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205.

Vládni nařízení 
ze dne 4. listopadu 1926, 

kterým se mění sídlo, obor působnosti i název 
okresního soudu v Praze na Smíchově.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. října 1925, č. 213 Sb. 
z. a ni, kterým se upravuj e soudnictví v hlav
ním městě Praze:

stopadu 1926. Provede je ministr spravedl
nosti v dohodě se zúčastněnými ministry.

svehla v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Mayr-Harting v. r. 
Dr. Peroutka v. r. Najman v. r.
Dr. Spina v. r. Dr. Srdínko v. r. 
Udržal v. r. Šrámek v. r.

Dr. Kállay v. r.

§ I-

Z oboru působnosti okresního soudu v Praze 
na Smíchově vylučuje se pravomoc ve věcech 
trestních a přenáší se na okresní soud pro 
přestupky v Praze.

208.

Vládní nařízení 
ze dne 4. listopadu 1926, 

kterým se upravuje místní obvod působnosti 
okresního soudu pro věci obchodní v Praze.

§ 2.

Pozemkové knihy dosud vedené u okres
ního soudu v Praze na Smíchově odevzdány 
buďte dnem účinnosti tohoto nařízení zem
skému soudu civilnímu v Praze.

§ §.

Sídlo okresního soudu v Praze na Smíchově 
přenáší se do Prahy III, Karmelitská ul. č. 19. 
Název jeho jest: „Okresní soud civilní pro 
Prahu-západ.“

§ 4.

Nařízení toto nabude účinnosti dnem 15. li

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. října 1925, č. 213 Sb. 
z. a n., kterým se upravuje soudnictví v hlav
ním městě Praze:

§ 1.
Obvod působnosti okresního soudu pro věci 

obchodní v Praze rozšiřuje se na celé území 
hlavního města Prahy a obcí i osad soudních 
okresů karlínského a smíchovského, které 
jsou mimo obvod hlavního města Prahy.

§ 2.

Věci náležející podle § 1 k místní přísluš
nosti okresního soudu pro věci obchodní
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