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13. policejní právo trestní na základě cis. nař.
ze dne 20. dubna 1854, č. í>ó ř. z., podle posob
nosti pslicejními! feditelství dané: ;

14. policejní právo trestní podle § 5 zálc. ze 
dne 24. května 1885. č. 89 ř. z.;

15. vynášeli nálezy, aoy byl někdo postrkem 
odveden a vyhoštěn podle zákona ze dne 27. ivfc i 
vence 1871, č. 88 ř. z., jakož i aby byl postaven 
pod policejní dozor;

16. policejní úřední úkdny podle ustanoveni 
trestního řádu soudního. ,

Grganisace.
V čele policejního ředitelství jest policejní 

ředitel,, která má vést) pod svou odpovědností 
policejní výkony v policejním obvodu.

Policejní ředitel jest podřízen bezprostřtíin? 
presidentovi zemské správy politické.

Policejnímu řediteli bude dán koncepíní. kan
celářský a služební personál, jehož mu bude 
třeba.

§ 5.
K podpoře a k vykonávání policejní exeku

tivní .služby bude podřízena policejnímu ředitel
ství civilní stráž a uniformovaná policejní stráž.

§ 6.
Policejní komisařství v Plzni zřízené na zá

kladě nařízení býv. ministra vnitra ze dne
21. května 1918, č. 33 z. z., se zrušuje současně..

Ministr vnitra:
Černý v.>.,

Čís. 665.
Nařízení vlády republiky československé 

za dne 17. prosince 1920,

kterým prodlužuje se pravomoc Státního pozem
kového úřadu podle* přechodných ustanovení § 63 
zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., na 
rok 1921, pokud jde o Slovensko a Podkarpatskou 

Rus.

Na základě § 63, odst. 7., zákona ze dne 
30. ledna 1920, 5. 81 Sb. z. a n. (zákona přidělo „ 
vého), se nařizuje:

§1.
Pravomoc Státního pozemkového úřadu podle 

přechodných ustanovení § 63 zákona ze dne 
30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., prodlužuje se, po- ' 
kud jde o Slovensko a Podkarpatskou Rus, na rok 
1921.

§2.

Nařízení toto nabývá účinnosti, dnem vy- 
hláíení. '

Provésti je ukládá se všem ministrům.

Černý v. r.,
jako ministerský předseda a ministr vnitra 
a v zastoupení nepřítomného ministra za

hraničních věcí.

Dr. Popeíka v. r. 
Dr. Burger v., n. 
Dr. Engliš v. r. 
Průša v. r.
Dr. Gruber1 v. r. 
Dr. Hotowetz v. r 
Dr. Kovařík v. r.

Dr. Patka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fainor v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.

Čís. 666.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 22. prosince 1920

ku provedení zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 222 
Sb. z. a n., o propočítání služební doby státních 
« zaměstnanců.

Na základě § 4 zákona ze dne 9. dubna 1920, 
č. 222 Sb. z. a n, o propočítání služební doby 
státních zaměstnanců, a ku provedení tohoto zá
kona nařizuje se toto:

Článek I.

I.

Zásadní pravidlo.

§ 1.

Propočtení celkové služební doby státních 
zaměstnanců, na něž vztahují se ustanovení zá
kona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. -z. a u., jakož 
i nařízení na. základě tohoto zákona vydaná pro
vésti jest tak, jakoby byly zákon tento i nařízení 
na základě jeho vydaná účinnými již v době, kdy 
zaměstnanci ti nastoupili službu.

Podrobná ustanovení o započteni služeb do
sud nezapočtených pro postup do vyšších požitků 
'a propočítání celkové služební doby obsažena 
jsou v následujících paragrafech tohoto nařízení.
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