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299.
Vyhláška ministra vnitra 

ze dne 14. října 1922 
o zřízení policejních komisařství v Mukačevě, 

Berehově a Hustu.

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

č. 165 Sb. z. a n., zřizují se počínajíc dnem
10. prosince 1922 v Mukačevě, Berehově a 
Hustu policejní komisařství.

§ 2.
Policejní obvod.

Působnost policejního komisařství v Muka
čevě vztahuje se k území města Mukačeva a 
obcí Rozvigova, Podmonastýru, Podhorjan, 
Polanoku a Pudhorodu. Toto území jest ob
vodem policejního komisařství v Mukačevě.

Působnost policejního komisařství v Bere
hově vztahuje se k území města Berehova a 
obcí Bulču a Ordova. Toto území jest obvo
dem policejního komisařství v Berehově.

Působnost policejního komisařství v Hustu 
vztahuje se k území města Hustu a osad Bo- 
lonavy a čebreně. Toto území jest obvodem 
policejního komisařství v Hustu.

§ 3.
Působnost.

Obor působnosti těchto policejních komi- 
saistvi^ obsahuje v hranicích jejich obvodu 
tyto záležitosti:

1. záležitosti veřejné bezpečnosti, vnitř
ního klidu a veřejného pořádku;

2. záležitosti evidence osob, bydlících nebo 
se zdržujících v obvodu policejního komisař
ství;

3. záležitosti pásové a pohraničních styků;
4. záležitosti zbrojní, provádění předpisů 

o zbraních, nábojích, jakož i bezpečnostně- 
policejních předpisů o třaskavinách;

5. záležitosti policie spolkové a shromaž- 
ďovací;

6. záležitosti policie tiskové;
7. záležitosti policie divadelní, veřejných 

zábav, radovánek a podívaných;
8. záležitosti místního dopravnictví a do

zoru při provozování vozby, železniční dopra
vy, paroplavby a vzduchoplavby;

9. záležitosti ztrát a nálezů;
10. ^ záležitosti policie mravnostní, dohledu 

na výčepy, hostince, kavárny, noclehárny, ve
řejná shromažďovací a zábavní místa a pod.; 
dále dohledu na hry na veřejných místech;

11. záležitosti čelední;
12. záležitosti trestního soudnictví o pře

stupcích dle zákona trestního policii přikáza
ných a záležitosti trestního soudnictví o vě
cech přikázaných administrativním policej
ním vrchnostem;

13. policejní úřední jednání dle ustanovení 
trestního řádu v mezích kompetence policej
ního komisařství.

Civilní správa Podkarpatské Rusi zmocňuje 
se, aby až do definitivního provedení župního 
zřízení jednotlivé záležitosti ze zmíněného
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oboru působnosti policejních komisařství 
zcela výjimečně & přechodně přikázala úřa
dům županškým.

§ 4.

O r g a n i s a c e.
V čele každého policejního komisařství jest 

správce, který vede pod svou zodpovědností 
policejní službu v policejním obvodě a který 
j e podřízen příslušnému županskému úřadu; 
civilní správa Podkarpatské Rusi zmocňuje se 
však, aby stanovila, pokud by měla — až do 
definitivní úpravy župního zřízení na Pod
karpatské Rusi — nastati výjimka v záleži
tostech personálních, disciplinárních, dále zá
ležitostech jednotného výkonu služby^ a^ vý
cviku stráže v tom směru, že by zmíněná ko
misařství v těchto záležitostech podléhala 
přímo civilní správě Podkarpatské Rusi.

Správci policejního komisařství bude při
kázán potřebný konceptní, kancelářský a zří- 
zenecký personál, jakož i k podpoře a k vy
konávání policejní exekutivní služby stráž 
bezpečnosti uniformovaná a neuniformovaná.

Malypetr v. r.

300.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 19. října 1922,

jímž se vzhledem k ukončení působnosti 
československé komise lihové činí opatření 
pro přechodné hospodaření lihem v době, než 

provedena bude zákonná jeho úprava.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
. 337 Sb. z. a n„ se nařizuje:

§ I-
1. československá komise lihová, jejíž pů

sobnost upravena byla posléze nařízeními 
vlády republiky československé ze dne 
7. května 1820, čís. 355 Sb. z. a n., a ze dne 
14. dubna 1921, čís. 162 Sb. z. a n., ukončila 
podle vyhlášky ministra financí ze dne 
30. září'1922, čís. 294 Sb. z. a n., svoji pů
sobnost dnem 30. září 1922 a vstoupila dnem 
1. října 1922 v likvidaci. Likvidací tou po
věřeno jest meziministerské komité pro likvi
daci československé komise lihové za vedení 
zástupce ministerstva financí a s přibráním 
po jednom zástupci ministerstev zemědělství, 
obchodu a pro zásobování lidu. Do tohoto ko

mitétu jest pravidelně zván též zástupce nej- 
vyššího účetního kontrolního úřadu.

2. Meziministerské komité pro likvidaci 
Československé komise lihové jest povinno:

a) vypracovat! neprodleně likvidační plán 
a opatřit! pro něj schválení ministerstva fi
nancí ;

b) vyhotoviti podrobný a přesný inventář 
veškerého jmění československé komise li
hové movitého i nemovitého;

c) zjistiti podrobně veškerý stav práv a po
hledávek československé komise lihové a 
realisovati veškerá její práva;

d) zjistiti přesně a podrobně veškeré zá
vazky komise vůči osobám třetím a splniti 
oprávněně nároky osob třetích vůči komisi^ a 
učiniti vůbec všechna opatření, směřující 
k ukončení její činnosti;

e) podávati na požádání ministerstvu fi
nancí a v opisu i nej vyššímu účetnímu kon
trolnímu úřadu zprávu o postupu své práce 
a činnosti a po skončení likvidace předložití 
konečnou zprávu o své činnosti spolu se zá
věrečnými účty nej vyššímu účetnímu kon
trolnímu úřadu, který je po přezkoušení 
zašle s dobrozdáním ministerské radě ku 
schválení.

3. Meziministerské komité rozhoduje 
o všech věcech, týkajících se provedenilikvi^_ 
dače československé komise lihové, a vyžádá 
si v pochybných případech, kde jde o částku 
vyšší než 500.000 Kč, rozhodnutí minister
stva financí.

4. Předseda meziministerského komitétu, 
jímž jest zástupce ministerstva financí a jejž 
v případě zaneprázdnění zastupuje zástupce 
ministerstva obchodu, řídí práce mezimini- 
sterskému komitétu svěřené, má vrchní dozor 
nad těmito pracemi, vykonává činnost, kterou 
mu meziministerské komité ze svých práv 
dále postoupí, svolává a řídí schůze komitétu, 
určuje jich pořad a zastupuje českosloven
skou komisi lihovou v likvidaci na venek.

5. Meziministerské komité jest schopno 
usnášeti se za přítomnosti předsedy nebo jeho 
zástupce a aspoň dvou dalších zástupců mi
nisterstev.

Usnášení děje se jednomyslně. Nedosáh- 
ne-li se jednomyslného usnesení, předloží se 
věc k rozhodnutí ministru financí.

6. Podpisování meziministerského komitétu 
děje se tím způsobem, že pod označení „Mezi- 
ministerské komité pro likvidaci českoslo
venské komise lihové" připojí vlastnoruční

j podpisy zástupce ministerstva financí a j eden


