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11G.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 31. května 1923

o zřízení policejního komisařství v Marián
ských Lázních.

§ 1.
„ Na základě zákona ze dne 16. března 1920, 
č. 165 Sb. z. a n., zřizuje se počínajíc dnem 
15. června 1923 v Mariánských Lázních poli
cejní komisařství.

§ 2.

Policejní obvod.
Působnost tohoto policejního komisařství 

vztahuje se k obvodu města Mař. Lázní, 
k obvodu „Vilové čtvrti" obce Úševic, souvi
sející s Mariánskými Lázněmi, a k obvodu 
osady Luft (patřící rovněž k obci úševicům).

Toto území jest obvodem policejního komi-
s.Lství v Mariánských Lázních.

§3.

Působnost.
Působnost tohoto policejního komisařství 

obsahuje tyto úkony v policejním obvodě:
1. Zachování veřejné bezpečnosti, jakož 

i veřejného pořádku a pokoje;
2. záležitosti ohlašovací, cestovních listů a 

cizinecké, jakož i záležitosti všeobecných ob
čanských legitimací; 3

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. vykonávat! zbrojní a nábojní policii, 
Jakož, i bezpečnostně-policejní ustanovení 
předpisů o třaskavinách;

8. divadelní policii, povolovat! všechny ve
řejně 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 ;

9. dohled k výčepům, hospodám a zájezdním 
hostincům, kavárnám, noclehárnám, veřej
ným shromaždištím a zábavním místům a 
k podobným podnikům, dozor ke hrám na ve
řejných místech a vykonávat! předpisy o poli
cejní 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 postrkem 
odveden a vyhoštěn podle zákona ze dne
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27. července 1871, č. 88 ř. z., jakož i aby byl 
postaven pod policejní dozor;

16. policejní úřední úkony podle ustanovení 
trestního řádu soudního.

§4.

Organisace.

V 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 bude podřízena správci policej
ního komisařství stráž bezpečnosti uniformo
vaná a neuniformovaná.

Malypetr v. r.

111.
Zákon zs dne 12. května 1923,

jímž se mění zákonné předpisy o poplatko
vých úlevách při konversi hypotečních pohle

dávek.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

I. Konverse, v kterých jest úroková míra zvý
šena v den účinnosti tohoto zákona.

§ 1.
t1) Poplatkové úlevy, platné při konversi 

hypotečních pohledávek, a to úlevy platné po
dle zákonů ze dne 9. března 1889, č. 80 ř. z., 
ze dne 26. prosince 1893, č. 209 ř. z., a ze dne 
27. prosince 1899, č. 262 ř. z., ve všech pří
padech a úlevy platné podle zákona ze dne 22. 
února 1907, č. 49 ř. z., v těch případech, které 
podle data dluhopisu nebo postupní listiny 
vznikly do 31. prosince 1921, nezanikají, 
jestliže úroková míra byla po 31. prosinci 1918 
zvýšena nad sazbu, jež by podle uvedených 
zákonů měla za následek zaniknutí poplatko
vých úlev. To však platí jen tenkráte, jestliže 
tato úroková míra, pokud pohledávka ještě 
trvá, nepřevyšuje v den účinnosti tohoto zá
kona 6%.

(2) Ustanovení odstavce 1. neplatí tenkráte, 
když jest při hypotečních zápůjčkách tako
vých konvertujících ústavů, které vkladních

nebo spořitelních knížek nevydávají, úroková 
míra v den účinnosti tohoto zákona zvýšena 
nad sazbu pří konversi původně stanovenou 
o více než 1%.

(3) Převyšuje-li úroková míra v den účin
nosti tohoto zákona uvedenou nejvyšší sazbu 
(odst. 1. a 2.), nezaniknou poplatkové úlevy, 
bude-li tato sazba do šedesáti dnů po účinnosti 
tohoto zákona snížena aspoň na uvedenou nej
vyšší sazbu.

(4) Pro úsudek o zvýšení úrokové míry se 
pokládají správní příspěvky a jiné periodické 
platy, vedle úroků smluvené, za úroky. Byl-li 
smluven úrok nikoliv ve výši pevné, nýbrž ve 
výši nejmenší a největší nebo jen v největší, 
rozhoduje tato největší výše. Liší-li se od sebe 
úroková míra knihovní, ke knihovnímu zá
pisu určená a neknihovní, rozhoduje ta, která 
jest nejvyšší. Úroky z prodlení jsou bez vý
znamu.

§ 2.

I1) Seznam konversi, v nichž poplatkové 
úlevy podle předešlého paragrafu nezaniknou, 
nutno do šedesáti dnů po účinnosti tohoto zá
kona předložití finančnímu úřadu I. stolice 
(okresnímu finančnímu ředitelství, úřadu pro 
vyměřování poplatků). Vzorec Tprb tento 
seznam bude ustanoven nařízením, jež také 
ustanoví, které změny údajů v seznamu uve
dených nutno ohlašovati.

(2) Seznam předloží konvertující ústav, 
má-li na území, na něž se tento zákon vzta
huje, sídlo nebo pobočný závod nebo za
stupitelství. Seznam se předloží finančnímu 
úřadu I. stolice příslušnému podle sídla kon- 
vertujícího ústavu anebo jeho pobočného zá
vodu nebo zastupitelství.

(3) Nemá-li konvertující ústav náležitostí 
v předešlém odstavci uvedených, předloží se
znam dlužník, a to finančnímu úřadu přísluš
nému podle polohy hlavní vložky zatížených 
nemovitostí.

§ 3.

(!) Nebude-li úroková míra podle § 1, 
odst. 3., ve lhůtě tam uvedené snížena, pře
stává platnost konversních úlev poplatkových 
a nutno ve lhůtě a u úřadů uvedených v § 2 
předložití seznam konversi, jichž se to týká, 
vyhotovený podle vzorce, který bude stanoven 
nařízením.


