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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.

Dr. Popelka v. r. 
Dr, Burger v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Kovařík v. r 
Průša v. r.

r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Šusta v. r.
Dr. Patka v. r. 
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.

Dr. Procházka v. r.

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.

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.

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 honebních 
netřeba taxy znova platiti.

Podle zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 280 j 
Sb. z. a n., o zvláštních opatřeních v oboru 
samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
nařizuje se toto:

Č 1 á n e k I.

Č1 á n e k II.

Honební lístky vydané před počátkem účin
nosti tohoto nařízení podržují svou platnost 
ještě po dobu, na kterou byly vydány.

§ 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

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Šusta v. r.
Dr. Burger v. r. 
Průša v. r.
Dr. Procházka v. r.

r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Gruber v. r 
Husák v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Patka v. r. 
Dr. Brdlik v. r.

r.Dr. Kovařík v.


