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Částka 43. Vydána dne 7. června 1926.

Obsah: (78. a 79.) 78. Nařízení o hubení myší. — 79, Nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení
ze dne 14. ledna 1921, č. 17 Sb. z. a n., o náhradních dávkách z věcí obsahujících přísadu cukru 
a alkoholu nebo z nich vyrobených.

78.
Vládní nařízení 

ze dne 28. května 1926 
o hubení myší.

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:

§ 1.

(O Vlastník pozemku jest povinen na svém 
majetku hobiti na svůj náklad myši (hraboše 
polního — Arvicola arvalis a myš polní — 
Mus agrarius).

. (2) Hubení budiž provedeno, pokud se ne
použije jiného účinného hubícího prostředku, 
buď zabíjením při polních pracích, buď chy
táním do pastí nebo použitím vhodných otrav
ných a smrtících nástrah.

§ 2.

O) Vyskyinou-li se myši v některé obci 
v nebezpečném rozsahu, jsou vlastníci pozem
ků v obci povinni provésti hubení myší spo
lečně na svůj náklad.

(2) Povinnost tu vysloví, po případě i způ
sob jejího splnění blíže určí obecní zastupi
telstvo; o usnesení obecního zastupitelstva 
podá obecní starosta politickému úřadu I. sto
lice ihned zprávu.

(3) Pravomoc obecního zastupitelstva pře
chází na politický úřad I. stolice, opomine-li 
obecní zastupitelstvo vysloviti povinnost 
v odst. 1. stanovenou do lhůty, kterou určí po
litický 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 myší podle 
ustanovení tohoto paragrafu, může obecní za
stupitelstvo provésti opatření zmíněná v § 10, 
odst. 3., zák. č. 165/1924 Sb. z. a n.

§ 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 politický 
úřad I. stolice.

§ 4.
(!) Odborným dozorem na zachovávání 

předpisů zák. č. 165/1924 Sb. z. a n., pokud 
jde o opatření proti myším, jsou pověřeny 
tyto výzkumné ústavy:

a) pro Čechy: ústav fytopathologický Stát
ních výzkumných ústavů pro výrobu rostlin
nou v Praze;

b) pro Moravu: Fytopathologická sekce 
Moravského zemského výzkumného ústavu 
zemědělského v Brně;

c) pro Slezsko: Fytopathologická sekce 
Moravského zemského výzkumného ústavu 
zemědělského 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 ústavů 
(odst. 1.) mohou býti pro jednotlivé oblasti 
výzkumné stanice zemědělské, které pověří 
ministerstvo zemědělství výkonem kontroly. 
Orgány těchto stanic při výkonu kontroly 
musí se prokázat! legitimací, opatřenou foto
grafií.

(s) Informační a zpravodaj skou službu o my
ších v jednotlivých oblastech vykonávají pro
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kontrolní orgány (odst. 2.) fytopathologičtí 
zpravodajové, které jmenuje ministerstvo ze
mědělství, vyslechnuvši výzkumné ústavy. 
Fytopathologickým zpravodajům jest jmeno
vací dekret současně legitimací při výkonu 
kontroly.

§ 5.
C1) Při důvodném podezření, že není dbá

no předpisů tohoto nařízení, jsou orgány vý
zkumných ústavů, jejich kontrolní orgány a 
fytopathologičtí zpravodajové oprávněni ko- 
nati prohlídky pozemků.

(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.

§ 6.
Ustanovení 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 vyskyt- 
nou-li se v některé obci myši v nebezpečném 
rozsahu, podati o tom zprávu politickému 
úřadu I. stolice.

§ 8.

Předpisy-o hubení myší připomene poli
tický 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 zúčastněnými ministry.

černý v. r.
Dr. Engliš v. r. Roubík v. r.
Dr. Krčmář v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Schieszl v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Kállay v. r.

79.

Vládní nařízení 
ze dne 28. května 1926,

jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 14. ledna 1921, č. 17 Sb. z. a n.. o náhradních dáv-. 
kách z věcí obsahujících přísadu cukru a alkoholu nebo z nich vyrobených.

Vláda republiky československé nařizuje podle čl. II, odst. 3., zákona ze dne 13. února 
1906, č. 20 ř. z., a zák. čl. LIII/1907, o celním sazebníku:

§ 1.
Tabulka A. Cukr., vydaná vládním nařízením č. 17/1921 Sb. z. a n., doplňuje se touto 

novou položkou:

Saz. čís. Druh zboží

.

Stálá
náhradní

dávka

Vymě
řovací
základ

Tára pro vnitřní 
obaly

131 Zahuštěné a sušené mléko s přísadou 100 kg pro plechové kra-
a

132
cukru ........ ................... Kč 21-60 čisté

váhy
biče 10%

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti 14 dní po vyhlášení; provésti je ukládá se ministru 

financí v dohodě s ministry obchodu a zemědělství.

černý v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Haussmann v. r. Dr. Říha v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Krčmář v. r. Dr. Peroutka v. r. Roubík v. r. Dr. Schieszl v. r.

Dr. Fatka v. r. Dr. Kállay v. r.

Státní tiskárna v Praze,


