Sbírka zákonů a nařízení, č. 344.

344.
Vyhláška ministra vnitra
ze dne 25. listopadu 1922
o zřízení policejního ředitelství v Mor.
Ostravě.
§ 1.
Na základě zákona ze dne 18. března 1920,
cis. 165 Sb. z. a n., zřizuje se počínajíc dnem
20. prosince 1922 v Mor. Ostravě — za sou
časného zrušení tamějšího policejního komi
sařství, zřízeného dle nařízení bývalého mi
nisterstva vnitra ve Vídni ze dne 30. října
1894, čís. 210 ř. z. ■—• policejní ředitelství ja
kožto úřad centrální, který bude působiti
v části obvodu policejního přímo jako okresní
policejní komisařství I., a rozděluje se ostatní
část obvodu na okresy podřízených okresních
policejních komisařství II. se sídlem v Bohu
míně a III. se sídlem v Karviné, a to v Bohu
míně na místě tam již stávající nádražní po
licejní expositury pohraniční.
§ 2.
Policejní obvod.
Působnost tohoto policejního ředitelství
vztahuje se na následující obce politických
okresů: Mor. Ostrava (Morava), Frýdek a
Frýštát (Slezsko):
Jména obcí:
. Polit, okres:
Mor. Ostrava
1. Mor. Ostrava
2. Přívoz
y)
tí
3. Vítkovice
19
11
4. Vyškovice
ii
ii
5. Mar. Hory
ii
ii
6. Zábřeh n. O.
ii
ii
7. Nová Ves
ii
ii
8. Stará Bělá
ii
ii
9. Nová Bělá
ii
li
10. Hrabová
ii
ii
11. Hrabůvka
Mor. Ostrava
12. Petřvald
Frýštát
13. Radvanice
Frýdek
14. Malé Kunčice
11
15. Velké Kunčice
11
16. Michálkovice
11
17. Heřmanice
11
18. Muglinov
11
19. Hrušov
11
20. Slezská Ostrava
11
21. Ratimov
22. Albrechtice
Frýštát
23. Staré Město
li
24. Darkov
25. Dombrová
19
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Polit, okres
Jména obcí:
Frýštát
26. Frýštát
27. Karviná
28. Lazy
29. Louky
30. Orlová
31. Poremba
32. Ráj
33. Stonava
34. Střední Suchá
35. Dolní Suchá
36. Horní Suchá
37. Bohumín město
38. Něm. Lutyně
39. Polská Lutyně
40. Rychvald
41. Záblatí
42. Šunichl
43. Skřečoň
44. Věřmovice
45. Vrbice
46. Dolní Marklovice
47. Dětmarovice
48. Petřovice
49. Pěršná
50. Závada
Kromě toho vztahuje se působnost řeče
ného ředitelství na tyto obce v území hlučínském:
51. Hoštálkovice
52. Lhotka
53. Bobrovníky
54. Petřkovice
55. Ludgešovice
56. Koblov
57. Markvartovice.
Z těchto obcí přidělují se:
A. obce uvedené pod č. 22.—36. inkl. do
okresu III. okresního policejního komisařství
v Karviné,
B. obce uvedené pod č. 37.—50. inkl. do
okresu II. okresního policejního komisařství
v Bohumíně a
C. ostatní, t. j. pod č. 1.—21. inkl. a 51.—57.
inkl. uvedené obce přímo policejnímu ředi
telství v Mor. Ostravě (okres I.).
11

