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Vyhláška předsedy vlády
ze dne 29. července 1930
o sčítání ovocných stromů a keřů.

Vládní nařízeni
ze dne 30. července 1930,

Podle §u 10 zákona ze dne 28. ledna 1919,
č. 49 Sb. z. a n., o organisaei statistické služby,
vyhlašuji:
(O Podle usnesení výboru Státní rady sta
tistické pro statistiku zemědělskou ve schůzi
dne 18. června 1980, kterýžto výbor jest po
dle §u 6, odst. 2., vládního nařízení ze dne 28.
listopadu 1919, č. 634 Sb. z. a n., zmocněn, aby
se usnášel s konečnou platností, budou ke dni
20. září 1980 sčítány ovocné stromy a keře
u všech pěstitelů ovocného stromoví a keřů.
(2) Sčítám provede Státní úřad'statistický
pomocí okresních a obecních (notářských)
úřadů a sčítacích komisařů.
(3) Každý pěstitel ovocných stromů a keřů,
ať vlastník či nájemce nebo jiný uživatel i
sebemenšího pozemku, na němž se pěstují
ovocné stromy nebo kde ovocné stromy zahy
nuly vlivem mrazů v r. 1929, jest povinen zod
povědět! podle pravdy otázky scítacího komi
saře vyšetřujícího počet ovocných stromů a
keřů.
(4) Kdo uvede údaje nepravdivé, kdo je ne
podá v ustanovené lhůtě, kdo podání zpráv
odepře nebo jakýmkoli způsobem se sčítání vy
hne, bude stíhán podle §u 5 zák. č. 49/1919 Sb.
z. a n.
(5) O údajích jednotlivých pěstitelů jest
povinen každý, kdo jakýmkoli způsobem se
sčítání účastní (ať jsou to osoby nebo úřady),
zachovati naprostou mlčenlivost, zvláště vůči
úřadům berním.
(G) Porušení této povinnosti trestá se podle
§u 8 zák. č. 49/1919 Sb. z. a n.
Udržal v. r.

kterým stanoví se celní přirážky k celním
sazbám na některé druhy obilí, na mouku
a mlýnské výrobky.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 1 zákona ze dne 5. června 1930, č. 72
Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby za
vedla celní přirážky k celním, sazbám u něk
terých druhů obilí, mouky a mlýnských vý
robků, a jímž se zakazuje chemická úprava
mouky:
§ IK celním sazbám s. č. 23, 24, 25, 26 a 33
československého celního sazebníku, uvedeným
ve čl. I. a II. zákona ze dne 22. června 1926,
č. 109 Sb. z. a n., zavádějí se až na další tyto
celní přirážky:
Saz.
číslo

23.
24.
25.
26.
33.

Celní
přirážka:

Pšenice, souržice,špalda . 15-—
žito...........................50-—
Ječmen
.
.............. 36—
Oves...........................34-—
Mouka a mlýnskévýrobky . 49-—

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

§2 .

Nařízení nabude účinnosti pátým dnem po
vyhlášení. Provede je ministr financí.
Udrzal
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Dostálek v. r.

v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Dr. Spina v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.
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