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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
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ze zástupců ostatních jmenovaných minister
stev, nebo při zaneprázdnění zástupce mini
sterstva financí zástupce ministerstva ob
chodu se zástupcem ministerstva zemědělství 
nebo ministerstva pro zásobování lidu.

7. Do usnesení, opatření a rozhodnutí mezi- 
ministerského komitétu lze si do 14 dnů po 
doručení dotyčného výměru stěžovati k mini
sterstvu financí, které rozhoduj é s platností 
konečnou. Stížnost nemá odkládacího účinku.

8. Veškeré přebytky z likvidace českoslo
venské komise lihové připadají státu. Z těch
to přebytků kryjí se náklady likvidační.

§ 2.
Ministr financí se zmocňuje, aby pro ho

spodaření lihem, po 30. září 1922 v tuzemsku 
vyrobeným, nebo z celní ciziny dovezeným, 
jenž dle § 23, odst. prvý, nařízení vlády re
publiky československé ze dne 7. května 
1920, čís. 355 Sb. z. a n., i nadále podléhá 
závěře, v dohodě s ministry obchodu, země
dělství a pro zásobování lidu určil příslušný 
obhospodařovací orgán, stanovil jeho složení 
a upravil způsob jeho jednání.

Orgánu tomu příslušeti budou všechna 
oprávnění i povinnosti, jež přináležely česko
slovenské komisi lihové dle nařízení vlády re
publiky československé ze dne 7. května 1920,
čís. 355 Sb. z. a n.

§ 3.
Ustanovení vládního nařízení ze dne

7. května 1920, čís. 355 Sb. z. a n., pozměně
ného vládním nařízením ze dne 14. dubna 
1921, čís. 162 Sb. z. a n., pokud jsou s hořej
šími ustanoveními v odporu, se současně 
zrušují.

§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provedením jeho pověřuje se mi
nistr financí s ministry obchodu, zemědělství 
a pro zásobování lidu.

šveMa v. r.
Habrman v. r. 
Novák v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Rašín v. r. 
Srba v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Malypetr v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Káflay v. r. 
Udržal v. r.

Dr. Markovič v. r.

Vyhláška ministerstva vnitra 
ze dne 10. října 1922,

kterou se opravuje chyba v příloze k nařízení 
vlády republiky československé ze dne 21. září 
1922, č. 280 Sb. z. a n., kterým se slučují do
savadní župy abauj-turňanská, šarišská a 
zemplínská s připojenými částmi župy užho- 

rodské v jediný správní obvod.

V příloze „Administratívni rozdelenie župy 
košickej" mají býti dělící linka v 1. a 2. 
sloupci mezi bodem „7. Giraltovce" a „8. Se- 
čovce“, jakož i označení „8. Sečovce" umístě
ny o 3 řádky níže, neboť obce: šandal, Bokša,
N. 01’šava, V. OFšava, Mrázovce, Kručov Rus
ký, Tokajík, Lomné, Miňovce, Bžany, Vafkov, 
Turiany, náležející posud k okresu stropkov- 
skému, mají býti správně označeny jako. při
pojované k obvodu okresu gmaltovského, ni
koliv sečovského.

Malypetr v. r.

301.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 19. října 1922,

jímž stanoví se lhůía k uplatnění práv ze živ
nostenského vlastnictví dle zákona ze dne

30. června 1922, č. 252 Sb. z. a n.

Na základě zákona ze dne 30. června 1922, 
č. 252 Sb. z. a myse nařizuje:

§ I-

Počátek Ihůt k uplatnění práv ze živnosten
ského vlastnictví, naznačených v zákoně ze 
dne 30. června 1922, č. 252 Sb. z. a n., sta
noví se pro území v citovaném zákoně zmíně
ná, která budou dnem účinnosti tohoto na
řízení pod svrchovaností státu českosloven
ského, na den 31. října 1922, takže po
slední den těchto lhůt připadne na den
31. ledna 1923.

§ 2.

V důsledku toho nutno nej později do 
31. ledna 1923 včetně:

1. uplatniti práva patentová■ dle §§ 1 a 4 
zákona ze dne 30. června 1922, č. 252 Sb. ..z. 
a n.,
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