
Sbírka zákonů a nařízení, č. í@0. a ICÍÍ. 417

Vládní nařízení 
ze dne 28. června 1928

o úpravě výkonné služby pro veřejné státní 
silnice v Podkarpatské Rusi.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §u 3, odst. 3, zák. čl. 1/1890, o veřej
ných cestách a mýtech, a §u 1 zákona ze dne 
27. května 1926, č. 85 Sb. z. a n., o působnosti 
ministerstva veřejných prací ve věcech ve
řejných cest a mýt na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi:

§ I-
Působnost vládního nařízení ze dne 17. září 

1926, č. 191 Sb. z. a n., o úpravě výkonné 
služby pro veřejné státní silnice na Slovensku, 
rozšiřuje se na Podkarpatskou Rus.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 
července 1928 a pi'ovede je ministr veřejných 
prací.

Dr. Šrámek v. r.
černý v. r. Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Novák v. r.
Najman v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Tiso v. r. Dr. Nosek v. t.

Dr. Gazík v. r.

101.

Vládní nařízení 
ze dne 28. června 1928, 

kterým se mění vládní nařízení ze dne 10. 
května 1928, č. 70 Sb. z. a n., o zrušení hospo
dářských úřadů v Moravské Ostravě, Brati

slavě a Užhorodě.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § o zakona ze dne 15. dubna 1920, č. 337

100. Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje činiti opa
tření k úpravě mimořádných poměrů, způso
bených válkou:

Čl. I.

§ 1 vládního nařízení č. 70/1928 Sb. z. a n. 
se mění a zní takto:

„Hospodářský úřad pro Slovensko sídlem 
v Bratislavě, zřízený vládním nařízením ze 
dne 22. listopadu 1919, č. 618 Sb. z. a n., 
i Zemský hospodářský úřad pro Podkarpat
skou Rus sídlem v Užhorodě, zřízený vládním 
nařízením ze dne 4. května 1920, č. 344 Sb. 
z. a n., zrušují se dnem 30. června 1928 a 
Hospodářský úřad pro moravsko-slezský prů
myslový obvod sídlem v Moravské Ostravě, 
zřízený nařízením veškerého ministerstva ze 
dne 18. června 1917, č. 260 ř. z., dnem 30. 
listopadu 1928, a jejich působnost se pře
náší s výjimkou potírání lichvy životními 
potřebami na místně příslušné zemské úřady 
v Bratislavě, Užhorodě a Brně.“

Čl. 11.

§ 2 téhož nařízení se mění a zní takto:
„Likvidaci zrušených hospodářských úřadů 

provede ministerstvo pro zásobování lidu, 
které již před 1. červencem, vztažmo před 
1. prosincem 1928 učiní nutná k tomu opa- 
tření.“

čl. 111.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provede je ministr pověřený vede
ním ministerstva pro zásobování lidu v do
hodě s ministry vnitra a financí.

Dr. Šrámek v. r.
Černý v. r. Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Novák v. r.
Najman v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Tiso v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gazík v. r.

Statní tiskárna v Praze.


