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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-
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čanskýeh legií imací a záležitosti pohraničních 
styků;

3. spolkovou a shromažďovací policii;
4. tiskovou policii;
5. péči o bezpečnost osoby a majetku;
6. péči o bezpečnost a snadnost dopravy na 

cestách po stránce v předešlém bodě dotčené 
a policejní záležitosti při vozbě železniční, při 
paroplavbě a při letecké dopravě;

7. vykonávat! zbrojní a náboj ní policii, jakož 
i bezpečnostně-policejní ustanovení předpisů 
o třaskavinách;

8. divadelní policii, povolovat! všechny ve
řejné produkce a výstavy (kromě divadelních 
koncesí, kinematografických licencí a povolení 
pro šantány a cirkusová představení), schva- 
lovati předkládané programy a texty písní, 
povolovati maškarní plesy, veřejné plesy a ta
neční hudby;

9. dohled k výčepům, hospodám a zájezd
ním hostincům, kavárnám, noclehárnám, ve
řejným shromaždištím a zábavním místům a 
ku podobným podnikům, dozor ku hrám na 
veřejných místech a vykonává ti předpisy
0 policejní hodině zavírací;

10. policii mravnostní;
11. policii čelední;
12. výkon řádu pro fiakry;
13. policejní právo trestní na základě císař

ského nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. 96 
ř. z., podle působnosti policejnímu ředitelství 
dané ;

14. policejní úřední úkony podle zákona ze 
dne 11. července 1922, č. 241 Sb. z. a n.;

15. vynášeti nálezy, aby byl někdo postr
kem odveden, pokud tyto záležitosti nebyly 
přeneseny zemskými zákony obcím, a vyho
štění podle zákona ze dne 27. července 1871, 
č. 88 ř. z., jakož i aby byl postaven pod poli
cejní dozor;

16. policejní úřední úkony podle ustanovení 
trestního řádu soudního v mezích příslušnosti 
státně-policejních úřadů;

17. redakci policejního oznamovatele.
Z těchto záležitostí obstarávati budou 

okresní policejní komisařství v Králově Poli 
a Husovicích v přikázaném místním obvodě 
jako orgán policejního ředitelství tyto úkony:

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

2. záležitosti ohlašovací a cizinecké;

3. péči o bezpečnost osoby a majetku;
4. péči o bezpečnost a snadnost dopravy na 

cestách po stránce v předešlém bodě dotčené;
5. divadelní policii, povolovati všechny ve

řejné produkce a výstavy (kromě divadelních 
koncesí, kinematografických licencí a povolení 
pro šantány a cirkusová představení), schva
lovat! předkládané programy a texty písní, 
povolovati maškarní plesy, veřejné plesy a 
taneční hudby;

6. dohled k výčepům, hospodám a zájezdním 
hostincům, kavárnám, noclehárnám, veřej
ným shromaždištím a zábavním místům a ku 
podobným podnikům, dozor ku hrám na ve
řejných místech a vykonávat! předpisy o poli
cejní hodině zavírací;

7. policii mravnostní;
8. policii čelední;
9. policejní právo trestní na základě císař

ského nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. 96 
ř. z., podle působnosti policejnímu komisařství 
dané;

10. policejní úřední úkony podle zákona ze 
dne 11. července 1922, č. 241 Sb. z. a n.;

11. vynášeti nálezy, aby byl někdo postr
kem odveden, pokud tyto záležitosti nebyly 
přeneseny zemskými zákony obcím, a vyho
štění podle zákona ze dne 27. července 1871, 
č. 88 ř. z., jakož i aby byl postaven pod poli
cejní dozor;

12. policejní úřední úkony podle ustanovení 
trestního řádu soudního v mezích příslušnosti 
státně-policejních úřadů.

V okrese I. vykonávati bude tyto agendy 
policejní ředitelství v Brně samo.

Obor působnosti policejních expositur 
v Břeclavě a Hrušovanech-šanově obsahuje 
mimo záležitosti pohraničního styku záleži
tosti uvedené shora sub 1, 5, 6, 13, 15, 16 věc
ného oboru působnosti policejního ředitelství 
v Brně, a jmenovitě záležitosti revidování ce
stovních průkazů, dohled na zachování poli
cejních předpisů o provozu třaska vin, zbraní 
a střeliva, tisku a jiných písemností, peněz, 
valut, drahých kovů přes hranice a dozor na 
překročení hranic jakýmkoli způsobem.

