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dne 27. dubna 1922, čís. 143 Sb. z. a n., pro
dlužuje se do 31. prosince 1922. V důsledku 
toho mění se časový údaj „po 1. říjnu 1922“, 
uvedený v článku L, k § 59, odst. 2., tohoto 
nařízení, na časový údaj „po 1. lednu 1923“.

ního úřadu s obmezeným oborem působnosti 
policejní ředitelství s okresními policejními 
komisařstvími v Král. Poli a Husovicích, jakož 
i s policejními expositurami v' Břeclavě a 
Hrušovanech-šanově.

§ 2.

Nařízení toto, jež se nevztahuje na dávku 
ze zábav a dávku z přírůstku hodnoty nemo
vitostí (§ 37 cit. zák.), nabývá účinnosti 
dnem vyhlášení; provedením pověřují se mi
nistři vnitra a financí.

Udržal v. r.
Šrámek v. r. 
A. Novák v. 
Srba v. r.
L. Novák v. 
Tučný v. r. 
Dr. Dérer v.

Dr. šrobár v. r.
r. černý v. r.

Dr. Dolanský v. r.
r. Staněk v. r.

Dr. Yrbenský v. r.
r. Dr. Mičura v. r.
Habrman v. r.

234.

§ 2.

Policejní obvod.

Působnost tohoto policejního ředitelství 
vztahuje se na celý obvod Brna, utvořeného 
zákonem ze dne 16. dubna 1919, č. 213 Sb. z. 
a n. (Velké Brno), a osadu Mokrou Horu 
místní obce Jehnic. Toto území jest obvodem 
policejního ředitelství v Brně.

Tento obvod rozděluje se na následující tři 
okresy I. až III. a to:

I. okres obsahuj e: město Brno v mezích 
hranic, jež trvaly před rozšířením teritoriál
ního obvodu zákonem ze dne 16. dubna 1919, 
č. 213 Sb. z. a n., dále: Kamenný Mlýn, Boho- 
nice, černovice (vyjímajíc část těchto t. zv. 
Nové černovice), Dolní a Horní Heršpice, 
Jundrov, Kohoutovice, Komárov, Lískovec, 
Přízřenice, Slatinu, Tuřany a Vejvanovice.

Vyhláška
ministrů financí a veřejných prací 

ze dne 31. srpna 1922

o účinnosti zákona ze dne 26. června 1922, č. 
196 Sb. z. a n., kterým se Hlavní puncovní 
úřad v Praze podřizuje ministerstvu veřej

ných prací.

Podle § 2 zákona ze dne 26. června 1922, 
č. 196 Sb. z. a n., stanoví se dnem účinnosti 
tohoto zákona 1. leden 1923.

Tučný v. r.
A. Novák v. r.
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Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 26. září 1922

II. o k r e s obsahuje: Komín, Královo Pole, 
Medlánky, Řečkovice, žabovřesky a Mokrou 
Horu místní, obce Jehnic.

V tomto okresu II. zřizuje se okresní poli
cejní komisařství se sídlem v Králově Poli.

III. okres obsahuj e: část černovic, t. zv. 
Nové černovice, Husovice, Juliánov, Malomě- 
řice, Obřany a židenice'.

V tomto okresu III. zřizuje se okresní poli
cejní komisařství se sídlem v Husovicích.

V Břeclavě a v Hrušovan ech-šanově zřizují 
se na nádraží policejní expositury, které jsou 
podřízeny policejnímu ředitelství v Brně. 
Obvod těchto policejních expositur v Břeclavě 
a Hi-ušovanech-šanově se omezuje na rozlohu 
dotyčných nádraží se všemi budovami a že
lezničními tratěmi až k hranicím českoslo
venské republiky.

§ 3.

o zřízení policejního ředitelství v Brně. Působnost.

§ 1.
Na základě zákona ze dne 16. března 1920, 

č. 165 Sb. z. a n., zřizuje se s platností ode 
dne 1. října 1922 jako jednotný státní poli
cejní úřad pro zemské hlavní město Brno a 
okolí na místě dosud tam stávajícího policej-

Působnost tohoto policejního ředitelství 
obsahuje tyto úkony v policejním obvodě:

1. Zachování veřejné bezpečnosti, jakož 
i veřejného pořádku a pokoje;

2. záležitosti ohlašovací, cestovních listů a 
cizinecké, jakož i záležitosti všeobecných ob-


