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451.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 9. prosince 1921,
jímž zřizují se další kategorie pomocných
technických úředníků ministerstva zeměděl
ství a úřadů jemu podřízených.
Na základě § 52 služební pragmatiky naři
zuje se toto:
§ 1.
Pro pomocnou službu technickou minister
stva zemědělství a jemu podřízených úřadů
zřizují se vedle kategorie pomocných tech
nických úředníků ve skupině C jsoucích (po
mocní techničtí úředníci úřadů pro agrární
operace, oddělení pro hrazení bystřin a úřadů
zemědělsko-technických, pokud jsou absol
venty středních škol uvedených v minister
ském nařízení ze dne 24. února 1914, č. 53
ř. z.) ještě kategorie
a) melioračních mistrů,
b) melioračních asistentů.
§ 2.
Do kategorie a) „meliorační mistři" nále
žejí meliorační mistři, vodní mistři a lukařští
mistři, kteří vykázati se mohou předběžným
vzděláním na měšťanských školách a absol
vovali státní meliorační ústav nebo lukařskou
školu a doplnili své vzdělání kursem a odbor
nou zkouškou na státním melioračním ústavu,
a dále i jiní techničtí úředníci, kteří mají
předběžné vzdělání nejméně 4 tříd střední
školy a^ absolvovali odborný kurs meliorační
a prokázali praktickou zkušenost.
Tito zařazují se do skupiny D ve smyslu
§ 52 služební pragmatiky.
§ 3.
Do kategorie b) „meliorační asistenti" ná
ležejí zaměstnanci, kteří sice nemají plného

vzdělání dle § 2, avšak vedle vzdělání, jakého
poskytuje škola obecná, prokazují ještě
zvláštní způsobilost osvědčenou praksí a při
měřenou zkouškou. Tito zařazují se do sku
piny E ve smyslu § 52 služební pragmatiky.
§ 4.
Nařízením tímto doplňuje se § 1, odstavec
IX., nařízení všech ministerstev ze dne 1. úno
ra 1914, č. 34 ř. z.
§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a výkon jeho náleží ministru země
dělství.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
L. Novák v. r.
černý v. r.
Srba v. r.
A. Novák v. r.
Tučný v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Staněk v. r.
Dr. Mičura v. r.

452.
Vyhláška mimsíerstva financí
ze dne 13. prosince 1921

o změně počtu členův odhadní komise pro daň
z příjmu v odhadním okresu Brno-město.
Počet členů odhadní komise pro ukládání
daně z příjmu v odhadním okresu Brno-město
zvyšuje se ze 24 na 32.
Tím se opravuje seznam odhadních okresů
pro daň z příjmu, vyhlášený výnosem býva
lého rakouského ministerstva financí ze dne
4. října 1897, čís. 233 ř. z. (stránka 1351
částky XCII. říšského zákoníka, vydané dne
9. října 1897).
A. Novák v. r.
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