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Nařízení o přerušení sporů, týkajících se některých závazků obcí (mest
s právem municipálním). — 58. Nařízení o hubení chroustů.

(57. a 53.) 57.

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:

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.

§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

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 — Melolontha 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- po49
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zemků v obci povinni provésti hubení chroustů
společně na svůj náklad.
(2) Povinnost tu vysloví, po případě i způ
sob jejího splnění blíže určí obecní zastupitel
stvo; o usnesení obecního zastupitelstva podá
obecní starosta politickému úřadu I. stolice
ihned zprávu.
(3) Pravomoc obecního zastupitelstva pře
chází na politický úřad L stolice, opomine-li
obecní zastupitelstvo vyslovit! povinnost
v odst. 1. stanovenou do lhůty, kterou určí
politický úřad I. stolice.
/ (4) Opatření podle odst. 2. nebo 3. buďtež
v obci neprodleně obvyklým způsobem vyhlá
šena ; politický úřad I. stolice vyrozumí o nich
ministerstvo zemědělství a výzkumný ústav
(§ 4).
(5) Jde-li o společné hubení chroustů podle
ustanovení tohoto paragrafu, může obecní za
stupitelstvo provésti opatření zmíněná v § 10,
odst. 3., zák. č. 165/1924 Sb. z. a n.

Orgány těchto stanic při výkonu kontroly
musí se prokázali legitimací opatřenou foto
grafií.
(3) Informační a zpravodajskou službu
o chroustu v jednotlivých oblastech vykoná
vají pro kontrolní orgány (odst. 2.) fytopathologičtí zpravodajové, které jmenuje mi
nisterstvo zemědělství vyslechnuvši výzkumné
ústavy. Fytopathologickým zpravodajům jest
jmenovací dekret současně legitimací při vý
konu kontroly.
§ 5.
í1) Při důvodném podezření, že není dbáno
předpisů tohoto nařízení, jsou orgány vý
zkumných ústavů, jejich kontrolní orgány a
fytopathologičtí zpravodajové oprávněni konati prohlídky pozemků, stromů a keřů.
(2) K prohlídce budiž v každém případě
přizván vlastník pozemku nebo jeho. zástupce.
Prohlídka omezí se na okolnosti, jichž znalost
vzhledem k účelům jejím jest nezbytná.

§ 3.
Nevyhoví-li vlastník pozemku povinnosti
mu uložené §§ 1 a 2, učiní potřebná opatření
obecní starosta na útraty liknavého. Zanedbá-li starosta tuto povinnost, učiní tak poli
tický úřad I. stolice.

§ 6Ustapovení tohoto nařízení o vlastníku po
zemku vztahují se také na pachtýře nebo ji
ného uživatele, po případě osobu za správu
zodpovědnou.
§ 7.
Obecní starostové, orgány bezpečnostní
služby, výzkumné ústavy a výzkumné stanice
zemědělské jsou povinni spolupůsobiti při
provádění tohoto nařízení, zejména, vyskytnou-li se v některé obci chrousti v nebez
pečném rozsahu, podati o tom zprávu poli
tickému úřadu I. stolice.

§4.
(1) Odborným dozorem na zachovávání
předpisů zák. č. 165/1924 Sb. z. a n., pokud jde
o opatření proti chroustům, jsou pověřeny
tyto výzkumné ústavy:
a) pro Čechy: ústav fytopathologický
Státních výzkumných ústavů pro výrobu rost
linnou v Praze;
b) pro Moravu: Fytopathologická sekce
Moravského zemského výzkumného ústavu ze
mědělského v Brně;
c) pro Slezsko: Fytopathologická sekce
Moravského zemského výzkumného ústavu ze
mědělského v Brně, prostřednictvím Státní
výzkumné stanice zemědělské v Opavě;
d) pro Slovensko mimo župu košickou:
Ústav fytopathologický Státních výzkumných
ústavů zemědělských v Bratislavě ;
e) pro župu košickou a pro Podkarpatskou
Rus: ústav fytopathologický Státních vý
zkumných ústavů zemědělských v Košicích.
(2) Kontrolními orgány výzkumných ústa
vů (odst. 1.) mohou býti pro jednotlivé oblasti
výzkumné stanice zemědělské, které pověří
ministerstvo zemědělství výkonem kontroly.

§ 8.

Předpisy o hubení chroustů připomene po
litický úřad I. stolice každoročně nejdéle do
konce března obecním starostům, aby jejich
obsah vyhlásili obvyklým způsobem.
§ 9.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provede je ministr zemědělství ve
shodě se súčastněnými ministry.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr

Centy v. r.
Slávik v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Beneš v. r.
Dr. Říha v. r.
Engliš v. r.
Roubík v. r.
______
___
Syrový v. r.
Krčmář v.
r.
Haussmann v. r. Dr. Schieszl v. r.
Dr. Fatka v. r.

Státní tiskárna v Praze,

