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Sbírka zákonů a nařízení, č. 35.

6. péči o bezpečnost a snadnost dopravy
na cestách po stránce v předešlém bodě do
tčené a policejní záležitosti při vozbě želez
niční, při paroplavbě a při letecké dopravě;
7. vykonávat! zbrojní a náboj ní policii,
jakož i bezpečnostně-policejní ustanovení před
pisů o třaskavinách;
8. divadelní policii, povolovati všechny ve
řejné produkce a výstavy (kromě divadelních
koncesí, kinematografických licencí a povo
lení pro šantány a cirkusová představení),
schvalovat! předkládané programy a texty
písní, povolovati maškarní plesy, veřejné
plesy a taneční hudby;
9. dohled k výčepům, hospodám a zájezd
ním hostincům, kavárnám, noclehárnám, ve
řejným shromaždištím a zábavním místům a
ku podobným podnikům, dozor ke hrám na
veřejných místech a vykonávati předpisy
0 policejní hodině zavírací;
10. policii mravnostní;
11. policii čelední;
12. výkon řádu pro fiakry;
13. policejní právo trestní na základě cis.
nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. 98 ř. z.,
jímžto se vydává předpis, jak mají úřadové
političtí a policejní vykonávati nařízení a ná
lezy od nich vydané, podle působnosti policej
nímu ředitelství dané;
14. policejní úřední úkony podle zákona ze
dne 11. července 1922, č. 241 Sb. z. a n., o po
tírání pohlavních nemocí;
15. vynášeti nálezy, aby byl někdo postr
kem odveden, pokud tyto záležitosti nebyly
přeneseny zemskými zákony obcím, a vyho
štění podle zákona ze dne 27. července 1871,
č. 88 ř. z., jímžto se pořádá policejní vyhošťování a honění postrkem, jakož i aby byl po
staven pod policejní dozor;
1G. policejní úřední úkony podle ustano
vení trestního řádu soudního v mezích pří
slušnosti státně-policejních úřadů;
17. redakcí policejního oznamovatele.
(2) Z těchto záležitostí obstarávati budou
okresní policejní komisařství v přikázaném
místním obvodě v mezích stanovených poli
cejním ředitelstvím jako jeho orgány tyto
úkony:
1. Zachování veřejné bezpečnosti, jakož
1 veřejného pořádku a pokoje;
2. záležitosti ohlašovací a cizinecké;
3. péči o bezpečnost osoby a majetku;
4. péči o bezpečnost a snadnost dopravy
na cestách po stránce v předešlém bodě do
tčené;

5. divadelní policii, povolovati všechny ve
řejné produkce a výstavy (kromě divadel
ních koncesí, kinematografických licencí a
povolení pro šantány a cirkusová předsta
vení), schvalovati předkládané programy a
texty písní, povolovati maškarní plesy, ve
řejné plesy a taneční hudby;
6. dohled k výčepům, hospodám a zájezd
ním hostincům, kavárnám, noclehárnám, ve
řejným shromaždištím a zábavním místům
a ku podobným podnikům, dozor ke hrám na
veřejných místech a vykonávati předpisy
o policejní hodině zavírací;
7. policii mravnostní;
8. policii čelední;
9. policejní právo trestní na základě cis.
nař. č. 96/1854 ř. z., podle působnosti policej
nímu komisařství dané;
10. policejní úřední úkony podle zák. č.
241/1922 Sb. z. a n.;
11. vynášeti nálezy, aby byl někdo postrkem
odveden, pokud tyto záležitosti nebyly přene
seny zemskými zákony obcím, a vyhoštění po
dle zák. č. 88/1871 ř. z., jakož i aby byl po
staven pod policejní dozor;
12. policejní úřední úkony podle ustanovení
trestního řádu soudního v mezích příslušnosti
státně-policejních úřadů.
(3) Obor působnosti policejních expositur
v Břeclavě a Hrušovanech-šanově, uvedeny
v posledním odstavci §u 3 vyhlášky ministra
vnitra č. 285/1922 Sb. z. a n., zůstává ne
změněn.
Dr. Nosek v. r.
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Vyhláška ministra financií
zo dňa 11. marca 1926,
kterou sa čiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z.
a n., o úpravě sídlel a obvodov statných mermíckych úradov evidencie pozemkového ka
tastru na Slovensku.
Počínajúe dňom 1. marca 1926 zahájil podfa
§u 1 vlád. nar. č. 83/1925 Sb. z. a n. svoju
činnost’ štátny mernícky úřad evidencie po
zemkového katastru v Turčianskom Sv. Mar
tine.
Dr. Engliš v. r.

Státní tiskárna v Praze.

