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(138.—141.) 138. Nařízení, kterým se stanoví náhrada odhadcům a náhrada za zpáteční
dopravu koní evidenčními lístky podělených a dopravních prostředků, které v odevzdacích
místech nebyly převzaty, příslušející podle zákona ze dne 21, prosince 1912, č. 235 ř. z., a uh.
zák. čl. LXIX: 1912. — 139. Vyhláška o úmluvě mezi republikou Francouzskou a republikou
Československou, týkající se zasílání listin o osobním stavu státních příslušníků obou států. —
140. Nařízení, jímž se částečně mění nařízení ze dne 6. listopadu 1920, č. 609 Sb. z. a n., o jme
nování zřízenců všech státních oborů podúředníky. — 141. Nařízení, kterým se upravují úřední
tituly státních veterinárních úředníků.
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Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21, dubna 1922,
kterým se stanoví náhrada odhadcům a ná
hrada za zpáteční dopravu koní evidenčními
lístky podělených a dopravních prostředků,
které v odevzdacích místech nebyly převzaty,
příslušející podle zákona ze dne 21. prosince
1912, č. 235 ř. z., a uh. zák. čl. LXIX: 1912.

Podle §§ 5, 10 a 17 zákona ze dne 21. pro
since 1912, č. 235 ř. z., o odvodu koní a povozů,
a uh. zák. čl. LXIX: 1912 se nařizuje:
§ IKaždému odhadci náleží náhrada denní
50 Kč; v této částce jest zahrnuta náhrada
případného cestovného.

§ 2.
Náhrada, příslušející majitelům za zpětnou
dopravu předvedených, avšak v odevzdacích
místech voj enskou správou nepřevzatých koní
podělených evidenčními lístky a dopravních
prostředků, vyměřuje se za každý kilometr
vzdálenosti mezi odevzdacím místem a stano
vištěm koně nebo dopravního prostředku
takto:
Zákoně (soumara) bez postroje (sedla,
výstroje soumara) ........................... 19 h
Za koně (soumara) s postrojem (se
dlem, výstroj em soumara) .............. 25 h
Za ostrojeného vola............................. 23 h

Za ostrojenou krávu ......................... 15 ii
Za vůz ..................................................
4 h
Při tom nebude hleděno ke zlomkům pod
0 5 km, kdežto zlomky 0 5 km a výše počítají
se za 1 km.
Výrazem „kůň“ rozumí se též mezek, mul
a osel.
Náhrada podle tohoto paragrafu bude se vy
plácet! jen na žádost majitele koně neb do
pravního prostředku.
§ 3.
Náhrady v tomto nařízení určené platí ode
dne 27. října 1921.
§ 4.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a pozbývá jí dnem 31. prosince 1922.
Veškeré předpisy starší, pokud odporují
tomuto nařízení, pozbývají platnosti. Prove
dení jeho přísluší ministru národní obrany
v dohodě se zúčastněnými ministry.
Udržal v. r.
Dr. Dolanský v.
Šrámek v. r.
A. Novák v. r.
černý v. r.
Dr. šrobár v. r.
L. Novák v. r.
Staněk v. r.
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v.
Habrman v. r.
Dr. Mičura v. r.
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.
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