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1920/21 dotyčnému lihovaru přiznaného a 
o případné převody zvětšeného, a to v tom po
měru, ve kterém jejich nadvýroba stojí k cel
kové nadvýr.obě všech hospodářských liho
varů s výrobou droždí nespojených.

Všechny výše uvedené přejímací ceny platí 
se družstvu hospodářských lihovarů pro 
prodej lihu v Praze jako organisaci zeměděl
ských lihovarů. Družstvo toto určí v dohodě 
s čsl. komisí lihovou výši cen za líh brambo
rový, kukuřičný, řepný a melasový a súčtuje 
tyto s dodavateli. Pro líh, vyrobený s po
užitím melasy jako převážné suroviny vedle 
brambor, kukuřice nebo řepy, bude platiti 
stejná cena, jako pro líh melasový.

Převýší-li veškerá výroba všech zeměděl
ských lihovarů ve výrobním, období 1921/22 
množství 422.000 hl alkoholu, zaplatí druž
stvo hospodářských lihovarů pro prodej lihu 
v Praze za každý 1 hl alkoholu, nad uvedené 
množství vyrobeného, poenale v částce 
2000 Kč do státní pokladny. Pro vyúčtování 
tohoto poenale družstva s jednotlivými země
dělskými lihovary platí obdobně ustanovení, 
uvedená shora pod č. 1., odstavec čtvrtý.

V případech, kdy jednotlivý zemědělský 
lihovar nedodržel předpisů platných pro vý
robu lihu v zemědělských lihovarech a stihly 
jej za to rozhodnutím ministerstva financí 
důsledky po stránce přejímací ceny za líh, 
pr-jti předpisům vyrobený, vrátí družstvo ho
spodářských lihovarů státní pokladně pří
slušný cenový rozdíl a súčtuje týž dotyčnému 
lihovaru k tíži.

2. Přejímací cena zá 1 hl alkoholu, vyrobe
ného v surovém lihu v rámci výrobního 
oprávnění v průmyslových lihovarech, ne
spojených s výrobou droždí, činí:

a) za množství až do 10.000 hl alkoholu, 
v jednotlivém průmyslovém lihovaru vyro
bené, 730 Kč,

b) za množství nad 10.000 hl alkoholu, 
v jednotlivém průmyslovém lihovaru vyro
bené, 676 Kč.

Za líh, vyrobený v jednotlivém průmyslo
vém lihovaru, nespojeném s výrobou droždí 
nad míru jeho výrobního oprávnění zapraví 
se přejímací cena označená shora pod č. 1., 
odstavec třetí.

3. Za 1 hl alkoholu, vyrobeného v průmyslo
vých lihovarech, spojených s výrobou droždí 
v rámci jich výrobního oprávnění, za šetření 
stanoveného výrobního poměru mezi droždím 
a lihem, zaplatí se přejímací cena částkou 
676 Kč.

Pro líh, vyrobený v jednotlivých průmyslo
vých lihovarech s výrobou droždí spojených, 
za jiných podmínek než v předchozím od
stavci uvedených, platí obdobně ustanovení, 
uvedené shora pod č. 1., odstavec druhý, věta 
druhá.

československá komise lihová jest opráv
něna při dodávce surového lihu na výše sta
novené ceny vypláceti přiměřenou zálohu; 
zbytek doplatí dodavateli po konečném vy
účtování po uplynutí výrobního období.

§ 2.

Jako odměnu za rafinování lihu surového 
zaplatí rafineriím československá komise li
hová ve výrobním období 1921/22 za každých
10.000 litrových procent prodaného rafinova
ného lihu částku 136 Kč, a to v rámci rafi- 
načních kvót, jednotlivým rafineriím jmeno
vanou komisí stanovených, avšak s podmín
kou, že rafinerie provedou investice potřebné 
k zabezpečení předválečné jakosti lihu.

§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provedením jeho pověřuje se mi
nistr financí.

Udržal v. r.
A. Novák v. r. 
Černý v. r.
Šrámek v. r.
Staněk v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Dr. Dérer v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Tučný v. r.
Srba v. r.
Dr. Mičura v. r.

283.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 29. září 1922,
kterým se prodlužuje lhůta pro vybírání obec
ních dávek dle posud platných předpisů, sta
novená v čl. L, k § 59, odst. 1., vládního naří
zení ze dne 27. dubna 1922, čís. 143 Sb. z. a n., 
k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, 

čís. 329 Sb. z. a n.

