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Sbírka zákonů a nařízení, č. SS.

§9.
Zkoušení jiných elektrických
strojů a měřicích přístrojů.
(1) čsl. ústřední inspektorát pro službu cej-'
chovní má právo zkoušeti jakékoli elektrické
stroje a měřicí přístroje a vydávati podle po
třeby o tom vysvědčení.
(2) Tyto práce se však provedou jen v tom
rozsahu, jak to dočasné technické zařízení čsl.
ústředního inspektorátu pro službu cejchovní
dovolí. Obvyklé cejchování elektroměrů a
k tomu potřebné přípravné práce nesmí tím
trpěti.
(3) Manipulační poplatky za tyto práce určí
čsl. ústřední inspektorát pro službu cej chovní
a oznámí je žadateli. Splatné jsou před začát
kem zkoušek. Není-li možno při větších pra
cích určití tyto manipulační poplatky již na
před přesně, oznámí se žadateli pravděpodobný
největší poplatek, který musí napřed zaplatit'.
Po dokončení zkoušek vykoná úřad podrobné
súčtování.
(4) Podle zkušeností získaných v tomto
oboru určí čsl. ústřední inspektorát pro službu
cej chovní později pro případy častěji se vy
skytující pevnou sazbu, kterou úředně vyhlásí
v „úředním věstníku státní služby cej chovní"
§ io.
Závěrečná ustanovení.
(1) Elektroměry vyrobené a k úřednímu
cejchování připuštěné podle oddílu III., č. 12.
a 13., nařízení ministerstva obchodu ze dne
21. prosince 1903, č. 261 ř. z., o úředním zkou
šení a ověřování elektrických počitadel, a vy
hlášky ministerstva veřejných prací ze dne
25. srpna 1908, č. 199 ř. z., pak vyhlášky téhož
ministerstva ze dne 3. července 1911, č. 134
ř. z., o připuštění nových soustav elektrických
počitadel k úřednímu zkoušení a ověřování,
a podle nařízení č. 107.225/1908 K. M. (uh.
obch.), o úpravě a odchylkách měr a měřidel,
připouštějí se k úřednímu ověřování do pěti
let po dni vyhlášení tohoto nařízení, vyhovují-li uvedeným dřívějším pravidlům.
(2) Firmy, jejichž elektroměry jsou uvá
děny v Československé republice do oběhu,
jsou povinny předložití čšl.-ústřednímu inspektorátu pro službu cej chovní do šesti měsíců
po dni vyhlášení tohoto nařízení dva výkresy
a popis každého vzoru elektroměru, jak usta
noveno v § 5., odst. 7., lit. b) až g), aby se
určilo příslušné označení vzoru podle § 5.,
odst. 18.

(3) Elektroměrů úředně cejchovaných před
vyhlášením tohoto nařízení může se užívati až
dc zániku platnosti ověření i kdyby nevyhovo
valy těmto pravidlům.
(4) Nové elektroměry zhotovené podle dosa
vadních úředních pravidel se připustí k první
mu úřednímu cejchování do šesti měsíců po
dni vyhlášení tohoto nařízení.
(5) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
vyhlášení. Tímto dnem pozbývají platnosti do
savadní předpisy o úředním cejchování elek
troměrů/a to zejména nař. č. 231/1903 ř. z.,
vyhlášky ministerstva veřejných prací ze dne
23. července 1908, č. 184 ř. z., č. 199/1908 ř. z.,
ministerské nařízení ze dne 17. prosince 1909,
č 211 ř. z., vyhlášky ministerstva veřejných
prací ze dne 6. května 1910, č. 100 ř. z.,
č. 134/1911 ř. z., ministerská nařizení ze dne
31. ledna 1912, č. 33 ř. z., a ze dne 21. prosince
1912, č. 233 ř. z., a nař. č. 107.225/1908 K. M.
(uh. obch.) a mění se ustanovení § 1, bod 25.,
vládního nařízení ze dne 22. listopadu 1919,
čís. 629 Sb. z. a n., kterým se stanoví poplatky
za cejchování elektroměrů, a příslušné usta
novení § 1 vládního nařízení ze dne 22. pro
since 1920, čís. 681 Sb. z. a n., kterým se sta
noví přirážky k poplatkům za cejchování
těchto přístrojů.
(e) Provedením tohoto nařízení pověřuje se
ministr veřejných prací.
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89.
Vyhláška ministra financií
zo dňa 14. júna 1926,
ktorou sa čiastočne prevádza vládně nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n.,
o úpravě sídiel a obvodov štátnych mernkkych úradov evidencie pozemkového katastru
na Slovensku.
Počínajúc dňom 1. júla 1926 zahája podFa
§u 1 vlád. nar. č. 83/1925 Sb. z. a n., svoju
činnost’ štátné mernícke úřady evidencie po
zemkového katastru v Trenčíne a Michalovciach.
Dr. Engliš v. r.
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