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§ 2.
Obvod bývalého berního úřadu v Turné, po- 

^ kud leží v území republiky Československé, při
čleňuje se k obvodu berního úřadu v Moldavě.

§ 3.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem 1. ledna
1921.

Provedením jeho se pověřuje ministr financí.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r' 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Šusta v. r. 
Dr. Fainor v. r. 
Husák v. r.

Dr. Burger v. r. 
Průša v. r.
Dr. Hotoweíz v. r. 
Dr. Fatka v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Mičura v, r.
Dr. Brdlik v. r.

Čís. 660.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 22. prosince 1920 j

o zkrácení přípravné soudcovské služby.

Dle zákona ze dne 13. února 1919, č. 77 Sb.. 
z. a m, se nařizuje:’

§ 1.

K soudcovské (jednotné soudcovské a advo
kátní) zkoušce mohou býti připuštěni v době až 
do 22.* února 1922 kandidáti v přípravné službě 
soudcovské splnivší ostatní podmínky jíž po 
službě dvouleté.

Připuštění býti mohou takto jen ti, o nichž 
lze dle vysvědčení o th&oreticlíýclý zkouškách a 
o dosavadním zaměstnání za přípravné služby 
předpokládat!, že jsou dokonale vycvičeni ve 
všech oborech služby soudcovské i u státního za
stupitelství.

Za připuštění ke zkóušce lze žldati před 
ukončením dvouleté přípravné služby; zkouška 
může však konána býti až po jejím dokončení.

§ 2.

Těm. Ivdo se přililásí k soudcovské zkoušce 
ve lhůtě v §11 stanovené, promíjí se domácí pí
semní práce z právní vědy.'

Jinak musí vyhověli při zkoušce všem poža
davkům pro ni předepsaným. Při zkoušce a po
sudku o jejím výsledku nesmí býti nikterak k to
mu hleděno, že jest snad zapotřebí žadatelů pro 
uprázdněná místa.

§ 3.

Toto nařízení nabudje účinnosti 1, lednem
1921. Provede je ministr spravedlnosti.

Černý

C>r. Popelka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Engliš v. r.
Průša v. r.
Dr. Gruber v. r. - 
Dr. Hotoweíz v. r. 
Husák v. r.

v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Fatka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fainor v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Brdítk v: r.

Čís. 661.

Nařízení presidenta zemské správy poli
tické v Čechách ze dne 21. prosince 1920, 

čís. 3 A-588 8, č. z. s. p. 252.612,
o úpravě nedělního klidu v živnosti fotograíické.

Na základě § 1, čl. VII. zákona ze dne 
16. iediňa 1895, 5. 21 ř. z., pozměněného zákonem 
ze dne 18. července 1905, č. 125 ř. z., jakož i na 
základě § 7 miňist. nařízení ze dne 12.-září 19Í2, 
č. 186 ř. z., se nařizuje, aby v nedělí od. 1. hod. 
odpoledne ustala v živnosti fotografické v Če
chách veškerá živnostenská práce.

Tímto nařízením pozměňuje se v oddílu 1., 
bodě M, nařízení' niístodržitele pro Čechy ze dne 
8. listopadu 1913, 5. 3/A-709/M. č. 69 z. z.. Jést 
tedy nadále dovolena při živnosti fotografické ^ 
práce v neděli pro snímky, vyvolávání a ustalo- 
vání pouze do 1. hodiny odpolední.

Nové nářízení nabývá platnosti dnem 1. ledna 
1921..

President zemské správy politické:
' Kosina.

Čís. 662.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 22. prosince 1.920,
jímž zaradují se kancelářští úředníci bánských 
úřadů do skupiny D §u 52 zákona ze dne 25. ledna 

1914, č. 15 ř. 7.. (služ. pragm.).

Na základě § 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, 
č. 15 ř. z., nařizuje se toto:

§ 1.

