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242.

Vládní vyhláška 
ze dne 14. listopadu 1925, 

kterou se upravují obvody silničních, soudních 

a politických okresů, obvody finančních a 

školských okresů a jiných státních úřadů na 

Valticku.

Podle § 1 zákona ze dne 4. června 1925, 
č. 131 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby 
v územích pohraničních prováděla změny ob
vodů, upravuje vláda na území Valtická ob
vody silničních, soudních a politických okre
sů, obvody finančních a školských okresů a 
jiných státních úřadů takto:

1. Obce Valtice a úvaly připojují se k ob
vodům silničního, soudního, politického a škol
ského okresu mikulovského, k obvodu berní 
správy, berního úřadu, evidence katastru daně 
pozemkové a důchodkového kontrolního úřadu 
v Mikulově, jakož i k obvodu župního úřadu 
X. se sídlem v Jihlavě.

2. Obce Charvátská Nová Ves, Hlohovec a 
Poštorná připojují se k obvodu silničního a 
soudního okresu břeclavského, politického a 
školského okresu hodonínského a k obvodu 
berní správy v Hodoníně, berního úřadu, evi
dence katastru daně pozemkové a důchodko
vého kontrolního úřadu v Břeclavi.

švehla v. r.

243.

Vládni vyhláška 
ze dne 14. listopadu 1925,

kterou upravují se obvody zastupitelských, 

soudních a politických okresů, obvody finanč

ních a školských okresů na Vitorazsku.

Podle § 1 zákona ze dne 4. června 1925, 
č. 131 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby 
v územích pohraničních prováděla změny ob
vodů,upravuje vláda na území Vitorazska ob- 
Amdy zastupitelských, soudních a politických 
okresů, obvody finančních a školských okresů 
takto:

1. Obce Německé, Tušť, Halámky, Kunšach, 
české Velenice, Nová Ves nad Lužnicí, Krako
noš a tlap šach připojují se k obvodům zastu
pitelského, soudního, politického a školského 
okresu třeboňského, k ob\odu berní správy, 
berního úřadu, evidence katastru daně pozem
kové a důchodkového kontrolního úřadu 
v Třeboni.

2. Obec Trpnouze, Nakolice a Vyšné při
pojují se k obvodům zastupitelského a soud
ního okresu novohradského, politického a 
školského okresu kaplického, k obvodu berní 
správy a evidence katastru daně pozemkové 
v Kaplici,' berního úřadu a důchodkového 
kontrolního úřadu v Nových Hradech.

švehla v. r.


