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S

přirážkami

217.

Článek IV.

Zákon ze dne 3. července 1923,

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

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."

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.

článek III.
Zákon tento nabývá účinnosti 30 dnů po
vyhlášení.

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

Ustanovení jeho neplatí pro území Sloven
ska a Podkarpatské Rusi.

1. záležitosti veřejné bezpečnosti, vnitřního
klidu a veřejného pořádku;
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2. záležitosti evidence osob, které bydlí nebo
se zdržují v obvodu policejního komisařství;
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 shromažďovací;
6. záležitosti policie tiskové;
7. záležitosti policie divadelní, veřejných zá
bav, radovánek a podívaných;
8. záležitosti místního dopravnictví a dozoru
při provozování vozby, železniční dopravy, paroplavby a vzduchoplavby;
9. záležitosti ztrát a nálezů;
10. záležitosti policie mravnostní, dohledu na
výčepy, hostince, kavárny, noclehárny, veřej
ná shr-omážďovací 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 věcech
přikázaných administrativním policejním
vrchnostem;
13. policejní úřední jednání dle ustanovení
trestního řádu v mezích kompetence policej
ního komisařství.
§4.
Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 15.
prosince 1923.
Malypetr v. r.
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Vládne nariadenie
zo dňa 8, novembra 1923
o obmedzení povinnosti obcí, městských ber
ných úradov a notárov na Slovensku obstarávať vyberanie a vydobývanie priamycli
statných daní s přirážkami do výšky 1000 Kč
u jednotlivého poplatníka.

Vláda republiky československéj nariaďuje
podl’a § 2 zákona zo dňa 27. januára 1922,
čís. 43 Sb. z. a n., o oddělení štátnej finančnej
správy od obecnej a municipálně] správy na
Slovensku a v Podkarpatské] Rusi:
§ 1.
Městské berné úřady v Baňskej štiavnici,
Bratislavě, Komárně a Trenčíne sprosťujú
sa od 1. januára 1924 povinnosti obstarávat’
vyberanie a vydobývanie priamych štátnych
daní s přirážkami do výšky 1000 Kč u jed
notlivého poplatníka a prenáša sa táto povin
nost’ na štátne berné úřady v Baňskej Štiav
nici, Bratislave-mesto, Komárně a v Tren
číne.
§ 2.
Nariadenie toto nabýva účinnosti dňom vyhlásenia. Jeho převedením pověřuje sa minister financií.
švehla v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bechyně v. r.
Bečka v. r.
Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Hodža v. r.
Srba v. r.
Habrman v. r.
Udržal v. r.
Tučný v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.

Státní tiskárna v Praze.