Kancelářští úředníci báňských úřadů, vy
kazující dle předpisu §7 instrukce pro báňská hejt
manství, vydané na základě § 15 zákona ze dne
21. července 1871, č. 77 ř. z., předběžné vzdělání, 
které poskytuje nižší střední škola, a prokázavší
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svou způsobilost dle téhož ustanovení, vřaďují se 
do skupiny D časového- postupu státních úředníků, 
čímž se mění ustanovení § 1, VIL, nařízení veške
rého ministerstva ze dne 1. února 1914, č. 34 ř. z.

§2.

Kancelářští vrchní oficianti, oficianti a kan- 
celářšá' pomocníci, zařádění dle ustanovení zákona 
ze dne 18. února 1919, č. 89 Sb. z. a n., do hod
nostních tříd, nevykazují-li kvalifikace dle § 1 
tohoto nařízení, zůstávají nadále ve skupině E 
§ 52 služební pragmatiky.

§ 3.

Toto nařízení, jehož provedením jest pověřen 
ministr veřejných prací, nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. Dr. Kovařík v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Dr. Procházka v. r.
Průša v. r. Dr. Brdlík v. r.
Dr. Patka v. r. Dr. Burger v. r.
Husák v. r, Dr. Šusta v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Mičura v. r.
Dr. Gruber v, r. Dr. Fajnor v. r.

Cis. 663.

Vyhláška ministerstva financí 
ze dne 22. prosince 1920

o zrušení úřadu pro vyměřování poplatků v Plzni 
a sloučení jeho s poplatkovým oddělením pkres- 

ního finančního ředitelství v Plzni.

%
Na základě usnesení ministerské rady ze dne 

22. prosince 1920'zrušuje se dnem 1. ledna 1921 
úřad pro vyměřování poplatků v Plzni.

Dnem tímto zaniká veškerá činnost tohoto 
úřadu a přechází veškeren obor práce zrušeného 
úřadu na poplatková oddělení finančního okresního 
ředitelství v Plzni.

Ministr financí: 

Dr. Engliš v. r.

č'’s. 664.

Vyhláška ministra vnitrá 

ze dna 22. prosince 1920, čís. 81.341,

o zřízení policejního ředitelství v Plzni.

§ 1.

Na základě zákona ze dne 16. března 1920, 
čís. 165 Sb. z. a n.. zřizuje se počínajíc dnem 
1. ledna 1921 v Plzni policejní ředitelství.

§ 2.

Policejní obvod.

Působnost tohoto policejního ředitelství vzta
huje se k území obcí Plzně, Bolevce, Doúbravky, 
Doudtcvce, Lobez, Škvrňan a Božkova, a toto 
území jest obvodem policejního ředitelství 
v Plzni.

§ 3,

Působnost.

Působnost tohoto policejního ředitelství ob
sahuje tyto úkony v pol cejním-Obvodě:

1. zachování veřejné bezpečnosti, jakož i ve
řejného pořádku a pokoje;

2. záležitosti ohlašovací, cestovních listů a 
cizinecké, jakož i záležitosti všeobecných občan
ských legitimací;'

3. spolkovou a shromažďovací policii;
4. tiskovou policii;

-5. péči o bezpečnost osoby a majetku;
6. péči o bezpečnost a-snadnest dopravy na 

cestách po stránce v předešlém bodě dotčené a 
policejní záležitosti při vozbě železniční a při le
tecké dopravě;

7. vykonávati zbrojní a nábojní policii, jakož 
i bezpečnostně-policejní ustanovení předpisu 
o ťřaskavinách;

8. divadelní policii, povolovat! všechny ve
řejné produkce á výstavy (kromě divadelních 
koncesi a povelení proóšantány a cirkusová před
stavení), schvalovati předkládané programy a 
texty písní, povolovat! maškarní plesy, veřejné 
piesy, a taneční hudby;

9. dohled k výčepům, hospodám a zájezd
ným hostincům, kavárnám, noclehárnám, veřej
ným shromaždištím a zábavním 'místům a ku po
dobným jpodnikům, dozor ke hrám na veřejných 
místech a vykonávati předpisy o policejní hodině 
zavírací;

10. policii mravnostní;
11. policii čelední a dělnickou;-
12. výkon řádu pro fiakry;


