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Oddíl čtvrtý.

Počátek působnosti a prováděcí klausule.

§ 148.
(1) Ustanovení § 145 nabude účinnosti 

dnem vyhlášení.
(2) Den, kdy ostatní ustanovení tohoto zá

kona nabudou účinnosti, bude stanoven vlád
ním nařízením.

(3) Zákon ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. 
z. a n. nabude účinnosti dnem 1. července 
1926 mimo § 168.

(4) Ustanovení § 287, odst. 2., zákona uve
deného v předešlém odstavci se zrušuje.

§ 149.
Ministru sociální péče se ukládá, aby tento 

zákon provedl, dohodná se se zúčastněnými 
ministry.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Dr. Winter v. r.

č. 218 ř. z., o zavedení živnostenských soudů 
a o soudnictví ve sporech ze živnostenského 
poměru pracovního, učednického a námezd
ního :

§ 1.
Obvod živnostenského soudu v Brně — sta

novený v § 2 nařízení ministra spravedlnosti 
ze dne 26. dubna 1898, č. 59 ř. z., o zřízení živ
nostenského soudu v Brně — rozšiřuje se na 
katastrální obvody bývalých samostatných 
obcí Kohoutovic, Komína, Lískovce (Starého 
i Nového), Medlánek, Řečkovic, Slatiny, Tu- 
řan a Brněnských Ivanovic, jež byly podle zá
kona ze dne 16. dubna 1919, č. 213 Sb. z. a n., 
o sloučení sousedních obcí s Brnem, sloučeny 
se zemským hlavním městem Brnem v jednu 
obec.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti od prvního 
dne měsíce následujícího po vyhlášení. Jeho 
provedením pověřuje se ministr spravedlnosti 
v dohodě s ministry vnitra a průmyslu, ob
chodu a živností.

149.
Vládní nařízení 

ze dne 18. června 1925 
o rozšíření obvodu živnostenského soudu 

v Brně.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 2 zákona ze dne 27. listopadu 1896,

Švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. 

Bečka v. r. 

Novák v. r.

Dr. Winter v. r. 

Dr. Franke v. r.

Malypetr v. r.

Dr. Dolanský v. r. 

Stříbrný v. r. 

Šrámek v. r.

Dr. Kállay v. r.

Dr. Markovič v. r.

Státní tiskárna v Praze.


