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jitele lesa na to, že těžba jest v odporu s před
pisy tohoto zákona.

J3) Pokuty plynou do státní pokladny; vý
těžku jich bude použito pro účely zalesňovací 
v těch zemích a župách, ve kterých byla po
kuta zaplacena.

§ 9.
Jsou-li předpisy tohoto zákona hrubě poru

šeny a je-li důvodná obava, že by se poru
šování takové mohlo opakovali, může mini
sterstvo zemědělství uvaliti na lesy, pokud 
nejde o zabraný velký majetek pozemkový, 
vnucenou správu na náklad jich majitelů.

§ 10.
úřadem, o němž se mluví v § 2, odst. 2. a 3. 

a v § 5, odst. 2., rozumí se politický úřad
I. stolice, na Slovensku župní úřad a v Pod
karpatské Rusi státní lesní úřad. U týchž 
úřadů podávají též majitelé lesů, hospodařící 
podle hospodářských plánů, žádosti za povo
lení podle předpisů § 6, odst. 1. a 2.

§ 11.
Ve věcech tímto zákonem upravených jest 

porad instancí omezen na dvě, pokud zvláštní 
jeho předpisy nestanoví jen instanci jedinou.

§ 12.
(') límto zákonem zrušuje se zákon ze dne 

jv' Pr°since 1918, č. 82 Sb. z. a n., o proza
tímní ochraně lesů.
„ i2) Předpisy zákona ze dne 12. února 1920, 
c. 118 Sb. z. a n., o hospodaření na zabraném

majetku pozemkovém, nejsou tímto zákonem 
dotčeny.

(3) Zákony lesní zůstávají v platnosti, po
kud zákon tento nemá odchylných ustanovení.

§ 13.
Zákon tento nabývá účinnosti čtrnáctým 

dnem po vyhlášení; provede jej ministr země
dělství v dohodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Srdínko v. r.

38.
Vyhláška ministra zemědělstva 

zo dňa 8. marca 1928 
o poplatkoch za užívanie niektorých pastvin 
na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v pa- 

stevnom období 1928.

Podl’a § 7, odst. 5., zákona zo dňa 26. 
apríla 1924, č. 87 Sb. z. a n., ktorým sa upra
vuje užívanie niektorých pastvin na Sloven
sku a v Podkarpatskej Rusi v ročných pastev- 
ných obdobiach 1924—1929, ustanovuje mi- 
nister zemědělstva, že poplatky, ako ich pre 
pastevné obdobie 1924 stanovil § 7, odst. 2. 
a 3., právě uvedeného zákona, platia, pokial’ 
nedojde k inej dohodě, i pre pastevné obdo
bie 1928.

Dr. Srdínko v. r.


