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250.
Vyhláška ministra vnitra 

ze dne 24. prosince 1926 
o zřízení policejního komisařství v Jablonci 

n. N.

§ 1.

Podle zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 
Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje zřizovali 
státní policejní úřady, pokud se týče zákona 
ze dne 19. prosince 1924, č. 306 Sb. z. a n., 
kterým se prodlužuje platnost právě uvede
ného zákona, zřizuje se počínajíc dnem 1. října 
1927 v Jablonci n./N. policejní komisařství.

§ 2.
Policejní obvod.

Působnost tohoto policejního komisařství 
vztahuje se k obvodu města Jablonce n./N.

Toto území jest obvodem policejního komň 
sařství v Jablonci n./N.

§ 3.
Působnost.

Působnost tohoto policejního komisařství 
obsahuje tyto úkony v policejním obvodě:

1. Zachování veřejné bezpečnosti, jakož 
i veřejného pořádku a pokoje;

2. záležitosti ohlašovací, cestovních listů a 
cizinecké, jakož i záležitosti všeobecných ob
čanských legitimací;

3. spolkovou a shromažďovací policii;

4. tiskovou policii;
5. péči o bezpečnost osoby a majetku;
6. péči o bezpečnost a snadnost dopravy na 

cestách po stránce v předešlém bodě dotčené 
a policejní záležitosti při vozbě železniční a při 
letecké dopravě;

7. vykonávat! zbrojní a nábojní policii, ja
kož i bezpečnostně-policejní ustanovení před
pisů o třaskavinách;

8. divadelní policii, povolovat! všechny ve
řejné produkce a výstavy (kromě divadelních 
koncesí; kinematografických licencí a povo
lení pro šantány a cirkusová představení), 
schvalovati 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 ve
řejných místech a spolupůsobit! při výkonu 
předpisů o policejní hodině zavírací;

10. policii mravnostní;

11. policii čelední;

12. výkon řádu pro fiakry;

13. policejní právo trestní na základě cis. 
nař. ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z., podle 
působnosti policejnímu komisařství dané;

14. policejní úřední úkony podle ustano
vení zákona ze dne 11. července 1922, č. 241 
Sb. z. a n., o potírání pohlavních nemocí;

15. vynášeti nálezy, aby byl někdo postr
kem odveden a vyhoštěn podle zákona ze dne 
27. července 1871, č. 88 ř. z., jakož i aby byl 
postaven pod policejní dozor;

16. policejní úřední úkony podle ustanovení 
trestního řádu soudního.

§ 4.

Organisace.

V čele policejního komisařství je správce.

Správci policejního komisařství bude dán 
konceptní, kancelářský a služební personál, 
jehož mu bude třeba.

§ 5.

K podpoře a k vykonávání policejní exe
kutivní služby bude podřízena správci policej
ního komisařství stráž bezpečnosti unifor
movaná a neuniformovaná.

Černý v. r.

251.
Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 24. prosince 1926 

o zřízení policejního komisařství v Novém 
Jičíně.

§ 1. .

Podle zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 
Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje zřizovali
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státní policejní úřady, pokud se týče zákona 
ze dne 19. prosince 1924, č. 306 Sb. z. a n., 
kterým se prodlužuje platnost právě uve
deného zákona, zřizuje se počínajíc dnem 
31. prosince 1926 v Novém Jičíně policejní 
komisařství.

§2.

Policejní obvod.

Působnost tohoto policejního komisařství 
Vztahuje se k obvodu města Nového Jičína a 
místních obcí šenova a žiliny.

Toto území jest obvodem policejního komi
sařství v Novém Jičíně.

§3.

Působnost.

Působnost tohoto policejního komisařství 
obsahuje tyto úkony v policejním obvodě:

1. Zachování veřejné bezpečnosti, jakož 
i veřejného pořádku a pokoje;

2. záležitosti ohlašovací, cestovních listů a 
cizinecké, jakož i záležitosti všeobecných ob
čanských legitimací;

3. spolkovou a shromažďovací policii;

4. tiskovou policii;

5. péči o bezpečnost osoby a majetku;

6. péči o bezpečnost a snadnost dopravy na 
cestách po stránce v předešlém bodě dotčené 
a policejní záležitosti při vozbě železniční a při 
letecké dopravě;

7. vykonávati zbrojní a nábojní policii, ja
kož 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), 
schvalovati předkládané programy a texty 
písní (mimo předběžnou censům divadelní, již 
obstarává soustředně pro celou Moravu poli
cejní ředitelství v Brně), 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 ve
řejných místech a spolupůsobiti při výkonu 
předpisů o policejní hodině zavírací;

10. policii mravnostní;
11. policii čelední;
12. výkon řádu pro f i akry;
13. policejní právo trestní na základě cis. 

nař. ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z., podle 
působnosti policejnímu komisařství dané;

14. policejní úřední úkony podle ustano
vení zákona ze dne 11. července 1922, č. 241 
Sb. z. a n., o potírání pohlavních nemocí;

15. vynášeti nálezy, aby byl někdo postr
kem odveden, pokud tyto záležitosti nebyly 
přeneseny zemskými zákony obcím, a vyho
štěn podle zákona ze dne 27. července 1871, 
č. 88 ř. z., jakož i aby byl postaven pod poli
cejní dozor;

16. policejní úřední úkony podle ustanovení 
trestního řádu soudního.

§ 4.

Organisace.

V čele policejního komisařství je správce.
Správci policejního komisařství bude dán 

konceptní, kancelářský a služební personál, 
jehož mu bude třeba.

§ 5.
K podpoře a k vykonávání policejní exe

kutivní služby bude podřízena správci policej
ního komisařství stráž bezpečnosti unifor
movaná a neuniformovaná.

černý v. r.

252.
Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 24. prosince 1926

o změně působnosti policejního ředitelství 
v Moravské Ostravě.

Vyhláška ministra vnitra ze dne 10. října 
1925, čís. 196 Sb. z. a n., o rozšíření působnosti 
policejního ředitelství v Moravské Ostravě, po
změňuj e, pokud se týče doplňuj e se na základě 
zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z. n., 
jímž se vláda zmocňuje zřizovali státní poli
cejní úřady, pokud se týče zákona ze dne 19. 
prosince 1924, č. 306 Sb. z. a n., kterým se 
prodlužuje platnost právě uvedeného zákona, 
takto:
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