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Cis. 49&f

Cis. 497,

Nařízení vlády repsbliSsy Československé
ze dne 2, aáří 1©19,

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 2. září 1919,
jímž upravuje se obchod některými druhy zvěře.

kterým se mění nařízení vlády ze dne 7, červen
ce 1919, č. 370 Sb. z. a n., o soupisu nemovitostí,
práv s movitostmi spojených nebo na nich váz
noucích a pohledávek hypotekárních.
Na základě zákona ze dne 27. června 1919,
č. 369 Sb. z. a n.. nařizuje se toto:
§ 1.
Článek 4., č. 2, odst. 2., nařízení vláčty-ze dne
7. července 1919, č. 370 Sb. z. a. n., o soupisu ne
movitostí, práv s movitostmi spojených nebo na
nich váznoucích a pohledávek hypotekárních se
mění a má zníti takto:
„Kapitálová hodnota takto zjištěného ročního
požitku stanoví se pro účely soupisové při opě
tovných plněních trvalých (na věčné časy) 20násobnou, při opětovných plněních omezených na
dobu života jedné osoby lOnásobnovi, při opětov
ných plněních omezených na dobu života dvou
nebo více osob 15násbbnou hodnotou ročního po
žitku".
§ 2.
Výkonem tohoto nařízení pověřuie sc-niinistr
financí.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Tusar v. r.
Dr. Horáček v. r.
Dr. Winter v. r.
Habrman v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Veselý v. r.
Houdek v. r.
Klofáč v. r.
Hampl v. r.
Stříbrný v. r.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917.
č. 307 ř. z., a uher. zák. či. LXI1I z r. 1912 a L
z r. 1914, nařizuje se takto:
§ 1.
Prodávaji-li se dole uvedené druhy zvěře do
mácího původu majitelem honitby, není dovoleno
překročiti tyto nejvyšší ceny:
1. Červené zvěře za i kg .
. . K, 3-50
2. Dančí za 1 kg....................... . K 3-50
3. Kamzicí za 1 kg . . , . . . . K o'-4. Srnčí za 1 kg........................... ♦ K b‘—. K 3*—
6. Divokých králíků za 1 kus . . K 3-7. černé zvěře za 1 kg . . . . . K 2’—
8. Koroptví za 1 kus.................. . K 3'—9a. Paž autu za 1 kus střílených . , K 7'-9b. Bažantu za 1 kus chytaných . . K i 2- Ceny tyto platí o zvěři v nerozloženém stavu,
i s kůží, za červenou, dančí, srnčí a kamzicí vy
vrženou, bez parohů s povinností sběratele dodat:
zvěř na účet sběrny na nejbližší poštu, neb stanici
do vagonu.
§ 2.
Prodává-li se nezabavená zvěřina spotřebite
lům, není dovoleno překročiti tyto nejvyšší ceny:
A.
Celé kusy ucrozrušené s kůží neb s kcžkou,
vyvržené:
1. Červená 1 kg........................... K 4 40
2. Dančí 1 kg.................. .... . . . K 4 40
. 3; Kamzicí 1 kg.................. .... . K 3'80
4. Srnčí 1 kg ... ....................... K (»'30
3. Zaiíc 1 kg
^
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