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83.
Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 24. dubna 1923

0 zřízení policejního komisařství v Karlových
Varech.

§ 1-

Na základě zákona ze dne 16. března 1920, 
č. 165 Sb. z. a n., zřizuje se počínajíc dnem
1. května 1923 v Karlových Varech policejní 
komisařství.

§2.

Policejní obvod.

Působnost tohoto policejního komisařství 
vztahuje se k obvodu města Karlových Varů 
a obcí Drahovic, Rybářů a Donic.

Toto území jest obvodem policejního komi
sařství v Karlových Varech.

§ 3.

Působnost.

Působnost tohoto policejního komisařství 
obsahuje tyto úkony v policejním obvodě:

1. Zachování veřejné bezpečnosti, jakož
1 veřejného pořádku a pokoje;

2. záležitosti ohlašovací, cestovních listů a 
cizinecké, jakož i záležitosti všeobecných 
občanských legitimací;

3. spolkovou a shromažďovací policii;

4. tiskovou policii;

5. péči o bezpečnost osoby a majetku;

6. péči o bezpečnost a snadnost dopravy na 
cestách po stránce v předešlém bodě dotčené 
a policejní záležitosti při vozbě železniční a 
při letecké dopravě;

7. vykonávati zbrojní a nábojní policii, ja
kož i bezpečnostně policejní ustanovení před
pisů o třaskavinách;

8. divadelní policii, povolovat! všechny ve
řejné produkce a výstavy (kromě divadel
ních koncesí, kinematografiekých licencí a po
volení pro šantány a cirkusová představení), 
schvalováti předkládané programy a texty 
písní, povolovat! maškarní plesy, veřejné 
plesy a taneční hudby;

9. dohled k výčepům, hospodám a zájezd
ním hostincům, kavárnám, noclehárnám, ve
řejným shromažďištírn a zábavním místům 
a k podobným podnikům, dozor ke hi'ám na 
veřejných místech a vykonávati předpisy 
o policejní hodině zavírací;

10. policii mravnostní;
11. policii čelední;
12. výkon řádu pro fiakry;

13. policejní právo trestní na základě cis. 
nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z., 
podle působnosti policejnímu komisařství 
dané;

14. policejní úřední úkony podle ustanovení 
zákona ze dne. 11. července 1922, č. 241 Sb. 
z. a n.;

15. vynášeti nálezy, aby byl někdo po
strkem odveden a vyhoštěn podle zákona ze 
dne 27. července 1871, č. 88 ř. z., jakož i aby 
byl postaven pod policejní dozor;

16. policejní úřední úkony podle ustanovení 
trestního řádu soudního.
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§ 4..
O r g a n i s a c e.

Y čele policejního komisařství jest správce.

Správci policejního komisařství bude dán 
konceptní, kancelářský a služební personál, 
jehož mu bude třeba.

§ 5.
K podpoře a k vykonávání policejní exeku

tivní služby budou podřízeny správci policej
ního komisařství sbory stráže bezpečnosti 
uniformované a neuniformované.

Malypetr v. r.

84.
Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 21. dubna 1923

o zřízení policejního komisařství v Komárně.

§ 1.
Na základě zákona ze dne 16. března 1920, 

č. 165 Sb. z. a n., zřizuje se v Komárně po
licejní komisařství.

§ 2.
Působnost policejního komisařství vzta

huje se na celý obvod města Komárna.

§ 3.
Obor působnosti policejního komisařství 

obsahuje v hranicích tohoto obvodu tyto zá
ležitosti :

1. Záležitosti veřejné bezpečnosti, vnitřního 
klidu a veřejného pořádku;

2. záležitosti evidence osob bydlících nebo 
se zdržujících v obvodu policejního komi
sařství ;

3. záležitosti pasové a pohraničního styku;
4. záležitosti zbrojní, provádění předpisů 

o zbraních, nábojích, jakož i bezpečnostně 
policejních předpisů o třaskavinách:

5. záležitosti policie spolkové a shromaž- 
ďovací;

6. záležitosti policie tiskové;
'7. záležitosti policie divadelní, veřejných 

zábav, radovánek a podívaných;
8. záležitosti místního dopravnictví a do

zoru při provozování vozby, železniční do
pravy, paroplavby a vzduchoplavby;

9. záležitosti ztrát a nálezů;
10. záležitosti policie mravnostní, dohledu 

na výčepy, hostince, kavárny, noclehárny, ve
řejná shromažďovací a zábavní místa a pod., 
dále dohledu na hry na veřejných místech; '

11. záležitosti čelední;
12., záležitosti trestního soudnictví o pře

stupcích podle zákona trestního policii při
kázaných a záležitosti trestního soudnictví 
o věcech přikázaných administrativním po
licejním vrchnostem;

13. policejní úřední jednání podle ustano
vení trestního řádu v mezích kompetence po- 
licej ního komisařství.

§ 4.
Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 

1. května 1923.

Malypetr v. r.

Státní tiskárna v Praze,


