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,

1411

Tnxy tyto odvádějí se clo fondu zemědělského,
z kteréhož udržovali jest náklad, spojený se sděláním honehních lístků.
Od placení taxy za lístek honební jsou osvo
bozeni žáci skol lesnických a fesničtí prakti
kanti po dobu svých studií, pokud se týče po
dobu svého učení.
*á Personálu pro ochranu honitby (§41, odst. 2.)
vydávají se lístky honební, které nepodléhají taxe;
tyto taxy prosté honební lístky nesmí však býti
vydány, jde-li z okolností na jeyo, že se jedná
o osoby, jež ustanoveny byly pro ochranu honitby
jen z toho důvodu, aby obcházena byla povinnost
taxovní. Obstarává-li majitel honitby ochranu homtby sám, nemá nároku na tuto výhodu.
Za duplikáty ztracených honebních lístků
není t.eba taxu znova platili.

§ 2.

Dávku phititi jest povinen:
a) je-li honební právo'pronajato, nájemce;
b) není-1: honební právo pronajato, majitel práva
vlastní honitby, při obecní honitbě vykoná
vané znalci obecní honební i výbor na účet
majitelů pozemků tohoto obecního honebního
území.
Pro povinnost platiti dávku jest rozhodujícím
stav 1. ledna toho 'roku, na nějž se vztahuje
vyměřovací základ .(§ 4), a ten, kdož dle toho
k placení dávky jest povinen, platí dávku za celý
tento kalendářní rok.
Za dávku ručí pronajimatel honitby rukou
společnou a nerozdílnou s nájemcem.

článek II.
Honební lístky vydané před účinností tohoto
nařízení zůstávají na dobu ještě zbývající v plat
nosti.
Článek III. •
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedení jeho ukládá se ministru vnitra
v dohodě s ministrem zemědělství a ministrem
financí.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.’
Dr. Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Beneš v. r.
Husák v. r.
Dr. Ens;Hš v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Kovařík.
Dr. Fajnor v. r.
Průša v. r.
Dr. Šsista v. r.
Dr. Brdlik v. r.

Cis. 562.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 5. í^jna 1920,
kterým se mění §§ 2 a 3 zákona ze due 3. června
1912, č. 38 z. z., ó dávce z výkonu práva honebnílio na Moravě.
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:
Článek I.
§§ 2 a 3 zákona ze dne 3. června 1912,
é. 38 z. z., o dávce z výkonu práva honebního
na Moravě, zrušují se ve svém nynějším znění a
nahrazují se těmito ustanoveními:

§ 3.

Dávka obnáší ročně:
a) při obecních honitbách, které se pronajímají,
20 procent ročního nájemného, avšak při
honitbách až do 150 ha plochy nejméně 40 Kč,
při honitbách do 500 ha nejméně 80 Kč a při
větších honitbách nejméně 100 Kč;
b) _při nepronajatých vlastních honitbách, jakož
i při obecních honitbách vykonávaných znalci
až do 150 ha plochy 40 Kč a za každých
dalších počatých 50 ha plochy 10 Kč ;
c) při pronajatých vlastních honitbách, jakož
i takových vlastních honitbách, při nichž
odstřel zvěře přenechán jest za plat třetím
osobám, kromě dávky,uvedené v odst. b), ještě
10 procent ročního nájemného, pokud se týče
platu za odstřely.
Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1921. Provedení jeho ukládá se ministru vnitra
v dohodě s ministrem zemědělství a ministrem
financí.

Černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r.

v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r.
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlik v. r.

