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mohli mor skotu dále voznésti, mohou býti vy
kázáni z pásma, v němž byla nařízena revise
a evidence skotu, nebo které bylo prohlášeno
za morový okres. Osoby takové, jakož i pod
loudní obchodníci dobytkem nebo zvířecími surovihami mohou Aýti případně internováni.
Bližší předpisy vydány budou cestou správní.

§ 6.
Aby byla — vyskytne-li se mor skotu —
předepsaná opatření rychle a s úspěchem prove
dena, mohou úřední orgánové, výkonem opatření
těch pověření, přiměří držitele povozů (siíostrojů),
aby jim je k tomuto účelu propůjčili za náhradu,
kterou ustanoví s konečnou platností příslušná
okresní politická správa (administrativní vrchnost
I. stolice).
Totéž oprávnění mají, i úředníci, pověření
zavedením a kontrolou zařízené revise a evidence
skotu, jednáni se o rychlé a úspěšné provedení.

22.

23.

Nařízení vlády republiky Československá
zo dne 21. ledna 1921,
kterým se mění §§ 3 a 4 zákona ze dne 1. června
1913, č. 28 zák. a nař. slez., o dávce z výkonu
práva honebního ve Slezsku.
Podle zákona z 9. dubna 1920, č. 280 Sb. z.
a n., o zvláštních opatřeních v oboru samosprávy
v Cechách, na Moravě a ve Slezsku, nařizuje se
toto:
Článek I.
§§ 3 a 4 zákona z 1. června 1913, č. 28 zák.
a nař. slez., o dávce z výkonu práva honebního
ve Slezsku, se zrušuji a nahrazuji se těmito usta
noveními:
§■ 3.

Pokud jest revise a evidence skotu nařízeha, jsou všichni zvěrolékaři na území republiky
československé, vykonávají-li praxi, povinni, byf
i nebyli ve státní službě, povinnost? z oboru
wěrolékařského, jež jim byly následkem anebo
za příčinou opatření k ochraně před morem skotu
příslušnou okresní politickou správou (administra
tivní vrchností I. stolice) uloženy, v obvodu řečené
správy (vrchnosti) předepsaným způsobem plniti.
Vyskytne-li se mor skotu, mohou býti ab
solventi a posluchači vysoké školy zvěrolékařské,
pokud jsou příslušníky československé republiky,
přibráni k přiměřenému působení při tlumení
moru. Bližší určí se zvláštním předpisem.
I 8.

Přestupky tohoto nařízení trestají se dle § 2
zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb, z. a n.
§ 9.
Prováděti toto nařízení, jež nabude účinnosti
dnem výhlášéní, náleží ministru zemědělství v do
hodě s ministry vnitra, financí, národní obrany
a školství a národní osvěty.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Burgeť v. r,
Dr. Mičura v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Procházka v. r.
Průša v. r.
Husák v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Brdlfk v. r.
Dr. Kovařík V. r.
Dr. Hotowetz v. r„
Lw.'řÍStr ob5hodu,a správce úřadu pro zahraničr
obchod a v zastoupeni nepřítomného ministra financ

v

Roční dávka činí:
a) při obecních honitbách, které se pronajímají',
30% ročního nájemného, avšak při honebních
obvodech až do 200 ha půdy nejméně 50 Kě,
nad 200 ha až, do 300 ha půdy nejméně 100 Kě,
nad 300 ha až do 400 ha půdy nejméně 150 Kě,
nad 400 ha až do 500 ha půdy nejméně 200 Kě,
nad 500 ha až do 700 ha nejméně 250 Kě a
při větších honebních obvodech nejméně
300 Kě,
b) pří nepronajatých vlastních honitbách nebo
při obecních honitbách vykonávaných znalci
30 h z každého hektaru půdy honebního
obvodu,
c) při pronajatých vlastních honitbách, jakož
i při takových vlastních honitbách, pN kterých
i odstřel zvěře přenechán jest za plat třetím
• osobám, mimo dávku dle odst. b) ještě 10%'!
ročního nájemného, pokud se týče. platu za
odstřel.
§ 4.
Dávku vyměřuje zemská správní komise na
základč^ seznamů výměry půdy všech do obvodu
politické správy okresní patřících obecních
i vlastních honebních obvodů, kteréžto seznamy
mají okresními správami politickými býti sesta
vovány každoročně dle stavu z 1. ledna a do
Sl.^edna téhož roku předkládány zemské správní
komisi. Mimo to jest povinen majitel vlastní honitby pronajaté, po případě pokud jde o obecní
pronajaté honitby. obec, posilati seznamy, ze
kterých je patrno jméno, příjmení, zaměstnání a
bydliště nájemce, po př. nájemců, jakož i výška
ročního nájemného a doba trvání nájmu.
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Článek II.
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. Hotowetz v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr, Burger v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Engliš v. r.
Husák v. r.
Dr. Kovařík v. r
Dr. Brdlík v. r.
Průša v. r.
Dr. Procházka v. r.

