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Sbírka zákonů a nařízení, č. 413 a 414.
413.

Vyhláška předsedy státního po
zemkového úřadu
ze dne 4. listopadu 1921
o zřízení obvodových úřadoven v Mladé Bole

1921, obvodová úřadovna v českých Budějo
vicích dnem 1. prosince 1921.
Dnem počátku působnosti obvodových úřa
doven mění se dosavadní obvody obvodových
úřadoven v Praze a v Brně a vylučují se z ob
vodů jejich působnosti soudní okresy, pro něž
zřízeny byly nové obvodové úřadovny.

slavi, českých Budějovicích a Olomouci.
§ INa základě zákona ze dne 11. června 1919,
č. 330 Sb. z. a n., a nařízení vlády ze dne 6, čer
vence 1920, č. 451 Sb. z. a n., vyhlašuje se
zřízení obvodových úřadoven státního pozem
kového úřadu v Mladé Boleslavi, českých Bu
dějovicích a Olomouci.

§ 4.
Obor působnosti obvodových úřadoven
v Mladé Boleslavi, českých Budějovicích a
Olomouci řídí se podle nařízení vlády ze dne
23. června 1921, č. 225 Sb. z. a n.

Předseda státního pozemkového úřadu:
Dr. Viškovský v. r.

§ 2.
Působnost obvodové úřadovny v Mladé Bo
leslavi vztahuje se na soudní okresy: Bělá,
Bor, Cvikov, Český Dub, Česká Lípa, Dubá,
Frýdland, Haňšpach, Chrastava, Jablonec n.
N., Něm. Jablonné, Jičín, Jilemnice, Králův
Městec, Libáň, Liberec, Lomnice nad Popel
kou, Mimoň, Mladá Boleslav, Mnichovo Hra
diště, Nová Paka, Nové Benátky, Nové Město
pod Smrkem, Nymburk, Poděbrady, Rokyt
nice, Rumburk, Semily, Sobotka, šluknov,
štětí, Tanvald, Turnov, Varnsdorf, Vysoké
nad Jizerou a železný Brod.
Působnost obvodové úřadovny v českých
Budějovicích vztahuje se na soudní okresy:
české Budějovice, Hartmanice, Hluboká, Ho
ražďovice, Horní Planá, Chvalšiny, Jindřichův
Hradec, Kamenice nad Lipou, Kaplice, Ka
šperské Hory, Krumlov, Lišov, Lomnice nad
Lužnicí, Mirovicé, Netolice, Nová Bystřice,
Nové Hrady, Písek, Počátky, Prachatice, Stra
konice, Sušice, Trhové Sviny, Třeboň, Týn
had Vltavou, Veselí, Vimperk, Vodňany, Volary, Volyně a Vyšší Brod.
Působnost obvodové úřadovny v Olomouci
vztahuje se na soudní okresy: Albrechtice,
Benešov, Bruntál, Cukmantl, Dvorec, Frývaldov, Hranice, Javorník, Jevíčko, Jindřichov,
Kojetín, Konice, Krnov, Libava Město, Lipník,
Litovel, Mohelnice, Mor. Třebová, Olomouc,
Osoblaha, Plumlov, Prostějov, Přerov, Rýmařov, Staré Město, Svitavy, šilperk, Šternberk,
Šumperk, Unčov, Vidnava, Viesenberk, Vrbno
a Zábřeh.
§ 3.
Obvodové úřadovny v Mladé Boleslavi a
Olomouci počnou působiti dnem 15. listopadu

414.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 20. října 1921
o změně sídel a obvodů některých okresních
hejtmanství v Čechách.
Podle §u 10 zák. ze dne 19. května 1868,
čís. 44 ř. z., o zařízení politických úřadů
správních, se nařizuje:
§ 1.
Pó sloučení obcí a csad, uvedených v §u 1
zákona ze dne 6. února 1920, čís. 114 Sb. z.
a n., s hlavním městem Prahou a po převzetí
agendy politických úřadů v těchto obcích a
osadách magistrátem hlavního města Prahy
přeloží se sídlo okresního hejtmanství
(okresní správy politické) na žižkově do Ří
čan a bude se obvod tohoto okresního hejt
manství skládati z obcí soudního okresu říěanského, obce štěrbohol ze soudního okre
su žižkovského, a z obcí Chodova a šeberova
a osad Hájí a Miličova soudního okresu vršo
vického.

Po sloučení obcí a převzetí agendy, uvede
ném v §u 1, přeloží se sídlo okresního hejt
manství (okresní správy politické) na Král.
Vinohradech do Jílového a bude se obvod
okresního hejtmanství tohoto skládati z obcí
soudního okresu jílovského.
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§ 3.

§ 5.

Po sloučení obcí a převzetí agendy, uvede
ném v §u 1, rozšíří se obvod okresního hejt
manství (okresní správy politické) na Smí
chově o obec Kunratice soudního okresu nu
selského.

Nařízení toto nabude účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr vnitra.

§ 4.
Ministr vnitra ustanoví a vyhlásí v úřed
ním listě a vyhláškami v obcích, jichž se
týče, kterým dnem nastanou změny sídel a
obvodů okresních hejtmanství podle §§ 1—3.

Dr. Beneš v. r.
»
L. Novák v. r.
Udržal v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Habrman v. r.
Dr. Mičura v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Tučný v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dérer v. r.
Staněk v. r.
černý v. r.
Srba v. r.
Dr. šrobár v. r.

.Státní tiskárna v Praze.

