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Cis. 636.
Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 12. prosince 1920,
kterým se zavádějí mimořádná opatření pro ob
vody okresních správ politických v Hořovicích,
Karlině, na Kladně, v Kralupech n. VIL, na Král.
Vinohradech, v Lounech, Mělníku, Rakovníku,
ve Slaném, na Smíchově a Žižkově.
Dle zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 300
*50. zák. a n., se nařizuje:
§ 1. '
Ka základě usnesení vlády republiky Česko
slovenské schváleného presidentem republiky za
vádějí se podle zákona ze dne 14. dubna 1920,
č. 300 Sb. z. a n„ pro obvody okresních správ
politických v Hořovicích, Karlině, na Kladně,
Kralupech n. VIL, na Král. Vinohradech, v Lou
nech, Mělníku, Rakovníku, ve Slaném, na Smí
chově a Žižkově na dobu nejdéle 3 měsíců
mimořádná opatření, obmezující nebo rušící do
časně svobody zaručené ústavní listinou v §§ t07,
112, 113 a 116 a zákonem ze dne 9. dubna 1920,

č. 293 Sb. z. a n., o ochraně svobody osobní
domovní a tajemství listovního. Veškeré účinky
vypočtené v §§ 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zákona ze dne
14. dubna 1920, č. 300 Sb. z. a n., nabývají
v plném rozsahu platnosti.
§ 2.
President zemské správy politické v Praze
se zmocňuje vydat! výjimečné předpisy o výrobě,
prodeji, chování a nošení zbraní a střeliva, o hlá
šení, chování a shlukování na veřejných místech,
jakož i o demonstrativním jednání a používání
odznaků.
§ 3.
Toto nařízení stává se účinným dnem vy
hlášení a ijKivede je vláda.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Průša v. r.
Husák v. r.
Dr. Burgér v. r.
Dr. Popelka v. r.
„Dr. Fainor y. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šiista v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Brdlik v. r.
Dr. Procházka v. r£
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