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§ 25.
Přechodná ustanovení.

Lhůty stanovené v § 8, odst. 1., pro prvý 
rok účinnosti tohoto nařízení posunují se ke 
dni 1., pokud se týče 15. září.

§26.
Ustanovení závěrečná.

t1) Pokud nebude zřízena na území Pod- 
karpafeké Rusi zemědělská rada, vykonává 
funkce, jí tímto nařízením přikázané, orga- 
nisace zemědělců, určená ministerstvem ze
mědělství.

(2) Vzorce pro licenci (§ 5), zápis o licenč
ním řízení (§ 7), připouštěcí lístek (§ 11) a 
připouštěcí protokoly (§ 12) stanoví mini
sterstvo zemědělství.
^ (3) Zákon č. 169/1924 Sb. z. a n. nabývá 
účinnosti, pokud se týče plemenitby koní, zá
roveň s tímto nařízením dnem 26. července 
1925.

nařízení ze dne 3. září 1920, č. 516 Sb. z. a n., 
nařizuje se k zamezení podloudného vývozu 
vajec přes hranice republiky československé 
toto:

§ 1.

Veškeré zásilky vajec, docházející do stanic 
nebo míst v pohraničních politických okresích 
Kraslice, Výprty a Liberec v Čechách, jsou 
vázány na dopravní osvědčení.

§ 2.
Dopravní osvědčení vydává příslušná 

okresní správa politická pro zásilky určené 
do svého obvodu v rámci skutečné místní po
třeby.

§ 3.
Dopravní osvědčení vztahuje se na ja

kýkoliv způsob dopravy a na každé množství 
vajec.

§ 27.
Provedením tohoto nařízení pověřují se 

ministři zemědělství a vnitra.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.

Malypetr v. r. 
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Markovič v. r.

165.
Nařízení presidenta zemské správy 

politické v Praze 
ze dne 11. července 1925, 

kterým se zavádějí dopravní osvědčení na zá
silky vajec do pohraničních politických okresů 

Kraslice, Výprty a Liberec v Čechách.

Na základě zmocnění ministerstva pro zá
sobování lidu, vydaného podle ustanovení § 9

§ 4.

Přestupky tohoto nařízení budou trestány, 
pokud čin nepodléhá přísnějšímu trestu, podle 
§11 shora uvedeného vládního nařízení poli
tickým úřadem místa určení peněžitou poku
tou až do dvaceti tisíc korun nebo vězením 
až do šesti měsíců. Tresty tyto mohou býti 
uloženy také najednou.

§ 5.
Zásilky vajec do shora zmíněných pohra

ničních okresů bez dopravních osvědčení mo
hou býti ve smyslu § 19 citovaného vládního 
nařízení prohlášeny za propadlé ve prospěch 
státu.

§ 6.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

President zemské správy polilické v Praze:

Kosina v. r.

Státní tiskárna v ťraze.


