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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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21. prosince 1922, č. 406 Sb. z. a n., a ze dne
21. prosince 1923, č. 257 Sb. z. a n., o zmoc
nění vlády k dalšímu slučování a rozlučování 
obcí, k změnám hranic obcí, okresů, žup a 
zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím 
souvisejícím:

o majetkovém vyrovnání vláda, slyševši zem
ský správní výbor, při čemž vezme za základ 
stav jmění a dluhů jmenovaných zastupitel
ských okresů ze dne 31. prosince 1924.

§ 3.

§ 1.

(1) Místní obec Sopotnice vylučuje se ze 
zastupitelského a soudního okresu ústeckého 
nad Orlicí a politického okresu lanškroun
ského a připojuje se k zastupitelskému a soud
nímu okresu kosteleckému nad Orlicí a poli
tickému okresu rychnovskému nad Kněžnou.

(2) Místní obec Dobřejovice vylučuje se ze 
zastupitelského, soudního a politického okresu 
jílovského a připojuje se k zastupitelskému, 
soudnímu a politickému okresu říčanskému.

§ 2.

Majetkové vyrovnání mezi zastupitelskými 
okresy ústeckým nad Orlicí a kosteleckým 
nad Orlicí, jakož i mezi zastupitelskými okresy 
jílovským a říčanským, pokud jest podmíněno 
nahoře uvedenou změnou hranic, upraví še 
vzájemnou dohodou zastupitelských okresů, 
jichž se týče. Nedojde-li k dohodě, rozhodne

Obce Sopotnice a Dohřejovice jsou povinny 
nahraditi státní správě veškeré výlohy, jež jí 
vzejdou provedením výše uvedených změn 
v pozemkových knihách, mapách a operátech 
katastrálních.

§ 4.

Nařízení toto nabývá účinnosti 3 měsíce 
po vyhlášení a provedou je ministři vnitra, 
financí a spravedlnosti.

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

Malypeír v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r, 
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr., Markovič v. r.

Státní tiskárna v Praza


