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ISO.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 15. záři 1923

o zřízení policejního komisařství v Rimavské 
Sobotě.

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

čís. 165 Sb. z. a n., zřizuje se v Rimavské So
botě policejní komisařství.

§ 2.
Působnost policejního komisařství vztahuje 

se na celý obvod města Rimavská Sobota.

§ 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 po
licejních 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, plavby a vzduchoplavby;

9. záležitosti ztrát a nálezů;

10. záležitosti policie mravnostní, dohledu 
na výčepy, hostince, kavárny, noclehárny, ve
řejná shromážďovací a zábavní místa a pod., 
dále dohledu na hry na veřejných místech;

11. záležitosti čelední;

12. záležitosti trestního soudnictví o pře
stupcích dle zákona trestního policii přikáza
ných a záležitosti trestního soudnictví o vě
cech přikázaných administrativním policej
ním vrchnostem;

13. policejní úřední jednání podle ustano
vení trestního řádu v mezích kompetence po
licejního komisařství.

§ 4.

Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
1. října 1923.

Malypetr v. r.

181.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 15. září 1923

o zřízení policejního komisařství v Rožnavě. 

§ 1.

Na základě zákona ze dne 16. března 1920, 
čís. 165 Sb. z. a n., zřizuje se v Rožnavě po
licejní komisařství.

§ 2.

Působnost policejního komisařství vztahuj® 
se na celý obvod města Rožnavy.
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§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 po
licejních 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, plavby 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 dle zákona trestního policii přikáza
ných a záležitosti trestního soudnictví o vě
cech přikázaných administrativním policej
ním vrchnostem;

13. policejní úřední jednání podle ustano
vení trestního řádu v mezích kompetence po
licejního komisařství.

§ 4.
Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem

1. října 1923.

Malypetr v. r.

182.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 15. září 1923 

o zřízení policejního komisařství v Lučenci.

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

čís. 165 Sb. z. a n., zřizuje se v Lučenci poli
cejní komisařství.

§2.

Působnost policejního komisařství vztahuje 
se na celý obvod města Lučence a přilehlé 
obce Opatové.

§8.

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 po
licejních 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, plavby 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 dle zákona trestního policii přikáza
ných a záležitosti trestního soudnictví o vě
cech přikázaných administrativním policej
ním vrchnostem;

13. policejní úřední jednání podle ustano
vení trestního řádu v mezích kompetence po
licejního komisařství.

§4.

Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
1. října 1923.

Malypetr v. r.


