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52.

Vládní nařízení 
ze dne 16. dubna 1926 

o zřízení pobočného poštovního úřadu 
šekového v Brně.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 11. března 1919, ě. 140 
Sb. z. a n., o zřízení poštovních úřadů šeko
vých pro území státu československého, a po
dle zákonů ze dne 1. března 1921, č. 101 Sb. 
z. a n., a ze dne 21. prosince 1923, č. 256 Sb. 
z. a n., kterými se prodlužuje lhůta pro zřízení 
pobočného poštovního úřadu šekového v Brně:

§ 1.
Dnem 1. července 1926 zřizuje se v Brně 

pobočný poštovní úřad šekový, aby obstarával 
úkoly, stanovené zákonem č. 140/1919 Sb. z. 
a n.

§2.

C1) V čele pobočného poštovního úřadu še
kového v Brně jest ředitel, jenž jej zastupuje 
v jednání s úřady a s třetími osobami. Zá
stupcem ředitelovým jest místoředitel.

(2) Pobočný poštovní úřad šekový v Brně 
jest podřízen ústřední správě podniku „Česko
slovenská pošta (včetně poštovních úřadů še
kových) pokud toho však vyžaduje jednot
nost služby po stránce provozní, účetní, fi
nanční a komerční, podléhá bezprostředně 
správě poštovního úřadu šekového v Praze.

§ 3.
Podrobnosti o rozsahu služby a podrobnosti 

o organisaci pobočného poštovního úřadu še
kového v Brně stanoví zvláštní řád.

§ 4.
Působnost poradního sboru poštovního 

úřadu šekového v Praze vztahuje se i na po
bočný poštovní úřad šekový v Brně. Před
nosta tohoto úřadu ustanovuje se členem po
radního sboru místo jednoho dalšího úředníka 
poštovního úřadu šekového v Praze. „Statut 
pro poradní sbor poštovního úřadu šekového*', 
příl. B k § 3 vládního nařízení ze dne 21. čer
vence 1919, č. 415 Sb. z. a n„ se tím příslušně 
pozměňuje, po případě doplňuje.

§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení; provede je ministr pošt a telegrafů 
spolu s ministry financí a průmyslu, obchodu 
a živností.
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Státní tiskárna v Praze.


