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131.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 39. blezna 1921,
jímž se provádí š 11 zákona ze dne 22. prosince
1920, ě. 083 Sb. z. a n., o opatření strojených
Einojiv v r°cc 1921.
Na základě §§ 11 a 18 zákona ze dne 22. pro
since 1920, č. 683 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
C 1 á n c k I.
Majitelé • (uživatelé) lesů tvaru vysokého
— vyjímaje lesy zemské, župní, okresní, obecni
a urbariální — jichž lesní majetek v území repu
bliky Československé má výměru 30 ha uebp
více, po případě jich zaměstnanci odpovědní za
správu těchto, lesů, jsou povinni do 14 dnu ode
dne, kdy toto nařízení nabude účinnosti, oznámiti
Správě fondu pro opatření strojených hnojiv
v Praze II., Štěpánská ul. č. 57, doporučeným do
pisem :
]. zda se v jej'ch lesích vysokého tvaru hospo
daří dle hospodářských lesních plánů či nikoli
a pro kterou dobu jsou tyto plány platný;
2. výměru svých vysokých lesů v ha neb ka
tastrálních jitrech;
, 3. dobu obmýtnou, dle které se v těchto le
sích hospodaří;
4. průměrný roční přírůstek pro ha (neb ka
tastrální jitro) i celkový v m3;
5. rozlohu a poměr tříd stáří v ha neb kata
strálních jijrech, rozdělený na stupnice po 20
letech;
6. normální roční cfat plošný v ha neb ka
tastrálních jitrech a hmotný v nr; při tom budiž

zvláště udána normální těžba mýtná, mezitěžba
a po případě i těžba nahodilá;
7. zda a kolik — dle plochy i hmoty počí
táno — jest v těchto lesích v období 1920'21
k disposici mimořádné těžby lesní (ať na stojatě
nebo pokácené) buď jako ušetřené reservy nor
mální těžby z období 1920/21 i z Období před
cházejících, pokud lest upravena hospodářskými
lesními plány, po případě, pokud sc nehospodaří
dle hospodářských lesních plánů, upravené pra
vidly lesního hospodářství, anebo jako mimořádné
překročení normální roční těžby z období 1920/21
i z období předcházejícíčh v porostech bekyní
mniškou a jiným hmyzem, větrem, sněhem, nebo
jinými pohromami zničených;

8. kdo jest nyní vlastníkem mimořádné lesní
těžby ad 7. uvedené, kolik z ní jest nyní již pora
ženo nebo pro vlastníka zpracováno a kolik z téro
mimořádné lesní těžby, pokud byla do dne 31.
prosince 1920 pokácena, nebylo tohoto dne i z na
lesních pozemcích, na nichž dříví to vyros.Mo, ink
bylo s dřívím tímto naloženo (komu bylo prodáno
a pod.) a kdy bylo odvezeno s nozemku, na nichž
vyrostlo.
Mimo to majitelé, (uživatelé) lesů shora uve
dených i vlastníci dříví, na něž se činí narok dle
§ 11 zákona, nebo jejich zástupci^ jsou povinni
neprodleně dle pravdy podat! Správě fondu pro
opa'ření strojených hnojiv nebo osobám, společ
nostem a pod., jimž fond práva, jemu dle ,v 1J
zákona náležející, postoupí nebo k výkonu sVěří,
i všecka další vysvětlení, kterých fond nebo
uvedené osoby, společnosti a pod. budou na nich
prostřednictvím fondu v zájmu výkonu práv, jim
dle § 11 zákona náležejících, žádati.
Použiti !? 11 zákona při lesích spravovaných
(obhospodařovaných) Státní správou statku a
lesů, af již jsou majetkem sfátu či nikoli, bude
upraveno interním předpisem ministerstva země
dělství.
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Sbírka zákonů a nařízení, č. 132 a 133.
článek II.

§ 1.

Pokud ministerstvo zemědělství může dle
§ 4 zákona ze dne 17. prosince 1918, č. 82 Sb.
z. a n., připustiti případ od případu z důvodů ve
řejných výjimky z ustanovení §§ 2 a 3 tohoto zá
kona, mohou v příčině dříví, na něž má dle § 11
zákona ze dne 22. prosince 1920. ě. 683 Sb. z.
a n., Fond pro opatření strojených hnojiv nárok,
domáhati se takového povolení i Správa fondu
pro opatření strojených hnojiv neb osoby, spo
lečnosti a pod., jimž fond práva, jemu dle § 11 zá
kona náležející, postoupí nebo k výkonu svěří.

