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5.
Vládní nařízení 

ze dne 11. ledna 1923,
kterým se rozšiřuje na Podkarpatskou Rus 
platnost nařízení ze dne 6. listopadu 1920, 
č. 611 Sb. z. a n., o výplatě veřejných peněz 
uložených na vkladní knížky, jež byly zavle
čeny do Maďarska, a kterým se mění trestní 
ustanovení tohoto nařízení i pro Slovensko.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n.:

§ I-
Platnost §§ 1, 2, 3 a 4 vládního nařízení ze 

dne 6. listopadu 1920, č. 611 Sb. z. a n„ roz
šiřuje se i na Podkarpatskou Pais s tou změ
nou, že druhý odstavec §u 4 bude zníti:

V případě, že by peněžní ústav nevyhověl 
oznamovací povinnosti stanovené v § 1 nebo 
povinnosti vklady vyplatit! podle § 2, může 
župan uložiti peněžitou pokutu do dvoj
násobné částky peněz, jež bylo oznámiti nebo 
vyplatiti, nejvýše však do 20.000 Kč, nebo 
trest na svobodě do 6 měsíců, odpovědným 
orgánům peněžního ústavu a konečně vyslo- 
viti ztrátu živnostenských oprávnění. O od
volání proti trestnímu nálezu rozhoduje s ko
nečnou platností civilní správa Podkarpatské 
Rusi.

§ 2.

Předpis o trestnosti a o přípustnosti odvo
lání podle § 1 platí též pro Slovensko.

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a jeho provedením pověřují se ministr 
vnitra a ministr s plnou mocí pro snrávu Slo
venska v dohodě s ministrem financi.

Habrman v. r.

Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Markovič v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Novák v. r.

Dr. Kállay v. r. 
Bechyně v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Udržal v. r. 
Srba v. r.

Tučný v. r.

6.
Vládní nařízení 

ze dne 11. ledna 1923, 
kterým se mění hranice soudních okresů va- 

lašsko-klobouckého a bojkovického.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 1 zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 
Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 
1922, č. 406 Sb. z. a n.:

§ 1.
Místní obce Hrádek, Nevšová, Slavičín- 

Mladotice a Divnice vylučují se ze soudního 
okresu valašsko-klobouckého, politický okres 
Uherský Brod, a přidělují se k soudnímu 
okresu bojkovickému v témže politickém 
okresu.
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Vyrovnání mezi silničními konkurenčními 
okresy valašsko-klobouckým a bojkovickým, 
pokud vyrovnání to jest změnou hranic mezi 
zmíněnými soudními okresy podmíněno, upra
ví se vzájemnou dohodou mezi oběma silnič
ními výbory. Nedojde-li k dohodě, rozhodne 
o majetkovém vyrovnání vláda v dohodě se 
zemským výborem moravským, při čemž vez
me se za základ stav jmění a dluhů obou zmí
něných konkurenčních okresů ze dne 31. pro
since 1322.

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti tři měsíce 

po vyhlášení a jeho provedením pověřují se 
ministři spravedlnosti a vnitra.

§ 2.

Habrman v. r.

Dr. Dolanský v. r. Dr. Hodža v. r.
Bechyně v. r. 
Srba v. r. 
Šrámek v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Novák v. r.

Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Malypetr v. r. 
Stříbrný v. r. 
Udržal v. r.

Dr. Kállay v. r.

7.

Vládní nařízení 
ze dne 11. ledna 1923

4. Karlín jako část X.,
5. žižkov, Hrdlořezy, Malešice jako část XI.,
6. Král. Vinohrady jako část XII.,
7. Vršovice, Záběhlice, Hostivař, Strašnice 

jako část XIII.,
8. Nusle, Michle, Krč jako část XIV.,
9. Podol, Bráník, Hodkovičky jako část XV.,
10. Smíchov, Radlice, Hlubočepy, Malá 

Chuchle jako část XVL,
11. Košíře, Motoly, Jinonice jako část 

XVII.,
12. Břevnov, Střešovice, Liboc jako část 

XVIII.,
13. Dejvice, Bubeneč, Sedlec, Vokovice, Ve

leslavín jako část XIX.

§ 2.

Dosavadní místní názvy částí I.—VIII. 
i dřívějších samostatných obcí s Prahou slou
čených zůstanou pro účely orientační zacho
vány.

§ 3.

Dosavadní místní výbory (místní správní 
komise) podrží svoji působnost, pokud ne
budou nově zvoleny a ustaveny místní výbory 
v obvodech určených v § 1 tohoto nařízení.

§ 4.
o rozdělení Prahy na obvody pro volbu míst
ních výborů a očíslování nových částí Prahy.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 1, odst. 2., zákona ze dne 6. února 
1920, č. 114 Sb. z. a n., a § 21, odst. 2., zá
kona ze dne 6. února 1920, č. 116 Sb. z. a n.:

Rozdělení území hlavního města Prahy na 
obvody pro účely správy státní všech odvětví 
zůstává až do další úpravy nedotčeno.

§ 5.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr vnitra.

§ 1.
Pro volbu místních výborů dělí se území 

obce pražské na třináct obvodů, které tvoří 
tyto dřívější části obce a dřívější samostatné 
obce:

1. Praha I.—VIL část,
2. Praha VIII.-Libeň, se kterou se spojují. 

Střížkov, Kobylisy, Trója, Bohnice,
3. Vysočany, Prosek, Hloubětín jako část

IX.,

Habrman v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Bechyně v. r. 
Novák v. r. 
Srba v. r. 
Udržal v. r. 
Tučný v. r.

Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

Dr. Markovič v. r.

Státní tiskárna v Praze.


