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Obsah: (103.—107.) 103. Nařízení, jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 5. října 1921, č. 359 
Sb. z. a n., o zákazu zpracování zdravých bramborů v průmyslových závodech. — 104. Nařízení, 
kterým se upravuje užívání pastvin v Podkarpatské Rusi v roce 1922. — 105. Nařízení, kterým 
se upravuje užívání pastvin na Slovensku v roce 1922. — 105. Nařízení, jímž se mění po
známka za čís. 104 celního sazebníku o vyclívání mastných olejů saz. čís. 102 až 104. — 
107. Nařízení, jímž se mění poplatková sazba státních ústavů pro zkoumání potravin, vydaná 
ministerským nařízením ze dne 28. září 1909i č. 155 ř. z.

103 104.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. března 1922,
Nařízení vlády republiky Československé 

zo dne 16. března 1922,
jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne
5. října 1921, č. 359 Sb. z. a n., o zákazu zpra
cování zdravých bramborů v průmyslových 

závodech.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:

článek I.
Paragraf 1 vládního nařízení ze dne 5. října 

1921, č. 359 Sb. z. a n., se zrušuje a nahra
zuje se takto:

Průmyslové podniky smějí z domácí sklizně 
roku 1921 zpracovati brambory pouze prů
myslové; z konsumních (jedlých) bramborů 
pak pouze vadné, t. j. nahnilé, namrzlé, pře- 
orané, jakož i hlízy drobné pod 3 cm v prů
měru.

článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
Provedením jeho pověřují se ministři pro 

zásobování lidu, financí, obchodu a země
dělství.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r. 
černý v. r.
A. Novák v. r. 
Habrman v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.

L. Novák v. r. 
Staněk v. r.
Srba v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský y. r.
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kterým se upravuje užívání pastvin v Pod
karpatské Rusi v roce 1922.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:

Článek I.

Majitelé (pachtýři, uživatelé) půdy, kteří 
v pastevním období 1921 ponechali majitelům 
dobytka užívání pastvy na této půdě, jsou 
povinni ponechati ji k pastvě i v roce 1922. 
Totéž platí o půdě, na které bylo paseno v roce 
1921 na základě rozhodnutí pastevního výboru 
dle čl. III. vládního nařízení ze dne 21. května 
1921, č. 201 Sb. z. a n.

Na užívání pastvy na této půdě mají 
v první řadě nárok ti, kdo v roce 1921 tam do
bytek pásli, a ti, kterým brání opatření zvěro- 
lékařsko-policejní užívati nyní k pastvě půdy, 
jimi v roce 1921 k pastvě užívané. O tom, kdo 
má podle tohoto předpisu nárok na užívání 
pastvy, rozhodne v případě neshody pastevní 
výbor.

Je-li v obci zvýšená potřeba pastvin, může 
pastevní výbor, šetře zákonných předpisů 
o ochraně lesů, povinnost v odstavci prvním 
stanovenou uložiti za podmínek tohoto naří
zení majitelům (pachtýřům, uživatelům) 
půdy i v příčině jiných než v odstavci prvním 
naznačených pozemků jejich, pokud jich není 
používáno k účelům zemědělsky výhodnějším. 
Současně pastevní výbor rozhodne, komu 
mají býíi tyto pastvy přiděleny.
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