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397.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 3. listopadu 1921,

kterým se mění, resp. doplňuje ustanovení
§ 8 a § 9 vládního nařízení ze dne 14. dubna
1921, č. 167 Sb. z. a n., o provádění státní
investiční půjčky dopravní.
Dle zákona ze dne 18. března 1921, č. 126
Sb. z. a n., se nařizuje:
Článek I.
Roztřídění zboží, uvedené v prvním od
stavci § 8 ad a), b), c), d) vládního nařízení
ze dne 14. dubna 1921, č. 167 Sb. z. a n., mění
se takto:
a) částku 200 Kč za každou vozo
vou zásilku:
1- obyčejného zboží rychlého,
2. zlevněného zboží rychlého,
3. živých zvířat,
4. zboží nákladního tř. I. a II. a zboží ne
skladného,
5. zboží třídy A,
6. soli kuchyňské;
b) částku 150 Kč za každou vozo
vou zásilku:
1. zboží speciálního tarifu 1,
2. zboží třídy B, pokud nejsou pod c) a d)
ucmeny vyjimky,
3. soli tovární (denaturované);

c) částku 100 Kč za každou vozo
vou zásilku:
1. zboží třídy C, pokud nejsou pod d) uči
něny výjimky,
2. zboží speciálního tarifu 2 a 3,
3. starého železa a ocele pol. ž—8—a,
4. všech druhů uhlí, briket a koksu;
d) částku 50 Kč za každou vozo
vou zásilku:
1. stavebního nářadí pol. S—40,
2. obyčejných cihel stavebních a tašek
(žlabovnic) z pol. C—4,
3. vápna páleného k účelům stavebním
z pol. V—2,
4. cukrovkových řízků vyloužených, mo
krých z pol. C—9,
5. šámy cukrovarnické z pol. H—6,
6. obyčejného písku a obyčejné hlíny
z pol. Z—2,
7. štěrku a nezpracovaného lomového ka
mene z pol. K—3,
8. dříví palivového z pol. D—26,
9. prázdných obalů, sudů pivních, beden
s prázdnými lahvemi od minerálních
vod, vesměs upotřebených,
10. střepů pol. S—48,
11. popela k hnojení a smetí z ulic z pol.
H—6.
V odstavci 5. vsunou se za slova „ve výši
dvanáctinásobného počtu vozů na vlečce":
„v roce 1921 průměrně".
Za odstavec 4. vloží se nový odstavec:
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„Majitel vlečky, resp. nájemce složiště
může, žádá-li výslovně o to, upsati částku
podle ročního průměru veškerých vozů v po
sledních třech letech (1918, 1919 a 1920) na
vlečce, resp. složišti naložených."

odpočivné a zaopatřovací požitky byly upra
veny nařízením vlády republiky českosloven
ské ze dne 31. května 1920, č. 372 Sb. z. a n.
Ustanovení tohoto nařízení doznávají tím
příslušné změny.

Článek II.
V § 9, odst. 1., třeba nahraditi slova
„Odst. c) čís. 1.—2. a odst. d) čís. 1.—8.“ tě
mito slovy:
„odst. c) čís. 1.—4. a odst. d) čís. 1.—11.“

§ 2.
Odpočivné a zaopatřovací požitky osob,
označených v § 1, smluvní poštovní expe
dienty bez zkoušky oficiantské vyjímaje,
jest v duchu ustanovení čl. L, § 1, zákona ze
dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n., vyměřiti
z pensijních základen, jež činí:

článek III.
Upisovatelé, upsavší státní investiční
půjčku dopravní až do účinnosti tohoto na
řízení na základě dosud platných předpisů,
nemají nároku na vrácení upsaných již čá
stek půjčky investiční.
. Článek IV.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
článek V.
Provésti toto nařízení ukládá se ministru
železnic a ministru financí.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Dr. šrobár v. r.
Habrman v. r.
Tučný v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.
Srba v. r.
A. Novák v. r.
černý v. r.
Staněk v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

398.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 3. listopadu 1921,
jímž se částečně pozměňuje vládní nařízení ze
dne 31. května 1920, č. 372 Sb. z. a n., upra
vující odpočivné a zaopatřovací požitky pří
slušníků bývalého úřednictva poštovního a te
legrafního ústavu, po případě jich pozůstalých.
Na základě či. III. zákona ze dne 3. března
1921, č. 99 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Ustanovení zákona ze dne 3. března 1921,
č. 99 Sb. z. a n., vztahují se i na osoby, jichž

Při dosavadní pensijní základně
(pensijní kvótě)
až výlučně do

od

1350'—
1650'—
1840'—
2040—
2240'—
2520'—
2720'—
2920'—
3200'3400'—
3600'—
3800'—
4080'—
4480'-

K
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

1350'—
1650'—
1840'—
2040'—
2240'—
2520'—
2720'—
2920'—
3200'—
3400'—
3600'—
3800'—
4080'—
4480'—
výše

K
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„ ■
„

2760'—
3060'—
3378'—
3510'—3888'—
4260'—
4638'—
5010'—
5388'—5760'—
6138'—
6510'—
6888'—
7260'—
7878'—

K
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Osobní starobní nebo doplňovací do vý
služby započitatelné přídavky nejsou v uve
dených pensijních základnách (dosavadních
i nových) obsaženy.
Měl-li zaměstnanec takové přídavky, jest
je v plné výměře připočíst! k nové pensijm
základně.
§ 3.
Základem pro vyměření odpočivných a za
opatřovacích požitků smluvních poštovních
expedientů bez zkoušky oficiantské jest
úřadovně, stanovené v článku I. nařízeni
vlády republiky československé ze dne
18. května 1920, č. 359 Sb. z. a n., pro po
štovní úřad třetí třídy toho stupně, do něhož
byl úřad zařaděn v den, kterým expedient, jej
spravující, odešel na odpočinek.
Měl-li expedient v této době telegrafní pří
davek, jest tento připočísti k úřadovnému
obnosem, v uvedeném nařízení nově stano
veným.

