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182.
Vyhláška předsedy vlády 
ze dne 17. srpna 1925 

o statistice stavebních a bytových družstev 
podle stavu ze dne 31. prosince 1924 a o sta
tistice hospodářských a pachtovních družstev 
zemědělských včetně družstev pastvinářskýeh 

v období 1924, případně 1924/25.

Podle § 10 zákona ze dne 28. ledna 1919, 
č. 49 Sb. z. a n., o organisaci statistické 
služby, vyhlašuji:

Ve smyslu pracovního plánu pro rok 1925, 
schváleného v plenární schůzi Statistické rady 
státní dne. 22. května 1924, usnesl se výbor 
pro statistiku sociální ve schůzi dne 20. června 
1924 a příslušný podvýbor ve schůzi dne 2. čer
vence 1925, jakož i výbor pro statistiku prů
myslu a obchodu ve schůzi dne 27. listopadu 
1924 a příslušný podvýbor ve schůzi dne 
8. července 1925, jimž bylo dáno plenárním 
usnesením Statistické rady státní ze dne
14. června 1922 a 22. května 1924 — podle 
§ 6, odst. 2., vládního nařízení ze dne 28. listo
padu 1919, č. 634 Sb. z. a n. (Statut Statis
tické rady státní) — zmocnění, aby se usná
šely s konečnou platností, takto:

Bude provedeno:
I. statistické šetření o činnosti stavebních 

a bytových družstev podle stavu ze dne 
31. prosince 1924,

II. statistické šetření o činnosti hospodář
ských a pachtovních družstev zemědělských

včetně družstev pastvinářskýeh v období 
1924, případně 1924/25.

Ve smyslu těchto usnesení budou tato sta
tistická šetření provedena vyplněním zvlášt
ních dotazníků, které rozešle Státní úřad sta
tistický. Dotazníky vyplniti jsou podle § 6 zák. 
č. 49/1919 Sb. z. a n. povinna jednotlivá druž
stva v rámci příslušného návodu přesně a dle 
pravdy, jakož i podati bez prodlení všechny 
později žádané doplňky, opravy a vysvětlivky.

Provedením tohoto usnesení byl pověřen 
podle § 11 vl. naň. č. 634/1919 Sb. z. a n. 
Státní úřad statistický v Praze, jemuž dlužno 
řádně vyplněné dotazníky včas přímo zasílati.

švehla v. r.

183.
Vyhláška ministra veřejných prací 

v dohodě s ministrem obchodu 
ze dne 4. června 1925 

o zahájení působnosti Poříčního plavebního 
úřadu pro oblast Labe se sídlem v Praze.

§ 1.
Podle §§ 1 a 6 vládního nařízení ze dne 

20. října 1921, č. 377 Sb. z. a n., kterým se 
zřizuje Poříční plavební úřad pro oblast Labe 
se sídlem v Praze, ustanovuje se, aby tento 
úřad zahájil svoji činnost dnem 1. září 1925, 
kterýmžto dnem končí prozatímní opatřování 
plavební agendy zemskou správou politickou, 
jak bylo zavedeno výnosy ministerstva veřej-
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