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n7i a H72) 171. Nařízení, jímž se území československého státu rozděluje na 28 dozorčích
okresí^ pro^ú^řadování živnostenských (priemyslnýeh) Inspektorátů. - 172. Nařízen , hmz se
zSazuje chlapecká výchovna české zemské komise pro péči o mládež v Dobnchov c ch
s ústavními dílnami pro živnost krejčovskou, obuvnickou a truhlářskou mezi živnostenská učiliště
jejichžn vysvědčení o odbyté s úspěchem návštěvě takového ústavu zcela nebo castecne
nahrazují průkaz o řádném ukončení učebního poměru.

171.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 8. června 1922,
jímž se území československého státu rozdě
luje na 28 dozorčích okresů pro úřadování
živnostenských (priemyslnýeh) inspektorátů.
Podle zákona ze dne 17. června 1883, č. 117
ř. z., o zavedení živnostenské inspekce, pokud
se týče dle zákonného článku XXVIII: 1893
o ochraně živnostenských a továrních zří
zenců od úrazů a o živnostenské inspekci, na
řizuje se toto:
§ 1.
území státu československého rozděluje se
na 28 dozorčích okresů živnostenské (priemyslné) inspekce, jichž obvod stanoví se
takto:
1. okres dozorčí:
Obvod hlavního města Prahy.
2. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Če
chách: Hořovice, Kladno, Kralupy, Louny,
Příbram, Rakovník, Roudnice, Smíchov,
' Slaný.
3. okres dozorčí:
Obvody okresních správ politických v Če
chách : Benešov s pol. expositurou ve Vlašimi,
Brandýs n. L,, Čáslav, český Brod, Karlín,
Kolín, Kutná Hora, Ledeč, Mělníky Selčany
1
a obvody soudních okresů Jílové a Říčany.

4. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Če
chách: Blatná, Domažlice, Horšův Týn, Kla
tovy, Královice, Planá, Plzeň, Přeštice, Ro
kycany, Strakonice, Stříbro, Sušice, Tachov.
5. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Če
chách: české Budějovice, Čes. Krumlov,
Jindřichův Hradec, Kamenice nad Lipou,
Kaplice, Milevsko, Pelhřimov, Písek, Pracha
tice, Tábor, Třeboň, Týn n. Vit.
6. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Če
chách: Jičín, Mladá Boleslav, Mnichovo Hra
diště, Poděbrady, Turnov, Semily.
7. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Če
chách: Dvůr Králové, Hradec Králové, Ná
chod, Nový Bydžov, Nové Město n. Metuji,
Nová Paka s pol. expositurou v Hořicích,
Rychnov n. Kněžnou.
8. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Ce
chách: Humpolec, Chotěboř, Chrudim, Lanš
kroun, Litomyšl, Německý Brod, Pardubice
s pol. expositurou v Přelouči, Polička, Vy
soké Mýto, žamberk.
9. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Če
chách: Broumov, Jilemnice, Trutnov, Vrchlabí.
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10. okres dozorčí:
Obvod města Liberce a okresních správ po
litických v Čechách: Frýdland, Jablonec, Ně
mecké Jablonně, Liberec.

20. okres dozorčí:
Obvod města Opavy a okresních správ po
litických ve Slezsku: Bílovec, Bruntál, Frývaldov, Hlučín, Krnov, Opava.

11. okres dozorčí:

21. okres dozorčí:
Obvod města Frýdku a okresních správ po
litických ve Slezsku: Český Těšín, Frýdek,
Frýštát.
22. okres dozorčí:
Obvod žup na Slovensku: bratislavské, ni
transké, komárenské a měst s právem muni
cipálním Bratislavy a Komárna.

česká Lípa s pol. expositurou v Mimoni,
Děčín s pol. expositurou v české Kamenici,
Dubá, Litoměřice, Rumburk, šluknov, Varns
dorf.
12. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Če
chách: Duchcov s pol. expositurou v Bílině,
Chomutov, Most, Přísečnice s pol. expositu
rou ve Výprtech, Teplice, Ústí n. Labem,
žatec.
13. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Če
chách: Aš, Falknov, Cheb, Jáchymov, Kadaň,
Karlovy Vary, Kraslice, Loket, Mariánské
Lázně, Nýdek, Podbořany, Teplá, žlutíce.
14. okres dozorčí:
Obvod zemského hlavního města Brna.
15. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických na Mo
ravě : Boskovice, Brno venkov, Moravská Tře
bová, Nové Město, Tišnov, Velké Meziříčí.
16. okres.dozorčí:
Obvod města Jihlavy, Znojma a okresních
správ politických na Moravě: Dačice, Hustopeč, Jihlava, Mikulov, Moravské Budějovice,
Moravský Krumlov, Třebíč, Znojmo.
17. okres dozorčí:
Obvod města Olomouce a okresních správ
politických na Moravě: Beroun, Litovel, Olo
mouc, Prostějov, Rýmařov, Šternberk, Šum
perk, Zábřeh.
18. okres dozorčí:
Obvod města Kroměříže, Uherského Hra
diště a okresních správ politických na Mo
ravě: Hodonín, Holešov, Kroměříž, Kyjov,
Přerov, Uherský Brod, Uherské Hradiště,
Vyškov.
19. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických na Mo
ravě: Hranice, Místek, Moravská Ostrava,
Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Vsetín.