Na základě § 59, odst. 2., zákona ze dne
12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., se na
řizuje:

§ I-
Lhůta do 30. září 1922, stanovená v člán

ku I., k § 59, odst. 1., vládního nařízení ze
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dne 27. dubna 1922, čís. 143 Sb. z. a n., pro
dlužuje se do 31. prosince 1922. V důsledku 
toho mění se časový údaj „po 1. říjnu 1922“, 
uvedený v článku L, k § 59, odst. 2., tohoto 
nařízení, na časový údaj „po 1. lednu 1923“.

ního úřadu s obmezeným oborem působnosti 
policejní ředitelství s okresními policejními 
komisařstvími v Král. Poli a Husovicích, jakož 
i s policejními expositurami v' Břeclavě a 
Hrušovanech-šanově.

§ 2.

Nařízení toto, jež se nevztahuje na dávku 
ze zábav a dávku z přírůstku hodnoty nemo
vitostí (§ 37 cit. zák.), nabývá účinnosti 
dnem vyhlášení; provedením pověřují se mi
nistři vnitra a financí.

Udržal v. r.
Šrámek v. r. 
A. Novák v. 
Srba v. r.
L. Novák v. 
Tučný v. r. 
Dr. Dérer v.

Dr. šrobár v. r.
r. černý v. r.

Dr. Dolanský v. r.
r. Staněk v. r.

Dr. Yrbenský v. r.
r. Dr. Mičura v. r.
Habrman v. r.

234.

§ 2.

Policejní obvod.

Působnost tohoto policejního ředitelství 
vztahuje se na celý obvod Brna, utvořeného 
zákonem ze dne 16. dubna 1919, č. 213 Sb. z. 
a n. (Velké Brno), a osadu Mokrou Horu 
místní obce Jehnic. Toto území jest obvodem 
policejního ředitelství v Brně.

Tento obvod rozděluje se na následující tři 
okresy I. až III. a to:

I. okres obsahuj e: město Brno v mezích 
hranic, jež trvaly před rozšířením teritoriál
ního obvodu zákonem ze dne 16. dubna 1919, 
č. 213 Sb. z. a n., dále: Kamenný Mlýn, Boho- 
nice, černovice (vyjímajíc část těchto t. zv. 
Nové černovice), Dolní a Horní Heršpice, 
Jundrov, Kohoutovice, Komárov, Lískovec, 
Přízřenice, Slatinu, Tuřany a Vejvanovice.

Vyhláška
ministrů financí a veřejných prací 

ze dne 31. srpna 1922

o účinnosti zákona ze dne 26. června 1922, č. 
196 Sb. z. a n., kterým se Hlavní puncovní 
úřad v Praze podřizuje ministerstvu veřej

ných prací.

Podle § 2 zákona ze dne 26. června 1922, 
č. 196 Sb. z. a n., stanoví se dnem účinnosti 
tohoto zákona 1. leden 1923.

Tučný v. r.
A. Novák v. r.

285.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 26. září 1922

II. o k r e s obsahuje: Komín, Královo Pole, 
Medlánky, Řečkovice, žabovřesky a Mokrou 
Horu místní, obce Jehnic.

V tomto okresu II. zřizuje se okresní poli
cejní komisařství se sídlem v Králově Poli.

III. okres obsahuj e: část černovic, t. zv. 
Nové černovice, Husovice, Juliánov, Malomě- 
řice, Obřany a židenice'.

V tomto okresu III. zřizuje se okresní poli
cejní komisařství se sídlem v Husovicích.

V Břeclavě a v Hrušovan ech-šanově zřizují 
se na nádraží policejní expositury, které jsou 
podřízeny policejnímu ředitelství v Brně. 
Obvod těchto policejních expositur v Břeclavě 
a Hi-ušovanech-šanově se omezuje na rozlohu 
dotyčných nádraží se všemi budovami a že
lezničními tratěmi až k hranicím českoslo
venské republiky.

§ 3.

o zřízení policejního ředitelství v Brně. Působnost.

§ 1.
Na základě zákona ze dne 16. března 1920, 

č. 165 Sb. z. a n., zřizuje se s platností ode 
dne 1. října 1922 jako jednotný státní poli
cejní úřad pro zemské hlavní město Brno a 
okolí na místě dosud tam stávajícího policej-

Působnost tohoto policejního ředitelství 
obsahuje tyto úkony v policejním obvodě:

1. Zachování veřejné bezpečnosti, jakož 
i veřejného pořádku a pokoje;

2. záležitosti ohlašovací, cestovních listů a 
cizinecké, jakož i záležitosti všeobecných ob-


