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Čís. 491.

Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 26. srpna 1919,
jímž zakazule se porážka telat a mladého dobytka.
Na základě zákona ze dne 24: července 1917,
čís. 307 ř. z. a uherského zákona čís. LXIII, z roka
1912,. a čís. L z roku 1914, se vydává toto naří
zení. s platností do konce února 1920.
§ lTelata, jalovice a volci až do stáří 2% roku,
dále býci až do stáří 2 let, smějí se porážet i aneb
k zabiti prodávati jen s úředním povolením. Stáří
do 244 roku rozpozná se, dle 4, stáří do 2 let dle
■2 dolních náhradních řezáků (zubů).
§ 2.
Okresní politický úřad ustanoví ihned v každé
0'bci z řad chovatelů dobytka jednoho znalce, kte
rý'výstavovati bude úřední povolení na dobytek
v § I vyjmenovaný.
§ 3.
Ustanovení § 1 nevztahuje se na zvířata:
a) dovezená z ciziny,
b) prodaná k zabití dříve než vešlo toto naří
zení v platnost, zabijí-li se během osmi dnů
ode dne nákupu a na kusy,»které před vydá
ním tohoto nařízení byly již pro jatečné účely
určeny, pokud se ovšem nejedná o telata, na
která vztahují se ustanovení nařízení ze dne
21. ledna 1919, č. 36 Sb. z. a n.,
c) zvířata z nouze odporažená.
§ 4.
Ohledně úředního povoleni k prodeji telat
mladších 6 měsíců, zůstává v platnosti vládní na
řízení ze dne 21. ledna 1919, č. 36 Sb. z. a n.
■
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§ 5Úřední povolení může hýli chovateli uděleno
v následujících případech:
a). Nchodí-li se zvíře na základě špatného těles
ného vývoje k chovu,
b) je-li nemocné aneb pohmožděné, v důsledcích
čehož by se špatně vyvíjelb,
c) nalézá-li se v hospodářské tísni, z níž by mu
bylo pomoženo odprodejem dobytčete.
Toto povolení nesmí býti však vydáno cho
vateli na tele příliš mladé, které by nemělo vyvi
nuto všech osm mléčných řezáků a nemělo za
hojený pupek.
§ 6.
Úřední povolení musí býti opatřeno běžným
číslem, popsáním dobytčete, uvedením důvodu,

na základě kterých bylo vystaveno, podpisem
vystavovatele úředního povolení a obecního sta
rosty.
Toto úřední povolení odevzdá prodávající
kupujícímu, jemuž odebéře ho přehližitel dobytka
a masa v oné obci, kde se dobytek odporáží. Pře
hližitel dobytka a masa odvede jednou týdně ode
braná úřední povolení obecnímu starostovi, který
je zašle okresnímu úřadu politickému.
§ 7.
Nad prováděním tohoto iiařízeuí bdí okresní
politický úřad, který může změniti rozhodnutí
znalce, ustanoveného ve smyslu § 2 tohoto na
řízení.
Odepře-li tento vydání .úředního povolení,
může se chovatel během 14 dnů odvolat! k okres
nímu politickému úřadu, který rozhodne po pro
vedeném šetření v obci během osmi dnů, s plat
nosti konečnou.
Dopravuje-li se dobytek v § 1 vyjmeno
vaný drahou, musí se úřední povolení přiložiti
k nákladnímu listu. Jedná-li se o dopravu do
bytka, jenž zakoupen byl k chovu, musí býti na
dobytčím pasu označeno: .,určeno k chov#“. Do
pravu dobytka v § 1 vyznačeného bez tohoto
opatření (bez úředního povolení, aneb označení
na pase „určeno k chovu1') nesmí správa dráhy
k dopravě převzíti. •
§ 8.
Přestupky tohoto nařízení stíhají okresní po
litické úřady peněžitou pokutou až do 5000 K cv.
vězením do 6 měsíců.
Zvířata proti předpisům tohoto nařízení na
porážku přivedená iiebo poražená, propadají, ve
prospěch státu.
Š 9.
Dopustí-li se živnostník (překupník, řezník)
přestupku proti tomuto nařízení, může býti po
trestán odejmutím živnostenského oprávnění.
' § 10.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem 1. září
1919.
Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Horáček v. r.
Staněk v. r.
Habrman v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Prášek v. r.
Houdek v. r.
Dr. Heidler v. r.
Hampl v. r.
Stříbrný v. r.

Běžné číslo:

Obec:.......

Země:

Politický okres:

i

Úřední povolení
vystavené ve smyslu vládního nařízeni ze dne

1919T

cis................... o zákazu porážky telat a mladého dobytka:

Jméno a sídlo chovatele:

Popis zvířete dle pohlaví, barvy, rázu, zvlášt
ních znamení a stáří:

Důvody pro udělení povolení k porážce ve
smyslu § 3. shora uvedeného vládního na
řízení :
, .

j-)ne
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Podpis starosty a znalce jako vystavovatele úředního
povalení:
»

Dobytče bylo odporaženo v.................. ................
dne -..............................

■ Dne ................... .........
Přehlíží tet dobytka, a masa:

Ze státní tiskárny v Praze,

