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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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ných prací ze dňe 26. dubna 1922, ě. 7493/VI 
ai 1922, a ze dne 18. ledna 1923, č. 43.039/VI 
ai 1922.

§ 2.

Poříční plavební úřad pro oblast Labe se 
sídlem v Praze jest podle § 2 vlád. nařízení 
ze dne 20. října 1921, č. 377 Sb. z. a n., pod
řízen čsl. plavebnímu úřadu v Praze a působí 
j akožto výkonný úřad; mimo to rozhoduj e dle 
platných předpisů také jako plavební úřad 
I. stolice.

§ B.
Působnost Poříčního plavebního úřadu pro 

oblast Labe se sídlem v Praze vztahuje se 
na všechny vodní cesty splavné pro lodi i vory 
v této oblasti, tedy i na Vltavu nad českými 
Budějovicemi a také na Labe nad Mělníkem. 
Trať Labe od Roudnice k státní hranici česko- 
slovensko-německé bude ve věcech plavebních 
přidělena exposituře v ústí n. L., jejíž pů
sobnost a ustrojení se vymezí zvláštním vlád
ním nařízením dle § 5 vlád. nařízení ze dne 
20. října 1921, č. 377 Sb. z. a n.

rový a váhový, zák. čl. V/1007 o měrách, jich 
používání a dohledu na ně, a nařízení mini
sterstva veřejných prací ze dne 20. listopadu 
1918, č. 52 Sb. z. a n., o zřízení českosloven
ského ústředního inspektorátu pro službu cej- 
chovní, vyhlašují se předpisy vydané čsl. 
ústředním inspektorátem pro službu eej- 
chovní o úředním cejchování mostních vah 
opatřených samočinným vyvažovacím přístro
jem „Vellox“ soustavy Fr. Wiesner v Chru
dimi.

Předpisy ty nabývají účinnosti dnem vyhlá
šení.

Srba v. r.

Předpisy
o úředním cejchování mostních vah opatře
ných samočinným vyvažovacím přístrojem 
„Vellox“ soustavy firmy Fr. Wiesner v Chru

dimi.

A. Popis a působnost přístroje.

§ 4.
Přednostou Poříčního plavebního úřadu pro 

oblast Labe se sídlem v Praze ustanovuje se 
přednosta oddělení pro vodní stavby při zem
ské správě politické v Praze; týž vedle dosa
vadní své činnosti v oboru vodních staveb 
(pro zemskou správu politickou) obstará 
agendu Poříčního plavebního úřadu personá
lem státní stavební služby a všemi výkonnými 
orgány v příslušných tratích ustanovenými.

§ 5.
Agenda Poříčního plavebního úřadu pro 

oblast Labe se sídlem v Praze bude vedena 
odděleně od agendy oddělení pro vodní stavby 
při zemské správě politické.

Novák v. r. Srba v. r.

184.
Vyhláška ministra veřejných prací 

ze dne 2. srpna 1925, 
kterou se uveřejňují předpisy o úředním cej
chování mostních vah opatřených samočin
ným vyvažovacím přístrojem „Vellox“ sou

stavy firmy Fr. Wiesner v Chrudimi.

Podle zákona ze dne 23. července 1871, č, 16 
ř. z. z r. 1872, jímž se stanoví nový řád mě-

1. Nosnými pákami redukované zatížení 
mostu váhy přenáší se táhlem 2, mezipákou 3 
a závěsy 4 na vahadlo 1. Hrubé vyrovnání 
váhy děje se závažím 5, jemné závažím 6,-p©-- 
suvným po příslušném pravítku. Rovnovážná 
poloha vahadla je pozorovatelnou pomocí ja
zýčků 7 a 7'.

2. K vahadlu 1 přišroubována je vodicí 
deska 8, v jejíchž drážkách pohybují se bě- 
houny 9 a 10. Oba opatřeny jsou odečitately, 
ukazujícími na příslušných stupnicích a ve
spod ozubenými tyčemi, s kterými zabírají 
ozubená kola 14 a 14'. Prvé naklínováno je na 
hnacím hřídeli 13, druhé je pevně osazeno na 
hřídeli 13'.

3. Na těchto hřídelích jsou dále naklíno- 
vána ozubená kola 15 a 15' zabírající s hna
cími tyčemi 23 a 23', rohatky 16 a 16' zadržo
vacího ústrojí, ozubená kola 17 a 17' poháně
jící větrníky 20 a 20', ozubená hnací kola 18 a 
18' počitadla 48, jakož i ozubená kola 19 a 19' 
pohánějící případný číselník.

4. Hnací tyče 23 a 23', vedené v postra- 
nicích přístroje, opatřeny jsou k docílení jich 
potřebné váhy závažími 24 a 24'; mimo to na 
počátku pohybu tyčí zvyšuje se váha jich pů
sobením závaží upravených na úhlových pá
kách 25 a 25', jejichž výkyvu užito je dále ke 
změně polohy nárazníku 26, sloužícího ke 
zmenšení kyvu vahadla před dosažením rovno
vážné polohy.


