Cis. 559.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 5. října 1920,
kterým se nově upravuje obchod výrobky železář
ských hutí.
Podle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337
Sb. z. a n., nařizuje se takto:

Jeho výkonem pověřuje se ministr průmyslu,
obchodu a živností.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.,
jako správce ministerstva financí a v zastoupení
nepřítomného ministra obchodu.

článek I.
§ 3 nařízení vlády republiky československé
ze dne 2. prosince 1919, čís. 633 Sb. z. a n.,
kterým se upravuje obchod výrobky železářských
hutí, bude zníti nadále takto:

Dr. Burger v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Husák v. r.
Průša v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlík v. r.

§ 3.
Maloobchodník nesmí připočítati na průměr
nou nákupní cenu v stanici přejímací za 100 kg
více než:
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a) při válcovaných výrobcích, v § 2
pod lit. b) uvedených, při prodeji
přímo ze skladu velkoobchodníkova Kč
při prodeji z vlastního skladu při
odebírce nejméně 50& kg
„
b) při válcovaných výrobcích, v § 2
pod lit. c) uvedených, při prodeji
přímo ze sldadu velkoobchodníkova „
pří prodeji z vlastního skladu při
odebírce nejméně 500 kg .... „
c) přu válcovaných výrobcích, v § 2
pod lit. cl) uvedených, při procíeji
přímo ze skladu velkoobchodníkova „
při prodeji z vlastního skladu při
odebírce nejméně 500 kg ... . „

ze dne 5. října 1920,
6‘-r-,
32•—,
S1—,
40-—,
10-—,
40‘—.

Článek II.

Ustanovení čl. I. nařízení vlády republiky
československé ze dne 9. dubna 1920, čís. 223
Sb. z. a n., pokud pozměňuje § 4 výše cit. na
řízení ze dne 2. prosince 1919, č. 633 Sb. z. an ,
bude nadále zníti takto:
§ 4.
Při odebírce menších než v §§ 2 a 3 uvede
ných množství válcovaných výrobků ze skladu
obchodníkova přímo spotřebiteli mohou býti ještě
následující přirážky účtovány:
při odebírce pod 500 kg včetně do
100 kg............... ......................... Kč 5'—,
při odebírce pod 100 kg ... . „ 10-—.

článek III.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

kterým se mění §§ 26 d), 26 e) a 26 g) řádu vyhlá
šeného v příloze 1. císařského patentu ze dne
29. prosince 1915, č. 83 z. z., iímž změněn byl
§ 26 a doplněny §§ 42 a 43 českého zákona o mysli
vosti ze dne 1. června 1866, č. 49 z. z.
Podle zákona ze dne 9. dubna 1920/č. 280
Sb. z. a n., o zvláštních opatřeních v oboru samo
správy v Čechách, na Moravě a ve Sleszkn, na
řizuje se toto:
Článek I.
§§ 26 d), 26 e) a 26 g) řádu vydaného v pří
loze 1. císařského patentu ze dne 29. prosince 1915,
č. 83 z z., zrušují se ve svém nynějším znění a
nahrazují se těmito ustanoveními:
§ 26 d).
Honební lístek může býti vydán buď na jeden
kalendářní měsíc, anebo na jeden honební rok
(§ 17), anebo na tři po sobě jdoucí honební roky.
Lístek tento neopravňuje honit! bez souhlasu
pána myslivosti.
Za vydání lístku honebního na jeden kalen
dářní měsíc znějícího zaplatí mimo kolkovné pán
myslivosti taxu 50 Kč, honební host taxu 30 Kč,
za vydáuí lístku honebního na jeden honební rok
znějícího zaplatí mimo kolkovné pán myslivosti taxu
150 Kč, honební host taxu 100 Kč, a za vydání
lístku honebního na tři honební roky znějícího
zaplatí mimo kolkovné pán myslivosti taxu
400 Kč a honební host taxu 250 Kč.
V předcházejícím odstavci uvedená taxa za
lístek platný na jeden rok snižuje se na 30 Kč
mimo kolkovné pro členy honebního společen1 štva, v jehož honitbě se myslivost vykonává znalci

