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Vládní nařízení 
ze dne 23. prosince 1924

o zřízení okresních hejtmanství v Jílovém 
a Říčanech a o rozšíření obvodu okresního 

hejtmanství na Smíchově.

§ 4.
loto nařízení, jímž se částečně mění admi

nistrativní rozdělení Čech, vyhlášené naříze
ním bývalého ministerstva vnitra ze dne
10. července 1868, č. 101 ř. z., nabývá účin
nosti dnem 1. ledna 1925 a provede je ministr 
vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 10 zákona ze dne 19. května 1868, č. 44 
ř. z., o zařízení politických úřadů správních:

§ 1.
Zřizuje se okresní hejtmanství (okresní 

správa politická) se sídlem v Jílovém; obvod 
tohoto okresního hejtmanství tvoří obce soud- 
mho okresu jílovského, které se současně vy
lučují z dosavadního politického okresu kráh- 
vinohradského.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r. 
Novák v. r.
Srba v. r. 
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.

Malypetr v. r.
Dr.' Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Markovič v. r.
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§ 2.

Zřizuje se okresní hejtmanství (okresní 
správa politická) se sídlem v Říčanech; obvod 
tohoto okresního hejtmanství tvoří obce soud
ního okresu říčanského, které se současně vy
lučují z politického okresu žižkovského, pokud 
jde o obce Chodov a šeberov a osady Háje 
a Miličov, z politického okresu král.-vinohrad- 
ského.

§ 3-

Rozšiřuje se obvod okresního hejtmanství 
(okresní správy politické) na Smíchově o obec 
Kunratice soudního okresu zbraslavského, 
která se současně vylučuje z dosavadního po
litického okresu král.-vinohradského.

Vládní nařízení 
ze dne 23. prosince 1924,

kterým se mění hranice zastupitelského a 
soudního okresu ústeckého nad Orlicí a poli
tického okresu lanškrounského, zastupitel
ského a soudního okresu kosteleckého nad 
Orlicí a politického okresu rychnovského nad 
Kněžnou, dále hranice zastupitelského, soud
ního a politického okresu jílovského a zastu
pitelského, soudního a politického okresu ří

čanského.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle^ § 1 zákona ze dne 18. března 1921, 
č. 117 Sb. z. a n., ve znění zákonů ze dne
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