Sbírka zákonů a nařízení, č. 79.

384

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 konati 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.

služby, výzkumné ústavy a výzkumné stanice
zemědělské jsou povinni spolupůsobiti při
provádění tohoto nařízení, zejména vyskytnou-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.

§ 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
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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

131
a
132

Zahuštěné a sušené mléko s přísadou
cukru ........ ...................

Stálá
náhradní
dávka

Vymě
řovací
základ

Tára pro vnitřní
obaly

Kč 21-60

100 kg
čisté
váhy

pro plechové krabiče 10%

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti 14 dní po vyhlášení; provésti je ukládá se ministru
financí v dohodě s ministry obchodu a zemědělství.
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