23. okres dozorčí:
Obvod žup na Slovensku: oravské, trenčínské a turčansko-svatomartinské.
24. okres dozorčí:
Obvod žup na Slovensku: zvoleňské a gemer-malohontské.
25. okres dozorčí:
Obvod žup na Slovensku: tekovské, hontianské a novohradské a města s právem mu
nicipálním Báňské šťávnice-Bělé.
26. okres dozorčí:
Obvod žup na Slovensku: liptovské a
spišské.
27. okres dozorčí:
Obvod žup na Slovensku: abauj-torňanské,
šaryšské a zemplinské a města s právem mu
nicipálním Košic.
28. okres dozorčí:
území Podkarpatské Rusi.
§

2.

Pro každý okres dozorčí zřízen jest inspe
ktorát živnostenský (priemyslný), jenž má
své sídlo:
pro 1. okres dozorčí v Praze,
v Praze,
2. >>
v Praze,
3. >>
v Plzni,
4.
v č. Budějovicích,
5.
v Mladé Boleslavi,
6.
v Králové Hradci,
7.
v Pardubicích,
8.
>7
v Trutnově,
9.
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pro 10. okres dozorčí V Liberci,
V Děčíně,
11.
12.
v Teplicích,
v Karlových Varech,
13.
14.
v Brně,
v Brně,
15.
16.
v Znojmě,
17.
v Olomouci,
18.
v Kroměříži,
19.
v Moravské Ostravě,
20.
v Opavě,
21.
v Čes. Těšíně,
22.
v Bratislavě,
v Trenčíně,
23.
24.
v Báňské Bystrici,
25.
v Lučenci,
,, 26.
v Spišské Nové Vsi,
27.
v Košicích,
28.
v Užhorodě.
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§ 3.
Kromě uvedených teritoriálních živnosten
ských (priemyslných) inspektorátů úřadují
ještě ve smyslu § 4 zákona ze dne 17. června
1883, č. 117 ř. z., zřízené zvláštní živnosten
ské inspektoráty pro práce stavební se sídlem
v Praze a v Brně (vládní nařízení ze dne
23. března .1920, č. 173 Sb. z. a n.) a živno
stenský inspektorát pro stavbu vodních cest a
regulaci řek v obvodu ředitelství pro stavbu
vodních cest v Praze (§14 zákona ze dne
11. června 1901, č. 66 ř. z.) se sídlem v Praze.
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172.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 8. června 1922,
jímž se zařazuje chlapecká výchovna české
zemské komise pro péči o mládež v Dobřicho
vicích s ústavními dílnami pro živnost krej
čovskou, obuvnickou a truhlářskou mezi živno
stenská učiliště, jejichž vysvědčení o odbyté
s úspěchem návštěvě takového ústavu zcela
nebo částečně nahrazují průkaz o řádném
ukončení učebního poměru.
Na základě § 14 a) zákona ze dne 5. února
1907, č. 26 ř. z., jímž se mění a doplňuje živ
nostenský řád, se nařizuje:
§ IChlapecká výchovna české zemské komise
pro péči o mládež v Dobřichovicích s ústav
ními dílnami pro živnost krejčovskou, obuv
nickou a truhlářskou zařazuje se mezi živno
stenská učiliště mimostátní, uvedená v § 1,
odstavec 2., pod číslem II. ministerského na
řízení ze dne 27. července 1907, č. 193 ř. z.,
jejichž vysvědčení o vykonané s úspěchem
návštěvě těchto ústavů nahrazují průkaz
řádně ukončeného poměru učebního (list to
varyšský, vztažmo zkoušku tovaryšskou).
§ 2.

§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. čer
vence 1922, kterýmž dnem se zrušují dosa
vadní předpisy o rozdělení dozorčích okresů
živnostenských (priemyslných) inspektorů.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr sociální péče.
Udržal v. r.
cerny v. r.
Šrámek v. r.
Dr. šrobár v. r.
A. Novák v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Tučný v. r.
Staněk v. r.
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Srba v. r.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Jeho provedením pověřuje se ministr prů
myslu, obchodu a živností v dohodě s mini
strem školství a národní osvěty.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
černý v. r.
Dr.
šrobár v. r.
A. Novák v. r.
Staněk v. r.
Tučný v. r.
Srba v. r.
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Státní tiskárna v Praze.

