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5 6.

Bližší předpisy o působnosti místních výborů 
podle § 1 jakož i o poměru městského zastupi
telstva k nim, jmenovitě též předpisy, kdy mříže 
zastupitelstvo Velkého Brna jednotlivé členy 
místních výborů neb celé výbory odvolat!', pří
sluší stanovití městskému zastupitelstvu za 
schválení vlády.

R, 7 ^ / .
Zákon tento nabývá účinnosti dnem svého 

vyhlášení; provésti jej přísluší ministru vnitra.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

švehla v. r.. ,?

Čís. 279.

Zákon ze dne 14. dubna 1920
o Úpravě státní služby pro zvelebování živností.

Národní shromáždění republiky českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§1.

Vláda se zmocňuje provésti vybudování a ór- 
ganisaci státní služby pro zvelebování živností 
v republice československé.

§2.

Poměr státní služby (§ 1) k mimosíátní službě 
pro zvelebování živností a domácké výroby upra
ven bude vládním nařízením.

§ 3.

Zákon tento nabude účinnosti dnem vyhlášení.

§ 4.

Provést: je] ukládá se ministrovi průmyslu, 
obchodu a živností v dohodě se zúčastněnými 
ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Dr. Heidler v. r.

Čís. 280

Zákon za dne 9. dubna 1920
o zvláštních opatřeních v oboru samosprávy 

v Čechách, ua Moravě a ve Slezsku.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské uisnieslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Vládě přísluší činiti veškerá opatření správní, 

jež podle dosud platných zákonů vyhrazena byla 
působnosti zemských sněmů v Čechách, na Mo
ravě a ve Slezsku.

Totéž platí i v případech, kdy se k správnímu 
opatření vyhledávalo podle dosavadních zákonů 
usnesení zemského sněmu, schváleného císařem.

§ 2.
Pokud podle dosud platných zákonů lze za

věsti dávky a přirážky zemské, okresní a obecní 
toliko na základě zvláštního zákona zemského, na
stupuje na místo tohoto zákona usnesení vlády.

§ 3.
Vydáni, jež nejsou zařaděna do zemského roz

počtu, lze učiniti jenom se schválením vlády.
Vláda je povinna podávali Národnímu shro

máždění pravidelné zprávy o veškeré činnosti 
zemských správních výborů (komisí), zejména 
o zemských rozpočtech a účetních závěrkách.

§ 4.
Zákon teno nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 5.

Zákon provede vláda.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Švehla v. r. Kloíáč v. r.
Sonníág v. r.,

jako ministr financí a jako správce ministerstva 
pro zásobování lidu.

Staněk v. r.
Dr. Wlnter v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Šrobár v. r.

Prášek

Dr. Franke v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Hampl v. r.
Dr. Heidler v. r. 

v. r.

I jfc.

Ze státní tiskárny v Prače.


