Sbírka zákonu a nařízení, č. 459.

459.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 19. prosince 1921,
kterým přidělují se obce samosprávných
okresů král. vinohradského a žižkovského
k sousedním okresům, určují se sídla okres
ních zastupitelstev pro obce okresů karlínské
ho a smíchovského a mění se hranice soud
ních okresů.
Podle § 4 zákona ze dne 6. února 1920,
č. 114 Sb. z. a n., kterým se sousední obce a
osady slučují s městem Prahou, a § 2 zákona
ze dne 11. června 1868, č. 59 ř. z., o organisaci
okresních soudů, jakož i §§ 7 a 64, odst. 2.,
zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z.
a n., a § 1 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 280
Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Obce Chodov a šeberov a osady Háje s Mihčovem v samosprávném okresu král. vino
hradském a soudním okresu vršovickém, dále
obec štěrboholy v samosprávném a soudním
okresu žižkovském přidělují se k samospráv
nému a soudnímu okresu říčanskému.
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Obec Kunratice v samosprávném okresu
král. vinohradském a soudním okresu nusel
ském přiděluje se k samosprávnému a soud
nímu okresu zbraslavskému.
§ 2.
Pro obce samosprávného okresu karlín
ského, které se neslučují s městem Prahou,
stanoví se sídlo okresního zastupitelstva
(okresní správní komise) v Karlině a pro
obce samosprávného okresu smíchovského,
je se neslučují s Prahou, stanoví se sídlo na
Smíchově.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti současně se
zákonem ze dne 6. února 1920, č. 114 Sb. z.
a n., a provedou je ministři vnitra a spravedl
nosti.
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