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178.

Vyhláška ministra veřejných prací 

ze dne 1. července 1925 

o změně předpisů týkajících se úředního cej

chování dopravních nádob na mléko (mléč

ných konví), uveřejněných vyhláškou mini

sterstva obchodu ze dne 13. července 1906, 

č. 148 ř. z.

Podle zákona ze dne 23. července 1871, č. 16 
ř. z. z r. 1872, jímž stanoví se nový řád mě
rový a váhový, a nařízení ministerstva veřej
ných prací ze dne 20. listopadu 1918, č. 52 
Sb. z. a n., o zřízení čsl. ústředního inspekto
rátu pro službu cejchovní, vyhlašuje se čsl. 
ústředním inspektorátem pro službu cej chovní 
vydaná změna předpisů o úředním cejchování 
dopravních nádob na mléko (mléčných konví), 
uveřejněných vyhláškou ministerstva obchodu 
ze dne 13. července 1906, č. 148 ř. z.

Srba v. r.

Předpisy
týkající se úředního cejchování dopravnídi 

nádob ua mléko (mléčných konví).

(!) Bod 2. hlavy I. oddílu A předpisů o úřed
ním cejchování dopravních konví na mlékc 
(mléčných konví), uveřejněných vyhláškou 
ministerstva obchodu ze dne 13. července 
1906, č. 148 ř. z., mění se takto:

„Obsah nádob nesmí býti menší než jeden 
litr a větší než padesát litrů."

(2) Bod 9. hlavy II. zmíněných předpisů zní 
takto:

„Odpovídají-li dopravní konve na mléko 
podmínkám uvedeným v hlavě L, jest ověření 
předsevzíti jenom tehdy, když odchylka ob
sahu označeného na kovové destičce nepřekro
čil] e při cej chovní zkoušce dopravní nádoby 
na mléko o obsahu menším 10 litrů ± 1Iiqq, 
o obsahu 10 litrů a větším + 1/2oo udávaného 
obsahu nádoby."

(3) Předpisy ty nabývají účinnosti dnem vy
hlášení.

čsl. ústřední inspektorát pro službu cej chovní.
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