11
11
99
19

11

11
11
11

11

11
11

11

11

11
11
11
91
11

11

11

11

11
11

§ 3.
Působnost.
Působnost policejního ředitelství obsahuje
uvnitř policejního obvodu tyto úkony:
1. Zachování veřejné bezpečnosti, jakož
i veřejného pořádku a pokoje;
2. záležitosti ohlašovací, cestovních listů a
cizinecké, jakož i záležitosti všeobecných
190’
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občanských legitimací a záležitosti pohranič
ního styku;
3. spolkovou a shromažďovací policii;
4. tiskovou policii;
5. záležitosti místního dopravnictví a do
zoru při provozování vozby, policejní záleži
tosti při vozbě železniční a při letecké do
pravě ;
6. vykonávati zbrojní a náboj ní policii, ja
kož i bezpečnosti!ě-policejní ustanovení před
pisů o třaskavinách;
7. divadelní policii, povolovali všechny ve
řejné produkce a výstavy (kromě divadelních
koncesí, kinematografických licencí a povo
lení pro šantány a cirkusová představení),
schvalovali předkládané programy a texty
písní, povolovati maškarní plesy, veřejné plesy
a taneční hudby;
8. dohled k výčepům, hospodám a zájezd
ním hostincům, kavárnám, noclehárnám, ve
řejným shromaždištím a zábavním místům a
ku podobným podnikům, dozor ke hrám na
veřejných místech a vykonávati předpisy
0 policejní hodině zavírací;
9. policii mravnostní;
10. výkon řádu pro fiakry;
11. policejní právo trestní na základě cis.
nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z.,
podle působnosti policejnímu ředitelství dané;
12. policejní úřední úkony podle zákona ze
dne 11. července 1922, č. 241 Sb. z. a n.;
13. vynášeli nálezy, aby byl někdo postrkem
odveden, pokud tyto záležitosti nebyly pře
neseny zemskými zákony obcím, a vyhoštěn
podle zákona ze dne 27. července 1871, č. 88
ř. z., jakož i aby byl postaven pod policejní
dozor;
14. policejní úřední úkony podle ustanovení
trestního řádu soudního v mezích příslušnosti
státně-policejních úřadů.
Z těchto záležitostí obstarávati budou
okresní policejní komisařství v Bohumíně a
Karviné v přikázaném místním obvodě jako
orgány policejního ředitelství tyto úkony:
1. Zachování veřejné bezpečnosti, jakož
1 veřejného pořádku a pokoje;
2. záležitosti ohlašovací a cizinecké, zále
žitosti všeobecných občanských legitimací a
záležitosti pohraničního styku;
3. 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;
4. dohled k výčepům, hospodám a zájezd
ním hostincům, kavárnám, noclehárnám, ve
řejným shromaždištím a zábavním místům a
ku podobným podnikům, dozor ke hrám na
veřejných místech a vykonávati předpisy
o policejní hodině zavírací;
5. policii mravnostní;
6. policejní právo trestní na základě cis.
nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z.,
podle působnosti policejnímu komisařství
dané;
7. policejní úřední úkony podle zákona ze
dne 11. července 1922, č. 241 Sb. z. a n.;
8. vynášeti nálezy, aby byl někdo postrkem
odveden, pokud tyto záležitosti nebyly pře
neseny zemskými zákony obcím, a vyhoštěn
podle zákona ze dne 27. července 1871, č. 88
ř. z., jakož i aby byl postaven pod policejní
dozor;
9. policejní úřední úkony podle ustanovení
trestního řádu soudního v mezích příslušnosti
státně-policejních úřadů.
V okrese I. vykonávati bude tyto agendy
policejní ředitelství v Mor. Ostravě samo.,
§ 4.
O r g a n i s a c e.
V čele policejního ředitelství jest policejní
ředitel, který vede pod svou zodpovědností
policejní službu v policejním obvodu.
Policejnímu řediteli bude dán konceptní,
kancelářský a služební personál, jehož mu
bude třeba.
Policejní ředitelství v Mor. Ostravě co do
služebního postavení personálu podřízeno
bude úplně, v ostatních vztazích však potud
presidiu zemské správy politické v Opavě, po
kud to podmíněno jest vrchním řízením ve
řejné bezpečnostní služby, kteréž v celém policejním obvodě tomuto presidiu jest svěřeno,
a pokud podle zákonných ustanovení nemá
místa instanční příslušnost zemské správy
politické v Brně.
§ 5.
K podpoře a k vykonávání policejní exeku
tivní služby bude podřízen policejnímu řediteli
sbor stráže bezpečnosti neuniformované.

Státní tiskárna v Praze.

Malypetr v. r.

