
Sbírka zákonů a nařízení, č. 172. 815

pro 10. okres dozorčí V Liberci,
11. 99 99 V Děčíně,

>9 12. 99 99 v Teplicích,
99 13. 99 99 v Karlových Varech,
99 14. 99 99 v Brně,
99 15. 79 99 v Brně,
99 16. 99 99 v Znojmě,
99 17. 99 99 v Olomouci,
99 18. 99 v Kroměříži,
99 19. 99 99 v Moravské Ostravě,
99 20. 99 99 v Opavě,
99 21. 99 99 v Čes. Těšíně,
99 22. 99 9 9 v Bratislavě,
99 23. 99 99 v Trenčíně,
99 24. 99 v Báňské Bystrici,
99 25. 99 99 v Lučenci,
,, 26. 99 99 v Spišské Nové Vsi,
99 27. 99 99 v Košicích,
9 9 28. 99 99 v Užhorodě.

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:

§ I-

§ 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.

§ 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.
Dr. šrobár v. r. 
L. Novák v. r. 
Tučný v. r. 
Habrman v. r.

Šrámek v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Srba v. r.

Chlapecká 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.

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.
L. Novák v. r. 
černý v. r.
A. Novák v. r. 
Tučný v. r. 
Habrman v. r.

Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. šrobár v. r. 
Staněk v. r.
Srba v. r.

Dr. Vrbenský v. r.

Státní tiskárna v Praze.


