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§ 12.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedou je všichni ministři.

černý v. r.,
též za ministra Dra Beneše.

Dr. Popelka v. r.,
též za ministry Dra Mičuru a Dra Fajnora. 

Or. šusta v. r. Husák v. r.

Dr. Hotoweíz v. r.,
též za ministra Hanačíka.

Dr. Fatka v. r. Dr. Gruber v. r 
Dr. Procházka v. r. Dr. Burger v. r.

Dr. Kovařík v. r.,
též za ministra Dra Brdlíka.

235.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 15. července 1921, 
kterým se provádí zákon ze dne 17. března 
1921, č. 118 Sb. z. a n., o omezení práva 

stěhovacího.

Dle zákona ze dne 17. března 1921, č. 118 
Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.

. Přesídlili do těchto obcí a měst dovoleno 
Jest do 31. prosince 1921 jen za podmínek, 
stanovených zákonem ze dne 17. března 1921,
c. 118 feb. z. a n., o omezení práva stěhova
cího:

Do hlavního města Prahy se všemi obcemi 
a osadami, vyjmenovanými v § 1 zákona ze 
dne 6; února 1920, č. 114 Sb. z. a n., českých 
Budějovic, Hradce Králové, Liberce, Lito
měřic, Pardubic, Plzně, ústí n. Labem, Brna, 
Moravské Ostravy, Olomouce, Prostějova, 
Znojma, Opavy, Těšína, Bratislavy, Báňské 
Bystřice, Komárna, Košic, Lučence, Nitry, 
Nových Zámků, Prešova, Rimavské Soboty, 
Turč. Sv. Martina, Ružomberka a Lykavky, 
Trnavy, žiliny.

§ 2.
Hlavní město Praha s obcemi a osadami, 

vyjmenovanými v § 1 zákona ze dne 6. února ; 
1920, č. 114 Sb. z. a n., a Ružomberk s Ly- 
kavkou tvoří bytové obvody podle § 1, odst. I
2., zákona ze dne 17. března 1921, č. 118 Sb. 
z. a n.

§ 3.

Pronajímati byty v obcích v § 1 jmenova
ných osobám, které hodlají do obce přesídliti, 
jest dovoleno jen s podmínkou, že obdrží po
volení ku přesídlení, ač nejde-li o osoby, které 
podle zákona povolení nepotřebují.

§ 4.

Toto nařízení nabývá účinnosti čtrnáctého 
dne po vyhlášení.

§ 5.

Ministru sociální péče se ukládá, aby toto 
nařízení provedl v dohodě s ministrem vnitra.

černý v. r.
Dr. Popelka v. r. Dr. Fatka v. r.
Husák v. r. Dr. Gruber v. r.
Dr. šusta v. r. Dr. Burger v. r.
Dr. Hotowětz v. r. Dr. Procházka v. r. 

Dr. Kovařík v. r.

236.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 15. července 1921,

kterým se stanoví nové úřední tituly poštov
ních dopravních úředníků a telegrafních úřed
níků v oboru poštovní a telegrafní správy 

československé republiky.

Po rozumu § 40 zákona ze dne 25. ledna 
1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních 
úředníků a státního služebnictva (služební 
pragmatika), se nařizuje:

§ I-

Poštovním dopravním úředníkům úředni
cké skupiny C se ustanovují úřední tituly:

a) úředníkům vykonávajícím dopravní 
službu (bez správcovské zkoušky, nebo sice 
se správcovskou zkouškou, ale na místa do
zorčích úředníků ještě nejmenovaným):

čekateli: poštovní praktikant,

úředníku XI. hodnostní třídy: poštovní 
asistent,

úředníku X. hodnostní třídy: poštovní ofi- 
ciál,

úředníku IX. hodnostní třídy: poštovní
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