
Sbírka zákonů a nařízení, č. 256. 1571

•ř. z., usnesla se stanovití nové mzdové sazby 
za zhotovení blůzy, kalhot, pláště pro pěší, 
pláště pro jízdu, pláštěnky a nově zavedených 
kalhot vzor 24 takto:
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Místa I. třídy jsou: Velká Praha, Velké 
Brno, Prostějov, Boskovice a všechna místa, 
v nichž sídlí obchodní a živnostenská komora.

Místa II. třídy jsou: všechna ostatní místa.

Tyto mzdové sazby platí pro zhotovení 
oněch shora uvedených součástek vojenských 
stejnokrojů, jichž dodávky budou zadány po 
1. listopadu 1924.

Současně zrušují se sazby, jež byly pro vý
še jmenované druhy stanoveny vyhláškou 
ministra sociální péče ze dne 18. listopadu 
1922, čís. 337 Sb. z. a n.

Habrman v. r.

256.
Vládní nařízení 

ze dne 13. listopadu 1924 
o vyloučení některých bytů z povinnosti uby
tovací podle § 25 zákonů o ubytování vojska.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 13. května 1924, č. 118

Sb. z. a n., jímž se mění §§ 25 zákonů o uby
tování vojska, jakož i podle čl. V. zákona ze 
dne 11. června 1879, č. 93 ř. z., resp. uh. 
zák. čl. XXXVI z r. 1879 o ubytování vojska:

Čl. I.
Vládní nařízení ze dne 30. května 1924, 

č. 119 Sb. z. a n., kterým se provádějí §§ 25 
zákonů o ubytování vojska, doplňuje se v § 1 
odst. (2) takto:

Do výkazu o obsazovacím prostoru nebuď- 
tež však pro trvalé ubytování vojenských 
gážistů podle § 25 zák. pojímány:

a) byty (místnosti) v domech, přestav
bách, přístavbách a nástavbách domů, pro 
něž bylo uděleno nebo se udělí úřední stavební 
povolení po 27. lednu 1917, na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi po 12. listopadu 1916, 
a v jiných domech místnosti, které byly nově 
zřízeny teprve po 30. dubnu 1924;

b) takové byty (místnosti), za které jejich 
majitelé zřídili byty (místnosti) náhradní 
podle § 9 zákona ze dne 30. října 1919, č. 592 
Sb. z. a n., o zabírání bytů obcemi.

čl. II.
Pokud byly byty (místnosti) uvedené 

v předcházejícím článku do výkazu o obsa
zovacím prostoru již pojaty, nebuďtež^k trva
lému ubytování vojenských gážistů podle 
5 25 zák. přidělovány.

čl. III.
Toto nařízení, jež provésti se ukládá mini

stru národní obrany v dohodě ^ s ministry 
vnitra a spravedlnosti, nabývá účinnosti 
dnem vyhlášení.
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