K důchodům Všeobecným pensijním ústavem
podle § 8 hařízení vlády republiky Českosloven
ské ze dne 4. května 1920, č. 321 Sb. z. a n., na
Hlučínsku vypláceným, jest na dobu od 1. ledna
1921 do 31. prosince 1921 vyplácet! přídavek, a to
k důchodu invalidnímu a starobnímu, v částce
50 Kč měsíčně, k důchodu vdovskému v částce
25 Kč měsíčně a k důchodu sirotčímu v částce
15 Kč měsíčně. Přídavek jest splatný měsíčně
předem současně s důchodem.
§

Článek III.
Všeliké činy, kterými se snaží osoby v článku
I. tohoto nařízení naznačené nebo zaměstnanci
těch o osob zbavili se povinností, jim v § 11 zá
kona neb v článku 1. tohoto nařízení uložených,
nebo^se povinnostem těm vyhnouti, trestaji .se
bez újmy případného stíhání soudního dle usta
novení § 2 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n„ peněžbou pokutou až do 20.000 Kč,
při nedobytnosti vězením trvajícím nejdéle 6 mě
síců, nebo tresty na svobodě do 6 měsíců, dále
piopadnutím předmětů, na něž se trestní čin vzta
huje, a konečně ztrátou živnostenských oprávTyto tresty mohou býti uloženy též sou
časně. 1 rest na svobodě spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu nesmí činiti více než
1 rok.
článek IV.
^Nařízení toto, jež nabývá účinnosti dnem vyIdášení, provedou ministři zemědělství, financí,
obchodu a úřadu pro zahraniční obchod.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Hanačík v. r.
Dr. Kovařík v. r,
Dr. Hotowetz v. r.

Censy v r.
Dr. Fatka v. r
Dr. Šusta v. r.
Dr. Mičura v r.
Dr. Procházka v. r
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.
Dr. Fajnor v. r.

2.

Přídavky stanovené y § 1, na něž jest zapo
čítat! přídavky vyplácené dosud dle předpisů
říšsko-německých ve výměře stanovené před
1. lednem 1920, vyplácí Všeobecný pensijní ústav
na účet československého státu.
§ 3.
Nařízení íoto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šeni.
Provedením jeho pověřuje se ministr sociální
péče v dohodě se zúčastněnými ministry.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr.
Dr. Beneš v. r.
Dr.
Hanačík v. r.
Dr.
Dr. Hotowetz v, r.
Dr.
Dr. Susta v. r.
Dr.
Dr Procházka v, r.
Dr.
Husák v. r.
Dr.

Burger v. r.
Gruber v. r.
Kovařík v. r
Fatka v. r.
Mičura v. r.
Brdlík v. r.
Fajnor v. r.

133.

Vyhláška
ministerstva pro zásobování lidu
ze dne 30. března 1921
o spotřební dávce moučné pro nesamozásobltele.

03.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 30. března 1921
o druhotních přídavcích k důchodům vypláceným
na Hlučínsku Všeobecným Pensijním ústavem
podle § 8 nařízení vlády republiky Českosloven
ské ze dne 4. května 1920, č. 321 Sb. z. a n.
Na základě zákonů ze dne 30. ledna 1920,
č. 76 Sb. z. a n„ a ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n., nařizuje, se toto:

Na základě ustanoven' § 4 nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 2. září 1920,
č. 499 Sb. z. a n., o úpravě spotřeby obilí a mlýn
ských výrobků, se nařizuje toto:
§ 1.
Ze spotřební dávky, stanovené pro nesamozásobitele, jakož i pro samozáspbitele, na něž se
nevztahují ustanovení §§ 2 a‘3 nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 2. září 1920, č. 499
Sb. z. a n., o úpravě spotřeby obilí a mlýnských
výrobků, ve výši 2 ka; mlýnských výrobků na
osobu týdně podle vyhlášky ministerstva pro zá-

