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329.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 16. listopadu 1922,

kterým se stanoví nové úřední tituly pro tech
nické a výkonné úředníky cejchovní služby 

v republice československé.

Na základě § 9 zákona ze dne 31. března 
1875, čís. 43 ř. z., o organisaci cejchovních 
úřadů, resp. § 19 uherského zákonného článku
V. z r. 1907 a podle § 40 zákona ze dne 25. led
na 1914, čís. 15 ř. z., o služebním poměru 
státních úředníků a státního zřízenectva (slu
žební pragmatika), se nařizuje:

§ 1-
a) Pro technické úředníky Čsl. ústředního 

inspektorátu pro službu cejchovní (skupina 
A), zřízeného nařízením ministerstva veřej
ných prací ze dne 20. listopadu 1918, čís. 52 
Sb. z. a n., ustanovují se tyto úřední tituly:

technický adjunkt v X. hodnostní třídě,
technický komisař v IX. hodnostní třídě,
technický vrchní komisař v VIII. hodnostní 

třídě,
stavební (technický) rada v VIL hodnostní 

třídě,
vrchní stavební (technický) rada v VI. 

hodnostní třídě.

b) Pro dosavadní cejchovní inspektory 
(přednosty cejchovních okrsků) a jim přidě
lené technické úředníky (skupina A) usta
novují se tyto úřední tituly:

cejchovní elév,
cejchovní adjunkt v X. hodnostní třídě,

cejchovní komisař v IX. hodnostní třídě,

cejchovní vrchní komisař v VIII. hodnostní 
třídě,

cejchovní rada v VII. hodnostní třídě, 

cejchovní vrchní rada v VI. hodnostní třídě.

c) Pro výkonné úředníky cejchovních úřa
dů v sídle přednostů cejchovních okrsků a pro 
výkonné úředníky na Slovensku (skupina C) 
ustanovuj í se tyto tituly:

cejchovní praktikant, 
cejchovní asistent v XI. hodnostní třídě, 
cejchovní kontrolor v X. hodnostní třídě, 
cejchovní vrchní kontrolor v IX. hodnostní 

třídě,
cejchovní inspektor v VIII. hodnostní třídě, 
cejchovní vrchní inspektor v VII. hodnost

ní třídě.

d) Pro výkonné úředníky čsl. ústředního 
inspektorátu pro službu cejchovní a pro vý
konné úředníky cejchovních úřadu mimo sídlo 
přednostů cejchovních okrsků (skupina D) 
ustanovují se tyto tituly:

cejchovní aspirant,
cejchovní akcesista v XI. hodn. třídě, 
cejchovní oficiál v X. hodnostní třídě, 
cejchovní správce v IX. hodnostní třídě, 
cejchovní vrchní správce v VIII. hodnostní 

třídě,
cejchovní ředitel v VIL hodnostní třídě.

e) Pro úředníky skladiště Čsl. ústředního 
inspektorátu pro službu cejchovní (skupina 
E) ustanovují se tyto úřední tituly:
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skladištní kancelista v XI. hodnostní třídě, 
skladištní oťiciál v X. hodnostní třídě, 
skladištní správce v IX. hodnostní třídě, 
skladištní vrchní správce v Vlil. hodnostní 

třídě.

f) úředníci, kterým byla svěřena správa 
cejchovního úřadu, užívají vedle uvedených 
titulů též služebního označení „přednosta 
úřadu".

§ 2.

Ustanovení o titulech, pokud jsou v rozporu 
s tímto nařízením, se zrušuji.

§ 3.
Nařízení toto platí pro oblast celé republi

ky Československé a nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení. Provede je ministr veřejných 
prací.

Švehla v. r.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Rašín v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Kállay v. r.

Malypetr v. r. 
Bechyně v. r. 
Novák v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.
Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r.

330.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 16. listopadu 1922,

jímž se rozšiřuje působnost zákona ze dne 
2. června 1874, č. 98 ř. z., pro Horní a Dolní 
Slezsko o zakládání nových knih pozemkových 
a jich vnitřním zařízení, a zákonů a nařízení 

s ním souvisících na Hlučínsko.

Podle zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 76 
Sb. z. a n., a vzhledem k ustanovení § 1,

odst. 2., vládního nařízení ze dne 15. ledna 
1921, č. 18 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ I-
Dnem účinnosti tohoto nařízení rozšiřuje 

se na území převzaté československou repu
blikou podle zákona ze dne 30. ledna 1920, 
č. 76 Sb. z. a n., platnost zákona ze dne
2. června 1874, č. 98 ř. z,, pro Horní a Dolní 
Slezsko o zakládání nových ^ knih pozemko
vých a jich vnitřním zařízení, a zákonů a na
řízení s ním souvisících (jako zejména zákon 
ze dne 25. července 1871, č. 96 ř. z., a nařízení 
ze dne 10. července 1874, č. 103 ř. z.), se vše
mi pravidly, jež byla zachována v platnosti 
těmi kterými zákony a nařízeními anebo vy
dána podle nich a ku provedení jejich, i se 
všemi změnami provedenými na nich do 
tohoto dne.

§ 2.
Dosavadní knihy pozemkové, vedené podle 

předpisů § 2 vládního nařízení ze dne 15. led
na 1921, č. 18 Sb. z. a n„ a podle vládního na
řízení ze dne 27. května 1921, č. 202 Sb. z. a 
n., pokládají se za knihy založené podle usta
novení v § 1 uvedených.

Řízení o doplnění těchto knih, provedená 
podle předpisů v § 1 uvedených před účinností 
tohoto nařízení, se zachovávají v platnosti.

§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti vyhlášením. 
Provede je ministr spravedlnosti.

švehla
Dr. Dolanský v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r. 
Malypetr v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Dr. Rašín v. i*. 
Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.

v. r.
Šrámek v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Kállay v. r. 
Tučný v. r. 
Srba v. r. 
Bechyně v. r. 
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r.

Státní tiskárna v Praze.


