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57=
Vládní nařízení 

ze dne 30. dubna 1926
o přerušení sporů, týkajících se některých 
závazků obcí (měst s právem mimicipálním).

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činit! 
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:

§1.

Spory o závazky obcí (měst s právem mu
nicipálním) ze zápůjček, které byly sjednány 
v době od 26. července 1914 do 31. prosince 
1924 a o nichž byly vydány listiny nebo které 
byly jinak ujednány, buďtež z moci úřední 
nebo na návrh přerušeny, tvrdí-li se v žalobě 
nebo namítá-li se, že závazek obce (města 
s právem municipálním) jest neplatný proto, 
že nebyly při něm splněny náležitosti k jeho 
platnosti předepsané nebo že listina o závazku 
neodpovídá zákonným předpisům. V tako
výchto sporech může býti na návrh pokračo
váno teprve, až toto vládní nařízení pozbude 
účinnosti.

§2..
Nové žaloby (§1) buďte po dobu platnosti 

tohoto vládního nařízení odmítnuty.

§ 3.
Doba, po kterou pohledávky ze zápůjček 

v § 1 uvedené nemohou býti podle tohoto 
vládního nařízení soudně vymáhány, nezapo
čítává se do lhůt promlčecích ani do jiných 
lhůt, jejichž zmeškání má po zákonu v zápětí 
právní újmu.

§ 4.
lí1) Toto vládní nařízení nabude účinnosti

dnem vyhlášení a pozbude jí po uplynutí 6 mě
síců. 1

(2) Provésti je náleží ministrům spravedl
nosti a vnitra v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

Černý v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Krčmář v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Říha v. r.
Roubík v. r. Dr. Slávik v. r.
Syrový v. r. Dr. Schieszl v. r.

Dr. Fatka v. r.

58.
Vládní nařízení 

ze dne 30. dubna 1926 
o hubení chroustů.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 9, 10, 11, 17, 19 a 20 zákona ze dne
2. července 1924, č. 165 Sb. z. a n., o ochraně 
výroby rostlinné:

§ I-
(1) Vlastník pozemku jest povinen na svém 

majetku hubiti na svůj náklad chrousty 
(chrousta obecného a maďalového — Melo- 
lontha vulgaris a hippocastani), a to jak 
brouky, tak i larvy (ponravy).

(2) Brouci chrousta buďtež hubeni, pokud 
se nepoužije jiného účinného hubícího pro
středku, setřásáním a sklepáváním se stromů 
a spolehlivým zničením. Při provádění polních 
prací buďtež larvy chrousta sbírány a spo
lehlivě ničeny.

§ 2.

0) Vyskytnou-li se chrousti v některé obci 
v nebezpečném rozsahu, jsou vlastníci- po-
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