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168.

Zákon ze dne 3. července 1924
o výkupu místní dráhy Holič—Hodonín.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1Stát československý vykupuj e podle koncesní listiny ze dne 19. dubna 1890, vydané podle
uh. zák. čl. XV z r. 1890 místní dráhu Holič—
Hodonín, a to s účinkem od 1. ledna 1924.
§ 2.
O) Cena výkupní určena jest ročním důcho
dem vypočteným podle § 2, lit. c), uh. zák.
Čl. IV z r. 1888 o modifikaci a doplnění uh.
zák. ČL XXXI z r. 1880 o drahách místních.
(2) Státní správa má právo kdykoli vyplatiti společnosti na místě ještě nedospělých vý
kupních platů důchodových jistinu vypočte
nou tím způsobem, že tyto výkupní důchody
budou diskontovány ročními 5%ními úroky.
§ 3.
Cena výkupní, pokud bude placena ročním
důchodem podle odst. 1. §u 2, bude hrazena
z rozpočtu ministerstva železnic.
§ 4.
Výkupem místní dráhy a dnem tohoto vý
kupu nabude stát za cenu výkupní uvedenou
v_§ 2 a bez jakékoli další náhrady hypotekárními pohledávkami nezatíženého vlastnictví a
užívání železničního podniku se všemi k němu
Příslušejícími věcmi movitými i nemovitými,
jakož i s veškerými právy, s výjimkou oněch
Předmětů, jež podle ustanovení koncesní
listiny zůstávají vlastnictvím společnosti.

§ 5.
Vklad práva vlastnického pro stát česko
slovenský a jiných práv vkladních, která na
stát přecházejí, do knih, bude proveden podle
tohoto zákona. Jestliže společnost ve lhůtě;
uložené jí státní správou železniční, nevydá
této správě listin, potřebných k provedení vý
kupu, nebo listin těchto,^státní správou želez
niční sepsaných, neopatří svým podpisem, na
hrazuje tyto listiny prohlášení ministra že
leznic.
§ 6.
(H Společnost jest povinna podati státní
správě účty a bilance a vykázati výsledky
příslušných provozních let do lhůty, jez 31
bude ministerstvem železnic určena.
(2) Státní správa má právo zkoumati správ
nost dokladů těch na základě knih a jiných
záznamů a spisů společenských.
(3) Nevyhoví-li společnost ve Ihutě, uložené
jí státní správou, povinnosti, stanovené
v odst. 1. tohoto paragrafu, vykoná statoi
správa železniční příslušná šetření na učet a
nebezpečí společnosti a zjistí podle těchto
šetření výkupní cenu.
§ 7Státní správa může učiniti výplatu výipní ceny závislou na podmínce, ze spolecist vydá státní správě veškeré doklady, spisy
pomůcky, týkající se správy a provozu vympeného železničního podniku, nebo ze 31
iskytne možnost nahlédnouti do oněch spisu,
ž týkají se pouze správy společenské, a ze
átní správě, požádá-li o to, vydá opisy těchto
§ 8.
Veškeré, s výkupem této železnice souvise
jící právní úkony, majetkové převody, podání,
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zápisy a jiné listiny jsou osvobozeny od kolků
a poplatků.
§ 9.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedou jej ministři železnic, a financí.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Stříbrný v. r.
Novák v. r.
za ministra Bečku.

169.

Zákon ze dne 2. července 1924
o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní,
skotu, vepřů a ovcí.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
I. Ustanovení všeobecná.

§ 1.
Chovatelé koní, hovězího dobytka, vepřů a
ovcí smějí plemenice těchto zvířat připouštěti
jen k plemeníkům vybraným (licentováným).
§ 2.
O ) Výběr plemeníků, a to býků, kanců a
beranů obstará „Komise pro chov hospodářských zvířat", ustanovená župním úřadem na
základě tohoto zákona.
(2) Komise ta skládá se ze tří členů a tří
náhradníků.
§ 3i1) Povinnost opatřovat! a chovati v dosta
tečném počtu plemeníky, vyjmenované v § 2,
přísluší obci.
(") Plemeníci obcí chovaní nazývají se ple
meníky veřejnými.
(a) O počtu veřejných plemeníků, které obec
musí opatřiti a chovati, rozhoduje komise pro
chov hospodářských zvířat na základě počtu
plemenic, zjištěného každoročně do konce led
na soupisem hospodářských zvířat, který ob
stará obecní starosta. Obec, která nemá tolik
plemenic, aby musila opatřiti a chovati ve
řejné plemeníky, může býti komisí pro chov
hospodářských zvířat připojena za tímto úče
lem k obci sousední se stejným směrem chovu.

(4) Veřejné plemeníky chová obec buďto
sama, anebo je za účelem krmení a ošetřování
umístí u soukromníků na smlouvu.
(5) Povinnost obci uložená můžs býti splně
na také tím, že veřejné plemeníky opatří a
chová jednotlivý chovatel nebo chovatelská
organisace na základě smlouvy s obcí. uzavřené
a komisí pro chov hospodářských zvířat
schválené.
(6) Výjimky z ustanovení § 3, odst. 1., může
povoliti na návrh obce, po dobrozdání komise
pro chov hospodářských zvířat a po slyšení
příslušné zemědělské rady, ministerstvo ze
mědělství.
(7) Ministerstvo zemědělství může pověřiti
politické úřady II. instance (župní úřady),
aby v případech odstavce 6. tohoto paragrafu
rozhodovaly, a to s konečnou platností.
§ 4.
Podrobné předpisy o sestavení komise pro
výběr plemenných hřebců (komise licenční),
jejím jmenování, případně rozpouštění, o je
jím funkčním období, o obvodech a rozsahu
její působnosti, dále o postupu při výběru
plemenných hřebců, o vlastnostech od těchto
plemeníků požadovaných, o vydávání licence,
době její platnosti, případně jejím zrušení,
dále o podmínkách pro chování licentovaných
hřebců a pravidlech pro jejich připouštěhí,
o výši skočného a vedení připouštěcích proto
kolů, jakož i o vydávání připouštěcích lístků,
dále o podmínkách, za kterých můžu býti na
řízena nucená kastrace hřebců, a o admini
strativních opatřeních při jejím provádění
a konečně o občasném předvádění všech ple
menných koní budou vydány vládním na
řízením.
§ 5.
(x) Pokud nepřichází v úvahu ustanovení
§ 3, odst. 6., hradí se náklad na opatřování a
chování veřejných plemeníků, vyjmenovaných
v § 2, odst. 1., tím způsobem, že obecní staro
sta rozvrhne vydání toto na chovatele pleme
nic příslušného druhu hospodářských zvířat,
bera zřetel k počtu plemenic každého cho
vatele.
(2) Náklad tento hradí se zálohou z pro
středků obecních.
(■') Rozvrh nákladu budiž v obci u obecního
úřadu po 15 dní vyložen k veřejnému nahléd
nutí, což budiž obecním úřadem vyhlášeno
způsobem v obci obvyklým. V této lhůtě může
každý chovatel podati proti rozvrhu stížnost

