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6. péči o bezpečnost a snadnost dopravy ha
cestách po stránce v předešlém bodě dotčené
a policejní záležitosti při vozbě železniční a
Vyhíáška ministra vnitra
při
letecké dopravě;
ze dne 22. listopadu 1922
7. vykonávat! zbrojní a nábojní policii,
jakož i bezpečnostně-policejní ustanovení
0 zřízení policejního komisařství v Chebu.
předpisů o třaskavinách;
§ 18. divadelní policii, povolovati všechny ve
řejné produkce a výstavy (kromě divadelních
Na základě zákona ze dne 16. března 1920,
kinematografických licencí a povo
č. 165 Sb. z. a n., zřizuje se počínajíc dnem koncesí,
pro
šantány a cirkusová představení),
lení
10. prosince 1922 v Chebu policejní komi schvalovati
předkládané programy a texty
sařství.
písní, povolovati maškarní plesy, veřejné
plesy a taneční hudby;
§ 2.
9. dohled k výčepům, hospodám a zájezd
Policejní obvod.
ním hostincům, kavárnám, noclehárnám, ve
Působnost tohoto policejního komisařství řejným shromaždištím a zábavním místům
vztahuje se k obvodu města Chebu a přilehlé a ku podobným podnikům, dozor ku hrám na
veřejných místech a vykonávati předpisy
obce Matzelbach.
o policejní hodině zavírací;
Toto území jest obvodem policejního komi
10. policii mravnostní;
sařství v Chebu.
11. policii čelední;
§ 3.
12. výkon řádu pro fiakry;
Působnost.
13. policejní právo trestní na základě, cis.
nařízení
ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z.,
Působnost tohoto policejního komisařství
podle
působnosti
policejnímu komisařství
obsahuje tyto úkony v policejním obvodě:
dané;
1. Zachování veřejné bezpečnosti, jakož
14. policejní úřední úkony podle ustano
1 veřejného pořádku a pokoje;
vení zákona ze dne 11. července 1922, č. 24x
2. záležitosti ohlašovací, cestovních listů Sb. z. a n.;
a cizinecké, jakož i záležitosti pohraničního
15. vynášeli nálezy, aby byl někdo po
styku a všeobecných občanských legitimací; strkem odveden a vyhoštěn podle zákona ze
dne 27. července 1871, č. 88 ř. z., jakož i aby
8. spolkovou a shromažďovací policii;
byl postaven pod policejní dozor;
4. tiskovou policii;
18. policejní úřední úkony podle ustano
vení trestního řádu soudního.
5. péči o bezpečnost osoby a majetku;
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§4.
O r g a n i s a c e.
V čele policejního komisařství jest správce.
Správci policejního komisařství bude dán
koneeptní, kancelářský a služební personál,
jehož mu bude třeba.
§ 5.

K podpoře a k vykonávání policejní exe
kutivní služby budou podřízeny správci po
licejního komisařství sbory stráže bezpeč
nosti uniformované a neuniformované.
§
Dosavadní policejní pohraniční komisař
ství v Chebu, zřízené na základě výnosu býv.
ministerstva vnitra ve Vídni ze dne 25. listo
padu 1908, č. 7599, současně se zrušuje.
Malypetr v. r.

§ 3.
Mestá Bratislava a Košice sú povinné při
dělit’ městskému notářskému úřadu v dohodě
s městským hlavným notárem kancelářských
a pomocných úradníkov, zamestnancov a sriadencov v počte odpovedaj úcorn potrebe a zaisťujúcom bezvadné účinkovanie městského
notářského úřadu z radu městských kance
lářských a pomocných úradníkov, zamest
nancov a sriadencov.
§ 4.
Pre práva a povinnosti starostu a mestskej
rady miest Bratislavy a Košic v obore měst
ského finančního hospodárenia směrodatné
sú předpisy zákona zo dňa 12. augusta 1921,
č. 329 Sb. z. a n., o priechodnej úpravě finančného hospodárenia obcí a miest s právom
municipálnym.
§ 5.

II. Mesíá Bratislava a Košice.

Posobnost’ mešťanostu, městského policajného kapitána, nakoFko nie je přenesená na
štátne policajné riaditelstvo, a magistrátu vo
veciach štátnej správy přejde na městský no
tářsky úřad dňom, ktorý vyhlásí minister
s plnou mocou pre správu Slovenska.
Posobnost’ mešťanostu, městského policajného kapitáňa a magistrátu přikázaná
v správě vnútorných záležitostí obce záko
nem zo dňa 13. júla 1922, č. 243 Sb. z.
a n., starostovi a mestskej radě, přejde na
tieto orgány, rešp. na orgány správných komissií dňom, ktorý určí starosta (předseda
správnej komissie) v dohodě s městským
hlavným notárom a riadne vyhlásí.
Orgány, vykonávájúce doteraz v týchto záležitostiaeh posobnost’ mešťanostu, městské
ho polieajného kapitáňa a magistrátu, účin
kuj ú v týchto od toho dňa len ako pomocné
konceptné sily starostu a mestskej rady.
Úradníkom městského notářského úřadu
až do prevzatia agendy vo veciach štátnej
správy a v správě vnútorných městských zá
ležitostí, nakoFko táto prislúcha městskému
notářskému úřadu, připadá len výkon práv
určených v §§ 8 a 12 zákona zo dňa 13. júla
1922, č. 243 Sb. z. a n.

§ 2.
Mestá Bratislava a Košice sú povinné po
skytnut’ pře umiestnenie městského notář
ského úřadu potřebné úradné miestnosti, snásať ťarchy udržovánia, kúrenia, osvetlovania
a čistenia týchto miestnosti a dodávat’ věcné
potřeby tohoto úřadu.

§ 6Za záležitost’ kolegiálneho rozhodovania
přehlasuje sa v smysle § 10 zákona zo dňa
13. júla 1922, č. 243 Sb. z. a n., vybavovanie stavebných záležitostí v I. instancii, po
dáváme návrhov o žiadostiach o udelenie do
movského práva a ďalej rozhodovanie o za
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Nariadenie vlády republiky Česko
slovenské]
zo dňa 23. novembra 1922
ku prevedeniu

zákona zo dňa 31. marca 1920,
č. 233 Sb. z. a n., a zákona zo dňa 13. júla
1922, č. 243 Sb, z. a
o prozatýmnej úpravě
sriadenia obcí na Slovensku.

Na základe zákona zo dňa 31. marca 1920,
č. 233 Sb. z. a n., a zákona zo dňa 13. júla
1922, č. 243 Sb. z. a n., nariaďuje sa toto:
I. Účinnost’ zákona.
§ IUstanovenia I., II. a IV.—VI. (§§ 1—20 a
23—80) oddielu zákona zo dňa 13. júla 1922,
č. 243 Sb. z. a n., nabývajú účinnosti súčasne
s týrnto nariadením.