23,

Nařízeni vlády republiky československé
ze dne 21. ledna 1921,
kterým se mění ?: 42 honebního zákona slezského
ze dne 13. ledna 1903, č. 42 zák. a nař. slez., a
Článek I., § 1, zákona ze dne 4. října 1910, č. 55
zák. a nař. slez.

může však býti také vydán honební lístek s plat
ností na tři dny, za který zapraviti jest kromě
kolkovného taxu 30 Kč.
Za držitele honitby po rozumu tohoto para
grafu pokládá se majetník vlastní honitby nebo
nájemce honebního okrsku, jakož i každý jed
notlivý spolumajctník vlastní honitby náležející
několika osobám, pak každý člen společnosti
lovecké.
Taxy tyto plynou do zemského fondu země
dělského, ze kterého jest hraditi výlohy za zho
tovení honebních lístků.
Od placení taxy za lístky honební jsou osvo
bozeni: žáci škol lesnických a lesničtí prakti
kanti po dobu studií, pokud se týče po dobu
učení.
Honební lístky, které se dle § 40, odst. 2.,
vydávají personálu pro ochranu honitby, nepodlé
hají taxe. Koná-li držitel honitby ochrannou
službu sám, nemá práva na tuto výhodu. Poli
tický úřad' okresní má vydání takovýchto lístků
taxy prostých odepříti, jde-li z okolností na jeyo,
že předstíraným zřízením dotyčného personálu
pro ochranu honitby zamýšlí se obejiti povin
nost taxovní.
Za duplikáty ztracených lístků
netřeba taxy znova platiti.

honebních

Podle zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 280 j
Č1 á n e k II.
Sb. z. a n., o zvláštních opatřeních v oboru
Honební lístky vydané před počátkem účin
samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
nosti
tohoto nařízení podržují svou platnost
nařizuje se toto:
ještě po dobu, na kterou byly vydány.
Č 1 á n e k I.
§ 42 honebního zákona slezského ze dne
13. ledna 1903, č. 42 zák. a nař. slez., a článek I.,
§ 1, zákona ze dne 4. října 1910, č. 55 zák. a nař.slez., se zrušují a nahrazují tímto ustanovením:
§ 42.
Za honební lístek platný na jeden rok platí
držitel honitby mimo kolkovné 50 Kč, za lístek
platný na 3 roky mimo kolkovné 150 Kč taxy.
Honební hosté platí za lístek honební na
jeden rok mimo kolkovné taxu 30 Kč, za lístek
na tři roky mimo kolkovné taxu 90 Kč.
Cizozemcům, kteří ani v Československé
republice bydliště nemají, ani nejsou vlastníky
pozemkového majetku ve Slezsku, zapraviti jest
za honební lístek platný na jeden rok mimo
kolkovné taxu 200 Kč, za lístek na tři roky mimo
kolkovné taxu 600 Kč. Cizozemcům takovým |

Článek III.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provedení jeho se ukládá ministru vnitra
v dohodě s ministrem zemědělství a ministrem
financí.
Černý v r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Gruber v. r
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Šusta v. r.
Husák v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Patka v. r.
Průša v. r.
Dr. Brdlik v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Kovařík v. r.