§ 4.

Organisace.

V čele policejního ředitelství jest policejní 
ředitel, který vede pod svou zodpovědností 
policejní službu v policejním obvodu.

153
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Policejní ředitel jest podřízen bezprostředně 
presidentovi zemské správy politické.

Policejnímu řediteli bude dán konceptní, 
kancelářský a služební personál, jehož mu 
bude třeba.

§ 5.
K podpoře a k vykonávání policejní exeku

tivní služby budou podřízeny policejnímu ře
diteli sbory stráže bezpečnosti uniformované 
a neuniformované.

Černý v. r.

286.
Vyhláška ministra vnitra 

ze dne 26. září 1922
o zřízení policejního ředitelství v Liberci.

§ I-
Na základě zákona ze dne 16. března 1920, 

č. 165 Sb. z. a n., zřizuje se počínajíc dnem 
1. října 1922 v Liberci policejní ředitelství.

§ 2.

Policejní obvod.
Působnost tohoto policejního ředitelství 

vztahuje se k území obcí Liberce, Starého 
Harzdorfu, Rochlice, Vratislavice, Vísky, Hor
ního Růžodolu, Johanestalu, Franzendorfu, 
Karolinsfeldu, Dolního Hanichenu, Růžodolu 
I., Suché, Nového Paulsdorfu, Starého Pauls- 
dorfu, Rupersdorfu, Katharinbergu, Machen- 
dorfu (s osadami Karlswald a Friedrichshain), 
Starého Habendorfu a Nového Habendorfu. 
Toto území jest obvodem policejního ředitel
ství v Liberci.

§ 3.

Působnost.
Působnost tohoto policejního ředitelství ob

sahuje tyto úkony v policejním obvodě:
1. Zachování veřejné bezpečnosti, jakož i 

veřejného pořádku a pokoje;
2. záležitosti ohlašovací, cestovních listů 

i cizinecké, jakož i záležitosti pohraničního 
styku a všeobecných občanských legitimací;

3. spolkovou a shromažďovací policii;
4. tiskovou policii;
5. péči o bezpečnost osoby a majetku;
6. péči o bezpečnost a snadnost dopravy na 

cestách po stránce v předešlém bodě dotčené

a policejní záležitosti při vozbě železniční a při 
letecké dopravě;

7. vykonávati zbrojní a náboj ní policii, 
jakož i bezpečnostně-policejní ustanovení 
předpisů o třaskavinách;

8. divadelní policii, povolovati všechny ve
řejné produkce a výstavy (kromě divadelních 
koncesí, kinematografických licencí a povo
lení pro šantány a cirkusová představení), 
schvalovati předkládané programy a texty 
písní, povolovati maškarní plesy, veřejné 
plesy a taneční hudby;

9. dohled k výčepům, hospodám a zájezd
ním hostincům, kavárnám, noclehárnám, ve
řejným shromaždištím a zábavním místům a 
ku podobným podnikům, dozor ku hrám na 
veřejných místech a vykonávati předpisy 
o policejní hodině zavírací;

10. policii mravnostní;
11. policii čelední;
12. výkon řádu pro fiakry;
13. policejní právo trestní na základě cis. 

nař. ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z., podle 
působnosti policejnímu ředitelství dané;

14. policejní úřední úkony podle ustano
vení zákona ze dne 11. července 1922, č. 241 
Sb. z. a n.;

15. vynášeti nálezy, aby byl někdo postr
kem odveden a vyhoštěn podle zákona ze dne
27. července 1871, č. 88 ř. z., jakož i aby byl 
postaven pod policejní dozor;

16. policejní úřední úkony podle ustanovení 
trestního řádu soudního.

§ 4.

Organisace.

V čele policejního ředitelství jest policejní 
ředitel, který vede pod svou zodpovědností 
policejní službu v policejním obvodu.

Policejní ředitel jest podřízen bezprostřed
ně presidentovi zemské správy politické.

Policejnímu řediteli bude dán konceptní, 
kancelářský a služební personál, jehož mu 
bude třeba.

§ 5.

K podpoře a k vykonávání policejní exeku
tivní služby budou podřízeny policejnímu ře
diteli sbory stráže bezpečnosti uniformované 
a neuniformované.

černý v. r.

Státní tiskárna v Praze.


