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15.
Vyhláška předsedy vlády 

ze dne 5. února 1930
o opatřeních Stálého výboru podle §u 54 
ústavní listiny s prozatímní platností zákona.

Vzhledem k ustanovení §u 54, odst. 15., 
ústavní listiny vyhlašuji, že opatření Stálého 
výboru:

1. ze dne 11. října 1929, č. 155 Sb. z. a n., 
kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března 
1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu;

2. ze dne 11. října 1929, č. 156 Sb. z. a n., 
kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne
28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně 
nájemníků;

3. ze dne 11. října 1929, č. 157 Sb. z. a n., 
kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne
28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n., o odkladu 
exekučního vyklizení místností;

4. ze dne 11. října 1929, č. 158 Sb. z. a n., 
kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 
17. března 1925, č. 58 Sb. z. a n., ve znění 
zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. 
a n., o celních slevách pro dovoz strojů a pří
strojů;

5. ze dne 11. října 1929, č. 159 Sb. z. a n., 
o státní pomoci při živelních pohromách 
v roce 1929;

6. ze dne 11. října 1929, č. 161 Sb. z. a m, 
kterým se prodlužuje platnost dovozních listů 
a rozšiřuje jejich použití;

7. ze dne 22. října 1929, č. 162 Sb. z. a n.,

o nemocenském ošetření důchodců podle zá
kona ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb. z. a n., 
o pensijním pojištění soukromých zaměst
nanců ve vyšších službách;

8. ze dne 7. listopadu 1929, č. 166 Sb. z. a n., 
o konečné úpravě československé měny, a

9. ze dne 7. listopadu 1929, č. 175 Sb. z. a n., 
o zatímním vedení státního hospodářství od
1. ledna do 28. února 1930,
byla ve lhůtě stanovené v odst. 15. §u 54 
ústavní listiny oběma sněmovnami Národního 
shromáždění schválena.

Udržal v. r.

16.

Vyhláška ministra financí v dohodě 
s ministry obchodu, zemědělství a pro 

zásobování lidu 
ze dne 29, ledna 1930, 

jíž se doplňují ustanovení o výrobě lihu v kon
sumních lihovarech ve výrobním období 

1929/30.

Podle § 4, poslední odstavec, vládního naří- _ 
zení ze dne 7. května 1920, č. 355 Sb. z. a n., 
o prozatímní úpravě poměrů průmyslu liho
varského a hospodaření lihem, ustanovuji v do
hodě s ministry obchodu, zemědělství a pro 
zásobování lidu:

V zemědělských lihovarech, jež prokáží nad
bytek pohotových lihovarských surovin vlast
ní sklizně, jest dovoleno překročili nadvýrobu,
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připuštěnou oddílem F vyhlášky ministra 'fi
nancí ze dne 27. září 1929, č. 137 Sb. z. a n., 
o výrobě lihu v konsumních lihovarech ve vý
robním^ období 1929/30, o dalších 15 procent 
výrobního oprávnění lihovaru pro výrobní ob
dobí 1929/30 přiznaného, dodatečné příděly 
v to počítaje.

Povolení k nadvýrobě podle předchozího od
stavce udělí finanční úřady I. stolice pouze 
těm zemědělským lihovarům, které o to zvláště 
zažádají a prohlásí svůj souhlas s tím, že líh 
vyrobený na základě těchto povolení bude pře
vzat, případně zaplacen orgánem lihem hospo
dařícím až po 1. listopadu 1930.

Jinak platí o lihu, vyrobeném na základě po
volení podle předchozího odstavce udělených, 
ustanovení oddílu F vyhlášky č. 137/1929 Sb. 
z. a n.

Dr. Engliš v. r.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 7. února 1930, 

jíž se opravuje chyba ve vyhlášce téhož mini
stra ze dne 18. ledna 1930, čís. 13 Sb. z. a n., 
o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a 

částí osad, povolených v roce 1929.

Ve vyhlášce ministra vnitra ze dne 18. ledna 
1930, čís. 13 Sb. z. a n., o změnách úředních 
názvů měst, obcí, osad a částí osad, povole
ných v roce 1929, má býti v oddílu: V zemi 
české, bod 7., správně toto:

„Pro osadu, utvořenou sloučením osad Po
dolí a Svijan, tvořících místní obec Podolí 
v politickém okresu turnovském, ustanoven 
byl název Svijan y, kterýžto název jest též 
názvem místní obce.“

Dr. Slávik v. r.

17.

Státní fiskárnn v Prs ze.