re smyslu §16 a 14; avšak takový lístek honební opravňuje — předpokládajíc, že bylo udě
leno povolení dle § 25 potřebné — pouze k osobnímu výkonu myslivosti v konitbě lionebního spo
lečenstva, jehož členem jest majitel tohoto lístku
lionebního.
Cizozemci? kteří ani nebydlí v Československé
republice, ani nemají v Čechách pozemkového ma
jetku, zapraví za honební lístek' plaiuý na jeden
rok mimo kolkovné taxu 300 Kč, za honební
lístek platný na tri roky mimo kolkovné taxu
800 Kč.
Takovým cizozemcům může však býti také
vydán honební lístek s platností toliko třídenní,
zi nějž jest zaplatili mimo kolkovné taxu 150 Kč.
/a duplikáty ztropených lístků honebních
r.ení třeba taxu znovu platiti.
Žáci škol lesnických a .lesničtí praktikanti
jsoir osvohbzeni od placení taxy za lístek honební
po dobu svých stu lií, pokud'se týč^ po svou dobu
učební.
'
• § 26 e). '
1-axy za líslky honební vybírá příslušný
.okresní výbor (městská rada).
X vynosit tax plyne 25 °/o do pokladny zaitiíMtelského okresu (v 1’raze a v Liberci ďo poida íny obecnít, To "j0 do zemského fondu.
Obnosy na zemský fond připadající odvádí
přísl: šný okresní výbor (městská rada) každého
roku v měsíci únoru zemskému fondu,
§ 26 g).
.Vyhne-li se kdo povinnosti uložené mu dle
§ 26:i), ůby si opatři! lístek honební, má jej, ne
hledě k pře .pisu § 42, okresní výbor (městská
rada), jemuž přísluší dle § 26b) vydati lístek honehní, vyzvat! platebním rozkazem, aby do !4 dnů
složil u okresní (obecní) pokladny obnos 150 Kč,
jde-li o pána myslivosti, nebo 100 Kč, jedná-H
se o honebňíbo'hosta, po případě, jedná-li se
o cizozemce ve smyslu § 26d), odst. 4., obnos
300 Kc připadající za honební lístek na příslušný
honební rok.
Na tento platební rozkaz lze do 14 dnů podati u okresního výboru (městské rady) stížnost
k zemskému správnímu výboru. Nebude-li příslušná
částka zaplácena do 14 dnů po pravoplatnosti
platebního rozkazu, budiž na požádání okresního
výboru (městské rady) vymáhána dle § 3 cis. na
řízení z' 20. dubna 1854, č. 96 ř. z., politickou
exekucí.
Částky takto vymožené jest upotřebiti dle
předpisu obsaženého v § 26 e).
článek II.
, Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a jsou tudíž honební lístky, vydané od to
hoto dne, podrobeny taxám uvedeným v tomto
nařízení.

Před tímto dnem vydané honební Jístky zů
stávají v platnosti pro vobu, na kterou byly pů
vodně vydány.
Provedení tohoto nařízení ukládá se ministra
vnitra v dohodě s ministrem zemědělství a mi
nistrem financí.

Černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v, r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Bnrger v. r.
Dr. Kovařík v. r
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r.

v. r.
Dr, Gruber v. r. - )
Dr. Mlčura v. r, ■
Husák'-v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Fajnor v. r. č
Dr. Brdlík v. r.

Čís. 561.

Nařízení vlády re mbliky 0esko3love:t3ké
ze dne 5. října 1920,
kterým se mění l§ 47 moravského zákona honeb*
ního ve znění zákona ze dne 26. října 1912, č. 20
z. z. z r. 1914.
Podle zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 280
Sb. z. a n., o' zvláštních opatřeních v oboru samo
správy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, na
řizuje se toto:
v
článek T.
§ 47 moravského honebnn.o zákona ze.• dno
26. července 1912, č. 4 z. z. z r. 1914. ve znání
upraveném zákonem ze due 21. října 1912, č. 20
z. z. z r. 19,14; se zrušuje a nahrazuje tímto usta
novením :
§ 47.
Pán honitby zapraví za honební lístek platný
najeden rok mimo kolkovné taxu 100 Kč, za lístek
platný na tři roky mimo kolkovné taxu 250 Kó.
Honební hosté zapraví za honební lístek
platný na jeden rok mimo kolkovné' taxu 50 Kč,
za lístek platný na tři roky mimo kolkovné taxu
120 Kč.
Cizozemci, kteří nebydlí v republice Česko
slovenské a nemají pozemkového majetku na Mo
ravě a v moravských obvodech ve Slezsku, zapraví
za honební lístek platný na jeden rok mimo kol
kovné taxu 300 Kč, za lístek platný na tři roky
mimo kolkovné taxu 800 Kó.
Takovým cizozemcům může však býti také
vydán lístek platný na tři dny,
nějž
mimo kolkovné taxu ]50 Kč.
Za pána honitby po rozumu tohoto
vení považuje se majitel nebo spolumajitel (§ 4)
vlastní honitby, nebo nájemník bonebního
jakož i každý člen společnosti lovecké (§ 21)za

zaplatí

ustano

obvodu,

