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183.
Nařízení presidenta zemské správy 

politické v Čechách 
ze dne 20. srpna 1924, 

kterým se pozměňuje nový všeobecný výpo
vědní a stěhovací řád pro Čechy.

Na základě čl. XI, odst. 1., zákona ze dne
1. srpna 1895, č. 112 ř. z., pozměňuje zemská 
správa politická v Praze ve shodě s vrchním 
zemským soudem v Praze všeobecný výpo
vědní a stěhovací řád pro Čechy ze dne
26. června 1924, č. 172 Sb. z. a n., ta.kto:

§ 10, odst. 1. má zníti:
Tento výpovědní a stěhovací řád nabývá 

platnosti dne 16. prosince 1924. Týmž dnem 
pozbývají dosavadní pro jednotlivé obce v Če
chách platné výpovědní a stěhovací řády plat
nosti. Příští po 16. prosinci 1924 následující 
čtvrtletní výpovědi musí býti dány již dle 
nového výpovědního a stěhovacího řádu 
v Pivních čtrnácti dnech měsíce ledna 1925 
s účinností od 1. dubna 1925, příští půlměsíční 
výpovědi dne 1. ledna 1925 s účinností od
16. ledna 1925.

President zemské správy politické v Čechách :

Kosina v. v.

184.
Vyhláška presidenta zemské správy 

politické ve Slezsku 
ze dne 7. srpna 1924,

kterou se purkmistrovskému úřadu (magi
strátu) města Opavy odnímá agenda politic

kého úřadu.

Zemská správa politická jako státní úřad 
dohlédací nad obcí Opavou (§ 88 řádu obec
ního pro zemské hlavní město Opavu ze dne 
20. ledna 1866, čís. 10 slez. z. z.) odnímá podle 
§ 78, odst. 2., uvedeného zákona dnem
12. srpna 1924 purkmistrovskému úřadu (ma
gistrátu) města Opavy záležitosti politického 
úřadu I. stolice, j ež dosud v přeneseném oboru 
působnosti vykonával, a ustanovuje, že zále
žitosti ty, počínajíc uvedeným dnem, vykoná
vány býti mají okresní správou politickou 
v Opavě.

President zemské správy politické ve Slezsku:

Šrámek v. r.

Státní tisliárna v Praze,
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