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217.

Zákon ze dne 3. července 1923,
jímž se upravuje způsob provádění voleb v živ
nostenských společenstvech a společenstev

ních jednotách (svazech).

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

článek I.

Volby v živnostenských společenstvech a ve 
společenstevních jednotách (svazech) konají 
se dle zásady poměrného zastoupení, jež upra
veno bude vládním nařízením.

Článek II.

V zákoně ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z„ 
jímž se mění a doplňuje řád živnostenský, 
škrtá se:

V § 119, odstavec 3., poslední věta: „Při 
tom budiž vhodnými volebními řády menšině 
zabezpečeno zastoupení."

V § 120, odstavec 5„ poslední věta: „Při 
tom budiž vhodnými volebními řády menšině 
zabezpečeno zastoupení."

článek III.

Zákon tento nabývá účinnosti 30 dnů po 
vyhlášení.

Ustanovení jeho neplatí pro území Sloven
ska a Podkarpatské Rusi.

Článek IV.

Provésti tento zákon náleží ministru prů
myslu, obchodu a živností.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.
Novák v. r.

218.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 6. listopadu 1923

o zřízení policejního komisařství v Parkáni.

§ 1.

Podle zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 
Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje zřizovati 
státní policejní úřady, zřizuje se v Parkáni 
policejní komisařství.

§2.

Působnost policejního komisařství vztahuje 
se na celý obvod obce Parkáne a nádražní sta
nice Parkáň-Nana.

§3.

Obor působnosti policejního komisařství ob
sahuje v hranicích tohoto obvodu tyto záleži
tosti :

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