorová vozidla, přenechaná vojenské
správě k používání.

Označení dopravních
prostředků

Za dvouspřežný povoz
s koňmi...................
Za jednosprežný povoz
s koněm ...................
Za dvouspřežný povoz
s hovězím spřežením
Za dva tažné koně s po
strojem .......................
Za 1 koně s postrojem
nebo se sedlem . .
Za soumara...................
Za povoz ........................

Za 1 den
Kč h
Kč h
■ A
B

21

60

12

32

13

28

20

55

10
8
4

—

—

27
23
5

50
_____

—

Poznámka:
Ad A) Sazby tyto platí, hradí-lí vojenská správa in
natura píci a okování zvířat, jakož i udržování
povozů, postroje a jezdeckého náčiní.
Ad B) Sazby tyto platí, neuhradí-li vojenská správa
vedlejší potřeby pod lit. A uvedené in natura.
V náhradách pod lit. A a B uvedených není
obsažena odměna příslušnému personálu.

Za motorové kolo bez přívěsné
ho vozu ............... ...................
za motorové kolo s přívěsným
vozem ...................
za dvousedadlový automobil
osobní .................................
za osobní automobil o více se
dadlech ...................................

12 K za den
15 „ „

„

30 „ „

„

50 „ „

„

za autobus ................................. 75
za nákladní automobil o únos
nosti až do 1500 kg-............... 45
za nákladní automobil o únos
nosti od 1500 do 3000 kg. . . 60
za nákladní automobil o únos
nosti přes 3000 kg............... 72
za silniční a pluhové lokomo
tivy nebo pod............................ 100
za dvoukolový přívěsný vůz...
za čtyřkolový přívěsný vůz...

„ „

„

„ „

„

„ „

„

„ „

„

„ „

„

6„ „
10„ „

„
»

Největší únosnost zjištěna buď při převzetí
vozidla, po případě vysvědčeními firmy.

Státní tiskárna v Praze,

