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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.

č'’s. 664.
Vyhláška ministra vnitrá
ze dna 22. prosince 1920, čís. 81.341,

§2.

o zřízení policejního ředitelství v Plzni.

Kancelářští vrchní oficianti, oficianti a kancelářšá' 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.

§ 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.

§ 3.

Policejní obvod.

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

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

§ 2.

§ 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;

